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Sekančiame jūsų kuopos 
mitinge Lietuvių Socialistų 
Sąjungos padarykit įnešimą, 
kad kuopa prisidėtų prie 
“Laisvės” bendrovės.

Vadinasi, darbininkai pa
rodo, kad jie gali patys 

— socialistišką 
tvarką gyveniman vesti.

DRAUGAI IR DRAUGĖS! KAS NORI, KAD PASAULY VIEŠPATAUTŲ VISUOTINA BROLYBĖ - BALSUOKIT UŽ SOCIALISTŲ PARTIJOS KANDIDATUS.
DEMOKRATAI IR REPUBLIKONAI SUVADŽIOJA ŽMONES MELAGINGAIS PRIŽADAIS. KAS GYVAS PADĖKITE IšRINKTSOCIALISTIšKĄ MAJORĄNEVV YORKE IR TUOMI 

BUS PRISKUBINTA KARĖS PABAIGA.

SPALIO (OCTOBER) 30, 1917 iri. BROOKLYN, N Y.

a

drebėjimo kapitalistams
MASS. VALSTIJOS

kelis

toliau

sonzo fronte.—

Kariaus revoliucijos širdyje.

labai

Austro-vengrai paėmė 30,- 
000 belaisvių. Italai aplei
do Bainsizza.

ITALŲ MINISTERIJA
NUVERSTA.

terio Orlando sutverti naują 
kabinetą.

Laikraščiai, betgi, sako, 
kad karės politika nepersi
mainys.True translation filed with the 

Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
October 30, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Berlynas. — Karės ofisas 
praneša, kad austro - veng
rai paėmė nelaisvėn 30,000 
italų kareivių ir 300 kanuo-

2,000 VOKIEČIŲ 
KAREIVIŲ SUKILO 

MIESTE COLOGNE.
True translation filed with the 

Postmaster of Brooklyn, N. Y., on ' 
October 30, 1917, as 
Act of October 6.1917 (“Trading with 
the enemy act").

Londonas, 27 d. spalių. —

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn. N. Y., on 
October 30, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Leo Trockį, pirmininkas 
Petrogrado Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Tarybos

NAUJOS ANGLŲ
ATAKOS FLANDRIJOJ.

Prancūzai jiems padeda.
True translation filed with the j Bet, Sako, sallCS politika 

nepersimainys.

Neužmirškite Amerikos 
politiškus kalinius!

Neapleiskite nei vieno lie
tuvių socialistų laikraščio!

No. 87.

DRAUGAMS.
Laisvės” redaktoriai, dėl 

suprantamų jums priežas
čių, turi šiuomi laiku daug 
daugiau darbo, negu seniau. 
Ypač apsunkina mus verti
mai į anglų kalbą ir kiti dar- 
bų-darbeliai.

Rašant straipsnius reikia 
žinot, ką sakyt ir kaip sakyt, 
kad pasakyt taip,kaip to rei
kalauja darbininkų klesos 
reikalai.

Be savo redakcijinio dar
bo “Laisvės” redaktoriai už
versti begale šiaip jau visuo
meniško darbo — reikia ir 
prakalbų sakyt ir tūlose 
draugijose daly vau t ir grum 
ties su žiauriomis gyvenimo 
aplinkybėmis.

“Laisvė” neturi išteklių, 
kad nusisamdyti dar vieną 
žmogų dirbti prie redakci
jos, nors to ir labai reikėtų. 
Atsiminkite, draugai, kad 
“Laisvė” eina du sykiu sa
vaitėje ir męs turim dvigu
bai darbo, negu savaitraščių 
redaktoriai.

Prie šių aplinkybių mums 
labai reikalinga parama iš 
šalies straipsniais ir kores
pondencijom, ypač tokiais 
straipsniais ir žiniom, kurių 
nereik perrašyti.

Draugai, šelpkite kuodau- 
giausia jūsų laikraštį raštų 
rašteliais. Rašykit kores
pondencijų, žinių, pastabų.

Karės ir valdžios politi
kos nekliudykit. Tą dalyką 
palikit redakcijos speciališ- 
kumui, nes mums, prie vie
tos būnant, patogiau tame 
painumyne orientuoties.

Męs turim daug draugijų 
ir prietelių ir žinom, kad jie 
bus su mumis.

DRAUGIJOMS IR
KUOPOMS.

New Yorko ir apielinkės 
teisių komitetas (išrinktas 
lietuvių draugijų suvažiavi
me) išleido atsišaukimus, 
kuriuose plačiai kalbama a- 
pie prisiartinančius 6 d. lap
kričio rinkimus.

Draugai, kas nori gauti tą 
atsišaukimą, lai kreipiasi į 
“Laisvę.”

Rūpinkitės tų atsišauki
mų kuodaugiasia išplatinti, 
nes jau rinkimai visai arti.

cn
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Austro vengrai muša italus. Hillquit Įvarė kinkų

SMARKIAI VEIKIA.
Mass, valstijos socialistai 

dar niekad taip smarkiai ne- 
sidarbavo prieš rinkimus, 

lių savo didžioj ofensyvoj | kaip kad šiemet. Manoma, 
Isonzo fronte. Tūlose vieto-! kad šiuose rinkimuose socia- 
se austro-vengrai netik iš- pistai praves daug savo kan-

• • • i i i • • ■ • „1 2 JI j__ A —.21. _ J_____ 2 YJ1 _ 121.___vijo italus iš Austrijos teri
torijos, bet užėmė 
sklypus žemės.

Austro-germanai, 
sako telegrama, atmušę ita
lus iš drūtų kalninių pozici
jų, verčia juos apleisti Bai- 
sizza - Heligengeist augštu- 
mas.

Šiaurinio sparno antros i- 
talų armijos kareiviai su
mušti ir traukiasi atgal.

Toliaus karės ofiso prane
šimas skamba: “Męs jau 
daugely vietų kariaujam i- 
talų teritorijoj. Belaisvių 
jau turim daugAu negu 30,- 
000, jų tarpe yra aficie- 
rių.
Vakar buvo geras oras, kas 

žymiai padėjo mūsų karia
vimui.

Naktiniam pranešime vo
kiečių karės ofisas sako: 
“italų fronte mūsų korpusai 
smarkiai eina pirmyn. Va
landa iš valandos suimam 
vis daugiau belaisvių ir ka
rės plėšinio.

Rymas, 26 d. spalių. — 
Spaudžianj^ustro-germanų 
kariumen
italų kariumenė pasitraukė 
link rubežių ir rengiasi ap
leisti Baisizza plateau. Apie 
tai praneša patsai italu ka
rės ofisas.

“Associated Press” prane
ša, kad didžią ofensyvą ita
lų fronte pradėjo geriausi 
vokiškų kareivių pulkai. Ko
respondentas aplankęs Go- 
rizzia kaip sykis tane mo
mente, kada austrų Patarė
jos pradėjo leisti spiečius 
kulkų, inauguruodairi savo 
ofensyvą.

Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
October 30, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Anglai, paleidę baisią ug
nį, pradėjo atakas ir laimi 
per frontą šešių mylių.Pran
cūzų generolas Petain smel
kia germanus. Į šiaurę nx> 
upės Aisne francūzų genero
las Petain, tęsia savo ofen
zyvą.

Atakos Flandrijoj,kur pa
sižymėjo generolas Haig, 
prasidėjo lietingam ore. Per 
irisas dienas prieš atakavi- 
mą, ėjo bombardavimas, ku
ris prarijo begales amunici
jos.

Rymas. — Atstovu namas 
atsisakė išreikšt uždtikėji- 
mą dabartinei mini^erijai. 
Už užsitikėjimą buvo tik 96 
atstovai, o prieš — 114.

Pirmasai ministers Rose
lli pranešė, kad visa: minis- 
terių kabinetas rezonavo.

Kadangi atstovų namas 
atsisakė išreikšt uždtikėji- 
mą ministerijai, tai karalius 
labai nusistebėjo, nts neži
no, kokios politikos prisilai
kys atstovų namas. Mano
ma, kad jisai prašy;

didatų. Agitatyviška litera
tūra platinama visu smar
kumu. Atspausdinta 270,000 
tam tikrų brošiūrėlių, ku
rios platinamos tarpe bal
suotojų. Kasdien balsuoto
jams siuntinėjami laiškai. 
Iki šiol tokių laiškų išsiųs
ta virš 50,000.

Drg. P. P. Cosgrove smar
kiai darbuojasi Holyoke, 
Worcester, Gardner ir Fit- 
chburge. Ten nuolatos ren
giamos prakalbos.

Fitchburge specialiai dvi 
dienas važinės po miestą au
tomobiliais ir agituos už so
cialistų kandidatus.

Mattapan miestelyje 2 d. 
lapkričio važinės specialiai 
du automobiliai ir penki kal
bėtojai. Čia išsiuntinėta bal
suotojams 2,000 laiškų, kvie
čiant juos balsuoti už socia
listų kandidatus.

Drg. McCarthy prieš rin
kimus kelias dienas darbuo
sis Brocktono apielinkėse.

Bostone gauta nemažas 
skaitlius automobiliu, kurie 
jau važinėja gatvėmis, gar-, 
siūdami Socialist Party kan
didatus. Tie automobiliai 
darbuosis iki pat rinkimų 
dienos.

Springfielde drg. Cosgro
ve darbuosis ištisą savaitę ir 
dvi dienas pašvęs drg. Mc
Bride. Čia Central Labar 
unija irgi prisidėjo prie so
cialistų ir darbuojasi. Drau
gas Russell dirba kasdien 
po dvyliką valandų dėl rin
kimų. Manoma, kad čia pa
vyks išrinkti atstovą į legis- 
laturą. Nemažai darbuoja
si ir valstijos sekretorius 
drg. O’Neal.

Bostone šaukiama visų 
progresyvių draugijų ir uni
jų milžiniška konferencija, 
kuri rūpinsis pagelbėti soci
alistams- pravesti kandida
tus, rūpinsis, kad jų balsų 
nenuvogtų ir t. t. žodžiu, 
socialistų veikimas labai di
delis ir jie suranda

minis

2,000 infanterijos vokiečių 
kareivių Cologne sukilo tuo
met, kuomet juos norėjo pa
siųsti į Flandrijos frontą. 
Kaip praneša iš “Daily Ex
press,” tai kareiviai sunai
kino savo šautuvus ir kitus 
ginklus.

Generolą, kuris norėjo 
juos nuraminti; akmenimis 
užmetė. Pagalios sukilėliai 
tapo numalšinti. 26 suareš
tuoti ir atiduoti karės teis
mui.

ISPANIJOS SOCIALISTŲ 
VADAS PRAŠALINTAS 

NUO VADOVAVIMO.
Pablo Iglesias buvo prie

šingas revoliuciniam judėji
mui ir nustojo vadovystės.

Ispanijoj, kaip lygiai ir ki
tose šalyse, apsireiškė socia
listų partijoj dvi sriovės — 
karės šalininkų ir jos prie
šų. Pablo Iglesias, Ispani
jos socialistų vadovas, pir
mas socialistų atstovas Is
panijos parlamente. Pablo 

I Iglesias nepritarė revoliu-

” T ., r , *M. HILLQUITAS IR
Yoiko kapitalistų MONEY BYLA.

26 d. spalių New Yorke— 
Manhattan ir Queens dalyse, 
kalbėjo M. Hillquitas. Ka
dangi jis valdo kelias kalbas, 
tai pirmiausia kalbėjo ang
liškai ir jo kalba buvo ne 
politiška. Jis čia nieko nau
jo nepasakė apart to, ką bu- ciniam judėjimui, kuris ap- 
vo pasakęs Cooper Union ima vis platesnius visuome-

New 
partijos baisiai susirūpinę. 
Majoro Mitchelio organas 
“The New York Worl” vie
šai pripažįsta, kad socialis
tų kandidates Hillquitas į- 
gauna vis daugiau ir dau
giau šalininkų. ,

Demokratai su fusionis- 
į tais kad kaip tai dar gali su
sivienyti prieš bendrą jiems 
priešą Hillquita.

Už Hillquita stoja netik 
darbininkų klesa, bet ir 
daug švaresnės, pirmeiviš- 
kesnės inteligentijos.

Štai Dudley Field Malone, 
buvęs New Yorko uosto ko
lektorius ir asmeniškas Wil- 
sono draugas, viešai užreiš- 
kė balsuosiąs už M. Hillqui
ta, kaipo už tinkamiausią 
kandidatą.

Malonė pertraukė ryšius 
su Wilsonu ir sako, kad so
cialistų partija tik vieninte
lė partija, kuri gali išgelbė
ti Amerikos žmyjies.

Už Hillquita agituoja ir 
Bayard Hale, buvęs Wilso- 
no draugas, agituoja taip- 
pat ir profesoriai Dana ir 
Cattell, kuriuodu neseniai 
pavarė iš Columbia univer
siteto.

Taigi, visi švaresni žmo
nės, kuriems įsipyko kapita
listiškų partijų suktybės, ei
na už socialistų partiją. 
(Apie tai męs greitai duosi
me platų straipsnį “Laisvė-

KAZOKAI NUTARĖ 
SUSIVIENYTI.

Rusijos kazokų buvo vi
suotinas suvažiavimas, ku
riame tapo nutarta susivie
nyti visiems — Dono, Ast- 
rachaniaus, Kubanio ir Kau
kazo ir padaryti neva vieną 
tautą. Nutarta palaikyti 
tam tikrą įstaigą, kuri kovo
tų priešais anarchiją.

Hylan, demokratų parti
jos kandidatas vis daugiau 
ir daugiau nustoja įtekmės. 
Mat, pasisekė iškelti įvai
rius jo nedailius darbelius 
praeityje. Beto, tasai Hy
lan yra begalo negabus. Pra
kalbas jisai sako iš popierai- 
tės ir tai dar ne iš savo ori- 
ginalio rašto.

Visi tie, kurie atsimeta 
nuo Hylano, eina ne prie 
Mitchelio, todėl kad Mitche- 
lis begalo įsipyko New Yor
ko žmonėms. Beto, jisai 
aiškus karininkas, o tam 
dauguma visuomenės nepri
taria.

Ligšiol kapitalistiški poli
tikieriai vieni kitus vanoja, 
vieni kitų rodė įvairias šu
nybes, o tas ėjo ant naudos 
tik socialistams.

Kada Mitchelis šunis korė 
ant Hylano—buvo all right, 
o kada Hylan “peizavo” 
Mitchelį—buvo dar geriau. 
Ir vienam ir kitam atsitiki
me socialistai juokėsi ir rin
ko sau vis daugiau pasekėju.

Dabar “N. Y. World” jau 
sako, kad abidvi partijos tu
ri apskelbti karę ant Hill
quito.

Taigi, visi balsuokite už 
Hillquitą ir už visus kitus 
socialistų partijos kandida
tus.

svetainėj, masiniame susi
rinkime unijų darbininkų 
išnešimui protesto prieš ne
teisingą pasmerkimą Tho
mas Mooney neva už meti
mą bombos San Francisco į 
karininkų parodą. Hillqui- 
tas pasakė, kad jis nėra a- 
narchistų simpatizatorius.

Antroj gi daly savo kal
bos Hillquitas pasakė, kad 
jis labai linksmas tuo, jog 
dabar turi progą atsimokė
ti Mitcheliui, Bennet ir Dy
lan už visus jų komplimen
tus, pasiųstus Hillquito ad
resu. Apart kitko Hillqui
tas pasakė, kad dabar New 
Yorke, ypač prieš rinkimus, 
neapsakomai svarbus gyve
nimo apsireiškimai, bet San 
Francisco apsireiškimai su 
Mooney byla daug svarbes
ni. Nepaisant Į tai, kad Su
vienytų Valstijų prezidentas 
Wilsonas reikalavo mirties 
bausmę dėl Mooney atidėti, 
vienok ji ir po šiai dienai ne
pakeista.

“Kapitalistai pasikėsino 
ant organizuotų darbininkų, 
—pasakė Hillquitas. — Jie 
nori sukriušinti Californijos 
darbininkų organizacijas. 
Kapitalistų laimėjimas Cali- 
fornijoj, būtų laimėjimu vi
soje šalyje, tuomet jie visur 
pasikėsintų ant darbininkų 
organizacijų.”

nes sluogsnius Ispanijoj.
Ispanijoj platinasi gandas, 

kad buvęs padarytas pasikė
sinimas ant karaliaus 
fonso gyvasties.

Mieste San Sebastian 
neseniai buvo karalius 
fonsas, atrasta dideli ginklų 
sandeliai. Iš tos priežasties 
Sebastiane areštuota daug 
darbininku, c-

Ispanijos darbininkai ne
seniai atsišaukė į Anglijos 
darbininkus. Tame atsišau
kime sakoma, kad didelė dau 
guma Ispanijos darbininkų 
vadų yra kalėjimuose. Daug 
vadovų nušauta. Daugeliui 
uždėta labai didelės baus
mės. Familijos nuteistų ir 
nužudytų darbininkų vadų 
stačiai badauja. Reikalinga 
broliška pagelba iš svetur. |

Sukilo Vokiečių 
Kareiviai.

Darbininkai gins Petrogradą 
Vokiečiai sulaikyti. «- - - - - - - - - -

PIRMA SOCIALISTIŠKA 
DIRBTUVĖ.

Iš Samaros, — Rusijoj, at
vyko į Petrogradą M. I. Bie- 
lavenecas, specialistas moli
nių daiktų išdirbystėje ir 
pranešė, kad ten darbininkai 
susiorganizavo ir atidengė 
molinių daiktų išdirbystės 
dirbtuvę. Bielavenecas ap
art kitko pasakė:

—Jeigu kiekvienas darbi
ninkas, gaudamas nuo 200— 
iki 300 rublių į mėnesį, įneš 
į tą pramonę po 100 rublių, 
tuomet męs turėsime 100 
tūkstančių rublių ir galėsi
me gauti iš bankos nemažą 
paskolą. Bet jeigu darbi
ninkai galės įdėti daugiau, 
negu po 100 rublių, tuomet 
susidarys labai didelė suma 
pinigų.

Ant tokių pamatų Sama
roj darbininkai ir įkūrė 
dirbtuvę.

Pakol kas išrinktas komi
tetas, į kurį įeina nuo 10 į- 
vairių pramonės šakų darbi
ninkų unijų.

Atstovas Bielavenecovas 
atvyko prašyti valdžios pas
kirti tai dirbtuvei pinigų ir 
suteikti plotą žemės, ant ku
rio galima būtų pastatyti 
dirbtuvė ir kiti reikalingi 
budinkai.

• Minėtos dirbtuvės darbi- 
. .. /..n. . i? h>’ th.e ninkai gyvena komunoj: jie 

nusisamdę dešimtį didelių 
.vasarnamių ir juose komu- 
! nariškai gyvena. Nevedu- 
siems kambariai apsieina po 
8 rubilius į mėnesį, vedu- 
siemš — po 16 rublių.

Valgo visi sykiu — darbi
ninkai ir administracija.Val
gis į dieną apsieina kiekvie
nam žmogui po 1 rub. 10 ka-

ant valdžios. Jisai kaltino 
valdžią, kad mirties pavojuj 
nori apleist Petrogradą.

Trockis sušuko: darbiniu- tvarkytis 
ku ir kareiviu atstovai ne
bėgs iš Petrogrado, bet ka
riaus iki paskutinio lašo 
kraujo tame mieste, kuris

valdžią, kad ji rengiasi ap
leist Petrogradą tame laike, 
kada šaliai gręsia didžiau
sias pavojus.

Kalbėdamas darbininkų 
mitinge šiaurinėj Petrogra
do dalyje Trockis pasakė, 
kad darbininkų taryba ligi- 
šiol ramiai užsilaikė sulyg 
Laikinosios Valdžios, bet da
bar taryba pradės užpulti

100,000 ITALŲ
PAIMTA NELAISVĖN.

True translation filed with the 
! Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
October 30. 1917, as required by the 

the enemy act”).
Londonas, 28 d. spalių. — 

Vokiečių ir austrų armija, 
atsakydama ant italų ofen- 
syvos, kaip praneša iš Ber
lyno karės štabas, paėmė 
100,000 italų nelaisvėn su 
daugiau, kaip 700 kanuolių.

