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

V — *

No. 88. VII METAS.

PILIEČIAI! s
New York o ir Apielinkės 

Taikos ir Teisių Komitetas 
išleido atsišaukimą į šios a- 
pygardos lietuvius, kviesda
mas juos balsuoti už sociali
stų Partijos kandidatus.

Tų atsišaukimų reikalau
kit tuoj per “Laisvę”. Jei
gu galite, ateikite patįs at
siimti.

Tame atsišaukime tarp 
kitko kalbama:

“Rinkimai Daytone, Ohio, 
Buffalo, New York, Erie, 
Pa., jau parodė, kad žmonių ' 
keršto banga eina socialis
tų organizacijos vagon. So
cialistų ir jų pasekėjų skai
čius dešimteriopai užaugo.

New Yorke verda milži
niška kova. Šimtai tūkstan
čių, net milionai dolerių lei
džiama kapitalistais, kad tik 
išrinkus majoru dabartinį 
majorą Mitchelį. Už jį gal
vą guldo patsai Washingto- 
nas ir visa karininkų parti
ja. Dangaus ir peklos spė- , 
kas sumobilizavo jo šalinin- ( 
kai, kad tik pasiuntus John 
Purroy Mitchel ant naujo 
termino į City Hali. Laike 
primary rinkimų pasirodė 
baisus balsų susukimas ir 
tūli sukčiai jau sėdi už gro
tų.

Majoras Mitchel, tasai 
pats, ką pereitą žiemą polic- 
manu kulbėm numalšino ba
daujančias moteris, drąsiai 
ir ciniškai sakosi esąs karės 
šalininkas, šalininkas pri
verstino kareiviavimo. Ta- 
čiaus, kada jo paties užklau
sė, ar jisai nori pastoti į ar
miją ar laivyną, tai žaibo I 
greitumu atsakė, kad neno
ri.

Plačioji Amerika atbun
da akyvaizdoje vargo! Ame
rikos žmonės mato, kad vi
sos ligišiol užsilikusios liuo- 
sybės naikinama.

Ir štai, Amerikos farme- 
rija. ypatingai vakaruose, 
jau bando nusikratyt kapi
talistų partijų jungą ir or
ganizuojasi į savo liigą. Nu
bunda ir Amerikos miestčio- 
nija, kurią vis labiau ir la
biau slegia karės našta. 
Šimtai tūkstančių žmonių 
vidutinės klesos rengiasi 
balsuot už socialistų partijos 
kandidatus. Bruzdėjimas 
apima mokyklas ir universi
tetus. Kaip kur jau prasi
dėjo mokiniu streikai. Ir 
priešakyje tų visų opoziciji- 
nių spėkų eina darbininkų 
klesos partija — Socialistų 
Partija. Ir vakaruose, ir 
rytuose, ir šiauriuose ir pie
tuose vis galingyn ir galin- 
gyn skamba Socialistų Par
tijos balsas.

Dar niekuomet Didysis 
New Yorkas su apygardo
mis nematė tokios agitaci
jos, kokia eina dabar. Su
judo ir Naujoji Anglija, su-

už Soc. Partijos kandidatus. I 
raugai nepiliečiai, jūs, 

kadir nebalsuojat, tai bent 
agituokit, dėkit visas savo 
pastangas, kad prikalbinus 
piliečius balsuoti už S. P. 
kandidatus.

Broliai! Kiekvienas bal
sas už kapitalistų partijos 
kandidatus — republikonus, 
demokratus ar bepartyvius 
bus tai balsas už karės tę
simą, bus tai balsas už žmo
nių turto naikinimą, bus tai 
balsas už skurdą ir badą at
einančią žiemą.

Tuo tarpu, balsas už So
cialistų Partijos kandidatus, 
bus tai galingas užreiški- 
mas, jog patįs žmonės, o ne 
bosai, nori save valdyti, bus 
tai balsas, jog žmonija nori 
visasvietinės taikos, bus 
tai įsteigimas didžios teisy
bės.”

■“ ""■» == ITALAI PASITRAUKĖ PER 20 MYLIU
uu DiUlLUVV. Į Liiga” esaifa surišta su šiuo 
------  | dalyku. Kunigas Bigelow 

pasakoja, ' kad užpuolikų 
gauja paliepė jam išsikraus
tyti iš Ohio valstijos. Da
bar jis mano kreiptis prie 
valstijos ir federalės val
džių, kad jos pasistengtų jį 
apsaugoti.
Ant rytojaus Bigelow’o šei-

Neperseniai visas civili
zuotas pasaulis bjaurėjosi 
Rusijos juodašimčių dar
bais, kuomet jie darė žy
dams pogromus ir net žudė 
Valstybės Dūmos atstovus. 
Dabar tokie apsireiškimai 
dedasi Amerikoj. Rusija 
buvo skaitoma barbarų ša
lis, bet Amerika—civilizaci
jos šalis ir joje atsikartoja 
dar baisesni dalykai, kaip 
kad Rusijoj buvo.

Cincinnatt, Ohio, 30 d. 
spalių. — Kunigas Herbert 
S. Bigelow neseniai prisira
šė prie Socialist Party. Jis 
buvo Cincinnati vietos“Liau- 
dies Tarybos” pirmininku ir, 
suprantama, buvo šalinin
kas taikos. New Port, Ky..

Mūšiai eina ant 
dirvos.

Italijos Socialistų laikraštis “Vor- 
waerts” sako, kad von 
Hertling esąs priešingas 
parlamentarizmui ir pada
rymui iš Alzas-Lotaringijos 
autonominės valstijos ir tik 
todėl neapsimoka kalbėt a- 
pie jį, kaipo apie kanclerį.

______ j______ . Hertling yra žymus kata- 
'kolę, $230,000,000. Tai A- Hkų vadas.

; parama Italijai' ------------- . .

Amerika remia Italiją.
True translation filed with the 

Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
'V1th the November 2, 1917, as required by the 

, , , - Y;, on Act of October 6,1917 (“Trading withNovember 2. 191 <, as required by the ; enemy act”).

True translation filed 
Postmaster of Brooklyn, 
I.......................““
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”). * Washingtonas, D.C. — Fi-

Londonas. — Isonzo fron- nansų ministeris MacAdoo 
tas pajudintas ir italu ka-i paskyrė Italijai, kaipo pas-1 

mynai per telefoną pranese! riunkn< traukiasi atgal; Da. I kolę, $230,000,000. 'T.-.l A 
nezmomas mogus, kad jisįbar italai tikisi atsfeilaikyti menkos parama Italijai < 
gali pasilikti Ohio valstijoj, tieg U[)e tagliamento ir su-!šiais sunkiais laikais. Ame- . VOKIEČIŲ 
nes prižadėjęs nieko nekal- laikyti „ūižiniška austro- i’ikos parama iššaukė gerus 
beti apie, taiką Jeigu savo ' ofensyvm jausmus Italijos atstovuose True tralvlla
prižado neislaikysiąs, tai vėl j v , čionais. Postmaster of
panašiai būsiąs nubaustas. 
Žmogus pasivadino dalyva
vusiu užpuolime ant Bigelo- 
w’o ir pridūrė, kad dabar 
Bigelow’as bus saugojamas, 
ar ištikro jis išlaikys savo 
tą prižadą, kurį davė užpuo-

Teutonų armija, kuri stu
miasi pirmyn, dabar randa
si ties miestu Udine, kur lig- 
šiol buvo vyriausia Italijos 
kares kvatiera. Manoma, | 
kad italų kariumenė apleis 
Udine.

POLITIKOS EMIGRANTŲ buvo surengtos prakalbos ir i bkams, kada pastarieji jį 
GRĮŽIMAS, užkviestas kunigas Bigelow t . ........

Iš Amerikos jau sugrįžo 
šie draugai: K. Giedris, V. 
Jasaitis, V. Kapsukas, P. ir 
J. Kurkuliai ir J. Parulis; 
iŠ Škntijna* M Jiigknyi‘X«w, 
Navis, Norvidas, Tiškus ir 
Tiškuvienė. Visi jie, ten gy
vendami, uoliai dirbo inter
nacionalistų socialistų eilė
se; neabejojame, kad ir čia 
nestovės jie nuošaliai nuo 
mūsų darbo, kad greitai męs 
juos galėsime pasveikinti į- 
stojus į internacionalistų ei
les. Kai-kurie jų jau pra-’ 
dėjo veikti.

Sugrįžo taip-pat “platusis 
socialistas,” liaudininkas, 
programų rašytojas, p. A. 
Rimka, kuris Amerikoj dir
bo kartu su atžagareiviais 
nacional-liberalais ir pasižy
mėjo nevykusių blokų tvėri
mu su klerikalais. Atvažia
vo “dipliomatijos” tikslais 
vedinas ir daktaras šliupas, 
Amerikos laisvamanių tė
vas, garsusis kunigų, tų, a- 
not jo, “Romos krokodilių” 
ėdikas, — dabar jis jau bu
čiuojasi su tais “krokodi- 
liais.”

V. Kapsuko paskaita buvo 
Petrapily birželio 23 d. Pa
skaitą surengė mūsų orga
nizacija. Tema: “Amerikos 
darbininkai ir Rusijos revo
liucija.” r 
rinkus pilna svetainė, 
buvo, 
vieni 

’ tarpe

kalbėti. Kada jis atvyko į 
miestą ir ėjo į svetainę, ant 
jo užpuolė keliatas vyrų, į- 
metė į automobilių, užrišo 
burną ir išsivežė nežinia Kur. rirmiaus ouvo many
ta, kad taip pasielgė detek-| 
tyvai, j; -•
paskui paaiškėjo, kad nei 
policija, nei detektyvai nie
ko nežino. Tik tuomet su
prasta, kad čia juodašimčių 
darbas.

Juodašimčiai Bigelovv’ą 
nusivežė į girią 18 mylių 
nuo miesto ir pririšo prie 
medžio; žmonės, kurie laike 
jį apsupę,buvo apsivilkę bal
tais, ilgais apsiautalais.

Vienas ju išdidžiai prabi
lo:

Vardan nukankintos Bel
gijos, vardan vargstančių 
moterų ir kūdikių, aš palie
piu šį žmogų nuplakti.

Keliatas žmonių tuojaus 
tam tikrais botagais pradė
jo kunigą plakti. Plakimas 
tęsėsi gana ilgai, kunigas 
apalpo ir jau nejautė, ką su 
juomi darė.

Kada jis atsipeikėjo, tai 
palei save pamatė tik vieną 
žmogų. Tas žmogus aplie
jo jam galvą kokiu tai alie
jumi ir paliepė eiti miesto 
linkui, — užeiti į pirmą na
mą, kuris bus pakeliuje. Bi-

Tokiu juodašimčių pasiel
gimu bjaurisi visi tie, kurie 
tik turi žmoniškus jausmus. 
Politikieriai gi labai susirū
pinę, nes mano, kad tas žy- uum e.iiv DawuvX
jų ir daugelis balsuos už so-

Ligšiol austro-germanai 
paėmė 100,000 belaisvių ir 
labai daug kariškos medžia
gos.

Kuomet italai pasieks li
pęs Tagliamento, tuomet,

Mamos mūšio (rudenį, 191.4 
m.).

Visa italu kariumenė 
traukiama linkui Taglia
mento. Anglai ir francūzai 
skubinasi italams pagelbon 

i su sunkiomis kanuolėmis.
Manoma, kad sunkioji talki
ninkų artilerija sulaikys vo
kiečius ir austro-vengrus.

Tagliamento randasi per 
40 mylių tolumo nuo pirmu
tinio italu fronto.v

Jeigu italai laimės mūšį 
ties Tagliamento, tai šalies 
gyvastis bus apsaugota.

Viena telegrama praneša, 
kad mūšio laukan skubinasi 
vokiečių kaizeris Villius, ku
ris susitiks su Austro-veng- 

’rų imperatorium Karolium.
Italų karalius Viktoras E- 

„ , .. m • • > manuelis irgi vyksta karėsBurnso kompanijos. laigi, Į |aui<an

jį suareštuodami, bet cialistų partijos kandidatus.
Ar valdžiai pavyks sugau

ti tuos juodašimčius, greitai 
išgirsime.

Burnso detektyvai Amerikos 
darbo federacijoj.

Neužilgo atsibus suvažia- 
mas Amerikos Darbo Fede
racijos Buffalo, N. Y.

Dienraštis “The New 
York Call” garsina, kad to
je konferencijoje dalyvaus, 
kaipo delegatai, detektyvai 
Burnso agentūros.

“N. York Call” garsina 
tos agentūros laišką, kuria
me pranešama, kad Buffalo 
įvykstančioj i konvencija bū
sianti begalo svarbi ir kadi 
joje dalyvaus .du agentai

čionais.
Už tuos pinigus Italija ap

mokės už anglis ir kitus ka- 
! rei reikalingus dalykus. Kad 
, nugabenus tą viską Italijon 
| tam tikra taryba skiria 25 
i laivus.

Apie tai tuojaus pranešta 
Italijon ir manoma, kad tai 
sudrūtins Italijos jausmus.

Kadangi ligišiol Italija 
būva gavus iš Amerikos kre
dito $255,000,000, tai dabar 
viso labo jai paskolinta 

nnn aaa__
AUSTRIJOKAS DeKUOJA 
KAIZERIUI Už ITALIJOS

SUMUŠIMĄ.
True translation filed with the 

Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
November 2, 1917. as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Amsterdam. — Pagal tele
gramą gautą iš Vienuos, 
Austro-vengrijos imperato
rius Karolius dėkavo j o kai
zeriui Viliui už sumušimą 
Italijos ir paėmimą italų

NUOSTOLIAI.
True translation filed with the 

Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
November 2, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Washington, D. C. —- Ne
prigulmingas socialdemok
ratas Lebeduor pranešė Vo
kietijos reichstagui, kad Vo
kietija šios karės laiku nus
tojo 6,000,000 žmonių. Apie 
Ledebouro prakalbą Wash
ingtone sužinota tik per 
Šveicariją. Kalbėdamas a- 
pie ketvirtus karės metus 
Ledebour pasakė:

tate, ką reiškia karė. Už
muštų męs turim 1,500,- 
000, sužeistu 3 ar 4 milio- 
nūs, iš kurių pusė miliono 
yra koliekos ant viso am
žiaus ir 2 mil. galutinų in
validų. Taigi, išviso per 
3 metus karės męs nusto
jom 6 milionų vyrų.”
Apie tai Amerikos valdžia 

jau seniau žinojo.
JLLcXAlJVO 11 pci V111A111CA iicuu

miesto Cividale vokiečių ka- RUSIJA KARIAUS
IKI PAT GALO.

Žmonių buvo susi- geįow’as nuėjo visiškai į ki-
Tai 

be poros inteligentų, 
tiktai darbininkai, 
nemaža moterų.

(“Tiesa”)

pasirodo, kad Amerikos 
Darbo Federacijoj esama 
šnipų.

Tame laiške taip-pat sa
koma, kad tuodu šnipu turi 
didelę įtekmę ir galės žino
ti, kas dėsis visose komisi
jose.

Tai ve kas darosi Gomper- 
so kompanijoj.

reiviais. Jisai dėkavoja kai
zeriui, kad pavedė dalį savo 
kariumenės italų frontui.

Kaizeris i 
džiaugiasi, kad reikalai italų 
fronte eina gerai. Kaizeris 
džiaugiasi, kad greta austrų 
kariauja ir vokiečiai, kurie 
bendromis spėkomis sumušė 

.buvusį talkininką. Taip-pat 
sveikina su atgavimu Gorici- 
jos ir Carso lygumos.

Atskira taika yra
savo atsakyme negalima.

visiškai

with the •

jų

MILžINIšKAS GAISRAS 
BALTIMORĖJE.

Čia įvyko milžiniškas gai
sras Baltimore, Ohio gelžke- 
lio dokuose. Nuostoliai sie
kia 5 milionus dolerių. Žu
vo daug ammunicijos ir ki
tos karinės medžiagos, kuri 
buvo skiriama gabent Ame
rikos armijai Francijon.

tą pusę.
Dvi valandas jis klaidžio

jo po girią, negalėdamas su
rasti kelią. Pagalios pama
tė bažnyčios bokštą ir į tą 
pusę patraukė. Netikėtai 
užėjo namą, kuriame gyve
no daktaras. Jam buvo su
teikta pirma pagelba ir ant j Act of Octob('lr 6.j’9i‘7 '(“Trading'wYth 

a Vi • • i I Ln nunm ir nnl * ’ \rytojaus nuvežtas į miestą 
ir paguldytas ligonbutin. Jo 
padėjimas gana pavojingas.

Vietos advokatai paskyrė 
500 dolerių dovanų tam, kas 
pagaus juodašimčius, daly
vavusius užpuolime ant ku
nigo Bigelow. Frederic H.

Austro-germanai paėmė Udine
NAUJAS VOKIETIJOS

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
November 2, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Bavarijos pirmasai minis-į 
toris grafas Georgas. 1 
Hertling kviečiamas užimti 

Udine puolė šeš-j kanclerio

Berlynas. — Bendroji vo
kiečių ir austrų-vengrų ka
riumenė paėmė italų miestą 
Udine, kuri buvo vyriausia 
kvatiera Italų vyriausios ka
riumenės.

True translation filed 
Postmaster of Brooklyn, 
November 2. 1917. as required by the 
Act of October 6.1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Petrogradas. — Užsieni
nių dalykų ministeris Tereš- 
čenko pasakė, kad apie tai
kymąsi su Vokietija negali 
būti nei kalbos. Rusų žemę, 
anotministerio, reikia gin
ti- visais galimais būdais.

Ministeris pasakė, kad 
i Lenkija turi gaut visišką ne- 
prigulmybę, o kaslįnk Kuršo 

į ir Lietuvos, tai jos taip-pat 
von turėtų gaut neprigulmybę.

Ministeris pasakė, kad

i

judo vidurinių valstijų žmo
nės.

Draugai-piliečiai, jūs pri
valote paduoti savo balsą

Dingo 22 žmonės. Kas pa
degė — nežinia. Sako, gal 
tyčia padegė vokiečių sim- 
patizatoriai.

Robinson, leidėjas “Medical 
Review of Reviews” pasky
rė tam pačiam tikslui $1,000.

Eina gąndas, kad plakime

ANGLIJAI KASDIEN 
KARe LešUOJA

32 MILIONU DDL.
True translation filed with the 

Postmaster of Brooklyn, N. V., on 
į November 2, 1917, as required by the 

the enemy act”).

Bonar Law pranešė atsto
vų butui, kad Anglijai kas
dien apsieina karė 32,000,- 
000 dolerių kas mielą dieną. 
Per metus Anglija užtraukė 
karės paskolės 9,500,000,000. 
Išviso nuo karės pradžios

Michaclio vieta, nuo revoliucijos pradžios ru- - — . - - - . * — A « • •
liniukas taikos be karinių nepersimanė. Ir dabar _ ji 
atlyginimų.

Buvęs Vokietijos kancle
ris Michaelis paskirtas pi te

toj dienoj nuo pradžios aus- Sakoma, kad grafas esąs ša- sų valdžios politika neikiek
tro-germanų ofensyvos.

' Dabar austro-germanų ka- 
Iriumenė smarkiais šuoliais,
eina linkui upės Tagliamen- . 
to, kur randasi naujos italų , 
pozicijos.

Šiuomi laiku dalis austro- 
germanų kariumenės jau 
randasi ant Venecijos že
mės.

Iš Viennos pranešama,kad 
italų frontas Carnibe irgi

Grafas Hertling pribuvo 
iš Miuncheno į Berlyną, kad 

I išreikšti savo nuomones. Ji
sai visuomet buvo priešas 
de mo k r a t iškų ins ti tuci jų.

Iš Berlyno pranešama,kad 
grafas von Hertling kalbė
jęsis ir taręsis su reichsta-

pripažįsta principą — be ka
rinių atlyginimų ir kontri
bucijų ir teisė kiekvienai 
tautai pačiai spręsti savo li
kimą.

Vokietija dabar norinti 
paliesti savo priešus iš eko
nominio atžvilgio. Jos ata
ka ant Rygos buvo ne stra
tegiška, bet padaryta tuo’ 
tikslu, kad pakrikdyti Rusi- • 1 • V1 • XT *1 f

karės paskolių užtraukta 
$28,460,000,000. Vokietija 
užtraukė paskolių 23,500,- 
000,000. |

griuvo. Laike dideles aud 
ros austro-vengrų kariume 
nė atėmė nuo priešų pirmu 
tines pozicijas.

partija (centras) sako prita
ria tam, kad Hertling būtų 
kancleriu.

daug taip atydos atkreipti; 
Italijos sumušimą, nes ta1 
taip-pat daroma ekonomi 
niais tikslais.



Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga
L—■—^- TT , ' —   .IT-IT- r» " j--—--' ■' --------------------------------------------------- ----------

Teko girdėti, kad Lietu
vos Šelpimo Fondas greitai 
išleis gerbiamosios Žemaitės 
raštus, parašytus karės lai
ku.

Taigi, Fondas bent tuomi 
parodys savo gyvybę, o šiaip 
jau apie jį nieko negirdėti.

Wisconsine, laike medžio
klės, tapo užmuštas senato
rius P. Husting, uolus karės 
palaikytojas. Dabar Wis- 
consino žmonės rinks nauja 
senatorių. Tai vėl bus pro
ga išegzaminuoti žmonių 
ūpų ir palinkimus.

Męs tikimės, kad Wiscon
sin© žmonės darinks La Fol- 
letui atsakantį dranga.

Sako, kad cukraus pritrū
ko todėl, kad pastaraisiais 
dviem metais iš Amerikos 
išgabenta Europon 34 kar
tus daugiau cukraus, negu 
paprastu, ne karės, metu iš
gabenama.

1914 metais išgabenta 
72,323,615 svarų cukraus, gi 
1916 m. eksportas siekė 
1,665,895,639 svarų.

Cukraus išdirbystę turi 
paimti į savo rankas pati 
valstybė. Tuomet cukraus 
trusto ragai bus aplaužyti ir 
žmonės galės gauti daug pi
gesnio cukraus.

Šiuomi laiku New Yorke 
lankosi Chicagos miesto al- 
dermanas, mūsų draugas 
Kennedy. Pakeliuj New 
Yorkan, jisai buvo apsisto
jęs Indianos ir Ohio valsti
jose. Pasikalbėjime su ko
respondentu New Yorko 
“Call’’ d. Kepjiedv.paIstwiu 
ūgį socialistinės įtekmės. Ji
sai sako, jog yra šansų, kad 
Cleveland© majoru būsiąs iš
rinktas d. Rutenberg. Ne
paprastai užaugo socialistų 
balsai Day tone ir Toledo.

Dabartinį padėjimą Ame
rikoj Kennedy lygina su tuo, 
koks Amerikoj buvo prieš 
šimtą metų, kada federalis- 
tų partija įvedė cenzu ra. Re
zultatas buvo toksai, kad pa
ti federalistų partija žuvo. 

Su tuo seniu 
Visai bėda!

Petrogrado “Lietuvių Bal
se” Dr-as J. šliupas rašo a- 
pie A. Bulotą, apie Ameri
kos lietuvius ir apie šelpimo 
reikalą. Na, ir nusirašo nuo 
koto.

Klausykite:
Lietuvių Socialistų Sąjun

ga visai neturinti įtekmės. 
Jos narių esą tik 1,600.

Simpatizatorių socialistai 
turi vos 2,000 (ir tai nepil
nai).

Laike Šelpimo Fondo pra
kalbų aukų dėdavę daugiau
sia katalikai ir tautininkai.

Ir taip toliau, ir taip to
liau ir taip toliau. Kritikuo
ti p. Šliupą neapsimoka. Ne
norime gadint jam saldaus 
ūpo vienoj kompanijoj su p. 
p. Yču, Tumu ir Šilingu.

Męs tik paklausime Ame
rikos tautininkų: ar tai to
kiais ^reikalais jūsų Jupite
ris vyko Rusijon?

Karės neregių 
Pagelbos fondas.

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
November 2, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Neperseniai apskelbė įdo
mią statistiką įstaiga, kuri 
vadinasi Amerikos - Brita
nijos - Francijos ir Belgijos

karės neregių pagelbos fon
das.