Gorizia, didžiausia Isonzo 
fronte tvirtovė, taipgi teuto
nų paimta. j

Petrogradas 26 d. spalių.
Generolas Čeremysovas pra
neša, kad Rygos fronte VO- Act of October 6,1917 (“Trading with 
kiečiai traukiasi atgal p"ie 
senų linijų ir kad tuo būdu 
rusų kariumenės padėjimas 
eina geryn.

Tasai pats generolas pri
dūrė, kad rusų armija nubu
do ir suprato savo prieder
mę ir kad visi keliai į Pet
rogradą esd užkirsti.



Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga
Dėlei Vaidilos Ainio 
Raštų Leidimo.

Gavome nuo d. Z. Anga- 
riečio laiškutį į dd. ameri
kiečius, kur jis rašo:

“Draugai darbininkai; 
drg. J. Janonis (Vaidilos Ai
nis) atsisveikindamas su sa
vo draugais laiške, palikta
me man, išsireiškė pageida
vimą, kad jo raštai liktų at- 
spauzdinti. Bet pas mus nė
ra gana lėšų. Kreipiuosi į 
jus, draugai amerikiečiai, 
padėti mums išleisti V. Ai
nio raštus. V. Ainis buvo 
vienatinis proletarų poetas 
mūsų eilėse. Ir mums rūpi, 
kad visi susipratę lietuviai 
darbininkai savo aukomis 
padėtų mums išleisti jo raš
tų rinkinį ir tuom padėtų 
mums pastatyti geriausia 
jam paminklą.
Visuomet su Jumis

Morris Hillquit uždavė 
jiem viešą užklausimą, kad 
galutinai pasisakytų, kuo
mi esą. Męs norime išreikš
ti nuomonę, kad žmoniško 
atsakymo iš tos puses nega
lima laukti.

rašo:

(“Kova”)

Svarbu visai 
Amerikai.

Męs jau kelis sykius bu
vome pabriežę, kad New 
Yorko miestavi rinkimai,ku
rie įvyks 6 d. lapkričio, turi 
svarbos visai Amerikai.

Tai pradeda suprasti visi. 
Iš Washingtono praneša 
dienraščiui “The New York 
Call”, kad p. Wilsono admi
nistracija deda visą spėką, 
kad tik neįsileidus Hillqui- 
to į New Yorko City Hali.

Męs tam tikime, kad Her- 
kuleso pastangos bus deda
mos, kad tik New Yorke ne
laimėtų socialistai.

“The New York Call” sa
ko:

“Didieji politikos vadai 
sako, kad New Yorko rin
kimai ištikrųjų yra tai re
ferendumas dėl Washing
tono valdžios karinės pro
gramos.”
Hillquito išrinkimas būtų 

tai aiškus pasmerkimas po
nų demokratų politikos.

Beto, Hillquitas savo pra
kalbose visur reikalai! j a,kad 
Amerikos valdžia tuojaus 
užvestų taikos tarybas. Ta
sai reikalavimas yra deda
mas pačiu pavojingiausiu 
reikalavimu.

New Yorko dabartinis 
majoras Mitchel’is drąsiai 
palaiko karininkų partiją. 
Jisai mano, kad karė turi 
tęsties tolei, kolei Vokietija 
ir Austrija nebus galutinai 
sukriušintos ir kolei talki
ninkų imperialistai negalės 
padiktuoti taikos sąlygų.

Šita Mitchelio pozicija, ži
noma, begalo patinka admi
nistracijai, bet... visa bėda 
tame, kad Mitchelis turi ma
žiausia šalininkų Didžiajam 
New Yorke.

Jeigu tikėti “New Yorko 
World’ui”, tai progresyvių 
airių mitinge Morris Hill
quit užreiškė: socialis
tų partijos poėicija aiš
ki, kaip diena. Ji yra prie
šinga karei.

Taigi, paaiškėjo dvi pusės. 
Vieną iš jų reikia pasirinkt.

Bet yra dar ir trečioji sro
vė — su Hearstu, su Hylan, 
su Murphy ir Tammany 
Hall priešakyje.

Už ką tie ponai eina už 
karę ar už taiką?

Hearst’o “American’an” 
ir “Journal’ai nuo pat karės 
pradžios vedė dviveidę poli
tiką. Darbininkų miniose jie 
ir seniau ir dabar skleidė

Chicagoje.
Taigi, New Yorko reika

lai, socialistiniu žvilgsniu 
žiūrint, eina visai gerai. 
Žmonija aiškiai simpatizuo
ja socialistams.

Bet mums linksma pažy
mėti, kad Chicagos ūpas 
taip-pat vis labiau ir labiau 
krypsta socialistų pusėn.

Štai, Chicagos Darbo Fe
deracija užgyrė visus socia
listų kandidatus ir pagyrė 
senatorių La Follete už drą
su veikimą.
“Naujienos

“Chicagos Darbo Fede
racija, susirinkusi savo re 
guliariame posėdyj spalių 
21 dieną, šiuomi ragina 
atiduoti savo balsus už so
cialistų partijos kandida
tus ir tuo išreikšti savo 
protestą, o taipgi ir šio 
miesto, šios valstijos ir vi
sos šios šalies darbininku 
judėjimo protestą prieš 
trempimą pamatinių lais
vų piliečių teisių, kuriuo 
užsiima tie indžiokšenų 
teisėjai, tarnaujanti fab
rikantų interesams.”
Toliaus tasai pats laikraš

tis paduoda:
“Šitas Chicagos Darbo 

Federacijos indorsavimas 
socialistų kandidatų pada
rė didelio susirūpinimo 
Chicagos kapitalistų 
dienraščiams ir sugadino 
nemaža jų džingoistinio 
kraujo. Didžiausioj tuž- 
boj jei nieko geresnio ne
suranda pasakyti apie tą 
Darbo Federacijos šaunų 
žygį, kaip tik tai, kad tai 
labai nepatriotingas esąs 
pasielgimas. Je, ir rezo
liucijos pasiūlytojas buvęs 
“džermanas...”

Darbo Federacijos posė
dis priėmė ir kitą sekreto
riaus Ed. Nockels pasiūly
tą rezoliuciją, kuria iš
reiškiama užuojauta se
natoriui La Folletui ir rei
kalaujama, kad jo “prasi
kaltimo” nagrinėjimas bū
tų teisingai vedamas.”
Taigi, ne Socialistų Parti

ja nuėjo balsų gaudyt pas 
Federaciją, bet pati Federa
cija atėjo pas Socialistų Par 
tiją, kadangi nusivylė repu- 
blikonuose ir demokratuose.

Vistik, šiaip ar taip kal
bant, pusėtinas žingsnis pir
myn.

rei, gi patriotiškų elementų 
tarpe šnekėjo atbulai.

kuris kokiam darbui labiausia tiktų. Su- 
lyg tuo principu mokytojai turi rūpintis 
plėtoti apsireiškusius gabumus.

To bendro darbo vaisiai dalinasi tarpe 
trijų faktorių: kapitalo, darbo ir talento. 
Trečdalis eina nuošimtin kapitalui ir pride
ra savininkams falanstero; penkios dvyli
kiuos eina darbui, o ketvirtdalį gauna ta
lentas. Kiekvienas falangos narys gali da
lyvauti visose trijose dalyse — kaipo kapi- ■ 
talistas, darbininkas ir talentuotas žmogus. 
Nuosavybė falangos apsireiškia Šerais (pa
jais). Falangos taryba-veda rokūndas kiek
vieno nario.*)

Taigi, Fourier’o sistemoj kapitalas tu
ri savo vietą. Falangon prigulįs kapitalis
tas gali tenkinties savo nuošimčiu nuo įdė
to kapitalo, o jeigu ne, tai gali dalyvaut 
darbe ar gauti atlyginimą, kaipo talentas.

Kareiviams, biržos mekleriams, tar
nams ir šiaip jau parazitams Fouriero fa
langose vietos nebuvo

Fourieras manė, kad į panašias falan
gas susimetusi žmonija būtų laiminga. At
skiros falangos galėtų savo tarpe susineš
ti ir mainyties produktais. Tuomet išdir
biam įvyktų tvarka ir ekonomija, o žmonės 
atsiektų tikros laimės laipsnį, pilniausia už
ganėdindami savo įgeidžius. ,

Fourieras šventai tikėjo, jog jo pienas 
esąs išganingas žmonijai, tik reikia jį pri
taikinti. Bet kad tą pieną pritaikius, reikė
jo pinigų. Ir ve, kad gavus pinigų įtaisyti 
nors vienai įsivaizdintai komunai, Fourie
ras per dešimtį metų diena iš dienos dvy
liktoj valandoj laukė savo kabinete miela- 
širdingo kapitalisto su milionu frankų.

žinoma, tokio kapitalisto jisai nesu
laukė.**)

Fourier’ui mirus, tūli jo pasekėjai mė
gino vykinti gyvenimai! savo mokytoja1 ~ 
pieną. Francijoj buvę du nepasisekę ban
dymai sutverti falangas, Alžire — vienas. 
Užtat Amerikos Suvienytose Valstijose Fo
urier’o mokiniai tūlą laiką dirbo išsijuosę ir 
buvo įsteigę net savaitinį laikraštį savo idė
jų skelbimui (išpradžių “The Phalanx”, o 
vėliau “The Harbinger”). Išviso po įtekme 
fourieristų agitacijos, Suv. Valstijose buvo 
įsteigta virš 30 kolionijų. Ypatingą pasise
kimą Fouriero idėjos turėjo Amerikoj tarpe 
1840—850 metų. 1844 metuose New Yorko 
Clinton Hall įvyko net fourieristų suva
žiavimas.***)

Iš visų didžiųjų socialistų svajotojų, 
kaip liudija Mehringas, ant Markso di
džiausią įtekmę padarė Fourieras netiek 
gal savo socialės harmonijos pienu, kiek gi
lia kritika buržuazinės visuomenės. Fourie
ras smerkė tą visuomenės tvarką, kurioj 
daugelis žmonių dykaduoniauja, o betgi per 
visą anižį lėbauja. Fourieras smerkė pirk
lius, kaipo luomą, netik naudingo darbo ne
dirbančią, bet ir gadinančią papročius. 
Darbas tokioj visuomenėj esąs ne palaima, 
bet prakeiksmas. Žemės nuosavybė su
skaldyta smulkiais rėželiais, neduoda pro
gos pakelti ūkį.

Saint Simon (1760—1827), kitas Fran
cijos socialistas svajotojas, padarė ant 
Markso daug mažesnį įspūdį. Savo jaunys
tėje jisai net ištisus penkis metus dalyvavo 
Amerikos pasiliuosavimo karėje; buvo di
delis entuziastas, bet vėliau nurimo kabi
nete tarp knygų.

Saint Simon sakė: augščiausias tikslą^, 
prie kurio eina žmonija, tai sutvėrimus vi- 
sasvietinės associacijos (bendrijos). Da
bartinė valstybė turi persikeisti. Ji turi už- 
siimt organizacija visuomenės darbo. Visi 
išdirbinio įrankiai turi prigulėti valstybei ir 
jinai privalo paskirstyti juos tarpe įvairių 
sryčių. Centralė valdžia susižino su sry
čių valdžiom, gi sryčių valdžios su vietos 
valdžiom. Taigi, tuo būdu visa šalis suor
ganizuota produktyvėn associacijon — vi
sa nuo apačios iki viršūnių. Tačiaus lygy
bės joje nėra. Visuomenė atlygina kiekvie
nam sulyg jo darbo. Gabus ir talentuoti 
gauna didesnį atlyginimą.

Sulyg Saint Simono, išdirbėjais, pra
monininkais, darbo žmonėmis, esą netik 
samdytieji darbininkai, bet ir fabrikantai, 
pirkliai ir bankieriai.

Fabrikantai, bankieriai, amatninkai, 
samdomieji darbininkai, pasak Saint Simo
no, yra tai darbo žmonės, visi jie yra ly
gus pramonininkai ir jiem turi prigulėti 
valdžia, o ne rantjieram, advokatam ir ge
nerolam. Pramonininkai, mokslo 
religijos žmonės turi būti svieto 
“Religija turi vesti visuomenę prie 
tikslo pagerinti padėjimą bėdiniausios 
nių klesos” — sako St. Simon savo “Nou
veau Christanisme.” Religija turi sus;jung- 
---------------------------- t

♦) Handbuch dės Socialismus, rusų kalbon vertimas 
B. Bogučarskio ir Markovičiaus, pusi. 902.

L. Pruseika.pakilo ant dviejų nuošimčių. 
Vadinasi, darbai eina ge
ryn ir bedarbių skaitlius 
mažinusi. Rugsėjo mėnesy
je visoj valstijoj vidutiniš
kai darbininkų algos pakilę 

. Komisija, 
savo išleistose atskaitose sa
ko, kad nuo 1914 metų dar
bai vis didinasi ir darbinin
kų algos kįla.

Jeigu palyginti rugsėjį 
mėnesį 1916 metų su rugsėju 
mėnesiu šių metų, tai pasi
rodo, kad per tą laiką dar
bai vidutiniškai pakilo ant 
vieno nuošimčio ir algos ant 
15 nuošimčių.

Komisija daro tokį palygi
nimą. Vidutinis darbininku 
uždarbis New Yorko valsti
joj buvo: rugsėjo mėn., 1914 
m.—$12.48 į savaitę; rugsėjo 
mėn., 1915 m.—$12.86; rug
sėjo mėn., 1916 m.—$14.87; 
rugpjūčio mėn., 1917 m. — 
$16.44 ir rugsėjo men., 1917 
—$16.97.

Industrialė komisija, pa
darius tokį palyginimą, la
bai nusidžiaugia ir sako,kad 
darbai didinasi, darbininkų 
algos žymiai auga ir viskas 
labai puikiai einasi. Dar
bininkai neprivalo skųstis, 
kad jų padėjimas blogas.

Rusų socialistų laikraštis 
“Novy Mir”, cituodamas 
Industrials Komisijos paly
ginimus ir išvedimus, pasa
ko, kad Komisija parodė tik 
gerąją medalio pusę,bet pra
stosios visiškai neparodo. 
“Novy Mir” sako:

“Teisybė, 1914 m. darbi
ninkas gaudavo vidutiniš
kai $12.48 Į savaitę, o dabar 
jis gauna $16.97. Bet 1914 
metais jis daugiau galėjo 
produktų nusipirkti už $12 
48 c., negu 1917 m. už $16 
97 centus.”

“Teisybe, per paskutinius 
tris metus pakilo darbinin
kų uždarbiai. Bet juk per 
tą patį laiką pakilo ii” ant 
produktų kainos: pabrango 
duona, cukrus, mėsa, pienas, 
pabrango namų randos ir 
anglįs. Kainos ant pragy
venimo reikmenų smarkiau 
kįla, negu darbininkų algos. 
Ir pasekmės tos, kad darbi
ninkų padėjimas nepasigeri
no, bet atbulai — pablogė
jo.”

Toliaus “Novy Mir” klau
sia, ant kiek pramonininkų 
pelnas pakilo? Kodėl Komi
sija neapskaitliuoja, kiek 
darbdaviai pirmiau gaudavo 
pelno ir kiek dabar.

Męs gerai žinome, kad vi- 
• sos komisijos, visi inspekto

riai tarnauja ne darbinin-
■ kams, bet darbdaviams. Ko

misijoms ne darbininkų rei
kalai apeina, bet darbdavių, 
todėl jie niekad nepasako to, 
kas darbdaviams nepatinka. 
Jeigu komisija išrokavo, ant 

'kiek darbininkų algos paki
lo, tai kodėl negalėjo išro- 
kuoti, ant kiek ir gyvenimo 
reikmenis pakilo? Juk tik 
apskaitliavus algų pakilimą 
ir pragyvenimo reikmenų, 
galima daryti teisingą išve
dimą ar darbininkų padėji
mas pagerėjo, ar pablogė
jo. Ir, suprantama, jeigu 
komisija būtų tą padarius, 
kuomet aiškiai kiekvienas 
matytų, kaip “pasigerino” 
darbininkų būvis ir komisi
ja negalėtų šaukti, kad be- 
reikalo darbininkai skun
džiasi, būk jų padėjimas blo
gas.

Ištikrųjų yra taip:nors al
gos ir pakilo, bet darbininkų 
padėjimas kasdien eina blo
gyn, o darbdavių geryn. 
Darbininkai kasdien darosi 
biednesniais. o darbdaviai

rusų caro giminė paei-(an^ 5 nuošimčių.

Karolius Marksas ir 
Jojo gadyne

nanti iš lietuvių kunigaik
ščių giminės—Kubiliaus, 
kuris apsigyvenęs Masko- 

lijoje apie 1,200 metų. 
Dar Lietuva davus len
kams Jągelionus. . Kaip 
Jagelionai, taip ir Roma
novai gaminę tik pražūtį 
Lietuvai. Pats Nikalojus 
II daug lietuvių išvijęs Si
biran. Vienų inteligentų 
apie 3,590, ir daugybę kai
miečių. Trumpai nupasa
koja apie Liublino Uniją 
1569 m. prie Zigmanto - 
Augusto ir tos Unijos 
kenksmingumą,apie sukili 
ma lietuviu 1831 ir 1863 v v
m., atėmimą spaudos 1865 
m. prie caro Aleksandro 
II-rojo, Muravjovo darbus 
Lietuvoje. Užbaigia savo 
straipsnį taip, kad dabar 
caras prispaudėjas gau
nąs užmokėti už savo dar
bus su savo Lietuva tėviš
ke ir kad šiandiena, laukia 
lietuviai, paliuosuoti iš Si
biro, kada galima bus su
grįžti į paliuosuotą Lietu
va nuo vokiečiu.” V i.

Taigi, pasirodo, kad Ro
manovai paeina iš kokių tai 
Kubilių.

Francūzų laikraščio re
dakcija su tuo nesutinka. Ji 
tvirtina, kad Romanovų vei
slė seniai jau užsibaigė,, ir 
jų tik vienas vardas beliko. 
“Gazette de Lausanne” ra
šo:

“Tai yra abelnai visų 
klaida manyti, kad val
danti rusų caro šeimyna 
esanti Romanovų giminė, 
nes mirtimi carienės Elz
bietos 5 sausio 1762 me
tais užsibaigė Romanovų 
giminė. Elzbieta sau įpė
diniu paskyrė sūnų savo 
sesers Anos Petrovuos 
kunigaikščio Karolio Fre
deriko giminės Holsten- 
gottorp. Tasai Elzbietos 
sesers sūnus buvo caras 
Petras III-sis ir buvo už
dėto jas naujos rusų caro 
giminės Holsten-Gottorps, 
o Nikalojus II nustojo ca
riško sosto. Petras III iš
buvo caru tik 6 mėnesius, 
įpėdine jojo buvo jo žmo
na Kotrina II-ji vadinama 
—didžiąja.”
Tokiu būdu V. Bartųška 

tapo sukritikuotas. Jam 
taip ir nepasisekė surišt Ku
bilius su Romanovais.

Well—tai ve, ką daro klc-. 
rikalų pasiuntiniai.

O juk gauna algas ir, vei
kiausia, gana riebias.

KĄ VEIKIA ,
KUN. V. BARTŲŠKA?

Amerikos klerikalai yra 
pasiuntę vieną savo partijos 
šulą, kun. V. Bartušką, j 
Europą įvairiais dipliomati- 
jos tikslais. Tasai kunigas 
turįs lošti rolę neoficialio 
ambasadoriaus. Apie tai, 
ką veikia tasai kunigas (ku
ris, be abejonės, gauna ir 
tam tikrą atlyginimą) pati
riame iš klerikalų laikraš
čio “Išeivių Draugas,” išei
nančio Škotijoje.

Francūzų dienraštyje 
“Gazette de Lausanne” kun. 
V.Bartuška šiuomi laiku už
imtas prirodinejimu, kad 
carų Romanovų familija e- • • 1 • 1*1 «•

Prakalbos 
Uždrausta.

Drauges Petrikienės pra- ' 
kalbos, tarp kitų vietų, pa- 
garsinta ir Hudson, Pa., 30 
d. spalio, ir Wilkes Barre, 
Pa., 2 d. lapkričio Plakatai 
jau buvo atspausdinta, kada 
pasirodė, kad, kaip prane
ša mums d. Arminas, “reak
cija uždraudė” tose dviejose 
vietose rengti prakalbas. 
Taigi paminėtomis dienomis 
prakalbų nebus.