Anglijoj, Francijoj ir Bel
gijoj yra 30,000 kareivių vi
siškai apakusių dėl karės ir 
25,000, kurie nustojo vienos 
akies. Šie pastarieji, metas 
į metą, matymo spėkai ma
žėjant, su laiku taip-pat vi
siškai apaks.

Šitos šaltos skaitlinės ge
riau kaip kas kita charakte
rizuoja karės baisenybes. O 
kur dar Rusija, Vokietija, 
Italija, Austro-Vengrija?

Soc. Partija ir 
Radikalė inteligentija.

Kuomet karės pradžioje iš 
Soc. Partijos pradėjo bėgti 
inteligentai: Spargo, Gay
lord, Simmons ir kiti, kuo
met net Benson buvo pakė
lęs sparnus lėkti, tai išsirė
dė, kad S. P. liksis be inteli
gentijos. Tačiaus taip neį
vyko. Vieton pabėgusių de- 
sėtkų atsirado šimtai naujų 
inteligentų. Ypač tai reikia 
pasakyti apie studentiją. 
Dar niekuomet Amerikos 
kolegijose ir universitetuose 
nebuvo tokio užsiinteresavi- 
mo socializmo klausimu,kaip 
dabar.

S. P . simpatiją pradėjo 
rodyt net tokie žmonės, ku
rių simpatijos negalima bu
vo laukti. Štai, pavaryti iš 
Columbia universiteto pro
fesoriai Danna ir Catell jau 
agituoja už S. P. ir dalyvau
ja partijos prakalbose. Ne
seniai už S. P. gerą žodį ta
rė buvęs New Yorko uosto 
kolektorius Dudley Malone. 
Apie įstojimą į S. P. Bayard 
Halę męs jau rašėme “Lais-

Apie prof. Nearingą, Bi- 
gelowa ir Lochner mūsų 
skaitytojai jau žino.

Tasai slinkimas radikalės 
inteligentijos prie S. P. šiuo
mi laiku yra džiuginantis 
apsireiškimas, tačiaus parti
ja labai gerai padarys, jeigu 
priims tuos naujus narius ir 
simpatikus ne kaipo neklai
dingus autoritetus, prieš ku
riuos reikia priklaupti, bet 
pasakys tiems inteligentam, 
jog jie dar turi pasimokinti 
aiškaus marksistiško nuose
klumo. Nekuriu tų inteli
gentų pažiūros perdaug 
“plačios” ir atsiduoda labiau 
humanitarizmu, negu darbi
ninkų klesų kovos filozofi- 
jos sąmoningu supratimu.

Radikalė inteligentija to
dėl bėgo į S. P., kad inteli
gentijos padėjimas eina vis 
blbgyn ir blogyn, taip-pat 
kaip eina blogyn ir padėji
mas vidutiniu klesu.

v v

Dėl cenzūros ir 
kitų galų.

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y. on 
November 2, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Generalis pačtų ministeris 
p. Burleson eina pavojingu 
keliu, naikindamas Ameri
koj liuosybę žodžio. Jeigu 
męs neklystame, tai bus jau 
30 laikraščių, kuriem atim
ta antros klesos teisės. La
biausia, žinoma, nukenčia 
socialistų laikraščiai, nors y- 
ra ir kitokių.

Burleson, turbūt, nei pats 
nesupranta, kad tuo būdu ji
sai tik didina socialistų įtek
mę. Visuomenė visuomet 
prijaučia tiems, ką daugiau
sia persekioja. O kad pri
tarimas socialistų partijai 
augte-auga, tą šiandien jau 
nieks negalės užginčyti.

Prieš šitą nelemtą p. Bur- 

lesono politiką vis didesnis! 
ir didesnis žmonių skaičius 
pradeda protestuoti. Tur
būt, jisai ir pats mato klai
dingu keliu einąs, jeigu li- 
gišiol pabijojo atimti antros 
klesos teises žydų “Forwar- 
dui” ir New Yorko “Call’ui”. 
Ir męs tikime, jog su laiku 
jisai pats pamatys, kad pa
naši taktika yra tai liejimas 
alyvos į opozicijos ugnį.

Daėjo iki to, kad prieš 
Burlesoną protestuoja jau 
net buvęs republikoniškas 
Oregon valstijos senatorius 
p. Bourne. Ąpie tai prane
šama specialėj koresponden
cijoj New Yorko “World’ui.” 
Tasai ex-senatorius teisin
gai sako, jog Wilsono admi
nistraciją galima kritikuot, 
kaip buvo galima kritikuoti 
ir visas kitas buvusias ad
ministracijas. Tos pačios 
nuomonės prisilaiko ir “N. 
Y. Evening Post.”

Bet jeigu sunku dabar an
glų kalba einantiems laikra
ščiams, tai daug kartų sun
kiau svetimtaučiu laikraš
čiam, kurie turi išversti net 
ir mažiausią žinelę. Jeigu 
p. Burleson užduoda laikraš
čiam lično darbo,tai tegul ji
sai pasirūpina gauti ir ver
tėjus. Bent jau užsieniuose 
tai ne laikraščiai užmokėda
vo cenzoriams algą, bet tą 
algą jie gaudavo iš valdžios.

Antra vertus, paČta dalina 
svetimkalbių laikraščius į 2 
dali—ištikimus ir neištiki
mus. Bet kasgi spręs apie 
tai, kur yra kviečiai ir kur 
yra kukuliai? Gal tokie as
mens, kaip Ramanauskutis 
iš Brocktono? O juk taip ir 
bus dėkinga dirva šnipe
liams ir tiem, kurie turi il
gą liežuvį.

Tą ką męs manom, tą męs 
ir sakom, nepaisydami ar 
patiks tai ponui Burlesonui 
ar ne. .1

Ar tai lietuvių 
pažiūra?

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
November 2, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Tūlas tautininkų vadovas 
rašo laišką New Yorko plu- 
tokratų laikraštin“The Eve
ning Sun.” Virš laiško to 
laikraščio redakcija deda 
antgalvį “lietuvių pažiūra” 

Laiško turinys ve koks:
“Iš priežasties suvažia

vimo mažųjų ir priklauso
mųjų tautų, kuris įvyksta 
29, 30 ir 31 d. spalių, aš, 
noriu pasakyti, kad lietu
viai stoja už savo locną 
demokratiją; stoja už A- 
meriką ir už talkininkus. 
Jie nėra vokiečių šalinin
kai (pro germans). Lie
tuviai yra pasirengę nu
versti įkyrų vokiečių jun
gą rytų Prūsuose (sic!), 

Kurliandijoj, Livonijoj ir 
pačioj Lietuvoj — tai yra, 
te rito r i j o j, su si de d a nč io j 
iš suvirs šimto tūkstančių 
kvadratinių mylių Ir tu
rinčioj apie 12 milionų gy
ventoj ų—savo daugumoj 
letto lietuvių — su visai 
skirtinga nuo kitų kalba. 
Jie nieko bendro neturi su 
lenkais, rusais ir germa
nais.

“Tai buvo lietuvių legio
nai, kurie smarkiai kovojo 
su vokiečiais, kuomet ru
sai buvo pametę kanuoles 
ir tranšėjas ir apleidę Ry
gą. Lietuvos gyventojai 
žymiai kenkė (seriously 
interfered) vokiečių armi
jos žygiams 1915 metais ir 

už tai daugelis jų tapo nu
žudyta, daug deportuota 
Vokietijon, o moterįs tu
rėjusios nukęsti daug pa
niekos. Amerikos, Rusi
jos ir Didžios Britanijos 
armijose ir laivynuose y- 
ra daug lietuvių liuosano- 
rių.

“Lietuviai turi pamato 
būti dėkingais Amerikos 
tautai už jos prakilnumą 
“lietuvių dienoj”; kiek lie
tuvių man teko susitikti, 
turi liuosybės bondsą a- 
biejų laidų.

“Jie stoja už karę tol, 
kol Vokietija nebus su
mušta ir tolei, kolei Lietu
va negaus teisės išsirink
ti savo valdžią — tikrai 
demokratišką.

“Jie dalyvavo dabarti
nėj rusų revoliucijoj ir bu
vo dalyvavę 1905 m. re
voliucijoj, kuomet jų su
važiavimas Vilniuj buvo 
išrinkęs nuosavą valdžią. 
Daug lietuvių suvažiavu
sių Rusijoj, Lietuvoj ir 
Suvienytose Valstijose iš
sireiškė už visišką Lietu
vos nepriklausomybę. Vo
kiečių pinigas niekur juos 
nenupirks. Jie anaiptol 
nėra už vokiečių, nors ir 
turėdami atstovybę mažų-1 
jų tautų suvažiavime. O 
tas suvažiavimas jokiu 
būdu nėra “pro-german.”

Vincas Jankauskas.”

Mūsų skaitytojai ir patys 
mokės padaryti išvedimą iš 
laiško pono Jankausko to 
garbingo žento dar garbin
gesnio uošvio Šliupo.

Storavojasi tas žmogus iš 
tikro, iš pilno, o betgi... ir jis 
gal pateks į neištikimų ei
les. Štai, “New York 
Times” praneša, jog tas su
važiavimas mažųjų tautų 
atstovų (ponas Jankauskas 
kaž-kain nonnrds vfų atstovu)' skilo į dvi dali. 
Aštuoni atstovai arabu, ar- 
menų, graikų ir slavų įsi
metė tos draugijos veikime... 
Kaizerio ranką ir... pasi
traukė, kaip sakoma “di
džiam pasipiktinime.”

Audra stikle vandens.

L. Pruseika.

Prieš Gompersą?
United Mine Workers of 

America įsigijo naują prezi
dentą, F. Hayes, kuris buvo 
ir tebėra socialistas. Buvęs 
tos unijos pirmininkas 
White gavo “džiabą” Wash
ingtone, D. C.

Daugelis mano, kad Hayes 
būsiąs vadovu anti-gomper- 
sinių spėkų ir pradės su 
Gompersu kovą Buffalo kon 
vencijoj.

Amerikos Darbo Federa
cija turi apie pustrečio mili- 
ono narių. Tikrai yra žino
ma, kad 40% visų federaci
jos narių simpatizuoja soci
alistams. '

Jeigu Hayes pradės atvirą 
kovą su Gompersu, galima 
bus jį pasveikinti. Jau se- 
niai-seniai laikas tai pradė
ti.

Mūsų kaimynai iš Bostono 
“Ateities” teikėsi pasakyt 
komplimentą Grigaičio, Pru- 
seikos ir Paukščio adresu.

Męs maloniai dėka vo jam 
už komplimentą, bet nega
lim jo priimti.

“Naujienos” jo taip-pat 
nepriima.

Mums įdomu žinoti, ką 
veikia p. A. Rimka Petrog
rade.

Bene prisidėjo prie liaudi
ninkų socialistų?

(Tąsa), 
ti su mokslu. Žmonės turi būti broliais ir 
visi turi dirbti.

Pramoninė valdžia, Saint Simono nuo
mone, visųpirmiausia įsisteigia Francijoj ir 
Anglijoj. Ji užtikrina žmonėms pilną lai
mę ir, povaliai, išsiplatina visame pasauly. 
Išnyksta bedarbės ir skurdas.

Saint Simon kreipiasi į pramonininkų, į 
turtingųjų klesą, melsdamas jos įvykinti jo 
pieną dėl jų pačių ir dėl visuotinojo labo.

Kadangi savo valstybės sistemoj Saint 
Simonas labai didelę rolę skiria bankieriam 
ir promonininkam, skiria stačiai vadovau
jančią rolę, tai jo mokslas nerado pritari
mo darbo miniose. Saint-simonizmas vi
suomet buvo aristokratiška teorija.

Gilią pažiūrą išreiškė Saint Simonas 
apie Didžią Francūzų Revoliuciją. Jisai 
matė joje klesų kovą tarpe nieko neturin
čių minių (beturčių) iš vienos pusės ir tar
pe bajorų ir buržuazų — iš kitos. Išreikš
ti tokią mintį 1902 metais tai buvo, anot 
Engelso, didžiai genialis išradimas. Jisai 
taip-pat nurodė, kad politika esanti prigul- 
minga nuo ekonomijos ir pranašavo politi
kos ištirpimą ekonomijoj.*)

Ant gyvenimo ir darbų trečio didžio 
socialisto svajotojo Roberto Oweno, (1771- 
1858) veikusio Anglijoj ir Amerikoj,mes čia 
neapsistosime. Genialis Owenas*),tasai di
dysis kooperatorius ir gerinto j as darbinin
kų būvio, ant paties Markso nedarė didelės 
įtekmės. Owenas visuomet buvęs svetimas 
Marksui ir tik Engelsas į jį daug maloniau 
žiūrėjo.