(“Kova”)

DARBININKU (UŽDARBIS 
R MAISTO BRANGUMAS

Šiomis dienomis New Yor- 
ko valstijos “Industrial Ko
misija” išleido savo apyskai
tą už rugsėjį mėnesį. Iš ko
misijos apyskaitos matosi,

“Savo straipsnyje D-ras 
V. Bartųška nurodo, kad

mėnesiu, tai darbininkų 
skaitlius rugsėjo mėnesyje

turtingesniais.
i švenčioniškis

(Tąsa).
Charles Fourier (1772—1837 m.) buvo 

netik didelis socialistas svajotojas, bet ir 
gilus kritikas kapitalistinio surėdymo. Ji
sai tikėjo, kad reikia tiktai išrasti atsakantį 
pieną žmonijos sutvarkymo ir žmonija bus 
laiminga. Tą pieną jisai ir pagamino.

Savo ypatiškame gyvenime Fourieras 
buvo pusėtinai nelaimingas ir tose nelaimė
se jisai daug ko patyrė. Biznis, kuriuo jisai 
užsiėmė, buvo nepasekmingas, bet tatai da
vė jam progos patirti biznio suktybes. 1793 
metais jisai paveldėjo nuo tėvo pusėtino 
turto, bet pralošė jį įvairiose spekuliacijose.

1803 metais laikraštyje “Bulletin de 
Lyon” (Lyono Biuletenis) pasirodė pirma- 
sai Fourier’o raštas Triumvirat continental 
et paix perpetuelle (Europos triumviratas 
ir nuolatinoji taika). Tenais Fourieras iš
reiškia tą mintį, jog didžiojom Europos val
stijom reikia susijungti unijon ir užtikrinti 
amžiną taiką. Raštas atkreipė į save net 
galingojo tuomet Napoleono atydą. •

Praslinkus šimtui motų po pasirodymo 
tos knygos, didis Francijos socialistas Jau- 
res’as (Žoresas), minėdamas Fourier’o nuo
pelnus, ve ką sakė: “Tais laikais, kada Na
poleonas mėgino įvykinti žmonijos vienybę 
kardo pagelba, kuomet jo (Napoleono) di
džiausia konkurentė Anglija norėjo (įvykin
ti vienybę, užviešpataudama rinkas, laikais, 
kada bankas varžėsi su anuota dėl pirme
nybės ant pasaulio — tais tai laikais Fou- 
rier’as svajojo apie žmonijos vienybę, kuri 
turėjo įsikūnyti ne ginklo spėka, ne preky
bos hegemonija, ne anglų nierkantilumu ir 
gudrumu, bet laisvų žmonių susivienyjimu 
į associacijas (bendroves), kurios savo pa
vyzdžiu netik Europą, bet ir kitus konti
nentus paversti! laimės vieta.”

Tai ve kokia buvus pradžia Fourier’o 
i literatiškos karjeros. Napoleonui, žinoma, 
1 nepatiko jo idėjos.

Savo naują pieną socialiu visuomenės 
sutvarkymo Fourier’as išdėstė savo sekan
čiuose raštuose “Theorie des quatre mouve- 
ments,” “Traite de l’association agricole 
domestique” ir ypač veikale “Le Nouveau 
Monde industrial”*)

Trumpai suglaudus, Fourier’o visuome
ninis pienas buvo toksai.

Visuomenės pamatu, tai]) sakant, kerti
niu akmeniu turi būti falangos (phalan
ges), susidedančios iš 1,600—800 žmonių 
(trįs ar keturi šimtai familijų). Falanga 
yra ne kas kita, kaip liuosu noru susimetu
sių vienybei! žmonių būrys — bendrovė — 
associacija. Falanga dalinasi į serijas, su 
sidedančias iš 5—8 šeimynų, o serijos į 
grupes, kuriose spiečiasi keliolika žmonių.

Falanga — tai liuesų žmonių draugija
yra tai nelyginant atskiras pasaulis. Kiekft 
viena žmonių grupė ai’ serija turi tam tikrą 
darbą. Kiekvienas asmuo pasirenka darbą, 
sulyg skonio ir gabumo. Jeigu kam nusi
bosta būti vienoj grupėj, jisai gali eiti kiton 
ir dirbti naują darbą. Žemdirbystė jungia
ma su industrija. Žiemos laiku, kada žem
dirbių darbai sumažta, tai jie betgi negaiš
ta, o dirba pramonėje.

Kiekviena falanga (draugija) užima 
žemės ploto daug maž tris ketvirtaines ang
liškas mylias. Viduryje to ploto stovi rū
mai (phalanstere) dėl visų falangos narių, 
kurių skaičius, kaip jau sakėm, siekė veik 
dviejų tūkstančių.

Fourier smulknieniškiausiu būdu pasa
koja, kaip turi būti pabudavotas tas palo- 
cius, kokia turi būti jo išlaukinė išvaizda ir 
vidurinis sutvarkymas. Viduryje turi ras- 
ties puiki valgykla, tarybos svetainė, kny
gynas; viename namo sparne įvairios dirb
tuvės, kitame, hėtelis svečiams.

Falangos vidujinis gyvenimas taip su
tvarkyta, kad visur žiūrima tvarkos ir eko
nomijos. Padėkime, jeigu falangos palociu- 
je gyvena 300 šeimynų, tai ne kiekviena jų 
turi virtuvę. To vieton įtaisyta kelios dide
lės virtuvės su geriausiais įrędniais. Tai 
duoda progos sutaupyti laiko 300 šeiminin- ; 
kių, nes darbą virtuvėse atlieka patyrusios 
virėjos. Lauko darbai irgi tai]) sutvarkyti, 
kad nebūtų gaišaties, o darbas; eitų spar
čiai; tas pats ir su produktų rabenimu j 
miestus ir su kitkuo. Vieton šinto aruodų 
įtaisyta vienas milžiniškas aruočas.

Ypatinga dome kreipiama įjvaikų auk
lėjimą. Visi vaikai gauna lyj 
mą auginimo kambariuose ir

į išauklėji-

Mokytojai turi tėmyt vaikų pajinkimus
*) Encyclopedia Britannica, tomas 10 pusi. 751

vyrai ir

Sein Leben und seine Theorien.
•♦♦) History of Socialism in the United States by 

Morris Hillquit, skyrius The Furierist Period, pusi. 95.
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Knut Hamsun.

BADAS
Vertė švenčioniškis.

(Tąsa.) 
galvos skaudėjimas, kuris daugiausia kan
kino rytais, o jau nerviškumas peržengė 
rybas. Dieną rašydamas rankas apvynio
davau skudurais, nes negalėjau pakęsti sa
vo kvėpavimo, kuris atsimušdavo į rankas. 
Kada arklydės sargas smarkiai duris su
trenkdavo arba svetimame kieme šunįs pra
dėdavo loti, tuomet jau nebežinodavau nei 
kur šokti, šiurpuliai vaikščiodavo po visą 
kūną.

Kasdien vargau ir prie savo straips
nių; vos spėdavau ką nors užkąsti ir tuo- 
jaus griebdavausi vėl rašyti. Mano lova, 
kuri sykiu tarnavo ir kede ir siūbuojantis 
stalas buvo apkrautas popierų lapais. Vie
nur reikėjo pridėti naujų frazų, naujų iš
sireiškimu, kitur užbraukti netinkamus sa
kinius, vietomis reikėjo pakeisti tūlus žo
džius, kad nebūtų monotoniški sakiniai ir 
t. t. Vienas straipsnis jau buvo parašytas; 
jaučiausi labai užganėdintu, įsikišau jį į ki
šenių ir nuėjau pas “komandorą.” Laikas 
pasirūpinti ir apie naują kapitalą, nes kiše- 
niuje pasiliko tik keliosdešimtįs ere.

“Komandoras” paprašė atsisėsti ir va
landėlę palaukti, pakol jis užbaigs savo dar
bą. Jis tuo tarpu rašė.

Aš pradėjau žvalgytis mažame redak
toriaus kambarėlyje: žiūrėjau į stovylas, 
paveikslus, braižinius ir į visa tai. kuo bu
vo kambarėlis papuoštas. Kada pamačiau

mane apėmė liūdnumas, nes prisiminiau, 
kiek ta prakeikta pintinė praryja raštų, 
kiek ji sunaikina žmonių padėto triūso ir 
kiek dėl jos nustoja vilties! Juk visi netin
kami raštai metami į tą pintinę!

—Kelinta šiandien diena? — staiga už
klausė mane “komandoras.”

—Dvidešimts aštunta, — atsakiau jam
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nanti.
—Dvidešimts aštunta? — ir jis, atkar

tojęs mano žodžius, toliaus tęsė savo darbą. 
Pagalios užklijavo du konvertu, numetė nuo 
stalo į pintinę kelis popiergalius ir pažiūrė
jo į mane. Pamatęs, kad aš dar stoviu pa
lei duris, tuojaus ranka davė ženklą, liep
damas atsisėsti.

Nusisukau nuo jo, nes nenorėjau rody
ti, kad aš be brusloto, išsiėmiau iš vidurinio 
kišeniaus straipsnį ir padaviau jam, tarda
mas:

—Tai maža charakteristika Korregio, 
tik nežinau, ar aš ją taip parašiau, kad ga
lėtu.... *

Jis paėmė straipsnį, peržiūrėjo jį ir, 
pakėlęs galvą, pasinėrė į mintis, norėdamas 
duoti man atsakymą. Kad greičiau tą vis
ką užbaigus, pakišau ranką ir tariau:

dieninio darbo pasivaikščioti, kiekvieną sy
kį palei mano vartus pastebėdavau moterį 
juoduose drabužiuose stovinčią prie lempos 
stulpo ir visuomet ji žiūrėdavo man į veidą; 
kada praeidavau pro ją, visuomet lydėdavo 
mane akimis. Aš į ją atkreipiau atydą, 
kad ji visuomet tais pačiais drabužiais buvo 
apsirėdžius, ta pačia skrybėle užsidėjus ir 
rankoj laikė mažą lietsargį, prie kurio buvo 
pridėta iš sloniaus kaulo rankena.

Jau tris paeiliuj vakarus tas atsikarto
jo ir kaip tik aš praeidavau, ji palengva pa
sisukdavo ir nueidavo į kitą pusę.

Mano nesveiki nervai tuojaus pradėjo 
veikti ir aš priėjau prie išvedimo, kad ši 
moteris, apsirėdžius juodais drabužiais, ką 
nors bendro turi su manimi. Jau buvau 
manęs net užkalbinti ją, paklausti, ar ji ne
reikalauja kokios nors pagelbos, ar ne j ieško 
kokios ypatos, ar negaliu aš jai suteikti sa
vo pagelbą, palydėti namo, nepaisant į tai, 
kad esu apdriskęs, apginti nuo blogų žmo
nių tamsioje gatvėje; bet labai bijojau, kad 
tas mano patarnavimas nepareikalautų ko
kių nors išlaidų,—prisieis išgerti po stikliu
ką, nusamdyti vežėją, — aš gi kaip tik ne
turiu pinigų. Ir mano tušti kišeniai taip 
atsiliepė ant pradėjusių veikti nervų, kad 
praeidamas pro šalį neišdrįsdavau smailiai 
pažvelgti jai į akis. Badas vėl pasirodė, nes 
jau nuo vakar dienos nevalgęs; supranta
ma, dvi dienas praleisti be valgio netaip jau 
baisu, bet aš esu išbadėjęs, nusilpęs ir to
dėl greičiau pradedu jausti, negaliu tiek ba
dauti, kaip anksčiau badavau. Jau viena 
badavimo diena taip atsiliepė, kad net vė
mimą iššaukė ir kaip tik nuryju gurkšniu- 
ką vandens, tuojaus pradedu vemti. Apart 
to, naktimis prisieidavo šalti. Nors eida
vau gulti nenusirengęs kaip vaikščioju, bet 
ir tas menkai prigelbėdavo. Atsigulęs dan
timis kalendavau ir užmigęs pastirdavau 
nuo šalčio. Nudėvėta kaldra negalėjo ma
ne apsaugoti nuo vėjo, kuris liuesai vaikš
tinėjo po mano kambarį. Kuomet ryte at
sikeldavau, tai po nose — ant ūsų, būdavo 
ledo prisiliejusio.

Einu gatve ir galvoju, kai]) praleisti tą 
laiką, pakol parašysiu naują, tinkamą 
straipsnį. Jeigu turėčiau žvakę, tuomet va
karais dirbčiau, bet dabar ir žvakės 
neturiu.

Einu gatve ir užeinu į tą restaraną, ku
riame paprastai būna mano pažįstamas iš 
banko; nusprendžiau pas jį paprašyti de
šimties ere dėl žvakės. Mane įleido ir pavė
lino apeiti visus kambarius. Apėjau apie 
tuziną stalų, palei kuriuos sėdėjo žmonės, 
valgė, gėrė ir juokavo. Pasiekiau paskuti
nį kambarį, bet savo pažįstamo neradau. 
Susigėdęs ir piktumo apimtas, išėjau ant 
gatvės.

Na, argi'čia ne velnio jiega veikia, kad
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dami didžiausias bangas, dens ar nuo kito, pražilo, 
Bangų ošimas audė kokią kaip obelis.

; Žmonės, susitraukę, kaip
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Giltinė ir Lietuvos Jaunnuomenė (sulygink žinias iš Lietuvos).
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Scrantonas 
Bunda

tiks?
—Visa tai, ką męs spausdiname, priva

lo būti visiems suprantama, visiems prieina
ma; juk jūs žinote, kokios rūšies mūsų pub
lika. Ar tamsta negalėtum truputį perkei
sti, suprantamiau padaryti arba ką tokio 
naujo parašyti, kas būtų visiems supranta
ma?

Jo mandagumas mane sugraudino. Aš 
suprantu, kad mano straipsnis netinka, bet 
jis nenori tiesiai pasakyti, todėl panašiai ir 
išsireiškė. Kad ilgiau jo nesutrukdžius, aš 
atsakiau:

—Taip, aš galiu parašyti.
Atsiprašau, kad jį sutrukdžiau, atsi

sveikinu ir einu per duris.
—Jeigu tamstai reikia, aš galiu duoti 

keliatą kronų rankpinigių. Tamsta vėliaus 
ką nors parašysi.

Juk jis matė, kad aš galiu rašyti ir to
dėl jo pasiūlysimas rankpinigių mane labai 
įžeidė.

—Ačiū, tamsta, bet man dabar nerei
kia. Kada reikės, — atsilankysiu. Sudiev.

—Sudiev!—jis man atsakė ir vėl pradė
jo dirbti.

Kaip ten nebūtų, bet visgi nesitikėjau, 
kad jis bus toks mandagus ir malonus. Juk 
aš tokios malonės visiškai neužsitarnavau. 
Buvau jam labai dėkingas ir nusprendžiau 
parodyti, kad aš irgi jį moku gerbti, todėl 
nepasirodysiu patol, pakol neparašysiu 
straipsnio, kuris jį nustebins ii* tuojaus iš
šluos man dešimtį kronų. Parėjau namo ir 
'vėl pradėjau rašyti.

Visus kitus vakarus, apie aštuntą va
landą, kuomet jau ant gatvių buvo sudegtos 
šviesos, su manimi atsikartodavo sekantis 
atsitikimas:

Kada aš išeidavau iš namų po sunkaus

lenkiau kalnierių, susikišau rankas į kelinių 
kišenius ir, keikdamas gimimo dieną, žings
niavau gatve. Ir kaip čia nekeiksi, kad bė
gyje pastarųjų septynių-aštuonių mėnesių 
nemačiau veik nei vienos ramios, malonios 
dienelės! Ir per visą tą laiką vedžiau dorą 
gyvenimą! Cha-cha-cha! Badauti aštuo
nis mėnesius ii* dorai gyventi! Viešpatie, 
kaip aš visą laiką buvau kvailas! Prisi
miniau net tą, kaip man sąžinė nedavė ra
mumo vien tik už tai, kad norėjau užstaty
ti svetimą kaldrą. Juokiausi iš savo tokios 
jautrio; sąžinės, spjaudžiau ant šalygatvio 
ir nesuradau žodžiu išreiškimui savo kvai
lumo. Visai kas kita dabar! Jeigu rasiu 
ant gavės mokinės sutaupintą kroną arba 
paskutinius ere biednos našlės, tuojaus pa
imsiu r į kišenių įsidėsiu, ramia sąžine pa
vogsiu ir dar ant magaryčių nakčia ge
riau niegosiu. Nebereikalo tiek daug kan
kinau! ir kenčiau badą! Dabar prie visko 
esu p isi rengęs. ,

Pavaikščiojau gatvėmis, apėjau tris- 
keturs sykius aplinkui sodnelį ir tuomet lei
dausi namu linkui.

luvo vienuolikta valanda. Gatvėse 
tamsi, žmonės greitai vaikštinėjo, tyliai, be 
kalbi, tai į vieną, tai į kitą galą slankiojo 
jaunis porelės. • Atėjo ta valanda, kuomet 
poro} pradeda slapstytis nuo žmonių, pra
sidedi linksmi, bet nepaprasti nuotikiai, 
slaptngi dalykai. Visuose kampuose girdė
josi samėsis moterų šilkinių sijonų, trumpi, 
bet j.usmingi juokai, smarkus širdžių pla
kimą ir nepaprasti alsavimai, šnabždėji
mai, kurie veržėsi iš augštai kilnojančių 
krūthių: kur tai pasigirdo šauksmas: 
“Eima!”

iš einu gatve toliau. Tamsu, nejauku, 
tik rtkarčiais pro tave prabėga koks tai 
praens — visa tai pradėjo ant manęs atsi
liepti visas oras perpildytas slaptingais 
šnabHėjimais, baimingais meilėje prisipa- 
žinirAis, nedasakytais išsireiškimais, susi- 
laikačiais spiegimais, — visur glamonėji
mas! bučiavimasis... net ir katės—-ir tos

. (Scrantono angliakasiam)
Spalio 21 d. ilgai neišnyks 

iš Scrantono lietuvių socia
listų istorijos. Tai yra fak
tas, kurį kiekvienas socialis
tas ir jų priešininkas priva-

ir man pačiam teko aima
nuoti; kad angliakasių apie- 
linkės žmonės tamsus. Ma
žai jums rūpi savi reikalai ir

Kuoniet man teko girdėti 
apie Detroit, Cleveland ir 
kitus miestus, būdavo, tariu 
sau iškilmingai: “Bunda že
mė.” Bet atsiminus apie 
Scrantoną... Ką čia tikėtis 
iš daiktų be vertės.

Bet staiga, netikėtai, įvyk
sta stebuklai. Stebuklai, a- 
pie kuriuos niekas nemanė.

Ta diena kun. Kuras ver- 
te perkūnus ant socialistų. 
Jis gal manė, kad jo begėdiš-

tvenks besiveržiančią upe. 
Jis apsivylė...

sižadėjęs savo sielos, net iš 
tolimo Brocktono pakišo sa-! 
vo bjauru judošišką liežuvi,

ir kazokams. Jis, mat, ma

tas baisenybes ant visos že
mės? !”

Aš jam pasakiau, kad per- tai slaptą milžinišką dainą, i
Akordai dainos, lyg kanklės, pypliai, pusiau nudriskę,ma- 

dadū-1 užgautos vėjo pirštais,skam- (tyt nenoroms, bėgo—lyg kur 
I bėjo, atsimušdamos į ežero tai skubinosi.

. Ar tai dainos vi-Į
Jis nusišypsojo, pa- liejami ar pabūgę :

skaitytų apgarsinimą.
“Tik nepaklyskit” 

riau.
Matomai, jo piktumas at-krantus, 

si lei do. A 
ėmė apgarsinimą prakalbų vėjų, krantai slinko, leidosi einanti žiema stengėsi jį ap- 
ir padėkavojęs nuėjo. i į liūliuojantį ežero vandenį, kaustyti.

6 vai. vakare, kuomet drg.-Bet ąžuolas išbalęs nulenkė!
O 4- 4 • 1 1 i • i j • iI J, 1«,\, , , •* j 1 — •

Tik ežeras drąsiai ošė ir 
į *■

šiaurės traukė retežius, kuriais at- 
1* • • — • • •

J. Sakalas.
St. Michelsonas (liktam susi galva ženmyn h

sakė p rakai bą, išaiškinda
mas, kas męs esam ir kur-;(-je dainos garsus, 
imk einam, tas pats žmogus j ‘ ■ ■ 
atėjo pas mane ir tarė:

“Užrašyk ir mane. Ai 
taip-pat būsiu socialistas.”

Pažiūrėjus ant jo, matėsi

• * - • 1 Kadangi tarp visų tautų religijaSubėgo ii' Žmones, nugii- užima .-variną vietą ir kadangi šian- 
Jie tikė- (*'cn v’s0 pasaulio akis atkreiptos j 

. . . v . . v didžiąją Emopos karę, kuri yra reli-
JOS1, jog CZerO bangos ismes gijos pasekmė, tai būtinai kiekvie-

i gėrybių, kuriomis jie pasai-, 
dys karčias gyvenimo die-1

si rinkimo.

Raudona, kaip kraujas pa-
tokių pat draugijos liekanų, dangę staiga užklojo juodi 

Nekuriu parapijonai, 
ėję iš bažnyčios

vietos į vietą, neleisdami nei 
ant valandėlės apsistoti.

Po apsireiškimui dienos 
vėl užtemo. Užgeso saulutė, 
nespėjus parodyt savo links
mutį veidą. Kas gyvas bė
gu slėpėsi, šnibždėdami — 
baisus rytas.

O audros paukštis vis siu
to ir siuto smarkyn. Stau-

ir net juos kolioja.
Rodėsi, kad visi eina prieš 

tuos vargšus socialistus.
Man bedūlinant plakatus, 

ėjo pro šalį pusamžis žmo
gus; aš ir jam norėjau duo
ti apgarsinimą, bet jis atrė
žė:

“Tu neini į bažnyčią ir ne- ( — - ---------------v — -----
žinai, ką kunigas sako... Ar (gianti vėjo verpetai žaidė 
ne jūs, bedieviai, užtraukėt ’ ant paviršiaus ežero, sukel

ję 27 naujus žmones,, kurie pliaukšė, kvatojo - tyčiojosi.

tu malonės.

mi, ka pagaminote. lei

Ir kuomet drg. St. Michel
sonas pradėjo sakyti antrą

o ežero bangos

me sakyti, 
kurio minios griebiasi, bus

pasiryžo ginti savo reikalus. 
Apart ankščiau minėtų dar 
radosi keliolika, kurie priža
dėjo ateiti ant sekančio su-

mes drąsiai gali- 
kad darbas, už

kovą su žiemos

Kas tai yra
Kiekvienas taškelis paste- O IT I I I T A ? 

betas tarp putojančių, ban-' jf, Ll VJ 1 JA •
Toje knygoje yra nurodytas religi
jos atsiradimas ir jos veikimas nuo 
pat pirrnpradinio žmogaus iki musų 
dienų.

Čia gaunamos ir kitokios visokios 
knygos. Reikalaujant katalogo ar at
sako reikia už 2c. stempą prisiųsti.

E. MJLAŠAUSKIS
13 Atlantic St., So. Boston, Mass.

Botam išdidžiai prabilo į 
juos: žmonės, jūs žmonės.j 
Karaliai, argi ne gėda jums* 
misti piano išmatomis?! Juk 
jūs savo nenuilstančiomis; 
rankomis sukrovėt didžiau-1 
sius turtus, išstatė! pasauly SENBERNIAMS IR SEN- 
puikiausius namus, ii* patys 
tuom nesinaudojat, bet gal-

Medeliai nulindo ir verkė, 
netekę žaliųjų rūbų, gražio
sios gėlės gavo džiovą ir iš-1 
mirė, o paukščiai, tartum,' 
visi ant syk vanagą pamatę,! 
kažin kur pasislėpė. Bet že
me, ar tai išsigandus ru-

MERGĖMS
yra taip begalo žingeidi kny

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

Knygoj randasi puikus paveikslai 
Kaina tiktai 35 centai.

gauti pas: A. Tipirninkas, 
Pau! Ave., Chicago, Ill. ar
es" knygyne, 183 Roebling

Telephone IVbU U re e n point.

Dr. H. Mendlowitz
271 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano speciali 

tai moterų ligos.
Gerai jsitėmykit adresą:

DR. H. MENDLOWITZ 
271 Berry St., Brooklyn,N.Y. 
e Kampas So. 1-mos gatvės. •
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dar palikom vietos ir kaize
riui ir kitiem. Ten aalės ei-
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ninkais ir Pėtnyėiomis, 183 Ro
ebling St., Brooklyn, N. Y. Lei
džia Lietuvių Ko-operatyviŠka
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rubežiuose — $3.50; pusei me
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je ir užrubežiuose $1.75. 
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KĄ SAKĖ AIRIŲ
REVOLIUCIONIERĖ?

Šiuomi laiku New Yorke 
randasi duktė nužudyto ai
rių revoliucionieriaus. Jos 
vardas Nora Connolly.

Dvi valandas prieš jos tė
vo sušaudymą Nora Connol
ly prižadėjo jam per visą 
amžj kovoti už žmonijos ir 
Airijos liuosybę.

Pildydama tą prižadą,duo
tą tėvui, Nora anądieną 
sveikino M. Hillquita, kaipo 
draugą visų pavergtųjų tau- 
tų.

Nora Connolly pasakė:
. “Jeigu jūs klausiate,ko

dėl aš agituoju už Hillqui
ta, tai aš atsakysiu, jog a- 
gituoju todėl, kad esu sa
vo tėvo duktė. Aš žadė- 

, jau savo tėvui kariauti už 
liuosybę ir aš datesėjau 
tame prižade. Jeigu ma
no tėvas būtų gyvas ir bū
tų šiuomi laiku New Yor
ke, tai jisai, be abejonės, 
agituotų už Hillquita.

Kuomet aš atvykau į A- 
meriką tuo tikslu,kad pra
šyti paramos Airijai, tai 
aš pamačiau, kad čia daug 
vargo, taip kaip Airijoj. 
Kiekviena diena aš skai
tau laikraščiuose apie a- 
reštavima žmonių už kri
tikavimą valdžios. Kiek
vieną dieną uždraudžia
mas koks nors laikraštis, 
ar jam atimama antros 
klesos teisės.”
Ir štai, Nora Connolly 

šventai pildo žodžius, duo
tus savo tėvui prieš mirtį.

Ji kovoja už liuosybę visos 
žmonijos.

—Mama, eiva mudvi šian-’viską? Gal kokią juodą 
knygą skaitai, o gal tave vo
kiečių kaizeris papirko, kad 
ardytum vienybę tarpe pras
tų žmonių ir ponų?

—Ei, mamyte, mamyte, tik 
ir vištos protelį turi. Miliū
nai žmonių žino kapitalistų 
suktybes, milionai balsuoja 
už socialistus, o tu sakai,kad 
kaizeris papirko! Tokie ar
gumentai tinka tik karčia
me j.

—Ot, jeigu tu Rožyte iš- 
sykio būtum užvedus šneką 

.apie karčiam ą, tai mažu ir 
aš tau būčiau pritarus. A- 
na, mano kūmas Ridzikas ir 
Džian Bamba baisiai skun
džiasi. Ar tu žinotum, rū
tele, pabrango viskutė ir 
džine ir grinrivė. Ir to pra
keikto rudžio pante pabran
go. Vai, tu panele šven
čiausia, jau greitai negalė
siu nei burneles išsimesti. 
Aš jau tau Rožyte, pasaky
siu, kad man nėra tiek tor- 
bacijos, kada kiaušiniai ar 
porčapas pabrango. Kada 
išsitrauki šnapselį, tai ir ant 
širdies lengviau ir visus var
gus užmiršti. Jau čia iš tei

sybės, Rožyte, kad kapitalis
tai kalti.

—Žiūrėkis, kaip senė susi
graudino! Ar tik neketini 
sukelt karčiamninku revo- 4-

i

Visų draugų, kurie rašo 
“Laisvei” polemiškų straips
nių ir kurie rašo apie “Lais
vę” ar dėl “Laisvės” į kitus 
laikraščius, męs prašom nie
kuomet nekalbėti apie mūsų 
laikraštį, kaipo apie privati
nį laikraštį.

“Laisvė” yra visuomeniš
kai kooperatyvis laikraštis 
ir tai privalo žinoti kaip mū
sų draugai, taip* ir oponen
tai.

“Laisvė” nėra leidžiama 
dėl keno nors privates nau
dos ar pasipelnymo. Ji yra 
kontroliuojama bendrovės, 
susidedančios iš suvirs 150 
draugijų ir pavienių asme
nų.

dien ant socialistų mitingo
—Kad tu kur staugdama 

su tais socialistų mitingais! 
Ar nematai, kad Dievulis 
paplukdė visą svietą krau
juose, o tai vis už tų neda- 
verkų cicilikų griekus! Ša
lin su socialistų mitingais!

—Tai tu, mama, eini už 
atžagareivių partiją?

—Aš bepartyviška,nes pri
guliu prie švento Juozapo 
brostvos. Už savo nuopel
nus ant žemės aš susilauk
siu rojaus gražybių. Tai: 
bus mano geriausia partija.

—Ne, o ant žemės, ar tu 
nori badaut ir skursti?

—Žinoma, nenoriu, bet 
juk socialistai neduos man 
valgyti. Jie juk patys yra 
ubagai ir hieko neturi.

—Riebiai klysti mama.Jei- 
gu tarpe visų skriaudžiamų 
darbininkų būtų vienybė, tai 
visko užtektų. Žmonės dar
bininkai pagamina visus tur 
tus, tai turėtų jais ir valdy
ti. Žiūrėkite, mamyte, jei
gu męs, paveizdan, išrinktu
me savo socialistišką majo
rą, tai tuoj atpigtų duona, 
kiaušiniai, pienas, mėsa, an
glis ir kas kita, ba patsai 
miestas savais pinigais įtai
sytų pardavinyčias. Pats gi 
miestas savais pinigais su
pirkinėtų nuo tarme rių pie
ną ir įsteigtų milžiniškas 
pieninyčias. Jeigu farme- 
riui už kvortą pieno užmo
kėtų po 6 centus, tai leng
vai galėtų parduoti už 9 ar 
10 centu kvorta, ir dar 3 
centai atliktu ant visokiu iš
laidu. Miestas turėtu įtai
syti ir anglių sandėlius ir 
pardavinėti anglis pigiau. 
Tas pats reikia pasakyt ir 
apie mėsą. Miestas gali įtai
syti skerdyklas, tuomet ne
reikės mokėti mėsos trustui 
milionus pelno. Miestas tu
rėtų paimt į savo rankas 
geso kompanijas, elektraka- 
rius ir telefonus, štai, dėl 
paveikslo, New Yorko žmo-

‘AČIŪ TAU VIEŠPATIE, 
KAD Aš NETOKS,

KAIP JIE...”
Jūs, veikiausia atsimenat 

istoriją su tuo farizėjum Je- 
ruzolimo bažnyčioj, kuris iš
didžiai girdamas save pasa
kė: ačiū tau viešpatie, kad 
aš ne tokis, kaip tie muiti
ninkai...

Taip lyginai pradeda elg-
?s ir laikraštis “Kova.”
Kalbėdama apie sunkti 

laikraščių padėjimą ir ap
linkybes dėl naujo cenzūros 
statymo — “Kova” atranda, 
kad rusų socialistų dienraš
tis “Novy Mir” liko jau “be
veik be vertės darbininkų 
klesinės sąmonės gilinimui” 
(“Kova” N43).

Nepatinka “Kovai” ir 
“New Yorker Volkszei- 
tung,” kuri taip-pat “su
švelnėjo.”

Kitoje vietoje to paties 
straipsnio “Kova” vadina 
mūsų brolišką dienraštį“No- 
vy Mir” “nusmukusiu laik
raščiu.”

Taigi, “Kovai” nebeužten
ka jau ėsti lietuvių socialis
tų laikraščius. Dabar jinai 
pradeda akėti ir rusų kai
riųjų socialistų dienraštį 
“Novy Mir”, net nesigėdi 
vadint jį nusmukusiu, nors 
turėtu žinoti, kad visi rusu v z c
draugai, ypač kairieji, deda

neramiai užsilaiko: ir užsi
ganėdindami ir neužsiganė
dindami balsiai kalbasi,. Nei 
kiek nepakenčia. Norintis 
sekti lošimą, gali apsirgti iš 
piktumo. Pasirodo, kad čia 
labai mažai būta sceniško 
veikimo ir nei kiek nesi-

lo daugiau (lomos į tai at
kreipti. Prieš kiekvieną 
programą turi duoti publi-

ri užsilaikyti.
Program© dalyvavo ir trįs 

moterįs: Brastauskienė,
Kaktienė ir Obudauskienė. 
Puikiausiai pasižymėjo drg. 
Brastauskienė su dainomis. 
Drg. Kaktienė pusėtinai ge
rai sulošė monologą — “Sen
mergė.” Geistina, kad jos 
ir ant toliaus dalyvautų sce
noje. Kuopiečiai joms yra

WATERBURY, CONN.
(Nuo mūsų korespondento).

Novy Mir.

nu-
kad
• v • 
^si

Pereitame “Laisves” 
mery buvome pranešę, 
nuo 1 d. lapkričio jau 
kraustome į naują vietą ir 
kad 6 d. lapkričio “Laisvės” 
numeris neišeis. Dahar 
pranešame, kad dėl techniš
kų priežasčių pasiliekame 
ant vietos porą savaičių. To
dėl draugai skaitytojai vi
sus laiškus malonėsite siųsti 
senu antrašu iki tol, pakol 
gausite naują pranešimą a- 
pie išsikraustymo dieną.

“L.” Adm.

jai 75 milionus dolerių Į me
tus. Mažiausia dešimts mi
lionų lieka dėl kompanijos. 
Žiūrėk, mama, kokie tai ka
rališki pinigai tie dešimts 
milionų. Kokių gėrybių už 
tą viską galima būtų ištai
syti. New Yorko žmonės 
per metus sumoka telefonų 
kompanijai virš 30 milionų 
doleriu, i V 7

—Jau tik tu man nenie
kink Kristaus gailestingas 
ašarėles, ba aš tuoj imsiu 
lazda. 4-

—Gėda, mama, matyt tik 
saliūno vargus, o nematyt 
viso pasaulio didžiausių var
gų. Dėl vienos dinerkės tu 
nematai dvidešimties milion- 
nu lavonu ir kolieku. Kur- 4 4. «,
gi tavo artymo meile ir Die
vo baimė? Jau tu visai su- 
pagonėjai.

—Cit, nedaverka. Ar tu 
girdėjai, kad mane kunigė
lis būtų iškeikęs. Ar tu gir
dėjai, kad būčiau negavus 
griekų išrišimo? Ar girdė
jai, kad būčiau velniui dū
šią pardavus. Aš esu šven
to Juozapo brostvos ineni- 
berė ir mane mokina Rama- 
nauskutis. Šarap, sakau 
tau.

—Matau, mama, kad ko- 
lioties tu moki neblogiau,ne
gu Ramanauskutis donosus 
rašyti. Parduoti savo dūšią 
tu negali, ba nieks jos ne
pirks. Nusipirkus tavo dū-

doleriu, na o jeigu patsai į šia tiek bus naudos, kaip iš 
miestas valdyt telefonus,tai i tų lotų ant mėnulio. Jeigu 
išeitų mažiau pusės ir vėl J'ra pekla, tai joje daug ra-

VOKIEČIU KAREIVIO KARES ATSIMINIMAI

500 Bind St. unM’v. Brooklyn, N.Y.

Afenta

kytis lietuvių gramatikos; 
mokina drg. Baltrušaitis

fcžr OFISO VALANDOS: 
nuo 9 fki 12 ryte ir nuo 6 iki 8 rak. 
Nedaliomis nuo 11 iki 1 po piet. 
Kitomis valandomis galima matyt 

lik pagal sutarti.

6-ta kp. 6-tos kp. diskusi
jos atsibūna kas seredą po 
num. 21 Soho St. L. D. L. D.

Mahar y City ir apie- 
linkės. Pas jį gal 
užsirakti “Laisvę 
pinigu

ris atnaujins,
Kas iš neskaitančių dar prisių-s ui 
’’Keleivį” $1,75 gaus knygų už bC c. 
senas skaitytojas gaus knygų už 25c, 

. Kas prisius už “Kovą” $2,00, gaus
Donoriskiams, knygų už 75 c, kas prisius už “Ka>

I 
senas skaitytojas už 25 c, Kas užsi* 
rašys “Naująją Gadynę”, kaina me-

bet ir visoje apielinkėję. Štai 
29 rugs. L. S. S. 50 kp. su
rengė koncertą McKees 
Rocks, Pa. Visą programą 
išpildė Aido choras. Spalių 
13 d. choras turėjo savo kon
certą Pittsburgh’e viskas 
atlikta artistiškai, publikos 
buvo gana daug ir buvo už-

kas ketvergas, 21 Soho St. 
nuo 8 vai. vakare. L. D. L. 
D. 33 kp. jau baigia mokin
tis puikų veikalą: “Legališki 
žmogžudžiai” 6-ta kp., ro
dos, mokinasi “Valkatą”, šį 
kartą tiktai paviršium perė
jau; toliaus stengsiuos pla
čiau pa rašyti apie visų drau
gijų veikimą.

Reporteris.Spalių 14 L. M. P. S. 21 
kp. turėjo prakalbas ir čia 
dalyvavo Aido choras.

Spalių 20 d. minėtas cho
ras laikė koncertą net Bent
leyville, Pa. Užkvietus vie
tos draugijų: L. S. S. 101 kp. 
ir Keistučio kliubo; ten be
esant, gauta pakvietimas už
važiuoti į Donora, Pa. Va
kare ten buvo S. L. A. pra
kalbos. Nuvažiavus į Dono
ra, prašant komitetui, suloš
ta komedija ‘Jaunavedžių! 
Naktis” ir padainuota kelia- 
tas dainų. ‘ 
matyt, choras patiko, kad djF $loo, tas gaus knygų už 35 c.y 7 1 7 ennnc cVddvtniac 11 <7 9n KQQ HŽfiler

tuojaus užkvietė ant lapkri
čio 4 d. Girdėjau, kad cho- ' tams $1.50ą tas gaus knygų už 50 •> 
ras nutarė dalyvauti Donoj Kas užsirašys ”Naujienas” - 
roję lapk. 4 . Lapkričio 3 
d. choras rengia koncertą p. 
M. Petrauskui.

Veikia ir kitos draugijos

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

gaus knygų už j® c.

28 kp. įvyko susirinkimas; 
buvo nominacijos centro vir
šininkų: į pirmininkus—L. 
Pruseika ir sekret. Benese- 
vičiūtė nominuoti vienbal
siai. Iždininku—K. Liutkus 
ir Tarnas Matas; Literatū
ros Komitetas daugiausia
balsų gavo F. J. Bagočius, Z. 33 kp. įsteigė mokyklą mo- 
M. Puišiutė ir J. Baltrušai-i 
tis.

Nutarė kuopa prisidėti 
prie “Laisvės” bendrovės.

4 d. spalių rengia prakal
bas L. S. S. 34 kp.; kalbės 
drg. J. B. Smelstorius iš 
Boston, Mass.,103 Green St., 
vakare.

Kas užsirašys
! metų ir prisius $5.0®, gaus dovanų 

“Keleivį” ant metų arba knygų 
$1.50, senas skaitytojas gaus dovam 
‘Kardą” ant metų, Kas prisius $14>» 

vž ’’Moterų Balsą”, gaus knygų 
25c, Rašydami pažymėkit, ar esat* 
enas, ar naujas skaitytojas.

Todėl visi užsirašykite tuos lalk- 
' raščius per manę. Tiek pat mokėda

mi gausite gerų .knygų pasiskaity
mui. Būtinai pasakyk apie tai save 
draugui ir pažįstamu) Knygas duosi! 
tik “Laisvės” laidos.

Pinigus siųskit šiuo adresu:
) J. POCIUS, 

Margaret St, Philadelphia, JWk.

*

* *būt, tik viena “Kova” esan
ti gera ir tobula ir pasišven
tusi. Toks be saiko savęs 
gyrimas ir kitų smerkimas 
yra ne kas kita, kaip kopi
javimas to Jeruzolimo fari- 
zėjaus.

Męs taip-pat sekame “No
vy Mir” ir galime pasakyti, 
kad jisai eina toj pačioj dva
sioj ir pakraipoj, kaip 
ir seniau, o juk turinys 
o ne forma ir yra pat
sai svarbiausias dalykas. 
Tą patį reikia pasakyti ir a- 
oie “Volkszeitung,” kuri 
taip-pat užtenkamai gerai 
.atsiliepia visais bėgamais 
gyvenimo reikalais.