Tiek apie socialistus svajotojus. Kaip 
matot, jie nestovėjo dar darbininkų klesos 
kovos pamatais. Jie galvą guldė už socia- 
lę harmoniją, už klesų santaiką. Jie žiūrė
jo pirmyn į poetišką tolį ir manė, kad visa 
žmonija jiems pritars, atjaus.

Tais laikais, kada veikė Saint Simonas 
ir Fourieras, kapitalistinės visuomenės są- 
tikiai buvo dar nesubrendę. Stambusis ka
pitalizmas tebuvo tik pradėjęs plėtoties. Ir 
ve, X-. iniijįeioaft v l&ai telalngal oc*l«v. "110- 

subrendusiam kapitalistiškos produkcijos 
stoviui, nesubrendusiam klesų padėjimui 
atsakė pilnai ir nepribrendusios teorijos.”

Kai Marksas atvyko Paryžiun, nei 
Saint Simono, nei Fouriero jau nebebuvo 
ant svieto. Tačiaus didžiųjų svajotojų idė.- 
jos nebuvo dar mirusios.

Gyvais ir veikliais atstovais francūzų 
socializmo tuomet buvo garsusis smulkios 
buržuazijos socialistas P. J. Proudhonas 
(1809—1865), su kuriuo K. Marksas buvo 
asmeniniu draugu. Gana gerai pažinojo 
Marksas ir energingąjį komunistą Cabet. 
Jisai, žinoma, taip-pat buvo gana gerai su
sipažinęs ir su L. Blanco raštais. Ant 
Markso padarė labai gilų įspūdį tokie raš
tai, kaip Proudhono veikalas prieš nuosa
vybę (nuosavybė—tai vagystė!—sušuko 
Proudhonas)*, L. Blanco “Darbo Organiza
cija” ir Cabet’ “Kelionė į Ikariją.”

L. Blanc’as bene buvo tik patsai pras
čiausias iš visų tuometinių Francijos socia
listų. Engelsas vadina jį menkiausiu tarpe 
visų kitų***). Tai buvęs greičiau buržua
zijos demokratas, nors savo veikale “Dar
bo Organizacija” jisai užsistoja už darbi
ninkų reikalus ir agituoja už visuotiną bal
savimą, kas tuomet buvo pusėtinu žingsniu 
pirmyn. L. Blanc skelbė principą taip vadi
namo korporatyvio socializmo, kur įvairių 
šakų išdirbystės kontroliuojamos pačių 
darbininkų. Gi centralinė valdžia kontro
liuoja kreditą, apdraudos reikalus, gelžke- 
lius, kalnakasyklų pramonę.

1842 metais L. Blanc tapo literatišku 
vadovu socialistų demokratų partijos. Iš 
tos partijos laikraščiu “Reforme” Marksas 
sugyveno gana gražiai net iki 1848 metų 
revoliucijos. Ta partija anaiptol nebuvo 
socialistiška tikroje to žodžio prasmėje.

Cabot savo karštais praktiškais suma
nymais buvo pirmu atstovu francūzų dar
bininkiško komunizmo. Tarpe darbininkų 
didelę furorą padarė jo “Kelionė į Ikariją” 
—į žemę visuotinosios laimės, kur nebus 
skriaudų, nebus privatinės nuosavybės ir 
viešpataus visuotinoji harmonija. Su ta 
kelione į Ikariją šios knygos skaitytojam 
teks dar susidurti kiek vėliau. Cabot sto-

Drg. S. Michelsonas vėlei 
pasidarbavo j “Kovai” ir Są
jungai. /

*) F. Engcls Nuo Svajonių iki Mokslui, lietuvių ver
timas (Vilnius, 1912 m.) pusi. 9.

*) Plačiau apie Robertą Oweną — žiūrėk History 
of Socialism in the United States by M. Hillquit.

♦*) Velikije Liūdi Tugan Baranovskio, pusi. 37.
**♦) Aus dem literarischen Nachlass pusi. 9, to

mas 2.

jo už politišką demokratiją, kaipo pereina
mą laipsnį prie socializmo.

Pradžioj savo gyvenimo karjeros Ca
bet buvo advokatas. Pirm 1830 metų re
voliucijos priderėjo į liberalų sriovę. Vė-<* 
liau buvo Korsikos gubernatorium ir parla
mento atstovu. Savo prakalbom parlamen
te ir straipsniais žurhale “Le populaire” įsi
gijo sau daugybę priešų ir, ’ pagalinus, už 
įžeidimą karaliaus turėjo bėgti Anglijon. 
Tenais jisai pasidarė komunistu — dideliu 
darbininkų draugu. 1842 metais išėjo “Vo
yage en Icarie.” Aplink Cabet’ą pradėjo 
spiesties vis daugiau šalininkų. Už suau- 
kautus pinigus buvo nupirkta geras sklypas 
žemės Texase (Amerikoj) ir pradėta steig
ti komunistiškas rojus ant žemės. Galų ga
le tie visi mėginimai pasibaigė gana liūd
nai, nors daug Cabet’o mokinių parodė di
džiausio pasišventimo. Pačiam Cabet’ui te
ko net kalėjimo paragauti, būk tai už pri- 
gavystę dėl kolonistų gabenimo į Texas’ą.

Marksas žinojo, kad Cabet nėra gilus 
žmogus, tačiaus jisai simpatizavo jam, kai
po žmogui, kuris nuoširdžiai rūpinosi dar
bininkų klesos gerove. Marksui patiko, 
kad Cabet užėmė praktišką poziciją darbi
ninku klesos reikaluose.

P. J. Proudhonas, asmeniškas Markso 
draugas, (gimė 1809 m., mirė 1865 m.) bu
vo kilęs iš beturčių šeimynos. Jisai augo 
tame pat mieste Besancone, kaip ir Cabet. 
Nors jam teko šiek-tiek lankyti mokyklą, 
vienok jį reikia priskaityti prie savamoks
lių. 1839 m. išėjo pirmasai Proudhono vei
kalas, o 1840 m. pasirodė jo garsioji knyga 
“Qu’est-ce que la propriete” (kas tai yra 
nuosavybė). Apie tą veikalą Marksas buvo 
žinojęs dar tais laikais, kada jisai redaga
vo “Rheinische Zeitung.” Kalbėdamas af)ie 
tą rašinį F. Mehringas sako, jog tai buvo 
pirmas socialistiškas manifestas išėjęs iš 
proletariato sluogsnių*). Ant Markso pa
darė žymų įspūdį politiniai ir ekonominiai 
Proudhono išvadžiojimai. “Nuosavybė — 
tai vagystė!” Baisi fraza išnaudotojų kle- 
sai. Taip ir buvo ištikrųjų. Buržuazijos 
ideologai išgąstingai pradėjo mušti būb- 
nan šaukdami, jog ateina pavojus.

Proudhonas ve kaip išklosto savo min
tis. Kad dirbti ir maitinties žmogus turi 
turėti darbo. įrankius ir žemės sklypą. Iš- 
pradžių žemė niekam neprigulėjo ir kiek
vienas galėjo jos imties, kiek tinkamas. 
Miakpno rūkalai tuo žemės pasiėmimu ne
buvo įžeidžiami. Tuo būdu žemė perėjo 
privatinei! nuosavybėn. Dabar jau žmogus 
negali įgyti žemės, kadangi negalima atimti 
svetimą nuosavybę. Tuo būdu visuomenė 
suskilo į dvi dali — savininkus ir prole
tarus.

Bet užvaldymas — tęsia toliau Proud
honas — duoda žmogui teisės tik tiek turė
ti, kiek jam reikalinga ir prie ko jisai pats 
prideda savo triūso. Kas virš te—yra vo
gimas. Jokiu būdu negalima p-teisint to 
fakto, kad vienas asmuo turi neapmatomus 
žemės plotus, o kitas nieko neturi.

Tuo būdu, kaip matot, Proudhonas pa
teisina smulkią nuosavybę, smerkdamas 
stambiąją. Vadinasi, jau čia jisai dedasi 
smulkiosios buržuazijos socialistu.

Proudhonas atmeta ir įstatymišką pa
teisinimą nuosavybės teisės. Įstatymu šia
me atsitikime vaduojasi tie, kurie neturė
dami augštesnio pasitesinimo principo, ne
minsi spėka.

Atmesdamas visas nuosavybės teorijas 
kapitalistinėj draugijoj, Proudhonas daro 
išvedimą, kad nuosavybės teisė leidžia tur
čiui naudoties svetimo darbo vaisiais. Ka
pitalistinėj draugijoj lėbauja tie, kurie ne
sėja ir neakėja, o sėjikai ir akėtojai miršta 
badu. Ir tie, kurie ima arendą už žemę ir 
tie, kurie ima procentus už kapitalą, ir tie, 
kurie daro pelnus, kaipo pramonininkai yra 
ne kas kita, kaip išnaudotojai.

Darbininkai pagamina daugiau verty
bių, negu jų gauna pavidale algos ir liku
sios vertybės eina savininkui, kaipo randa, 
pelnas ar procentai. Taigi, išvedimas aiš
kus — “nuosavybė yra vagystė.”

Darbininkas, pasak Proudhono, turi 
gauti ne vien algą, bet ii- visą produktą sa
vo darbo. Darbe jisai turi turėti gvaranti- 
ją savo būsiančio gyvenimo. Uždirbamasai 
atlyginimas turi būti lygus dėl visų—sako 
Proudhonas, o ne taip, kaip to nori Fourie
ras (sulyg įdėtu kapitalu, sulyg darbu ir 
gabumu).

Kaip jau sakiau, Proudhonas neatme
ta visas nuosavybės formas. Jeigu žmog»’ 
tik tiek teturi nuosavybės, kad nekenkia x. 
tiems, tai jo nuosavybė pateisinama.

Atmesdamas stambiąją nuosavybę, 
Proudhonas atmetė ir komunizmą (bendrą 
visuomenišką produkciją). Jisai manė, kad 
komunizmas būsiąs tikroji vergija, kur ne*-’ 
gabus ir tinginiai turės lygias teises su ga
biais ir darbščiais.
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švenčion iškis.

Tankiausiai tėvai nesirū
pina vaikų dantų gerumu. 
Sulig apskaitliavimų pasiro
do, kad apie 60 nuoš. tų vai-laikraščiu, šiūr 

€ 7

rėję kalendorių
kaip pernai.

rytų burnos jums.
$

draugai, 
amatę, 

prakišo savo patriotiz- 
kad kaip tai ir vėl pra- 
gretinties prie socialis-

VAIKŲ PASAULY.
Tyrinėjimai parado, kad 

'Suvienytų Valstijų mokyk-

* *
Pernai turėjome bent tris 

davadnus kalendorius, o šį
met kalendorių išleidžia tik

Kadangi tarp visų tautų religija 
užima svarbių vietą ir kadangi šian
dien viso pasaulio akis atkreiptos j 
didžiąją Europos karę, kuri yra reli
gijos pasekmė, tai būtinai kiekvie
nas

* *
Kodėl negalima

Aš esu ištikimas 
gai, “Laisvei” ir savo drau
gams.

Visam svietui aš nenoriu 
ir negaliu būti ištikimas.

Jeigu socialistai nebūtų 
taip pešęsi dėl “privatinių” 

būtume tu- 
neprastesnį

kia N. Y. Globe.
Atsargiau gazietninkai!

Verte švenčioniškis. \",

Knut Hamsun

BADAS
mas, pasielgiau nedorai ? Argi gali taip pa 
sielgti tie, kurie mergaites užkalbina ture

Lawrenco socialistams bus 
dar viena proga sugrąžint 
“Keleivio” užrašinėjimo kvi-

Šimkūną. Kunigai gi Ta
rnas, Šarka ir Lagis greitu 
laiku taipogi grįžš Lietu
von iš Vokietijos belaisves. 
P. Jonas Dailidė baigęs Pe
trapilio dvasišką akademiją 
pasiliekti ir toliaus vargą 
vargti belaisvėje. Jį įtarė

Už socialistišką darbą 
boykotas!