Įdomu ir tai,kad pati “Ko
va”, kuri kaltina kitus laik
raščius “sušvelnėjimu” ii’ 
pati pastarajam numery su
švelnėjo. Viename svarbia
me klausime, polemizuoda
ma su Chicagos “Naujieno
mis,” “Kova” pasitenkina 
tik puslapių nurodymu,nors, 
be abejonės, norėtų ir galė
tų daug daugiau pasakyti. 
Bet... aplinkybės... pati ji, 
mat,rokuojas su aplinkybėm 
bet pripažįsta tą tiesą tik 
sau., o “Novy Mir’ui”, tai 
stačiai akis bado.

Visos veik L. S. S. kuopos 
savo rezoliucijose reikalauja 
vienybės, spėkų suliejimo ir 
bendro darbo, bet “Kova” to
nepaiso ir net sunkiausiais mūčelninkai: visada susirgę, 
aikais prikaišioja broliškam lyg Česnako 
rusų dienraščiui, jog jisai 
“nusmuko 
tės.”

Ištikrųjų, kas su tuo laik
raščiu darosi?

S. 34 kp. narys, parėjo iš ka
lėjimo atsėdėjęs 2 mėnesiu 
už tai, kad nesi registravo.

* *
34 k]). L. S. S. mokinasi 

teatrą “Kryžius.”

PITTSBURGH, PA.
Tankiai tenka matyti laik

raščiuose apie šį miestą ra
šant ir piešiant vien tiktai 
jojo blogąją pusę. Kitų 
miestų lietuviai Pittsburghą 
ir vadina “juoduoju miestu”,* 
nors ištikrųjų čia nuo dū
mų viskas pajuodę, bet lie
tuvių veikimas gana dide-t

Pirmeiviškos draugijos 
smarkiai auga ir jau toli pa- ( 
liko bažnytines draugijas, 
savo narių skaitliumi. Ne
skaitant apielinkių, tik Pitt- 
sburghe gyvuoja trįs cho
rai: Aido, Birutės ir šv.Kap. 
bažnyčios choras. Iš chorų 
geriausia sekasi Aido cho
rui. Neprastai gyvuoja ir 
bažnytinis choras, bet kaipo 
paprastai, jis niekur dau
giau nedalyvauja, kaip tik 
po bažnytėlės stogu, tai a- 
pie jį mažai ir žinoma. Pra- 
ščiausia sekasi Birutės cho
rui; tie žmonės, tai tikri

x’ai gę, čiaudi, 
rs nežino ko.

Tai yra įdomus i r labai įspūdingi 
vaizdai iš karės lauko. Tai įdomiausia 
knyga lietuvių kalboje, 
kiekvienam perskaityti.

KAINA be apdarų 
“ su apdarais

Reikalaukit šiuo adresu:

Patartina

$1.00

183 ROEBLING STREET, BROOKLYN, N. Y.

Emi i i Į l iTimg

KODĖL 
nebit linksmu, kuomet 

kištuoja tiek mažai?
Galvo skaudėjimas ir nerviškumas, 

daigiausia paeina nuo silpny akiy.
Vtenintlls išsigydymas. moksliškai pri« 

taiKti akiniai. Mat) kit akių specia
liau jo AI>TII£KOJB

. ... ... ...... . , . . ffiiiimiimmmiiimHiir liko be ver- Ištikrųjų, tai Birutes choro 1 1 r—
• • — -t • • T • I

Korespondencijos

visai nėra, nes veik visi dai-' 
noriai iš bažnytinio choro ir 
jeigu kada bažnytinio choro 
nariai sustreikuoja ir dings- 

I ta Birutės choras. Nors šis 
choras gyvuoja apie 4 metai, 
bet dar nieko iki šiol nesu
rengė, kaip tiktai keliatą ba
lių su svaiginančiais gėry- 
mais. Kas kita su Aido 
choru: prie jo susispietę ga
biausi veikėjai, už tai ir vei
kimas kitokis. Koncertus

Jlllllltllll! ffimi

I

miau, negu ant žemes. Pek
lą męs turime ant žemes ir 
nuo žemės paviršiaus reik ją 
išnaikinti. Męs socialistai 
tą ir darome. Štai, jau vie-

sučėdytume 15 milionų. Jei
gu miestas valdytų strytka- 
riais, tuomet vėlei milonus 
galėtume sučėdyti.

—Iš kurgi jau tu žinai tą

MONTREAL, CANADA.
(Nuo mūsų korespondento).

Nedėlioj, spalių 21 d., Lie
tuvių socialistų kp. turėjo 
surengusi šokius ir sceniš
ką programą. Publikos, su- rengia beveik kas mėnesį ir 
lyg Montrealo lietuvių skai- jam prijaučia visi žmonės, 
čiaus, buvo pusėtinai daug, išskiriant porą davatkų. Ai- 
Parengimas pavyko. Čia do choras yra populiariš- 
publika laike lošimo labai kiaušiu netik Pittsburgh’e,

ir 
užsimokėti.

“Lfisvės” Adm.
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DIDŽIAUSIS

KONCERTAS
Kokio Pittsburge dar nebuvo.

Rengia

“Aido” choras vardan
MIKO

PETRAUSKO
Išleistuvių į Europą.

Sub., 3 Novembar, 17
(8:15 v. vakare)

143 Orr Street,
Pittsburg, Pa.
Gerbiami lietuviai, šiame koncerte jus turėsite progą girdė

ti gerb. kompozitorių M. Petrauską, kuris yra pagarsėjęs vi
soj Amerikoj, bet mums pittsburgieėiams nebuvo progos gir
dėti jo dainų per daugeli metų. Todėl visi eikite anEšio pui
kaus koncerto. M. Petrauskas yra puikus dainininkas—-tenoras

KORESPONDENCIJOS
VISUOMENĖS ŽINIAI!
Nuo 2 d. Lapkričio-Nov., 

1917 m. ant visų uždarytų 
laiškų reikes lipyt po 3c. 
markę, ant atviručių po 2c. 
Jeigu ant kurių laiškų nebus 
užtektinai užlipyta štampų, 
reikes užmokėti bausmes 
dvigubai. Todėl visi, kurie 
siųsite laiškus nuo 2 d. lap
kričio, prilipyki! už 3 c. mar
kę, kurie siųsite atvirutes, 
prilipyki! už 2 c. markę.Tai- 
gi, visi “Laisvės” skaityto
jai, tėymkite šitą praneši
mą ir prisilaikykite tų naujų 
taisyklių, nes kitaip laiškai 
bus grąžinami ir reikės užsi- 
mokėt bausmę,

♦

GREAT NECK, N. Y.
21 d. spalių buvo masinis 

mitingas, kuriame išnešta 
protesto rezoliucija prieš su
manymą imti į kariumenę ir 
nepiliečius. Sykiu buvo ren
giamos ir prakalbos,—kvie
sta kalbėtojais L. Pruseika 
ir J. Bekampis. Nuo Pru- 
seikos negauta jokio atsaky
mo, Bekampis, man ypatiš- 
kai kviečiant, prisižadėjo 
pribūti, bet nepribuvo ir kas 
aršiausia, kad apie nepribu- 
vimą jokios žinios nedavė. 
Toks pasielgimas visgi peik
tinas, nes viena, rengėjus 
pastato į labai nesmagų pa-Į 
dėjimą, o antra, publika lie-Į 
kasi suviliota ir kitą sykį ją 
jąu sunku sukviesti, nes ne- 
užsitiki rengėjams. Neįvy
kusias prakalbas rengė šios 
organizacijos: L. S. S. 168 
kuopa, Lietuvos Dukterų ir 
Sūnų draugystė ir šv. Pran
ciškaus draugystė. Kalbėto
jui nepribuvus, buvo tik vie
šas susirinkimas.

Reikia vietos lietuvius pa
girti už duosnumą, nes jie 
niekad neatsisako nuo aukų, 
kuomet tik būna renkamos 
kokiems nors naudingiems 
reikalams. Ir dabar pirmi
ninkui paaiškinus apie susi- 
tvėrusį New Yorko apielin- 
kėj teisių komitetą, suauka- 
vo $4.16. Rodosi, kad jau 
vietos lietuviai tam komite
tui suaukavo $8.00. L. S. S. 
168 kuopa iš savo iždo nuta
rė paskirti $5.00.

Reikia ištarti širdingą a- 
čiu už susirinkimą ir už au
kas.

Tarpe vietos pažangiosios 
jaunuomenės kilo sumany
mas organizuoti į tam tikrą 
ratelį ir paskui surengti ko
kią nors pramogą, nuo ku
rios (visą pelną skirti politiš
kiems kaliniams. > Sumany-

mas prakilnus, bet kiekvie
nas prakilnus sumanymas 
visuomet suranda savo prie
šų. Šis sumanymas irgi ra
do priešų, tik labai gaila,kad 
jų atsirado tarpe taip vadi
namų ekstra-kairiųjų socia
listų. Jų “argumentai”prieš 
tą ratelio tvėrimą — tai kad 
jis skaldys spėkas.

Aš čia nerašysiu plačiau 
apie tą ratelį, nes manau, 
kad patys rateliečiai apie tai 
parašys. Tik tiek pasaky
siu, kad draugai ir draugės 
neatkreiptų į tuos priešus 
jokios atydos, bet energin
gai savo darbą varytų pir
myn, o visuomenė, manau, 

’mokės apvertinti jūsų pra
kilnų sumanymą ir kada pa
rengsite kokią nors pramo
gą, tai skaitlingai atsilan
kys.

M. Baltuškienė.

EASTHAMPTON, MASS.
21 d. spalių buvo susirin

kimas ir diskusijos L. S. S. 
vietos kuopos. Pasikalbėjus 
tapo nutarta rengti diskusi
jas prie kiekvienos progos, 
kaip tik bus galima gauti 
svetainę. Taipgi nutarta 
susižinoti su vietos vokie
čiais socialistais ir sykiu pa
rengti tarptautiškas prakal
bas. Tam darbui išrinkta 
komisija.

Reikia ištarti širdingi a- 
Čiu vokiečiams socialistsms, 
kad jie mūsų kuopelei si tei
kė svetainę mitingui ir dis
kusijoms nereikalaudami jo
kio atlyginimo.

Nors mūsų kuopelė jau
nutė, bet pilna energijas ir 
reikia tikėtis, kad ji g’eitu 
laiku sustiprės ir larių 
skaitlius žymiai pacidės. 
Tiktai, draugai,dirbkime ne
nustodami, o vaisius greitai 
pamatysime.

Z. P. Kellis.

JERSEY CITY, N.J.
Crosebel Still Co. tarbi- 

ninkai išėjo į streiką. Strei
kuoja virš. 600 darbirinkų, 
kurių tarpe yra ir lieuvių. 
Reikalauja 15% pakėlino al
gos. Kai kuriems konpani- 
ja jau sutiko pakelti rrokes- 
tį. Manoma, kad gret su
tiks pakelti ir kitiens ir 
streikas rasi greit užsbaigs.

A. Kraipavria.

ANSONIA, CONJ.
Lietuvių Šviesos Dnugy- 

stės mėnesinis susirinkimas 
bus 17 d. lapkričio, 197 m. 
Vokiečių svetainėj ant Map
le St. Pradžia 7 vai. vakare. 
Meldžiam susirinkti. -

A. Jakšys.

MINERSVILLE, PA.
Angliakasyklos dirba taip, 

kad žmonės neturi laiko nei 
atsikvėpti. Bet pragyveni
mo reikmenįs taip pabran
go, kad daugelis darbininkų 
jau negali iš savo uždarbio 
ir pragyventi. Buvo paskly- 
dęs gandas, kad angliaka
siams pakels mokestį, bet iki 
šiol dar nieko nesigirdi.

Vietinio lietuvių angliaka
sių lokalo susirinkime tapo 
pakeltas klausimas sutverti 
kooperatyvę bendrovę ir į- 
steigti valgomų daiktų krau
tuvę. Išrinkta komisija su
rinkti daugiau žinių apie į- 
kūrimą krautuves ir susiži
nojimui su gyvuojančiomis 
kooperatyviškomis krautu
vėmis. Geistina būtų, kad 
ir čia įsikurtų kooperatyve 
krautuvė.

*
* *

Paskutiniame L. S. S. 15 
kuopos susirinkime tapo iš
brauktas iš kuopos L. Kle- 
vinskas, kuris priėmė kandi
datūrą ant demokratų tikie- 
to. L. Klevinskas jau buvo 
prasižengęs socialistų parti
jai 1912, besidarbuodamas 
dėl kapitalistų partijos ir 
gaudamas už tai pinigus. 
Tuomet kuopa buvo padavus 
Pild. Kom. skundą, bet tas 
skundas nežinia kur dingo. 
Tokiu būdu jis kuopoj užsi
liko iki šiam laikui.

*
* *

21 d. spalių buvo paskaita 
vietos S. L. A. kuopos. Skai
tė V. šliakys iš Shenandoah, 
Pa., iš Lietuvos istorijos. 
Žmonių susirinko 284 Pasi
rodo,kad tautos klausimams 
nekaip atjaučia. - ..

... * . -..t) •
7, n, *

Pereitą nedeldienį vietos 
klebonas perspėjo savo pa- 
rapijonus, kad jie perdaug 
nepersivalgytų — valgytų 
ir dar rytojui pasidėtų. Vie
nok sykiu ir pasiaiškino, kad 
tokį perspėjimą gavęs iš 
“augštybės.”

*
* *

Pereitą savaitę apvogė lie
tuvių bažnyčią, — išnešė 
daug žvakių nuo panelės 
švenčiausios, kurias užžieb
davo laike dievmaldysčių. 
Vagiliai tapo pagauti ant 
gatvių su tomis žvakėmis— 
tūlo parapijono vaikai. Da
bar davatkos tyli ir nori tą 
atsitikimą nuo bedievių pa
slėpti.

Ex-parapijonas.

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

Spalių 21 d. buvo visuome
niškas lietuvių, visų sriovių, 
susirinkimas. Užmanymą 
šaukimui susirinkimo davė 
tautininkų-klerikalų draugi
jos. Jos pakvietė ir progre
syvių draugijų .Sąryšį ir, Są
ryšio delegatams sutinkant, 
tapo visų draugijų vardu su
sirinkimas sušauktas. Tam 
tikra, Sąryšio ir taut. - kle
rikalų dr-jų/' komisija atne
šė gatavą rezoliuciją - su
manymą, kad būtų šaukia
mas visuotinas, visų sriovių, 
Amerikos lietuvių suvažiavi
mas, dėlei aptarimo apie 
Lietuvos ateitį, kokios Lie
tuvos Amerikos lietuviai tu
rėtų reikalauti taikos kong
rese. Taipgi buvo ir keliū
tas pagamintų įnešimų-su- 
manymų tam seimui. Tuo- 
jaus perskaičius rezoliuciją 
norėta leisti per balsavimą 
Bet kada pareikalauta, kad 
pirma turi būt apkalbėta su
važiavimo tikslai, ir. tik ta
da, pasirodžius, jog reika
linga, balsuot i rezoliuciją. 
Balsavimas atidėtas, o pa
imta apkalbėti klausimas: 

ar reikalinga toks suvažia
vimas? Apie suvažiavimo 
tikslus vistik neleista plačiai 
kalbėti, kadangi “tas ne ant 
temos” atrodė komisionie- 
riams. Kiek padiskusavus 
leista balsuoti. Iš arti poros 
šimtų susirinkime dalyvavu
sių žmonių už šaukimą su
važiavimo balsavo 43, prieš 
36. Paskui apkalba: ar rei
kalinga ir ar galima visų 
sriovių bendra Tautos Tary
ba? Balsuoja už 24 b.,prieš 
30. Vėliaus eina priėmimas 
rezoliucijos. Už rezoliuciją 
balsuoja 19, prieš 28. Ir taip 
susirinkimas užsibaigia.

Jeigu dienotvarkis būtų 
pastatytas ne atbulas, tai y- 
ra, kad būtų buvę pirma lei
sta plačiai apkalbėti apie su
važiavimo tikslus, tai, gali
ma spręsti, jog ir sumany
mas šaukti suvažiavimą bū
tų likęs atmestas. Bet, ma
tomai, buvo sumanytojų su- 
plenuota, kad tuojaus pakiš
ti rezoliuciją, o tada kiti 
klausimai, kad ir būtu at- 
mesti, tai rezoliucija jau iš- 
dalies sumanymui atsako.

Taigi sumanytojų pienas 
nepavyko. Kaltinta kiek 
kairysis sparnas, kam prie
šingai balsuoja, na, o aš pa
sakysiu: kas gi kaltas, kad 
sumanytojų šalininkai nesu
sirinko ir nebalsavo už jų 
pasiryžimus? Ar čia kairy
sis sparnas kaltas. Juk šau
kiami buvo visi.

Spalių 22 d. buvo prakal
bos surengtos L. S. S. VII 
rajono. Kalbėto jum buvo S. 
Michelsonas, iš So. Boston, 
Mass. Kalbėjo temoje: ‘So
cialistai, kas jie ir ko jieno- 
ri?” ir antru atveju apie lie
tuvių politiką ir kas trukdo 
lietuviams apšvietą. Suda
vė gerai klerikalams, kurie 
visokiais būdais trukdo žmo
nijos apšvietą ir pranešė, 
kad paskelbus laikraščiuose 
dabartinį jo maršrutą po L. 
S. S. VII rajoną, klerikalų 
tarnas Ramanauskas iš Bos
tono rašė do uosti s į visus 
miestelius, kur tik buvo ren
giamos prakalbos, kad poli
cija uždraustų. Nekuriuose 
miestuose ir buvo uždrausta 
(Pittstone, Wilkes Barre). 
Drg. Michelsonas sakė turįs 
ir vieną tų donosų, su paties 
skundiko parašu. Prakalba 
pavyko gerai ir publika gau
siai plojo delnais. Prie kuo
pos prisirašė 6 nauji nariai. 
Aukų padengimui lėšų su
rinkta suvirs 8 dol. Taipgi 
užrašyta keliatas laikraščių 
ir parduota knygų.

VALPARAISO, IND.
Iš moksleivių gyvenimo.
Spalių 20 d. L. M. L. drau

gystes susirinkime kalbėjo 
drg. A. Bimba temoje: “So
cializmo principai ir jo sie
kiai.” Kalbėjo gana gerai, 
bet, rodos, tema būtų ge
ri aus tikus “Utopiškas ir 
Moksliškas Socializmas,” 
nes apie tai plačiai aiškino.

L. M. Sus. Am. 2 kp. nori 
susivienyti su klerikalais 
moksleiviais, bet iš to nieko 
nebus, nes klerikalai ir lais
vieji nenorės nusileisti, beto 
klerikalų konstitucija, ro
dos, verčia atlikti velykinę 
išpažintį, ko laisvieji nesu
tiks.

Nekurie socialistai jau ap
leido savo susivienyjimą dė
lei laikimosi su klerikalais, 
kiti dar žada apleisti, ypač 
apleis daugelis tuomet, jei
gu susivienys.

Intercollegiate Socialist 
Society laiko lavinimo
si susirinkimus kas nedėl- 
dienis po dvi valandas, mo
kytojas drg. Ira Tilton, se
niau buvęs profesorium;jis 

yra gabus socialistas ir ge
ras mokytojas. Lavinasi ten 
ir keli lietuviai socialistai.

Nežinau dėlko mūsų ne
kurie draugai nei akių nepa
rodo ten? kas keisčiausia, 
tai kad rajono organizato
rius ir sekretorius, kurie net 
prakalbas sako apie socializ
mą, neina ten pastudijuoti. 
Nejaugi viską žino?

Draugai, lankykimės ten, 
nes svarbus dalykai socialis
tams diskusuojami.

Valparaisietis.

COLLINSVILLE, ILL.
(Nuo mūši} korespondento).

12 d. spalių Collinsvillės 
angliakasių buvo šventė — 
padėjimas kampinio akmens 
dėl statomo angliakasių ins
tituto. Dviems benams 
grajinant, vaikščiojo gatvė
mis ir sakė prakalbas.

Kalbėjo angliakasių 12 di- 
strikto prezidentas F. Farr
ington ir unijos advokatas 
A. W. Kerr. Abiejų kalbė
tojų kalbos turinys tas pats, 
kaip ir daugumos unijų va
dovų — pilnai bepartyviš- 
kas... i

Namą stato trįs vietiniai 
angliakasių unijos lokalai, 
prie kurių priguli apie 1,200 
angliakasių. Del statomojo 
namo nuo visų šių angliaka
sių imama du centu nuo kie
kvieno uždirbto dolerio. Su 
visu įrengimu namas atsieis 
apie $100,000.00.

Bus didelė svetainė dėl 
perstatymų; svetainė dėl su
sirinkimų ir knygynui vieta; 
kooperatyviška krautuvė 
ir... smuklė.

Angliakasiai nėra tokie 
molio motiejai, kad pastarą
ją įstaigą užmirštų...

v, *
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13 d. spalių, Lumaghi Coal 
Co. Mine No. 2, anglis kris
dama mirtinai sužeidė lietu
vį Sabą Aleksą, kuris po 
penkių valandų vietiniame 
i i go n būtyje mirė.

Velionis buvo 36 metų 
amžiaus, vedęs,—paliko mo
terį. Priklausė prie tų, ku
rie mėgsta išsigerti, pilnai 
prisilaikantis senųjų ten
dencijų ir skaitėsi prie tų, 
ką yra pasirengę “bedie
vius” prie dievo su kumščio 
pagelba verst....

Prigulėjo prie vietos kle- 
rikališkų draugijų ir skaitė
si tų draugijų vadu.

H*

* *

Nuo 16 d. spalių Collins
villės visi angliakasiai su
streikavo skaitliuje apie 
1,500 darbininkų. Pagal pra
nešimus, visoj Illinois valsti
joj streikuoja 60 nuošimtis 
visų angliakasių.

Darbininkai reikalauja pa
kėlimo užmokesties. Buvo 
žadama pakelti užmokestį 
nuo 15 d. rugsėjo, tai vėl nuo 
1 d. spalių ir paskui nuo 16 
d. spalių. Darbininkai vis 
laukė, bet kada nuo 16 d. 
spalių kompanijos atsisakė 
užmokestį pakelti, tai darbi
ninkai atsisakė eiti dirbt, 
kol mokestis nebus pakelta.

Geltonoji kapitalistų spau
da darbininkus tituluoja 
“šalies pardavėjais”, “pro- 
germanais” ir kitaip, priro
dinėja, būk angliakasiai ir 
prie dabartinės užmokes
ties uždirba nuo 7 dolerių 
iki 12 dolerių j dieną; 
būk angliakasiai perdaug 
pinigų turi, tai tingi dirbti 
ir t. t. ir t. t. Kokia mela
gystė.

Išteisybės, didžiuma ang
liakasių negauna išdirbti nei 
pusės laiko į metus ir vis iš 
kompanijos priežasties: tai 
karų anglių nuvežimui ne
gauna ir tam panašiai.

Apie 12 dol. į dieną nėra

Rusijos Valdiškosios 
ČEDIJIMO KASOS

(Gosudarstvennyja Sberegatelnyja Kassy)

Dabar priima čėdijimui pinigus be aprubežiavimo ir nuo visos sumos 
moka procentus. Naujoji Rusijos valdžia pripažino visas Čedijimo 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 j Rusijos čedijimo Kasą, ar pirkti obliga- 
jas Rusijos 5į procentines Paskolos 1916 m. privalo kreipties vien tik 
prie

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

Department©.
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 čienių, tai sugėdysite daug savo pinigų.
Iškirpkite Šį adresą ir užklijuokite ant konverto.

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

».......... .... . .....I........................   — ..... ..
nei kalbos, net ir 7 dol. į die-)tuomi ne moterims užkenkė,
na yra retenybė. Gana tan
kiai angliakasiui prisieina 
išbūti kasykloj už 1 dol. ar
ba du dol. per dieną.

Kiekvienas angliakasys at
ėjęs į darbą, nori dirbti ir 
uždirbt, bet kad kompanijos 
nepristato vagonukų krovi
mui anglių, tai angliakasys 
nekrauna anglių į kišenių;— 
yra priverstas laukt 2—3 
valandas, kol atvežš vagonu- 
ką. Angliakasys, gaunantis
užmokestį nuo įkrautų va- Nedėliojo, 4 d. lapkričio,
gonukų, kompanijai visai . kalbės drg. Z. Puišiūtė ir 
neapeina, ar jis ką uždirba, - John McCarthy — kandida- 
ar ne. Gi žmogus, kuris iš-1 tas į Mass, valstijos guber- 
vežioja vagonukus, gauna; natorius ant socialistų tikie- 
užmokestį nuo dienos, todėl to. Prakalbos prasidės 7 
kompanija šitam darbiniu- 'vai. vakare L. T. N.
kui užduoda tiek darbo, kad v ' * ** *
jis jokiu būdu visiems reika- 
laujantiems negali vagonu- L. S. S. 17 kp. išsiuntinėjo 
kų išvežiot. Arba kompanija, balsuotojams piliečiams 
nepristato ramščių; keliai 2,000 agitatyviškų laiškų, 
blogi, negalima vagonukų iš- j Kviečia balsuot už socialis- 
vežti ir kitokių priežasčių y- tus.
ra ir vis iš kompanijos pu- 
ses. . 1^11 -v*.' .

Unijos įstatuose yra pasa
kyta, kad visiems anglių ’ . 
krovėjams turi būti duoda- |P]e $^0(L00; dabar valdo so
ma maž-daug vienodas skai-1 c/.a. ^įri. 
tlius vagonukų, bet tas yra 
vien tik ant popieros.

Toj pačioj anglių kasykloj - ^es korespondentai verkia 
in'lialzooini inin‘11 xrialraa co, kl OkodlliaUS USai OllllS 11 

kasi, uždirba per dvi savai-[saukia,, kad namas stovįs 
tęs $80.00; kiti gi angliaka-1a^. V1S^OS kojų. Et. ne

angliakasiai, jeigu viskas se-

šiai per ta pati laika vos už-: užsimoka daugiau ir kalbė- 
dirba $30.00. ‘

St.Louis Smelting and Re
fining kompanija stengiasi 
iš paskutiniųjų darbininkų 
streiką sulaužyti.

Už atkalbinėjimą žmonių 
nuo streiklaužiavimo, kas 
skaitoma laužymu “injunc
tion” yra patraukta teisman 
20 žmonių, tame skaitliuje 
ir Madison’o country šeri
fas. Kiekvienam užsista- 
čius po $1,000, paleido iki 
teismo.

Jau buvo keliatas ir susi
rėmimų tarpe streikierių ir
streiklaužių.

Ablamai, darbininkai yra 
pasirengę kovoti, kol strei
kas Įgis laimėtas.

MONTELLO, MASS.
(Nuo m ilsų Jiorespondento).

22 kp. statė scenoje “Karės 
Nuotakos” — vieno veiksnio 
drama ir “Nesipriešink” — 
vieno veiksmo komedija.Antjgyds*' 
kiek pirmasis veikaliukas kiantis nuo reumatizmo, kokioj nors 
buvo liūdnas _  net „p. formoje, pabandytų šitos pastebėtino*DU\O Himnas, nei (įaugi jgpėkos5. Nesių-.k nei cento, tik pri- 
lis Verkė, — ant tiek pasku-'siųsk savo pavardę ir adresą, o ai 
tinis juokingas. 
“Nesipriešink” 
lošė pačios moterįs ir, reikia prisiųsti tik vieną dolerį, 
pripažint, atliko neblogai.

Abelnai visi aktoriai lošė 
gerai. Žmonių buvo daug, 
nors kaikurie jaunuomenės 
kliubo nariai (toli nevisi) ir 
bandė kenkti, surengdami 
kitą pasilinksminimą, bet jie

bet sau.
* ♦

Spalių 21 d. “Jaunų Vy
rų Kliubas” surengė prakal
bas. Kalbėjo drg. J.B.Smel- 
storius. Kalbėtojas užduotį 
atliko pagirtinai. Žmonių 
buvo daug. Aukų “Naujo
sios Anglijos Kankinių Fon
dui” surinko $$22.27.

* *

* *
Kada “Lietuvių Tautišką 

Namą” valdė “tautininkai”, 
buvo skolų, apart bankos,a- 

įdėję $1,500.00 ir ant rankų 
apie $500.00, vienok “Atei-

Skaityk ir tėmyk!
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; geriausių 
pipkių, geriausio tabako ir šiaip įvai
rių daiktų. Meldžiame kreiptis pas 
mane, užtikrinu, kad busit pilnai už
ganėdintais.

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

(81—88)

REUMATIZMAS.
Naminė gyduolė, kurią pa

taria vartot tas, kuris 
išsigydė.

Pavasaryj 1893 m. mane smarkiai 
kankino Reumatizmas. Kentėjau la
bai sunkiai, ir tik tas gali įsivaizdin
ti, kuris sirgo, daugiau kaip tri» 
metus. Bandžiau įvairias gyduoles, 
daktarą paskui daktarą, bet pagelba
buvo tik laikina. Ant galo radau gy
duolę, kuri mane visiškai išgydė ir 
daugiau neatsikartoja. AŠ galiu nu
rodyti daug ypatų, kurios sunkiai 
kentėjo ir reumatizmas buvo visai 
apėmęs, bet šios gyduolės mane iš- 

. Aš noriu, kad kiekvienas ken- 
, . ...........  . _ i
nnt rlnncrn ifonnoje» pabandytų šitos pastebėtinos 

c i j spėkos. Nesiųsk nei cento, tik pri-
„4. . ...

Komediįoį |Prisiųs‘u jas išbandymui.
J I Po suvartojimui, jeigu tos gyduolė* Vyrų roles pagelbėjo nuo Reumatizmo, tada gali 

. Turite su-
■ prasti, kad aš nenoriu jūsų pinigų,' 
I pakol jūs nebūsite pilnai užganėdinti.
Ar tas neteisybė? Kam kentėti, Jei
gu galima pasigelbėti be jokių iškaS- 
čių. Neatidėliok, bet rašyk tuojaus.

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

Mr. Jackson atsakomybėj. Augt- 
čiau minėtas paskelbimas teisingas^— 
Pub.

a

1

1 ■I
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Averčenko.

Abudu Gabus.
PERSISKYRIMAS.

Meiliškuose ryšiuose dar 
savo amžyje neprisiėjo loš
ti tokią rolę — būti trečia, 
pašaline ypata, kaip kad da
bar... Ypatingai nesmagiai 
jaučiausi, kada ji atsitraukė 
truputį toliau nuo lovos, at
sisėdo priešais mane ir mo
vėsi nuo kojų pančekas... O 
rankos!... ■ Baltos, miklios, 
švelnios rankos ir tuojaus 
apsivynios aplinkui kaklą, 
tik ne aplinkui mano, bet 
svetimo vyro... Negana tų 
visų kančių, kurias po lova 
turėjau į ją žiūrėdamas ir 
laukiau, kad greičiau ji pra
sišalintu iš mano nekaltu a- 
kių, dar naujos prisidėjo:ji 
apsivilko naktiniais,labai re
to audeklo, marškiniais ir 
priėjo prie stalelio, ant ku
rio buvo žvakė uždegta. To
kiu būdu per tuos marški
nius matėsi visas jos kūnas... 
Ir kaip čia nesikankinsi,kad 
tokį puikų kūną laikys savo 
glėbyje svetimas vyras!... 
Didelės krūtys, dailus lie
muo, storos blauzdos, juo
dos, žvalgančios akys — vi
sa tai palei mane stovi ir ne 
mano, negaliu prieiti! Ma
no sieloj užgimė net kerštas, 
neapykanta prieš tą žmogų!

Visų nepasisekimų, visų 
kančių didžiausiu kaltininku 
skaičiau ne ką kitą, kaip tik 
ji- .

Jis, nelaiku ateidamas, pa
statė mane j kebliausi padė
jimą...

Jis atėjo su svetima moto
re ir aš, nepaisant į savo ne
suteptą nekaltybę, visgi su
pratau, kad tai nori padary
ti energišką pasikėsinimą 
ant švenčiausių nelaimingo 
vyro teisių...

Pagaliaus jis savo idiotiš
ku juoku ir karštais buč
kiais kelte kėlė mano piktus 
jausmus, kurie be to, vei
kiausiai, būtų snaudę ir 
snaudę...

Kada jis priėjo prie lo
vos ir jo koja buvo palei ma
no nosį, tai norėjau įgnybti į 
tą bjaurią ir šlykščią kūno 
dalį, bet protas visgi atitrau 
kė ranka ir susilaikiau. Gal 
būčiau ir nesusilaikęs, bet 
apačioj pasigirdo nepapras
tas triukšmas ir pasigirdo 
vyriškas balsas.

Moteris, ištempus ausis, 
ėmė klausyti... Paskui, bai
siai nusigandus, staiga sušu
ko:

—Viešpatie augščiausias! 
Vyras... Mudu pražuvo- 
me!...

Tokiuose atsitikimuose vi
sos vedusios moteris ir jų 
mylimieji nežinia kodėl skai
to save jau “pražuvusiais”, 
kuomet paprastai visa ta 
pražūtis užsibaigia tuo, kad 
mylimasis nuo vyro gauna 
kelis antausius, o pačią tik 
pabara. Pati veik visuomet 
prirodo, kad tame kalta ne 
ji, bet jos vyras ir tas ant 
vyro taip atsiliepia, kad jis 
užmiršta net laikrodį arba 
pačios pančeką mesti į myli
mąjį, nors pirmiau buvo pa
sigriebęs ir pančeka rengėsi 
suduoti. Iš to aiškiai mato
si, kad tas įsimylėjusių išsi
reiškimas “p ražuvome,’’kuo
met vyras užklumpa, netur 
jokio pamato.

Gulėdamas po lova išgir
dau, kaip kavalierius įspru
ko į nusirengiamąjį kamba
rį, kuriame buvo ir mano ži- 
ponas. Vyras besiartina, pa
ti įšoka į lovą. Taipgi gir
dėjau, kaip ji apimta kvai
los baimės, drebėjo.

—Maryte, ar tu dar ne
miegi? — paklausė vyras,

prisiartindamas prie lovos.
—Nemiegu, mano bran

giausia.
—Mano miela, kodėl tu 

taip pabalus?
—Nežinau. Man truputį 

šalta.
—Ką tu dabar pasakoji! 

Juk čia Afrikos temperatū
ra!

—Nejaugi? Reiškia man 
karšta.

—Bet tu drebi... A-a!J! 
Okeno čia skrybėle padėta 
ant kėdės?

—Jonai! Tai nesusiprati
mas!... Prisiekiu tau...

Aš, gulėdamas po lova nu
sprendžiau, kad jau laikas 
man pradėti veikti.

Nuduodamas nenusiminu
sį, išlindau iš po lovos, atsi
stojau, susidėjau rankas ant 
krūtinės ir liūdnai, bet rim
tai, tariau:

—Neklausyk, Jonai, ką 
ji tau sako, čia paprasta is
torija...

Vyras pašoko atgal. Mo
teris ne savo balsu sušuko ir 
palindo po k ai d ra.

—Taip.. Aš ją mylėjau ir 
myliu. Bet meldžiu tamstą 
neužsipulti ant šios nelai
mingos moters, ant šios kan
kinės! Aš tame kaltas vie
nas. Jeigu norite, aš jums 
duosiu ir paaiškinimus.

—Tu, niekše, išdrįsai...
—Gerbiamasis tamsta! — 

rimtai tariau jam. — Galite 
mane užmušti, bet meldžiu 
neįžeisti! (Nors ištikruju 
norėjau, kad tas viskas tik 
įžeidimu ir užsibaigtu) Aš 
ją myliu... Bet argi čia pra
sikaltimas? Ar tamsta ži
nai, kur meilės šaknis?... 
Paklausk kvietkelį, kuris ry
te, užkaitinus saulelei, pra
deda linksmintis, paklauski
te paukštelį...

—Po šimts velniu su savo 
paukšteliais! — subliovė vy
ras.

—Teisybė, jeigu tamsta 
nori, tai aš galiu tą plunks
nuotą sutvėrimėlį prašalinti 
iš mūsų tarpo ir tas mano 
pasiaiškinimui, mano išva
džiojimams nieko neuž
kenks...

Mano rimta, išdidi kalba, 
matomai padarė nepaprastą 
įspūdi. Tas beprotis pradė
jo nurimti.

Bet pati iškišo iš po kald- 
ros galvą, užsidengė ranko
mis veidą ir sušuko:

—Jonai, ar tu tikėsi, ar 
ne, bet aš tau prisiekiu, kad 
nepažįstu šito žmogaus!

—Maryte! — tariau aš. — 
Užtenka tų baikų, reikia bū
ti rimtai. Juk mudu apgau- 
dinėjome tavo gerbiamą vy
rą ir dabar privalome visa
me kame jam prisipažinti, 
privalome turėti drąsos!...

—Bet aš tamstos nepažįs
tu ! Aš stebiuosi iš to vis
ko... Kaip tu į čia pakliu
vai?

—Maryte, ir tu dabar 
klausi, kaip aš čia pakliu
vau? Nejaugi ir dabar dar 
manai apgaudinėti savo ger
biamą vyrą?... Man jau sun
ku buvo ant širdies ir tuo
met, kuomet tu jį įtikrinai, 
kad važiuoji namo perduoti 
virėjai įsakymus ir rašyti 
instituto draugėms laiškus, 
kuriu tu nerašei ir tu savo 
draugių neturi. Apart to, tu 
labai nedailiai atsinešei lin
kui tavo gerbiamo vyro 
draugo Kriškino, pavadin
dama jį idiotu!

—Gerbiamoji! — tarė vy
ras liūdnu balsu, — Ir tu iš
drįsai Kriškiną pavadinti i- 
diotu ?!

(Tolinus bus).

T1I8INGIAUSIA Ir GIRIAU8IA 
LIHTUVIflKA

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

9
TeL 2372 GreenpoInKp . V .rornisiai

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

K. &IDLAU8KA8,
Aptiekoriua ir Savininkas 

118 Broadway, kamp. C Street

SOUTH BOSTON, MASS. 
T®1, So. Boston, 21014 ir 21018. $1.00 ANT 

savaites

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

Ištraukiu lYVIČAI lt Ir 12Dantis U I Ivrtl vai. kasdlaną. 
kad tuetn parodyt, jog ištraukiu

BE SKAUSMO!
Minkšti robinial prisisiurbianti smcRcnla 

kurio tinka kiekvienai burnai, fareiduo* 
da žema kaina ir gvarantuoti.
Pilnas actas dantų.........$8.00 ir auR&iau
22 kt. auka, kepuraite... .$6.00
Pripildymas auksu......... $1.60 b* augSSiaO
Tiltelio uždėjimas...........$5.00 už dantį
Pripildymas platina....$1.60 ir auglčlao 
Pripildymas sidabru be gydymo......50e.

m cementu w w ........ .50c.
Dantis egzaminuoju dykai*

DR. J. 6. COLE, Dentistas.
292 Bedford Av., Brookins, & L

Pristatom J namus ir 
mas apielinkes, Jersey 
York, Central Broklyn, 
peth, ir tt.

MACYS
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET 

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

toli-
New
Mm*

LIGŲ PRIEŠAS —
MŪSŲ DRAUGAS.

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

‘kankina vidurių arba skil
vio ligos — nemalimas, dis
pepsija, diegliai ir skaus
mai, išpūtimas, diegliai šo
nuose, krūtinėje ir nugaroje, 
užstojimas gerklėje ar krū
tinėje ir t. t. Tas paeina 
nuo nereguliariško ir ne- 
normališko skilvio. Geriau
sias vaistas, kuris apsaugo
ja nuo tų ligų arba greit jas 
prašalina — tai Provizo
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.

Tel. 2320 Greenpoint

J. GARŠVA

metinį skaitytoją “Laisvei” ir prisiųsk 
nuims $2.50, o tada gausi dovanų knygų 
vertės 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
Kontrabandninkai

35c.
20c.

Pasidarbuok it Jf nesėtos knygos neilgai bus duodamos

jr.cieu~a.Tg.1

Telepkti* Ml GreanpeiaL

Daktaras J. MISEV1ČB
Specialistai širdies Ir 

Plaišių lifl-
Nae S—10 ryte
Nuo 12—2 po piet
Nuo 6—8 vakare.

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIŠKA APTIEKA

į DR. KOLER
638 Penu Avė., Pittsburgh, Pa.