MARGOS 
MINTIS

slapti maisto sandėliai, ypa
tingai miltų.

Veikiausia, dabar tas 
pats yra ir Su v. Valstijose. 
Ten slėpė duoną, o čia sle
pia cukrų. Ten, paslėpus

arti tiek.
“Kovų”

Iš VOKIEČIŲ 
NELAISVĖS.

Rašo Jonas Dailidė iš Vo
kietijos belaisvis, kad kuni
gas Dzekonas Jarulaitis jau 
sugrįžo iš belaisvės Lietu
von, o jo vieton atkėlė kun.

* *
Sako, per Michelsono pra

kalbas Scrantone prisirašė 
50 socialistu ar 
Penkiasdešimas 
tuoj išsiplatins.

PERSKAITYK! *
jas skaitytojas* 
kuris užsirašys 
pas mane “Lai- 
svę” ant metų 
ir užsimokės $2- 

tai gaus do- 
vanų knygų ver- 
tės 1 dolerio ar- 
ba “Kardą” ant 
metų. Senas 
skaitytojas, Ku

ris atnaujins, gaus knygų už 50 e. 
Kas iš neskaitančių dar prisius ui 
’’Keleivį” $1,75 gaus knygų už 50 e. 
aenas skaitytojas gaus knygų už 25c, 
Kas prisius už “Kovą” $2,00, gaus 
knygų už 75 c, kas prisius už “Kar
dą” $1.00, tas gaus knygų už 85 e. 
genas skaitytojas už 25 c, Kas užsi
rašys “Naująją Gadynę”, kaina ma
tams $1.50 tas gaus knygų už 50 a 

>Kas užsirašys “Naujienas” a a»» 
metų ir prisius $5.00, gaus dovanų 
“Keleivį” ant metų arba knygų •* 
$1.50, senas skaitytojas gaus dovaas 
‘Kardą” ant metų, Kas prisius $1M 

UŽ ’’Moterų Balsą”, gaus knygų 
25c, Rašydami pažymėkit, ar esate 
enas, ar naujas skaitytojas.

Todėl visi užsirašykite tuos laite 
raščius per manę. Tiek pat mokėdte 
mi gausite gerų knygų pasiskaity
mui. Būtinai pasakyk apie tai sava 
draugui ir pažįstamu! Knygas duosi* 
tik “Laisvės” laidos.

Pinigus siųskit Šiuo adresu: 
. J. POCIUS, 

am Mttgmt St, PMUdelpkU, M

(Tąsa.)
palei vieno namo vartus, didžiausiu balsu 
šaukdamos, atlikinėjo meiliškus ryšius. Aš 
gi neturiu nei dviejų kronų. Kokia nelai
mė, kokia baisenybė dagyventi iki tokio 
laipsnio! Ir vėl prisiminiau apie biedną 
našlę, nuo kurios dabar galėčiau pavogti 
paskutinius ere, pavogčiau nuo elgetos ir 
viską pragerčiau. Kad save nuraminus, 
pradėjau kritikuoti praeivius, surasdamas 
pas juos daugybę įvairių nedateklių; ypa
tingai nusistebėdamas tampiau pečiais ir su 
didžiausia panieka žiūrėjau j tuos, kuriuos 
susitikdavau poromis susikibusius. Stu
dentai labai užganėdinti, jeigu jiems pasi
taiko tamsoje pasiglamonėttir pasibučiuoti 
pasigavus ant gatvės kokią nors siuvėją ar
ba skalbėją. Visi jauni vyrai—bankų tar
nautojai ir pirkliai, — ne kas kitas, kaip 
tik gatviniai liūtai! Juk jie nesibjauri net 
jūreivių žmonomis, ir tomis girtuoklėmis, 
kurios už stiklą alaus sutinka ant gatvės 
palei bile kokius vartus su tavimi gulti. Na, 
ar tai ne sirenos?! Dar vieta neužšąlo, kuo
met apleido ją gaisrininkas arba arklydės 
sargas, o ji jau tave šaukia: “meldžiama
sis, vieta liuosa, gali naudotis proga!” Aš 
iš to pasibjaurėjau ir smarkiai spjoviau 
ant šalygatvio, visiškai nepaisydamas, kad 
seilė gali užkristi ant praeivio. Stačiai pa- 
šėlau iš pasibjaurėjimo tais žmonėmis, ku
rie po mano akimis rengėsi atlikinėti mei
liškus dalykus...

/ 4 Ant Stortingo pleciaus susitikau mer
gaitę, kuri, man praeinant, įsmeigė 
akis.

—Gerą vakarą! — tariau jai.
—Gerą vakarą! — ji atsakė ir tuojaus 

sustojo.
—Hm... tamsta išėjai pasivaikštinėti? 

Bet kodėl taip vėlai? Ai* tai nepavojinga 
jaunai mergaitei ii* tokiame vėlame laike 
vaikštinėti tamsiomis gatvėmis?

—Jokio pavojaus nėra.
—Nejaugi tamstą niekas neužkabina, 

neužkalbina, nenuskriaudžia arba, geriau 
sakant, nepavadina su savimi į namus?

Ji išplėtė akis ir atydžiai žiūrėjo į ma
no veidą, norėdama įspėti, ką aš tuomi iš
sireiškimu noriu pasakyti. Pagalios stai
ga priėjo prie manęs, paėmė po ranka ii* 
tarė:

—Na, tai einame sykiu su manimi!
Mudu pradėjome eiti. Bet kada prisi

artinome prie vežėjo, aš sustojau, ištrau
kiau savo ranką iš po jos pažastės ii* tariau:

—Klausyk, mano miela, aš neturiu nei 
vieno ere. — Ištaręs tuos žodžius, norėjau 
ją palikti ir eiti namo.

Išsyk ji nenorėjo man tikėti, bet vė
liaus, kuomet padarė mano kišeniams vi
suotiną kratą ir nieko nesurado, supyko ir 
iškoliojo.

—Labanakt,—tariau aš, atsitraukda
mas nuo jos.

—Palauk valandėlę! — sušuko ji. — Ar 
tavo akiniai auksiniai?

—Plieniniai, — atsakiau jai.
—Jeigu taip, tai keliauk sveikas vel

niop!—Leidausi eiti savo keliu.
Valandėlei praslinkus, išgirdau, kad ji 

bėga paskui mane ir šaukia sustoti.
—Nors tu pinigų neturi, bet visgi gali 

su manimi eiti!
Aš pasijutau labai įžeistu, kuomet ma

ne pakvietė eiti su nelaiminga gatvine mer
gaite ir tuojaus atsisakiau. Pasiaiškinau, 
kad jau vėlus laikas ir dar turiu būtinai pri
būti į vieną vietą; apart to pridūriau, kad 
ji neturtinga ir negali dėl manęs suteikti 
tokią didelę auką, ant kurios dabar yra pa
siryžus.

—Taip, aš neturtinga, bet dabar noriu, 
kad tu eitum sykiu su manimi.

—Prie tokių aplinkybių aš jokiu būdu 
negaliu su tavimi eiti.

—Vadinasi, tu eini pas kitą? — tarė ji. 
—Nieko panašaus, — atsakau jai.
Aš jaučiausi, kad ji mane pęrsistato 

apgailėtinu sutvėrimu, nori suteikti auką ii* 
todėl stengiausi, kaip nors išsisukti iš to ne
smagaus padėjimo.

—Kaip tavo vardas? — užklausiau ją.
—Marytė.
—Labai gerai. Dabar paklausyk, Ma- 

*ryte! Aš jai pradėjau aiškinti savo pasiel
gimą. Kada jai pasakojau, kodėl neinu, ji 
l^bai stebėjosi. Nejaugi ji manė, kad aš 
paklausau prie tų, kurie naktimis valkioja
si gatvėmis ir gaudo mergaites? Ar tai 
galimas daiktas, kad ji persistatytų mane 
tokiu? Nejaugi ašųr dabar, ją užkalbinda-

darni omenyje blogus mienusi As ją už
kalbinau ir sutikau biskį paeiti tik todėl, 
kad supratus, kas ji per viena. Pasakiau jai 
savo pavardę,’ pridūriau prie to, kad esu 
kunigas ir ant užbaigos tariau:

—Labanakt! Eik, Maryte, namo ir
daugiau negriešyk!

Ištaręs šiuos žodžius, palikau nelaimin
gą mergaitę ir nuėjau savo keliais.

Ėjau ir iš džiaugsmo tryniau rankas, 
jaučiausi, kad atlikau naudingą darbą. Kas 
gali žinoti, gal aš tą nupuolusią mergaitę 
pastūmėjau ant gero kelio! Gal būti, kad 
ji nuo šio vakaro paliaus paleistuviauti, 
pradės dorai gyventi ir visuomet ačiuos už 
tai man? Pagalios, kaip ten nebūtų, bet 
žmogus privalo dorai ir teisingai elgtis!

Mane apėmė džiaugsmas, ūpas pakilo, 
jaučiausi galingu ir nieko nebijojau. Kad 
tik dabar turėčiau žvakę, tuoj aus ir straip
snį pagaminčiau! Ėjau, sukau aplinkui 
rankoj naują raktą, švilpavau ir visgi gal
vojau, kaip čia žvakę įgijus. Nieko kito ne
pasiliko, kaip tik pasiimti popieros, paišelį, 
atsistoti ant gatvės palei lempą ir rašyti. 
Atsirakinau duris ir įėjau į kambarį pasi
imti popieros.

Išėjau, duris užsirakinau ir atsistojau 
palei lempą. Tyla, tik kitoj gatvėj girdisi 
policisto žingsniavimas ir kur tai toli lojo 
šunįs. Niekas netrukdė dirbti. Atlenkiau 
žipono kalnierių, susitraukiau ir paleidau 
darban smegenis.

Reikė mano parašytam straipsniui pa
daryti išvedimą ii* tokį išvedimą, kuris pa
našus būtų į bombos sprogimą arba di
džiausio vulkano išsiveržimą, kad sujudintų 
visus skaitytojus.

Kiek negalvojau, bet frazų sukoncent
ruoti negalėjau. Apart to, man bestovint, 
atėjo policistas ir vidurgatvyje apsistojo. 
Toks jo pasielgimas galutinai sugadino ma
no ūpą. Ir kas jam darbo, kad aš stovėjau 
palei stulpą ir rašiau išvedimą žymiausiam 
straipsniui, kurį paskyriau “komandorui?” 
Viešpatie, nejaugi aš negaliu laikytis ant 
paviršiaus žemės, nepaisant visų gudrybių, 
kurias aš dabar pavartojau? Stovėjau apie 
valandą laiko, policistas nuėjo, bet šaltis vis 
didinosi ir nejudant ant vietos negalima bu
vo ilgiau išsilaikyti. Atsirakinau duris ir 
įėjau į kambarį.

Kambary buvo neapsakomai šalta ir 
tamsu. Apčiupomis dasigavau lovos, nusi
moviau čeverykus, rankomis truputį pašil- 
džiau kojas ir atsiguliau, nenusivilkęs vir
šutiniu drabužiu.

Ant rytojaus, kaip tik išaušo, lovoj at
sisėdau ir vėl ėmiausi už straipsnio. Prasė
dėjau iki vidurdienio ir parašiau nedaugiau 
dvidešimties eilučių. Iki užbaigimo dar la
bai toli.

Atsikėliau, užsimoviau ant kojų čeve
rykus ir pradėjau po kambarį vaikštinėti, 
norėdamas sušilti. Langai aptraukti kokia 
tai migla, lauke smarkiai sniegti, gatvės pa
degtos stora sniego eile. Vaikščiojau po 
kambarį, barškinau pirštais į sieną, spau
džiau kaktą prie durų ir pats sau kartojau, 
kad atlieku bepročio darbą. Vienok nepa
lioviau tą daręs. Pagalios truputį nusira
minau ir vėl sėdau prie darbo.

Dvi-tris trumpas frazeles pavyko iš
spausti, tai buvo keliatas gailių žodelių, ku
riuos teisybe ir neteisybe išsunkiau iš savo 
proto, kad tik truputį pasistūmėjus pirmyn. 
Bet staiga apsistojau: galva tuščia ir jie- 
gos visiškai nusilphėję. Kadangi mano 
darbas nesistūmė pirmyn, tai ir aš sėdėjau 
ir išplėtęs akis žiūrėjau į paskutinius para
šytus žodžius ir į baltą, dar neužpildytą po- 
pierą. Man rodėsi, kad netik raidės, bet ii* 
popiera juda, šokinėja į viršų. Pagalios 
galva pradėjo svaigti ii* visos mintys galuti
nai iš galvos išsikraustė....

Girdėjau gatvinį bildesį, girdėjau, kaip 
apačioj arklydės sargas šūkauja ant arklių, 
bet negalėjau pasijudinti iš vietos, tik pa
lengva lūpas krutinau.

Pradėjo temti; silpnumas nesimažino, 
bet didinosi ir, galų-gale, išsitiesiau ant lo
vos. Kad nors truputį sušildyti rankas, 
pirštais pradėjau kasyti galvą skersai ir iš
ilgai; taip man bedarant, plaukai pluoš
tais slinko ir pylėsi ant paduškos. Aš į tai 
neatkreipiau jokios atydos, tartum tas ma
nęs visiškai nepaliečia, apart to, ant mano 
galvos dar užtektinai buvo plaukų. Ban
džiau nusikratyti nuo to baisaus slogučio, 
nuo pastyrimo, kuris palengva apėmė visas 
kūno dalis, atsisėdau, pradėjau delnais muš
ti per sustingusius kelius ir sukosėjau taip 
stipriai, kaip tik galėjo ištesėti mano krūti
nė, paskui vėl atsiguliau. Niekas negelbė
jo; aš, išplėstomis akimis, be jokios pagel
tos, laukiau mirties. Ant galo įkišau pirš
tą į burną ir pradėaju čiulpti. Mano sme
genyse tartum kas pradėjo judėti, — užgi-

“Keleivis” visai bereikalo 
vadina Spargo socialistu ir, 
pasekdamas “Appeal to Rea
son” atranda, kad jame dar 
užsiliko socialistiškos doros.

Atsargiau, draugai, su 
Džanais Spargo!
kad 
mu, 
dės

“Kovos” bendradarbiai at
rado, kad Pruseika rašinėja 
į “Naująją Gadynę”... žinot 
ką... ogi korespondencijas...

Pasakyčiau, kad tai širvy- 
dizmo gylys, bet tuščia to.

Tegu tiešijasi.*

Pirmasai Ramanausko, 
Raulinaičio ir Vilkelio žings
nis, kaipo narių Pildančio 
Komiteto, yra geras.

Jie rūpinasi Sąjunga ir tai 
visai gerai.

♦
$ $

Proteskuokit prieš tuos, 
kurie pavadins “Laisvę” pri- 
vatišku laikraščiu.

“Laisvė” yra visuomeniš
kai kooperatyviu laikraščiu, 
o juk kooperacijas tik žiop
lys gali vadint privatiška 
įstaiga.

Aš manau, kad “pusgra- 
motnumas” yra yda, kurią 
reikia prašalint mokslu ir 
lavinimosi, bet tūli draugai 
pusgramotnumą ant kara
liško sosto deda.

Vieton to , pasimokintų 
rašybos, nusipirkę gramati
ką.

Bet, mat, parašyt rezoliu
ciją vistik daug lengviau,ne
gu pasimokint kelias savai
tes gramatikos.

Kasžin ar ir man 
versti savo mintis jagamas- 
čiui ir jo malonybei Texaso 
politikieriui ponui Burleso- 
nui ?

’Žinot, ką aš atsimenu pa- 
mislijęs apie Burlesoną?

$ 

*

V. Kapsukas liko be savo 
brolio Požėlos, užtat pelnė 
Liutkevičių, v

•K #

Kada senoji rusų cenzūra 
išvijo socialistus iš dienraš
čių ir savaitraščių, tai jie 
subėgo į storus magazinus, 
žurnalus.

Mūsų socialistiškas gabu
mas ii* protas žada subėgt į 
knygas.

Vyk sveiką protą per du-

*
Išpradžių Keistutis šliu

pas pagarsėjo šnipų suseki
mu, o dabar Vaškevičius su 
Pittstono socialistais.

Who is next?*
$ *

Daugelis socialistų
ria “Kovos” pozicijai, bet tie 
patįs draugai savo rezoliu
cijose prašo vienybės ir san
taikos.

Bet juk tame ir dalykas, 
kad “Kova” nenori nei vie
nybės, nei santaikos.

Biednas draugas Pruselai- 
tis. 17 metų išdirbęs socia
listų judėjime, jisai susilau
kė vardo žmogaus, kurį ga
lima papirkt.

Marksizmas ? Bolševiz
mas?

Ne. Tik ilgas liežuvis.

*
Atiduokit Dievui, kas Die

vo, o ciesoriui, kas cieso
riaus !

Jau užvedė tą giesmę mū
sų klerikalai. Trumpa po- 
mietis tų vyru. Jie užmirš
ta, kuo pasibaigė tos gies
mės Rusijoj.

:Į: $

Gero pasisekimo, 
Baltrušaiti, prie “Naujosios 
Gadynės.”

Susigrąžinkite Grigaitį ir 
kitus išėstuosiūs.

matomai ir čia tą patį da
ro..; Tyčia paslepia cukrų, 
nugąsdina gyventojus ir pa
skui lupa nežmoniškas kai
nas...

Kad taip, o ne kitaip yra, 
to niekas negali užginčyti, 
nes kaip Rusijoj, taip ir A- 
merikoj tie patys broleliai - 
kapitalistai darbuojasi, tie 
patys trustai veikia. Štai 
šiomis dienomis anglų spau
da paskelbė, kad federalės 
valdžios agentai mieste Buf
falo, N. Y., surado slaptą 
sandėlį cukraus, kuriame 
randasi apie 150 vagonų cu
kraus arba apie 10 milionų 
svarų. Tas sandėlis užver
stas cukraus maišais, I 
ant tų maišų užrašyta, kad 1 
miltai ir dėl didesnio apmul- 
kinimo viršuj maišų pabars
tyta miltų.

Kas tą cukrų paslėpė,kam 
tas sandėlis priklauso — tik 
dievulis gali žinoti. Buvo 
pagarsinta, įtariant tūlą! 
kompaniją, būk jai cukrus

kame ten vokiečiai ir įsveze 
belaisvėn, net ir jis pats ne
žino, kuomi yra nusikaltęs. 
Tokiu būdu daug yra iš
tremtų belaisvėn lietuvių in
teligentų ir paprastų žmo
nių, kurie nei patįs nežino, 
už ką juos taip nubaudė.

Išliuosavimui kun. D. Ja- 
rulaičio rūpinosi p. M.Yčas, 
kaipo buvusio I Valstijos 
Dūmos nario ir matyt tas 
rūpestis daug pagelbėjo.

(“Išeivių Draugas”)

(i0Se yra 30,000,000 vaikų že- 
i miaus penkiolikos metų am
žiaus; iš to skaičiaus vos 
mažas nuošimtis tetinka 
mokslui; 10,000,000 tų vaikų 
turi netikusius dantis; 5,000- 
00 kenčia nuo padidintų lie- 

<žuvelių (tonsils); 5,000,000- 
negauna ganėtinai maisto; 
4,000,000 tui’i silpnas akis ir

priklausąs, bet kompanija 1,000,000 maždaug nedagir- 
uzprotestavo, pasakė, kad ji 
nieko nežino. Valdžios a-l ’ 
gentai, nesurasdami savinin
ko, nutarė tą cukrų konfis
kuoti.

Iš^ to mškiai ^matosh kad turi, jeį nedaugiau, tai 
nors po vieną dantį, kuris 
reikalauja dentisto aprūpi
nimo, — turi būti užtaisy
tas.

* t

Karolius Liebknechtas gi
mė tais metais, kada jo tė
vas Vilius buvo nuteistas 
ant 2 metų kalėjimai) už “iš
davystę valstybės.”

Retai kada sūnus taip pa
seka tęva.

Maisto
“trūksta”

Pastaruoju laiku 
Yorke, Bostone, Philadelphi- 
joj ii* daugelyje kitų miestų 
staiga pritrūko cukraus. Vi
są laiką apie cukraus neda
teklių, apie tai, kad jo pri
truks, niekas nei puse lūpų 
neprasitarė, nepranašavo, o 
čia, kokiu tai stebuklingu 
būdu, viena diena visose 
krautuvėse sako, kad nėra 
cukraus. Pilkėjai stebisi, 
negali suprasti, kas čia ga
lėjo atsitikti, kad jau nėra 
cukraus.

Skaitytojai, veikiausia, 
atsimena, kuomet prieš pat 
Rusijos revoliuciją, iš ten 
ateidavo žinių, kad staiga 
duona bei miltai išnykdavo. 
Laikraščiuose buvo telegra
mos, kad Tambove staiga 
dingo duona, kad Simfero
polyje negalima gauti duo
nos, Kurske arba Vorone
zh^ be žinios pražuvo duo
na. Greta tų telegramų,tuo
jaus buvo ir kitos, kurios 
skelbė: ten ii* ten rasta slap
ti miltų arba javų sandeliai, 
kas toks paslėpė miltus. Pra
džioje revoliucijos Petrogra
de, Maskvoje ir daugelyje 
kitų miestų tapo atidengti

trustai nesnaudžia. Suras
ta tik vienas toks sandėlis, o 
daugybė jų randasi nežinioj. 
Dabar jau kapitalistai svar-1 
sto—taria, kad kainos ant 
cukraus turi būti nuskirtos 
tarpe 10 ir 11 centų už sva
rą. Vadinasi, pirmiau už 
cukraus svarą reikėjo mo
kėti 3į arba keturis centus, 
o dabar bus nuskirta kaina 
10—11 centų, nes kaip čia 
nenuskirsi, kuomet cukraus 
“trūksta!” Kuomet trustai 
apsidirbs su cukrumi, galės 
imtis už kito darbo — pra
žus kiaušiniai. Jau dabai* 
kiaušinių tuzinas 75 centai 
ir sakoma, kad apie Kalėdas 
reikės mokėti nuo $1.25 iki 
$1.50 už tuziną. Trustai 
ant tiek galingi, kad net “į- 

' spėja,” jog vištos pradės 
“streikuoti,” truks kiaušiniu 
ir jie priversti bus imti nuo 
vartotoji] už tuziną po $1.50.

Ir tas kartosis nuolatos,tai 
vieni, tai kiti produktai stai
ga pradės “dingti,” trustai 
sulioduos i sandėlius ir pū
dys, kad tik daugiau nuo 
vartotojų nulupus, augščiau 
kainas pakėlus. O jeigu val
džios agentams retkarčiais 
ir pavyks surasti vieną ar 
kitą tokių sandėlių, tai juk 
trustai mokės išsiginti,jiems 
nieko nelėšuoja išsižadėti ir 
tų produktų, kuriuos val-

lietuvis turi perskaityti 
NAUJĄ KNYGĄ

Kas tai yra

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

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

F. MILAŠAUSKIS
13 .Atlantic St., So. Boston, Mass.

Sauja Pipirų 
SENBERNIAMS IR SEN

MERGĖMS
yra taip begalo žingeidi kny

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

Knygoj randasi puikus paveikslai 
Kaina tiktai 35 centai.

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

gerai žino, kad dvigubai ar
ba trigubai paskui galės nuo 
žmonių atsiimti už tuos pro
duktus, kurių dar nesuras, 
kurie užsiliks paslėpti san
dėliuose.

Tik tuomet užtektinai bus 
maisto ir kainos nekils, kuo
met viską į savo rankas pa
ims visuomenė ir kuomet vi
si valdininkai bus atsako
mybėj prieš visuomenę. Pa
kol tas neįvyks, pakol dar
bininkai rinks i visokius u- 
rėdus kapitalistų tarnus, pa- 
tol nesusilauks geresniu lai
ku, v
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Nauji balsai kviečianti vienyben

Lietuviai piliečiai,kada at
eis miesto rinkimų diena, tai 
balsuokite už šiuos kandida
tus į komisionierius.