A 8^7 yK. ValandosA * -B. i.r-tf Nedaliomis

Dr. KOLER yra 
vienatinis tarpe lie
tuvių daktaras Pitt- 
sbtirghe. Mokinosi 
Varšuvoje, 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, į- 
vairias ligas paeinančias nuo nečys- 
tumo kraujo. Atsišaukite ypatiškai 
per laiškus aš negydau.

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

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

Ir visokias kitokias gyduoles nua I 
visokių ligų, kurios čia dar nepanai- 
nėtos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y. ,

$1.00;
1.00

Bell Phone, Diekinuon 3995 M. I

Dr. Ignotas Stankus •
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.
tojas ir chirurgas pabaigęs* Indianos

ru, moterių ir vaiku- Daro operacijas.
Ofiso valandos: 9 11 rito. 2 1 po piet. 7 9

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? BS.*S 

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

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

F. MASIULEVIČIUS ir SUNAI, Savininkai.
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, N. V.*

GRABORJ U S (Undataker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

ibalsamuoju ir laidoja numirusiai 
ant visokių kapinių.

Parsamdau Automobilius b Kari© 
tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiai| 
pasivažinėjimams.

O fissii *
144 N. 5th S‘, 264 FRONT SI
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N Y

Telephone 7867 Main.

Dr. Richterie 
PAIN

KXPELLEM 
BU

“ANKOR” 
nuo Reuma

tizmo, sustia 
<imo sąna

riuose ir ran 
sienyso.
Tikrasis par 

siduoda pake 
lyje šičia nn 
pieštame. Ai 
nešk visus pa 
kalius, kuri< 
nebus užpe- 
Wtyti au 
“ANCHOR” 
35 ir 65 centu 
aptiekose ir 
tiesiog nuo

F. AD. 
RICHTER A

CO. 
74—KO Week 
ington St., 
Naw York

RpiLa linos VYRŲ mokintis IVcsKalIUgcl barbeno amato.
a Darbą gausi visada. Raika- 

JF7 lauk informacijų.
iQaa. Nossokoff’s International 

Barber School, 1202 Penn 
Ave., Pittsburgh, Pa.

NAUJOS KNYGOS.

Ėjglzz EįĮzį z

16 lietuviškų šokių, himnų ir t. t. 
dėl visos orkestros 10 knygų $4. Del 
Beno 10 knygų, 20 lietuviški) 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.

oro
8\ >>N%^

Sutaisytas is formuios- 
recepto; suteikto išmintin
gu Kgypto zokoninku,

/ -J

apsireiškia esiįs stebėtinai pasekmingu 
nuo pelinio pilto ir tarnu, per- 

rfr-S klės skaudijinio, dusulio, palu s 
fr-į skaudėjimo, nustojimo apetito, 
U ra šalčio palvoje, cct.. cit., Sutai- 
n uA somas išdjrbCju labai pagaO'ėjutuo

MR0L PAIN-EXPELLERIO-
eono ir ištikimo draugo Šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per pusę šimtmečio—35c. 
Už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš
F. AD. RICHTER & CO. 

34—SO WasWegtu Street, New York.

APTIEKA

šįiį 229 ?. B E D F O R D _
■'■ IM*" ' ' V Š - KAM PAS NORTH 4

wis, Ne

ą Vincas J. Daunora
V. .   u-u- APTIEKORIUS ----------------t 

m

SERGANTIEJI! AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ 
PRIEŽASTIES LIGOS?

Diena po dienai, metas po metui 
užsiinu gydymu sergančių žmonių. 
Persistatykite sau, kiek aš išlydžiau, 
kiek palinksminau gyvenimą. Jeigu 
jumis gyvenimas įkirėjo vartojant 
visokias gyduoles ir jaučiatės nuo
lat blogiau .tuomet, nieko nelauk
damas, kreipkitės pas gerai 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, plaw-

140 EAST 22 ST,N

čni jaknų ir tl.
Dėl gydymo .

turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatą ir X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūne. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dėl 
to. kad labai brangs. Chemiškas iš
tyrinėjimas šlapume. Neatidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite paa 
gerai žinomą:

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

vai. vakare, šventadieniais nuo 10 
v. ryto iki 4 vai. po pietų.
140 13. 22nd St., Lexington ir

nervų ir ligU

I 'VISUOMET PIRKIT I

ČEVE RYKU S I
1 Naujausios mados S

PAS BnSMRkL Mf

J. MARTINAITI |į
157 GRAND ST. H

BROOKLYN, N.Y. įj
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GYDUOLES NUO
Reikalaudamas gyduolių 
kiekvienas geidžia įgyti 
duoles. Niekas nesuklys,

KOSULIO
nuo kosulio, 

tik geras gy- 
kas pasirūpins

gyduolių, išmėginti! laiku ir pasekmin
gų, o žinomų vardu

Severn’s 
Balsam 
for Lungs

P. \V. Kolo- 
dziej iš Chester 
\V. Va., praneša 
mums t a-y dama-: 
•‘Patariu kiekvie
nam, kad pirktu 
tiktai Severos Gy-

S. nes JOS 
geros, o v-

Bahamas P ) a u- 
ėianis. \.ž kurį 
geresnio nėra. 
Mano vaikai tu
rėjo kosulį, mėgi
nome daugelį vi
sokių gyduolių, 
bet perniik; kaip 
pirkome Severos 
Balsamo P 1 a u ■ 
ėiams. tai kosulys 
nustojo po keiių 
priėmimų.

(Severos Balsamas Plaučiams). Neužtenka aptiekoje rei
kalauti tiktai “ko nors nuo šalčio”. Papratimas pasakyti 
pilnų varda reikalaujamos gyduolės yra labai pagyrimo 
ver'as, nes apsaugoja nuo imitac'jii ir padirbtų gyduolių. 
Pastaraisiais 37 metais Severus l'.alsamas Plaučiams gy
dė pasekmingai kosulį ir peršalima, taipgi sirguliavimus, 
kuriuose kosulys yra pirmiausiu apsireiškimu, pavyzdžiui, 
kosulys iš priežasties influenzos. uždegimo pleuros, irau 
1 ii' iiiojančio krupo, užkimimo arba uždegimo dusav.nios. 
&.<a gyduolė yra gera kaip vaikams, taip ir suaugusiems.

—visur aptiekose
ro« šeimyniškos Gyduolčs parduodamo? 
aptiekose. Xisnomct reikalaukite “S?

ir pasakykit pilna gyduoles varda 
arti negalima gauti, tai užsisakius, iš?

Severn’s Cold and 
Grip Tablets
'(Severos Plotkelės 
Peršalimo ir Gripo) 
žinomos tuomi, kad 
gali peršal 
trumpu laiku

nuo 
yra

centai.—-- -

Jeigu 
siųs tiesiog

W. F. SEVERĄ CO.
Cedar Rapids, Iowa

PUIKIAUSIA
MODERNIŠKA
“LAISVES”SPAUSTUVE

Gražiai padaryti spaudo* darini’ patraukia kiekvieno akį.
Atsakanti* pagarbinimai priduoda žmogui norų eiti ant rengia* 

my pramogą.
Todėl, draugystie Ir kuopo*, kada renglat baliui, teatrui, ar 

šiaip pasilinkbniinimue, vlaadoi duokit darbui “Laisvi#” 
spaustuvei. Met padaroma vieoklua spaudos darbut gražia), 
greit Ir pigiai.

“LAISVES” KNYGYNE
Randa.) įvairiu naudingu knyrų, kurias patariame kiekilenam 

per skaityti.
Kas skaito, ta. daugiau žino ir jam nereikia prašyti kitiį peaiš> 

lininio. Reikalauk katalogo.

183 ROEBLIINQ ST., 
BROOKLYN, IX. V.

^fjIu-ii;rt liiilibiiiIŠrMii Wilfrid
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Augščiausios Prieglaudos Liet. Am. reikaluose

Gerbiami A. P. L. A. drau
gai ir kuopų valdybos!
Visiems kuopų sekreto

riams yra išsiuntinėtos bal
savimo blankos su kandida
tų vardais ant viršininkų 
1918 metų. Balsavimai pra
sidės lapkričio mėnesyje ir 
pasibaigs apie tą patį laiką; 
nubalsavus, kaip parodyta,

reikės sugrąžinti C. Sekr. a- 
belnas pasekmes. Balsuo
jant, tėmykite dalyką, kad 
nebalsuoti ant vienos įstai
gos už 2 ypatas, t. y., balsuo
ti reikia taip: ant pirminin
ko už vieną, ant sekr.—už 
vieną, ant iždininko už vie
ną, ant turtų kontrolės—už 
tris ypatas bei kandidatus.

Kandidatai į A. P. L. A. 
centrališką valdybą yra de
dami tie, kurie palaikė kan
didatūrą ir daugiau balsų 
gavę nominacijoj. Iš eilės 
ant pirm.—4 kandidatai, ant 
sekr.—3 kand., ant iždin.—3

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

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

ADRESAI:
Centro pirminin. J. M. Maskeliūnas, 

2025 Colwell St., Pittsburgh, Pa. J
kand., ant turtu kontrolie-< l>irn!i”i,?k® ,l<uka?’. ’ . , v/. . 1421 Fayette St., Pittsburgh,rių — 8 kand. Žiemiaus pa
duodu nominuotų draugų, 
palaikiusių kandidatūras ir 
priimtų į kandidatus, kaip 
viršminėta, su jų balsų ga
vimais, atskirai kiekvienos 
kuopos sekančiai:

Pittsburgh, Pa. 
sekretorius J. L Alexis, 
Box 344 N. Diamond Sta.

Pittsburgh, 
Iždininkas K. Varašis,

12 and Carson 
Turtų Kontrolės 
M. Urlakis, 2126

Centro
P. O.

Centro

F. Pikšris, 1331

Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

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.
ždininkas F. Lapinski,

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

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

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

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

Ill.

III.

Ill.

st

st.

st.

III.

Ill.

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

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

Vice-Prezldentas S. Masiulevičieai,
820 So. llth SL, EastMųPa 

Protokolų Raštininkas ir organo pri
žiūrėtojas Alek. Vituris,

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

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

330 Taylor AIL, Phillipsburgh^NJ.
Kasos globėjai:

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

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

Susirinkimai atsibūna kas pirmą 
Pėtnyčią kiekvieno mėnesio, 8 vai va
kare, Anglų Socialistų svetainėj, 418 
Northampton St, Easton, Pa.

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, 

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

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

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

1420 So. Victoria St., Waukegan,Ill 
Pagelbininkas J. Wardauska>3,

1448 Jackson St., Waukegan, III. 
Susirinkimai atsibūna kai trečią 

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

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. 1\ 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.
8- tos kp. Sekr. ...

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, 

kp. Sekr. J. Kindaris, 
Ambridge, 

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

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

Pa.

92
52

Pa.109 111 a

Pa.
1 814

24
22 Į

Fa.
15 I 14

10-tos23

1 l.-tos
Pa.

12-tos
Pa.

28 2936
Pa.10 I 14
ra.

92
294 t>

kp.—P. 38

kp.—V. 18
17

8 8

KĄ SAKO KITI

III.

III.

Ill.

Ill.

Moline, Ill.

Ill.

St

Pl.

Pl.

<c

Ct

Ct50th

Ct49thSo.

Ct50thSo.

48thSo.

T. WaraSius gavo b. 
Kirminą gavo bal.
J. Kiveris gavo b.

18
17

2
4

18
It

10
10
10

]
7

10
kp.—C. 
kp.—St 
kp.— A

! 27
4

i
8 o

ANT SEKRETORIAUS 
(trjs)

ANT PIRMININKO 
(keturi)

11
5

kp.—J. K. Mažiukna gavo b. 
kp.—J. A. Riukas gavo balsų 
kp.—D. K. Lekaviče—bal. 
kp.—Ig. Savukaitis—bal.

ANT TURTŲ KONTROLĖS 
(Aštuoni)

92
38
38

92
25

1529 — 10th St.
O. Box 80

kp.—J. I. Alexis gavo bal. 
kp.—A. šatkus gavo bal. 
kp.—F. Pikšris gavo b.

-o ,Sė., Pittsburgh, 
r. 'A. Paliucis,

ANT IŽDININKO 
(trįs)

*49
34
26 i

Pa.

2
1
8
8
4
3
4
8

kp.—J. Briedis gavo bal. 
k p.—-M. L’rlakys gavo bal.

Kasulonis gavo b. 
Jaškeviče gavo b. 
Medvikis gavo bal. 
Galginas gavo bal. 
Piliackis gavo b. 

kp.—A. Tėvelis gavo bal.

Kandidatai, kurie palaikė 
kandidatūrą, o nėra Čia įdė
ti, malonėsite atleisti,nes ne
dėjome todėl, kad buvo dau
giau balsų nominacijoj ga
vusių pirmiaus ir liko neįdė
ti šie draugai :3 kp.ant pirm. 
J. Gataveckas su 15 b.; 9 kp.

J. Jasadavičia su 15 b., ant 
sekr J. B. Miškewicz 8 kp. su 
42 b. Kaip virš parodyta iš 
eilės eina kandidatai dau
giau gavę nominacijoj balsų, 
tokiu būdu mažiau gavusieji 
liko ant pabaigos ir tokiu 
būdu nebeliko vietos, dau-

Atydai A. P. L. A. draugų ir 
kuopų valdybų.

Lapkričio mėnesio kuopų 
susirinkimuose bus balsavi
mas dviejų seimų protokolų, 
kuriuos aiškioj formoj nu- 
etografavęs pasiunčiau kuo
pų sekretoriams. Perskaitę 
ir apkalbėję vertę sumany- 
nymo Seimo nutarimų, bal
suokite už, ar prieš: nubal
savę abu protokolus sugrą
žinkite C. Sekr. tuoj po susi
rinkimo. Balsuojant reikia 
labai tėmyti į dalyką: kurie 
liečia kelius paragrafus, 
antraip tarus, jeigu vieną 
atmes, tai kitas kad ir bus 
priimtas, bet turės būti at
mestas: pa v. pakėlimas po- 
smertinės jeigu bus priim
tas,© posmertinės fondas at
mestas. tai posmertinės pa
kėlimas kad ir priimtas,, tu
rės pats per save nupūlti, 
nes pakėlus posmertinę, o 
nesant to fondo, nebus iš 
kur mokėti. Ir taip daug 
tokių dalykų rasis tame bal
savime, todėl balsuodami la
bai įsitėmykite į dalyką, kad 
nepadarius klaidos.

Velydamas pasekmingo 
darbavimosi ir skaitlingo at
silankymo į lapkričio mėn. 
susirinkimus, kurie bus vie
ni iš svarbiasuių, nes labai 
daug reikalų yra svarstyti, 
todėl dalyvaukite visi.

. A. P. L. A. Centro Sekr.
J. I. Alexis.

A. įstatais įnešam, kad Mic
kevičius netik būtų suspen
duotas, bet išmestas visai iš 
A. P. L. A. draugijos, kad 
daugiau tokių vaidų neatsi
kartotų.

Komitetas:
G. Parčevskis,
L. Samulionis,
J. Briedis, 
A. Shatkus.

Męs A. P. L. A. 2 kuopos 
nariai, mėnesiniame savo su
sirinkime, perskaitę visą ei
lę melagingų ir veidmanin- 
gų plepalų, išnešam rezoliu
ciją vienbalsiai prieš centro 
raštininką J. B. Mickevičių 
už begėdišką ir veidmainin
gą apjuodinimą centro val- 

i dybos, viso seimo delegatų 
*ir seimo paskirtos ištyrimo 

komisijos. Mickevičius nori 
' visai A. P. L. A. draugijai 

apmuilint akis.
‘ Męs A. P. L. A. 2 kuopos 

nariai, pasiremdami A P. L.

Pa. j

Jurašas knygų, kurias galima gauti
“LAISVES” KNYGYNE. . . . . . .

giau nominuotų draugų ne
dedu į organą to^ėl, kad jie 
nepalaikė kandidatūros, bet 
abelnos pasekmes ar palai
kė kuopoms pasiunčiau dėl 
geresnio aiškumo.
A. P. L. A. Centro sekr.

J. I. Alexis.

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ 
MAHANOY CITY, PA. 

Pirminikas P. Ysoda,
534 E. Mahanoy Ava. 

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

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

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

Iždo trustisai: A. Račkauskas, 39 
—10th St., J. Bankus, 1121 E. Maha
noy Avė., J. Mickunas, 819 E.Pine SL 
Maršalka L. Andriuškevičius,

802 E. Market St.
Susirinkimai atsibūna paskutini pa- 

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

Laisvės” laidos knygos

Vienas didžiausiųjų Ame
rikos socialistų dienraščių 
“Milwaukee Leader” pat
raukė pačtos viršininką teis
man.

Tokia byla, žinoma, ne
greit užsibaigs, bet pačiam 
laikraščiui ir darbininkiškai 
spaudai, apskritai, turės ji 
didelę reikšmę. Byla turės 
nuspręsti ar krasos viršinin
kas turi teisę uždarinėti lai
kraščius, ar ne.

(“Keleivis”)

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

Pirmininkas J. Rulis
321 Edward St.

Vice-Pirmlninkas A. Šimonis,
517 Michigan Ave.

Protokolų sekretorius O. Valiulienė,
622 Hulin St.

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

Iždininkas S. Buzinskis,
721 Lincoln Avė.

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

Maršalka P. Vaitkus,
415 Wall St.

Organo prižiūrėtojas A. Petronis
719 Lincoln Avė.

Susirinkimai atsibūna pirmą ne- 
dėldienį kiekviene mėnesio, 1010 So. 
Main Street, 2 vai. po pietų.

Perkėlimas Lietuvos Valdy
mo Centro.

Vokiečių laikraščiai pra
neša, kad Lietuvos valdymo 
centras perkeltas iš Balsto
gės Vilniun ir kad valdymas 
Vilniaus - Suvalkų guberni
jų ir Kauno su Gardinu nuo 
šiol labjau bus sujungtas. 
Krašto Viršininkų paskirtas 
buvęs Kauno gub. viršinin
kas kunigaikštis v. Isenburg 
Birstein.

Ligšiol Lietuva irgi darė 
vieną valdymą kraštą, pava
dintą Oberbefelshaber - Ost, 
bet tas kraštas buvo tik ka
riškai administratyvus, o 
pilietiškai jo gubernijos 
buvo visai išskirtos vie
na iš kitos. Tis paskui 
buvo Vilniaus ir Suvalkų gu 
bernijos sujungtos į vieną, 
su centru Vilniuje, praeitą 
gi žiemą prie jų buvo pri- 
kerkta ir dalis Gardino gub., 
arba vadinamoji Baltstogės 
gub. Balstogėn buvo perkel
tas ir tų gubernijų valdy
mas, o taip-pat iš Kauno pe
rėjo Balstogėn ir kariškoji 
Lietuvos administracija.

(“Am. Lietuvis”)

J. A. KATKUS
Užlaikai visokių knygų ir kitokią 

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

Krautuvė atvira nuo 7 iš ryte flrf i 
12 vidurnakčio.

Toliau gyvenantieji galit kreipti, 
laišku šiuo adresu:

J. A. KATKUS
8204 Forbes S*, Pittabargh, Pa

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL. 

Valdybos adresai:
Prezidentas F. Akatckis,

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

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

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

Finansų sekretorius W.
436—4th Avė., 

Iždininkas K. Juška,
325—4th Avė., 

Maršalka F. Barauskas
1220Š—7th Avė.,

DRAUGIJOS, KURIOS 
TURI “LAISVĘ” 

ORGANU.
DRAUGYSTĖ LIETUVOS SUNŲ IR 

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

122 Court SL
Pirmininko pagelbininkas S. Morkia, 

255 Bond SL 
Nutarimų Raštininkaa S. J. Liutkus, 

249 Pino SL 
Tartų raštininkas J. Kentrus, 

111 Pino
Iždininkas J. Juozapaitla, 

234 Clark 
Iždo globėjai: V. Budriukė, 

108 Inslto
S. Yuškaitė, 117 Magnolia Ave. 

Maršalka J. Brūzge,
129 Pino SL

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

mą nedėldienį kiekvieno mėnesio 
Turner Hall svetainėj, 14th St. ir 6th 
Avė., Moline I1L
A. C. W. of A. LIETUVIŲ 218 SK. 

BALTIMORE, MD.
Pirmininkas K. Matuliauskas, 

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

708 W. Fayette 
7354 W. Saratoga

Protokolų Sekr. G. Milinavičius, 
708 W. Fayette

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

614 So. Paca St.

St.