Steven Bircher.
George H. Goebel.
Henry Green.
Robert Sherwin.
John T. Whertt.

Kas nori pagelbėt
muose, tegul nueina j Soc. 
Partijos headquarters po 
No. 124 Market St., New
ark, N. J.

Rochester, N. Y., Bing
hamton, N. Y., ir Newark, 
N. J., lietuviai savo atlaiky
tuose mass-mitinguose pri
ėmė rezoliucijas,išnaujo kel
dami vienybės klausimą.Męs 
girdėjom, kad panaši agita
cija vedama ir Waterburio 
lietuvių draugijų sąryšyje.

Męs nekalbėsime čia apie 
partijinį sąstatą dalyvavu
sių tuose mass-mitinguose. 
Męs abejojam ar visur ten 
dalyvavo socialistai. Nuta
rimai, daug maž, visur vie
nodi. Reikalaujama visuo
tino seimo Amerikos lietu
vių. Manoma, kad panašaus 
seimo pagelba galima bus 
nustatyti aiški pažiūra į Lie
tuvos politinį klausimą ir 
išrišti klausimą apie bendrą 
veikimą šelpimo srytyje. Tū
li mano, kad tame suvažia
vime pavyktų įsteigti visų 
trijų sriovių tautos tarybą.

Dėl pavyzdžio, kitoj vietoj 
šio “Laisvės” num. męs de
dam Binghamtono lietuvių 
rezoliuciją, po kuria, jei ne
klystam, randasi ir mūsų 
draugų parašų.
Newarko mass-mitinge bu

vo stengiamasi p ra vest min
tis, kad vienybės, esą, reikia

ir galima būtų gauti dau
giau pinigų nuo svetimtau
čių. Tam tikrom sutartim 
Šelpimo Fondo, šalininkai 
niekuomet, iš principo, ne
buvo priešingi.

Lai pasako savo žodį Lie
tuvos Šelpimo Fondas. Ir, 
kas iš mūsų skaitytojų nori 
balso šiame klausime, tegul 
greitai atsiliepia. Męs dar 
pridursime, kad einant prie 
sutarties šelpimo klausime, 
anaiptol nereiškia, šaukt vi
suotino seimo.

BINGHAMTONO LIETU
VIŲ VISŲ SRIOVIŲ 
VIEŠOJO SUSIRIN

KIMO PRANE
ŠIMAS.

rinki-

Visi vyrai piliečiai New 
Yorko valstijos balsuokite 6 
d. lapkričio, november, kad 
moterims šios valstijos bū
tų suteikta balsavimo tei-

Balsuokite patįs ir kitus 
balsuoti raginkite, nes tai y- 
ra labai svarbus reikalas.

KEISTI LAIKRAŠTINIAI

tuo

Petrograde eina laikraštis 
“Tiesa”, kurį leidžia bolševi
kų frakcija. To laikraščio 
vedėjai ir draugai jau kelis 
sykius pranešė “Kovai” tele
grafu, jog tiek ir tiek pini
gų gauta iš Amerikos. Žino
ma, tos amerikiečių aukos 
eina nevien “Tiesai.” Vei
kiausia, dalis jų eina ir par
tijos darbui paskirtai.

Taigi, aukų gauna,
tarpu, tik viena sriovė. Męs 
nepriešingi remti tą sriovę.

Tuo tarpu, Amerikos drau
gai visi išvien darbuojasi 
aukų rinkime. Ir kairieji, ir 
vidutiniai ir dešinieji deda1 
savo skatikus ir dolerius į 
vieną bendrą fondą. Taigi, 
pas mus, Amerikoj, tame1 
darbe apsireiškia pavyzdin
ga vienybė.

Įdomu bus žinoti, kaip ga
lutinai susitvarkys aukų pa
dalinimas Rusijoj. Neturė
dami faktų, nieko dabar ne
galime sakyti.

Bet vieną faktą męs jau 
žinom. “Tiesa’.’, kuri dau
giausia maitinasi visų ame
rikiečių aukomis, nesiunti- 
nėjama mainais “Naujie
nom” ir “Keleiviui.” Gi 
“Laisvei,” nors buvo žadėta 
siųst ir pranešta, kad jau iš
siųsta 10 num.—negauta nei 
vieno N. Taigi tas laikraš
tis nepalaiko net papras
čiausio laikraštinio manda
gumo.

Išvedimas: kuomet ameri
kiečiai visi išvien remia“Tie- 
są”, tai to laikraščio žmonės, 
skaldo amerikiečius į kvie
čius ir kūkalius, nors, žino
ma, pinigai ir vienų ir kitų 
geri.

Męs norime tik konstatuot 
tą faktą. Notabene.,

tininku ir socialistu.
Kaip skaitytojai mato,pa

naši agitacija kilo dar tik 
rytuose. Chicagos apygar
dos dar netarė savo žodžio. 
Beje, reikia dadūrt, kad šiuo 
sykiu vienybės sėkla paber
ta ne iš laikraščiu redakci
jų, bet iš... liaudies.

Šiuo klausimu męs turime 
užimt aiškią poziciją, tuo la
biau, kad mūsų kaimynai iš 
“Tėvynės” aiškiai pritaria 
tam judėjimui. ,

Būsime atviri. Męs nega
lime įsivaizdinti bendro ir 
sutartingo veikiančio Ame
rikos liet, seimo. Repetici
ją antro visuotino seimo ne
sinorėtų daryti. Męs nega
lime taip-pat ignoruoti to, 
kas atsitiko Petrograde. Su 
klerikalais negalima sutar
tis, su konservatyvais tauti
ninkais taip-pat. Tai aišku. 

! Neseniai keliuose klerika
lu laikraščiuose mums teko 
perskaityt perspausdintus iš 
laikraščio “Vadas” straips- 

I nius. Tenais ugnia ir tul
žim spjaudoma ant socialis
tu. Ir mūsų klerikalai su 
pamėgimu perspauzdina 
buos paškvilius. Tie ponai 
amžinai šunis karia ant so
cialistų. Jie neprisilaiko nei 
doros, nei sąžiningumo tai
syklių.

Męs taip-pat turime ome
nyje tą faktą, kad esame ka
rės stovyje. Dalis mūsų vi
suomenės — klerikalai ir 
dauguma tautininkų aiškiai 
užsikrėtė džingoizmo dva
sia. Prie šių anlinkybių ne
apsimoka kalbėt apie bend-

Lietuvių progresyvių, 
| tautiškųjų ir katalikiškųjų 
draugijų sąryšio inicijatyva 
tapo sušauktas viešas susi
rinkimas Lietuvių svetainė
je, spalio 21 d. š.m., tikslu vi
siems susitarti ir nutarti 
reikalingumą greito sušau
kimo Visuotino Amerikos 
Lietuvių Seimo. Ilgai ir ge
rai išdiskusavus leista nu- 
balsavimui, ir balsų didžiu
ma priimta: kad būtų greit 
sušauktas visuotinas Ameri
kos Lietuvių Seimas.

Matydami šio momento 
svarbumą bei reikalus, męs 
nuo savęs pažymime šiuos 
(kurių nebesuspėjome ar ne
sugebėjome išrišti) klausi
mus, kurie būtų Vis. Am. 
Liet. Seime išrišti: 1. Įstei
gimas bendros visų sriovių 
Amerikos Lietuvių Tarybos; 
2. Lietuvos nepriklausomy
bės klausimas; 3. Taikos 
priartinimo klausimas; 4. 
Šnipų veikimo lietuvių tar
pe klausimas ir t. t.

Taipgi atsišaukimas ir į 
kitas Lietuvių kolonijas, ku
rios da lig šiol neatsiliepė 
link Visuotinojo Am. Liet. 
Seimo sušaukimo, — tai A- 
merikos lietuvių visuomenės 
šios valandos būtinas reika
las. ...... -

Binghamtono lietuvių visų 
sriovių viešojo susirinkimo 
valdyba bei sąryšių bendro
ji komisija:

Pirm. Joseph Klekūnas,
Pirm. Pag. K. Kučinskas, 
Raštininkas P. šaučiulis, 
Rašt. Pag. O. šimoliuniūte 
Komiteto nariai:

A. Palilionis, 
J. Leonaitis.

kalbėjo tautininkų šulas Šal
čius, jo prakalba buvo “Lais 
vėj” aprašyta, kokią “nau
dą” darbininkiškai jaunuo
menei neša. Dabar vėl ren
gia “apšvietos” prakalbas, 
kur kalbės J. Liutkauskas. 
Galima jau išanksto pasaky
ti be apsirikimo, kad tokios 
prakalbos apšvietos neneš, 
nes toks kalbėtojas, kaip 
Liutkauskas neima jokios 
atsakomybės už savo kalbą. 
Pereitais metais Elizabethe 
tiek prikalbėjo prieš “Lietu
vių Dieną”, kad socialistai 
turėjo šaukti jį į diskusijas 
ir laiškais ir per laikraš
čius, bet, rodos, kad jo nėra, 
pasislėpęs, jokio atsakymo 
nedavė, o vienok Bayonnės 
rateliui labai toks “kalbė
tojas” tinka.

Jeigu tas ratelis būtų su
organizuotas ne iš darbinin
kų, bet iš kokių turčių, tai 
aš nieko nesakyčiau, nes aiš
ku, kad jie, taip veikdami, 
turės sau naudą, o ne dar
bininkams.

Teisybė, yra kalbėjęs ir d. 
L. Pruseika ir, kaip girdė
jau, tai padėjo nemaž darbo, 
bet ką dabar galės pasaky
ti, kada nugirs, kur tas ra
telis nuvažiavo..

Patartina draugėms ir 
draugams, kad jeigu jau ne
galima nieko veikti savo 
naudai, tai geriau nieko ten 
neveikti, o sugrąžinti visą 
savo spėką į 36 kp. L. S. S.

F. Petrašiūnas.

priešakio. Vokiečiai žanda
rai stovi tik žymiose vieto
se, kur yra vokiečių kariu- 
menės judėjimo, kaip antai: 
Jurgio prospekto ir Vilniaus 
gatvės kampe, Zavalinės ir 
didžiosios Poguliankos.

Stotyje visuomet prie du
rų du žandaru stovi ir keli 
vaikščioja po stoties vidų. 
Tad vokiečiai kareiviai, va
žiuodami su vežimais arba 
raiti jodami, arba atvažia
vę į geležinkelio stotį, visuo
met kreipiasi į savo žanda
rus, nes miliciantai retas ku
ris tesupranta vokiškai.

Taip-pat yra vokiečiai po- 
licistai, kurie kontroliuoja 
miliciantus. Tie kontrolie
riai vaikščioja mėlyna uni
forma, palerina apsisiautę, 
kepure taip-pat mėlyna.Kar
das plonas ilgas prikabintas 
prie šono.

Milicijos pareigos: žiūrė
ti, kad žmonės tarp savęs 
nesipeštų, kad nebūtų kokių 
nors plėšimų arba vogimų, 
ir padėti vokiečių žanda
rams, ko jie reikalauja, mili
ciantai būtinai turi padary
ti; pavyzdž.: surasti ką nors

laiškas būtų atmestas, bet 
po ilgų diskusijų likosi pri
imtas, — duoti atsakymą su 
paaiškinimu kaslink L. S. S. 
116 kuopos. Kaslink “Ko
vos” — ..dauguma delegatų 
išreiškė papeikimą redakci
jos politikai, vedamai kas
link kitų socialistiškų laik
raščių. Apie “Kovą” liko 
priimta gana nuosekli rezo-

Dar iš pradžios buvo ne
susipratimų, kad L. S. S. 51 
kuopa atsiuntė daugiau de- 
legtų, negu turėtų būti — 
vieton 6, išrinko 8. Pagalios 
visi delegatai likosi priimti.

Turiu pažymėti, kad kuo
pa susirinkime buvo nuta
rus siųsti tik šešis, bet kuo
pos komitetas išdavė man
datus ir tiems, kurie tik bu
vo nominuoti. Vadinasi,čia 
ne kuopos, bet komiteto kal
tė.

Pasibaigus konferencijai, 
vakare, buvo vakaras Rajo
no naudai. Buvo keliatas 
dainų; suloštas veikalėlis 
“Atsisveikinimas kareivio 
su šeimyna;” keliatas drau
gų pasakė trumpas prakal- 
bėles. Viskas pavyko labai 
puikiai, žmonių prisirinko 
pilna svetainė. Rajonui liks 
keliatas dolerių pelno.

*

sius rakandus. Darbininkai 
neorganizuoti; jokios unijos 
nėra. 1911 metais buvo su
siorganizavus unija ir išėjo 
į streiką, bet po keturių me
nesių streikas tapo pralai
mėtas ir unija pakriko. Nors 
streikas tapo pralaimėtas, 
bet 1912 metais patys darb
daviai sutrumpino darbo 
dieną nuo 10 iki 9 valandų. 
Darbininkai tamsus.

Pastaruoju laiku į tūlas 
dirbtuves jau pradėjo pri
imti moteris ir statyti prie 
tų darbų, kuriuos iki šiol vy
rai dirbo. Joms moka nuo 
8 iki 10 dolerių j savaitę ty
rams už tą patį darbą moka 
nuo $14 iki $16 į savaitę.

Kapitalistai gudrus ir mo
ka darbininkus, ypač mote
ris, išnaudoti.

SO.MANCHESTER, CONN 
Pasekmingos prakalbos.

kp. buvo prakalbos. Kalbė
jo drg. L Pruseika, — “Lai
svės” redaktorius, temoje
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ŽODIS BAYONNIECIAMS

KAIP GYVENAMA 
LIETUVOJE?

Mes kalbame tą atvirai 
ir nuoširdžiai. Tik viena iš
imti męs norime daryti, tai 
šelpimo klausime. “Laisvė” 
visuomet arti stovėjo ir 
smarkiai rėmė L. Š. F. Da
bar tas fondas gyvuoja tik 
ant popieros. Dalis socialis
tų, kurie pritaria “Kovai”, 
netik per pirštus žiūri į L. 
Š. F., bet stačiai ignoruoja. 
Atmesdami tą fondą kito, 
naujo, fondo jie, veikiausia, 
netvers. Atmetimas to fon
dą yra atmetimas šelpimo 
darbo apskritai. Prie šitaip 
susidėjusių ;

Mūsų draugai iš Bayon- 
nės jau nuo seniai giriasi ir 
dabar nesustoja girtis tuo- 
mi, kad jie turi tokį “Jau
nuomenės Ratelį,” su kurio 
pagelba rūpinasi šviesti jau
nimą. Tarpe tų draugų tas 
Ratelis laikomas, kaip koks 
“aniuolas sargas,” kuris 
saugoja nuo kitokios šviesos 
apart tos, kurią leidžia pats 
ratelis. Kįla koks sumany
mas, turi pasiklaust ratelio 
pavelyjimo. Be jo žinios nei 
žingsnio. Reikalinga L. S. 
S. kuopa atgaivint, kreipkis 
prie ratelio. Suorganizuot 
Moterų Progresyvio Susivie
nyjimo kuopą, — klauskis 
ratelio. O kad pastarąją su
organizavo be pasiklausimo 
ratelio, tai tūli ratelio na
riai net gvoltą šaukia, turė- 

I -ir. dvocfic nnt nor cnaiul'J

Vilniuje.
Milicija, kuri buvo susi

tvarkiusi dar prie rusų,taip 
pat pasiliko ir prie vokie
čiu. Tik vokiečiai kai ku
riuos nereikalinguosius pra
šalino. Pasilikę sau reika
lingiausius miliciantus, pra
dėjo jiems algas mokėti iš 
miesto iždo: paprastam mi- 
liciantui 50 rublių per mė
nesį, jų prižiūrėtojui 75 ru
blius, Komisaro padėjėjui 
100 rub., pačiam gi komisa
rui 150 rub. Nuovados pa
siliko po senovei 9-nios, taip 
kad vietoje 9-nių pristavų, 
užėmė vietas 9 Komisarai. 
Iš visų 9-nių turėjom vieną 
lietuvį p. Liudą Girą devin
tosios nuovados Komisarą.

Kiek vėliaus, vokiečiams 
pavarius milicijos inspekto
rių lenką, jo vieton paskyrė 
Liuda Gira visos Vilniaus 
miesto milicijos inspektoriu
mi.

Taip tatai augštosios mili
cijos vietos pateko į lietuvių 
rankas. Milicijos komen
dantas p. Venclavičius ne- 
partyvus žmogus, p. Liudas 
Gira inspektorius ir kaip 
lietuvis visuomet apgina lie
tuviu teises. Visos milici
jos Sekretorius advokatas XI Rajono nepaprasta kon- 
Stašinskis, taip pat lietuvis, ferencija. Delegatų suva-

Lenkai visokiais būdais žiavo gana daug; nuo L. S. 
norėjo išstumti lietuvius iš S. 16 kuopos—8, nuo 246 
augštųjų vietų ir įkišti len-1. kuopos—3 ir nuo 51 kuopos 
kus, bet vis dėlto lig šiol!—8. Garsinta buvo, kad 
jiems nepasisekė ir vargiai konferencijos posėdis prasi

dės lygiai 9:30 vai. ir dele-

Vokiečiai, paėmę Vilnių, 
tuojaus pareikalavo, kad vi
sos iškabos rusų kalba būtų 
pakeistos vokiečių kalba.Gy
ventojai, netikėdami, kad 
vokiečiai pasiliks visuomet 
Vilniuje, nenuėmė visai ru
sišku iškabų, tik ant jų vir
šaus aptraukė audeklu su 
parašais vokiečių kalba.

Iš miesto valdybos vokie
čiai pareikalavo būtinai Vil
niaus gatvių vardus pakeis
ti vokiškais. Bet tai dau
giausia parėjo nuo pačios 
miesto valdybos: kaip ji no
rėjo, taip ir praminė gat
ves. Gi, kaip jau minėjau, 
miesto valdyboje buvo vieni 
lenkai,todėl kiekvienoje gat
vių kertėje gatvių vardai y- 
ra parašyti vien vokiškai ir --------- r— — ---- ~
apačioje lenkiškai. Primin-|nių dar nebuvau matęs — 
siu bent kelias gatves, kaip mušėsi, kaip vokiečiai su 
jos dabai* vadinama: Zawa- francūzais palei Verdūną. 
line gt. — Wallstrasse, len
kiškai Podwale; Žandarų 
gatvelė—Jagellonen str., u- 
lica Jagellonska; Botanikos 
gt.—Konigstr., lenkiškai,
Krulewska; Muravjovo pie
čius — Napoleonen platz;

7 d. spalių buvo prakalbos 
Liet. Moterų Progresyvio 
Susi veny jimo. Kalbėjo M. 
Dundulienė iš Chicagos, III. 
Aiškino Susivienyjimo tiks
lą ir kitus reikalus. Pra
kalba buvo puiki ir žmonės 
likosi užganėdinti. Aukų pa
dengimui 
$10.00.

lėšų surinkta
*

Paprastai pas mus lietu
viai “darbuojasi.” štai 14 d. 
spalių L. S. salėj keli lietu
viai susipešė ir tokių pešty-

Kadangi ginklų neturėjo, 
bet darbavosi 
kumščiomis, tai 
žeistu nėra. € 

’ * 
*

plikomis 
sunkiai su-

lenen — platz ir t. t. Nauja 
gatvė išvesta nuo Antakal-* 
nio tilto aplink Pilės Kalną 9“^] rfarbo diena.

“susidėjusių aplinkybių to'jo drąsos net per spaudą 
fondo rėmėjai galėtų tarties i “protestuoti” už tokį, pasi- 
anie bendrą akciją šelpimo elgimą. Dabar žiūrėkit, ko- 
darbe, duodami tūrmenvbe kia ta šviesa, kurią leidžia 
sutartyje ne klerikalams,bet jaunimui: knygyno neturi, o 
tautininkų Centraliam Ko- jei ir turėtų, tai dievai žino 
mitetui. Ir, jei būtų galima.kokių knygų. Praeitą žie- 

Isusitarti, susičėdyti ir laiko.mą turėjo prakalbas, kur

•’ L.kį .. .. Mji -?O

merikos militarizmas.” Ant
ru kartu kalbėjo apie L. D. 
L. Draugiją. Publikai labai 
patiko drg. L. Pruseikos 
prakalba, kas liudija garsus 
delnų plojimas. Prie kuo
pos prisirašė 3 nauji nariai. 
Literatūros parduota už 
$5.00. Aukų surinkta pa
dengimui lėšų $6.18. Nors 
tos prakalbos buvo sureng
tos ūmu laiku, negalima bu
vo gerai išgarsinti, vienok 
publikos buvo dikčiai.

Reikia pažymėti, kad So. 
Manchester yra maža kolio- 
nija, su 17 tūkstančių gy
ventojų, išmėtyta labai pla
čiai. Lietuvių randasi apie 
300; jie apšvietoj ne atsilie
ka nuo didelės kolionijos.

Manchesterietis.

BAYONNE, N. J.
L. S. S. 36 kuopos metinis 

susirinkimas įvyks 4 d. lap
kričio (November), 1917,pas 
drg. F. Milvid, 26 E. 21st St, 
Bayonne, N. J. Pradžia 2 
vai. po pietų.

Visi nariai meldžiami pri
būti, nes bus rinkimas vir
šininkų, bus išduota rapor
tai iš kuopos veikimo. Taip- 
“• — ir daugiau svarbių

*

Darbai čia eina gerai. Iš 
kitur pribuvus darbo galima 
gauti. Užmokestis viduti
niška—nuo $2.25 iki $3.00 už 

čia s1. yfa 11 
• reikalu.

Sekr. V. Grigoža.
paupiu į Botanikos gatvę,' jaugjausia rakandu išdir- 
pavadinta Eihornstr.-var- b tė kur dirba puikiau_ 
du desimtosios armijos va-
do, kuri stovi Vilniuje.

Korespondencijos
GRAND RAPIDS, MICH.

L. S. S. XI Rajono 
konferencija.

(Nuo mūsų korespondento).
14 d. spalių čia buvo L. S.

jiems nepasisekė ir vargiai 
bepasiseks.

Augščiau. už miesto mili- gatai į laiką pribuvo., bet or- 
ciją yra dar vokiečių polici- ganizatoriaus negalima bu- 
ja—Deutsche militar poli- vo sulaukti ir konferenciją 
zeis (vokiečių karininkų po- turėjo atidaryti sekretorius, 
licija). Ji daugiaus žiūri sa-1 Organizatorius vertas pa- 
vo kareivių, bet jeigu kur. peikimo, kad. suvėlino kon- 
reikia krata daryti, tai jau ferencijos atidarymą. Šioj 
vokiečiai nepasitiki milicija konferencijoj buvo labai 
ir geriaus patys daro. |daug svarbių reikalų ir rei-

Vokiečiu policijos tik sep- kėjo pradėti koanksčiausia. 1 
" " .1 Apart kitko buvo karstų!tynios nuovados ir policijan-

tai arba kaip juos vadina, diskusijų L. S. S. 
v i • vv« • IT* Ir inilOi A tžandarai, vaikščioja blizgan- __ _

, organo 
Kovos” klausime ir dėl drg. 

čiomis geležinėmis kepurėr. L- Pruseikos laiško, kur jis 
mis. Vokiečių arelis atvi- atsisakė Rajonui kalbėti^to- 
ras, kad visiems būtų maty- del, kad. jį. šmeižia._ _____________ c Tūli J
ti, prilipintas iš kepurės delegatai reikalavo, kad tas E

\ ■

LIETUVIAI, SKUBINKITĖS SU 
PAGELBA SAVO NA MIŠKJAMS

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

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

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

Blanka dėlei siuntimo pinigų Rusijon:
1 Vardas ir pavardė siuntėjo .....................................................
2) Teisingas adresas siuntėjo .........................................................

«)

2)

«)

Kiek rublių siunčiate ................... Kiek dolerių
Vardas ir pavardė kam pinigus siunčiate ...
Kaimas .................................................................
Gminas arba volostis.............................................
Paskutinis pačtas arba miestas .........................
Pavietas, (Ujezd) ...................................................
Gubernija, Rėdyba .................................................

5)
6) 
Diena...............................