St.
St.

St.

MILWAUKEE LEADER” 
SKUNDŽIA PAČTĄ.

Kaip jau žinoma, šalies 
pačtos viršininkas Burleson 
yra atėmęs beveik visiems 
socialistiškiems laikraš
čiams antros klesos siunti
nių teises. Tas reiškia,kaip 
ir uždarymą laikraščiui

VYRŲ IR MOTERŲ APSV1ETOS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL. 

Valdybos adresai:
Prezident K. Adomaitis, 

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

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

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

1409 So. 49th Avė.
Kasierius Marijona Bartkienė, 

1500 So. 48th 
Kasos Globėjai:

Ona Elterman, 
1533 So.

Zuzana Gulbinienė,
1531

Marijona Dolan,
1533

Maršalka T. Bartkus, 
1500

St

St.

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

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

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVENIMO 
SIEKINYS, su priedu LYTIŠKOJI 
ETIKA. Labai naudinga knyge
lė. 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. JuoL- 
šioje knygelėje iki ausų. Kas nori 
valandą laiko smagiai praleisti 
lai užsisako ją. Kaina ...............

SOCIALIZMAS—KUOMI JIS YRA
KAIP JI IKUNYT. Parašė O.Ąrne- 
ringer, sulietuvino Europietis. 
Šią knygelę patartina perskaity
ti kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki j socializmą ir tam 
kuris netiki. Kaina tik.............

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

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

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

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

VELNIAS. Parašė R. G. Ingersoll, ver
tė Ferdinand de Samogita.. Joje 
aprašyta vi>sa velnio istorija, jo 
darbai ir galybė. Kaina ....... 20c.

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

IŠVOGIMAS IŠ P AVI AKO 10 KALI
NIŲ..................................................... 20c.

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

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

ŠEIMYNOS ISTORIJA. Peržvelgta 
šeimynos formes ir besiplėtojimas 
senovėj. Kaina...... ■.............. .  .10c.

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

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

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

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

20c

20c

15c

10c
IR

15c

15c.

30c.

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

Pirmininke V. Ivanauskiutė.
1452 East 33rd SL

Vice Pirmininkas J. Katkauskas, 
5823 Superior Avenue 

Protokolų Sekretorė M. Misevičiuti 
1452 E. 83rd SL 

Fin. Raitininkai Antanas Banialia, 
1449 East 24th 

Kasierius M. Lavlnskas,
8120 Cory

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

V. Kvedaravičlus
1543 Oregon Ave.

Dainų repeticijos atsibūna kiekvie
ną Seredą nuo 7:30 vai. vakare ant 
Schwab svetainė!, 6131 SL Clair Ave. 
Mėnesiniai susirinkimai atsibūna kas 
trečią pėtnyčią kiekvieno mėnneslo 
nue 7:30 vai. vak. antSchwab svetai
nės 6181 SL Clair Ave. Knygynas 
randasi Neuroi krautuvėje, 2047 Ha
milton Ave. Knygos išduodamos kiek
vieną Panodėlio vakarą nuo 
vakaru.

Knygius Pranas Tamosas,

Svetimos laidos knygos.
STEPONAIČIO Raštai IR EILES.

Kaina...................... ..................... . •
NAU.r KANTTčKOS arba politiškos 

■. Kaina.............
NUOSAVAS IŠSIVYSTYMAS. Kai

na

75c

30c

50c

SOCIALIZMAS SUPRANTAMAI IŠ
AIŠKINTAS. Paraše 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 ŽEMĖS APRA
ŠYMAS. Kaina .......................... $2.00

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

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

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

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

Drūtais apdarais...................

$5.00

$1.25
$1.50

PAŽVELGUS ATGAL. SocialogiŠkas 
Romanas. Kaina ............... $1.00

ANGLIŠKOS KALBOS ŽODYNĖLIS 
Kaina ............................ . 25c..

ŽODYNAS lietuviškai - angliškos ir 
angliškai lietuviškos kalbų. Abidvi 

dalis. Kaina .......................... $6.00
PASAULIŲ RATAS. Astronomiškas 

aprašymas musų saulinės siste
mos. Kaina .......................... 25c.

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

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

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

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

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

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

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

PASLAPTIS. Seno Vinco monologai ir 
eilės. Kaina..............................15c

KONTRABANDNINKAI. Parašė Se
nas Vincas. Kaina.................. 20c

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

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

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

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

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

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

Petrauskas. Kaina..... *.......
RUTVILĖ, ŽEMAITIJOS MERGELĖ 

Sceniškas veikalas. Kaina. • «• • •
PILINIEČIAL Sceniškai veikalai. Kai

na,

10c

10c

15c

20c

50c 
75c

40C
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VIETINESŽINIOS.
Draugai ir draugės!

Jūs žinot, kad šiemet mie
sto viršininkų rinkimai yra 
begalo svarbus. Atsiminki
te, kad didžiausias pasauly 
miestas — New Yorkas, ga
li likti socialistu rankose ir 
tas būtų didžiausiu darbi
ninkų laimėjimu. Bet kad 
tą atsiekus, reikia pasidar
buoti. Taigi, draugai ir 
draugės, vakarais, parėję iš 
darbo, užeikite į “Laisvės” 
redakciją, pasiimkite anglų 
kalboje lapelių, išleistų So
cialist Party, ir išnešiokite 
tuos lapelius po stubas. To
kiu būdu męs skleisime agi
taciją už Socialist Party 
kandidatus iki pat rinkimų 
dienos.

Draugai ir draugės, prie 
darbo! Tik visi energingai 
pasidarbuokime , o pasek
mes pamatysime 6 d. lapkri- v • CIO.

L. S. S. 19 kuopos
Agitacijos Komisija.

kus ir verčia daugiau pro
tauti.

Bet kaip yra su So. Bro
oklyno lietuviais? Juos rei
kia pavadinti “gyvais nabaš- 
ninkais.” štai 17 d. spalių, 
laike L. M. P. S. agitacijos 
savaitės, 1-ma kuopa So. 
Brooklyne surengė vakarą 
—prakalbas ir perstatyta 
veikalas “Karės Nuotakos.” 
Aktoriai ir kalbėtojas nuva
žiavo į svetainę. Žmonių nė
ra. Laukia, mano, gal dar 
anksti, gal vėliaus susirinks. 
Bet veltui... atėjo tik trįs y- 
patos. Aktoriai ir kalbėto
jas turėjo grįžti namo.

Na, kaip jums išrodo toks 
so. Brooklyno lietuvių pasi
elgimas? Juk ten randasi 
keli šimtai lietuvių ir į pa
rengimus atsilankė tik trįs 
ypatus! Reikia priminti, kad 
So. Brooklyno lietuviai ne- 
priskaitomi prie girtuoklių.

Gėda vietos lietuviams, 
kad jie pavirto į “gyvus na- 
bašninkus,” niekuo nesirūpi
na ir niekur neina.

K. S. Lietuvaitė.

Šėras kaštuoja penki dole
riai. Tūlos draugijos jau 
pirko šėrus (L. S. S. 19 kp., 
kriaučių unija, merginų uni
ja, Literatūros Draugijos 1 
kuopa, ir preserių unija, ži
noma, šėrus pirks ir kitos 
draugijos.

Pradeda pirkti ir pavie
niai žmonės. Geistina bū
tų, kad Brooklyne nesiliktų 
žmogaus, kuris neturėtų Še
ro.

Boardirektorių • susirinki
mai įvyksta kas pėtnyčia 
Tautiškam Name. Boardi
rektorių pirmininku šiuomi 
laiku yra d. S. Laurinaitis,1 
sekretorius yra J. Sendrow. ■ 
Kas norite Šerų pirkti, tai 
ateikite į boardirektorių su
sirinkimą. Kasierius Marti
naitis yra po kaucija $5,000.

Jau rašoma ir konstituci
ja.

Draugijos konstitucijoj y- 
ra pasakyta, kad kiekvienas 
draugijos narys turės tik 
vieną balsą — ne daugiau.

S. Laurinaitis...

DYKAI, DYKAI! Aš ištraukiu dantis bo skausmo ir voltui 
tiem, kurio duoda taisyt ir naujus ideti. Visas darbus visiškai be 
skausmo. Dr. Chas. TeschberR yra prerai žinomas kaino specialis
tas įvairiose atsitikimuose. Ateik ir duok išeuzaminuot. Informa
cijos dykai. Mano karūnos ir tiltukai 22 karato. Darbas prvaran- 
tuotas. Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 8:30 P.M. Petnyčiomis ofi
sas uždarytas. Nedėliomis nuo 10 A.M. iki 1 P. M.
DR. CHAS TESCHBERG, D. D. S. Liet. Dentistas 
500 Grand St.. Kampas Union Ave. Brooklyn, N. Y. 
Kalba Lietuviška. Lenkiškai, Rusiškai. Tol. Staffg 3698

SOCIALISTŲ PARTIJOS TIKSĖTAS
Del New Yorko miesto.

Ant majoro

MORRIS HILLQUIT
Ant kontrolieriaus

FRANK A. SIEVERMAN
Ant Presidento Aldernianų Tarybos

EDWARD F. CASSIDY
kimų privalo visi atsilanky
ti, nes bus galutinas konsti
tucijos priėmimas.

Sekr. G. Kudirka.

naujų atsiveskite dėl prira
šymo.

Iz. Jakimavičienė.

^Sergantieji
| atsilankykite pas mane
M Esu specialistas chroniškų ir nerviškų ligų ir vartoju moksliš- 
S klausias metodas gydymui jų.

I Jieškok pagelbos ten
Is Kur gali ją rasti.

Pradek 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 10 A.M. 
iki 2 P M.

Turiu gerinusį patyrimą, kurį 
įgijau bėgyje ilgų metų praku
kuodamas medicinoje. Turiu vė
liausios mados Electro-Medical į- 
rengęs mašinas, kurios suteikia di
delę pagalbą gydymui chroniškų ir 
nervų ligų.

PATARIMAS VISAI DYKAI!

Ateik pasikalbėti ypatiškai. jei
gu negalima pagyti, aš tau tai pa
sakysiu.

Aš padarysiu fizišką ir laboratorišką cgzaminaciją kiekvienam. 
Turiu geriausi pasisekimą gydyme labai užsisenėjusių ligų, kurias 
kiti negali pagydyti.

Aš išgelbėjau šimtus nuo operacijos, 
Jeigu reikalauji gydymosi — ateik.

Nepaisant kokią chronišką ar 
kalauja gydymui specialisto.

DR. LEWIS

k

Skundžia N. Y. World ant 
puses miliono.

Tammany Hall (demokra
tų vadas Charles Murphy 
skundžia dienraštį New 
York World ant pusės mili
ono už šmeižimą jo vardo.

Byla surišta su ateinan
čiais rinkiniais miesto majo
ro. Murphy yra politiškas 
bosas ir palaiko pusę teisė
jo Hylan, o N. Y. World 
stoja už Mitchelį ir niekina 
jo priešus.

Kazirninkai.
Labai nesmagu, kad tarpe 

lietuvių atsirando tokių, ku
rie užsiima lošimu iš pinigų. 
Kaip tas amatas išsiplatinęs, 
galima suprasti ir iš to, kad 
jau tūlose kriaučių dirbtuvė
se liuosu laiku lošiama iš pi
nigų. Bosai į tai turėtų 
daugiau atydos atkreipti. 
Jeigu tas ir toliau tęsis, pri
verstas būsiu viešai įvardin
ti tą dirbtuvę ir ypatas, už
siimančias tokiais darbais.

Narys. .

Pereitą nedėldienį visose 
katalikų bažnyčiose buvo 
kariškos pamaldos, kurias 
uždavė kardinolas Farley.

Kardinolas savo laiške ku
nigams sako: “aš įsakau, 
kad kunigai šios diecezijos 
netik šį nedėldienį, bet ir 
kiekvieną rytą ties altorium 
sukalbėtų poterį už gerbūvį 
šios numylėtos šalies. Nu
rodykite savo žmonėms,kad 
tam momente, kada jie pri
klaupia laike adoracijos per 
mišias prašytų mūsų palai
minto Išganytojaus globos 
savo šalies valdžiai ir švie
sos bei globos dėl mūsų va
dovų, ant kurių užkrauta di
džiausios atsakomybės....”

Reikia tikėties, kad Re
meika su Kuodžiu ir šešto
kas su Petkum atsakančiai 
pasimeldė.

1 d. lapkričiu, Sokolų sve
tainėj, bus susirinkimas L. 
M. P. S. 1 kuopos. Pradžia 

Visos narės 
atsilankyti ir

1 d. lapkričio, Palace Hall 
svetainėj, 93 Grand St., bus 
susirinkimas Lietuvių La-i 8 vai. vakare, 
bo Bendrovės. Į šį susirin- malonėkite

Kaip stovi reikalai su 
Liaudies Namu.

Su projektuojamu Brook
lyne Liaudies Namu reikalai 
išlėto eina pirmyn.

Šerus jau galima pirkti.

SOCIALISTŲ PARTIJOS o
PRAKALBOS.

|vyks Panedely, 8-tą valandą vakare, 

October 29,’17 
Palace Hall,

93 Grand St., Brooklyn, N.Y.

Atyda!
Šį utarninka, 7:30 vai. va

kare, visi, kas gyvas, būkite 
Tautiškam Name.

Kalbės visų partijų kandi
datai į New Yorko legisla
tures iš Williamsburgo. Bus 
demokratas, republikonas ir 
socialistas. Lietuviškai kal
bės Pruseika.

Bus įdomių susikirtimų ir 
publika pamatys, kurioj pu
sėj teisybė.

Neužmirškite. Prakalbas 
rengia vietos piliečių kliu- 
bas.

S. Pavalkis liko laikinuoju 
kriaučių unijos delegatu.Ji
sai pavaduos J. Bekampį,ka
da jisai nebus namie.

mano gydymu ir patarimu. 
Atidėliojimai pavojingi.

nervų ligų turite, kuri tik rei-

Kalbės:

JOSEPH
A. WHITEHORN,

kandidatas į assemblemanus 2-am terminui.

ED. I. L1NDGREEN,
kandidatas į aldermonus.

Bus ir daugiau kalbėtojų.
Bus ir lietuviai kalbėtojai. Įžanga dykai.

Prakalbos New Plaza Hall, 
kurias surengė pereitą pėt- 
nyčią L. S. S. 19 kuopa, pa
sisekė vidutiniai. Kalbėjo J. 
Smelstorius, Whitehorn, ir 
Lindgren ir Pruseika.

Kriaučiai tą dieną turėjo 
mitingą, tai publikos buvo 
nedaugiausia. Pirmininkavo 
J. Šaltys.

IŠ C. Brooklyno.
Čia randasi keliatas įvai

rių draugysčių, tarpe kurių 
yra ir L. K. P. D. Pastaro
ji nors ir silpna materiališ
kai, bet kiek išgali darbuo
jasi dėl visuomenės. 8 d. 
spalių buvo susirinkimas,ku
riame tapo nutarta prisidė
ti prie New Yorko ir apie- 
linkės teisių draugijos. 5 d. 
lapkričio nutarė surengti 
prakalbas;bus renkamos au
kos minėtai draugystei.

Dr-stės Narys.

Saliūninkai meta laukan 
Hillquito paveikslą.

Central Brooklyne tūlas 
L. S. S. narys nunešė pas 
vieną saliūninką Hillquito 
paveikslą, paprašė darbinin
ką išstatyti lange. Pasta
rasis sutiko. Bet štai ateina 
pats savininkas, pamato lan
ge Hillquito paveikslą ir 
tuojaus jį išmetė.

Pasirodo, kad lietuviški 
saliūninkai palaiko kapitali
stų pusę ir eina prieš socia
listus.

K. Kaulinis.

“Gyvi nabašninkai.”
Dabartinis momentas la

bai svarbus. Kiekvienas 
darbininkas žingeidauja, 
protauja ir lavinasi.Ypatin
gai prieš rinkimus visos sve
tainės, visi kliubai kimšte 
prisikimšę. Kur tik darbi
ninkiški kalbėtojai pasirodo, 
ten minios žmonių susirenka 
ir atydžiai klausosi, žodžiu 
gyvenimas slegia darbinin-

Jau 3G metai kaip
Į gyvuoja Prof. Stern 
| šokių Mokykla, 952 

_ I Broadway, kam p.
' Myrtle Ave. Brook-

Waltz, Two Step, 
Foxtrot, One Step 
ir įvairus naujausios 
mados šokiai moki
nami, privatiškai ir 
kl tąsoje.’ Mokestis
nuo $5.00 iki $10.00 pagal šokių. Mo
kykla atdara nuo 9 ryto iki 11 vai. 
vakaro, taipgi ir nedėliomis. Mokina
me halių šokių ir stage’iaus. Klausk 
atsilankydamas informacijų.
THE STERN SCHOOL of DANCING 
950-52 Broadway, Brooklyn, N. Y.

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

F. SVETI K A S.
795 Manhattan Ave., Brooklyn, N.Y, 

■ (86—87

Pajieškau draugo Stepono Diliaus, 
2 motai atgal gyveno Chicago, III. 
Turiu svarbų reikalą. Malonės jis 
pats atsišaukti arba žinanti pranešti.

S. Alubickas,
1539 Penn Ave., Pittsburgh. Pa.

(87—88)

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

EMI L E D. CHELIUS
£>00 Shepherd Ave., East New York, 
(85—87 N. Y.

REIKALINGA DAR BININK Ų.
Reikalinga darbininkų sandėliuose 

(warehouse) darbas, mokama 30 cen
tų j valanda. 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 kitokią 

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

Krautuvė atvira nuo 7 iš ryta ftn 
12 vidurnakčio.

Toliau gyvenantieji galit kreipti; 
laišku šiuo adresu:

J. A. KATKUS
1264 Ferbea St. Pittsburgh, p*

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

NEW YORK CITY

U

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

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

skrybėlių.

Jeigu nori gerai išrodyti,—pirk 
skrybėles

Manhattan Hat”

Manhattan Hat Stores

Jos 
žinomos 

kaipo 
geriau

sios.
didelį pasirinkimą

todėl mę«

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

Abi krautuvės Brooklyne.

JOSEPH LIPMAN, M. D
Specialistas moterų ligų 

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

Iki 10 vai ryte; nuo 1 iki 2 vai. >-• 
Nedėliomis pagal sutartį. 
Egzaminavimas DYKAI. Męs iltį 

piet ir nuo 7 fid 8 vai. vakar*, 
riame ir pasakome visas ligas ir pa 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiam 
ligoniams parūpiname vietą, kol g? 
dosi. Reikalui esant, kreipkitčs, mę 
apžiūrėsime ir duosime prieteliški 
rodą. Patarnavimas visai pigus. Nt 
užmirškite mano antrašo.

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

arti 117th St., New York Cit-

TIKRA IR TEISINGIAUSIA

APTIEKA
Jeigu jums reikalinga kokia nors 

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

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

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

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

Nuo prakaitavimo kojų 50 ir 75, e. 
Nuo nuospaudų ant kojų 25 ir 3oc. 
Plaukų stiprintojas 
Pleiskanų naikintojas 
Nuo reumatizmo
Vidurių valytojas

Lietuviška Trejanka 25c., 50c. ir $1.00 
Kartus '*u — - 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 gauti krajavų di*. 
li’ų‘ kiek tik norite.

$i.ot
$i.o«
$1.56

50c. ir 75c.

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.

mano praktikos, aš

DENTISTAS
DU OFISAI:

189 GRAND STREET
Prieš Comedy Theatre

307 BEDFORD AVE.
Tarpe So. 1 ir 2 Sts.
Per pastaruosius 10 metų 

pasekmingai išgydžiau daugiau, kaip 10,000 ligonių. 
Mano ofisai prieinami darbininkams, todėl kad ne- 

. dėliniai mokesčiai lengvi; kiekvienas turi progą su- 
• taisyt savo dantis kogeriausiai.

TRAUKIMAS BE SKAUSMO. — 
MANO SPECIJALIŠKUMAS.

Auksinės kepuraitės —• $5 ir augščiau.
Tiltukui (Bridge teeth} — $1 ir augščiau. 
Užpildymas auksu — $1.00 ir augščiau. 
Užpildymas sidabru — S0 c. ir augščiau.

KALBAME LIETUVIŠKAI IR LENKIŠKAI.

»




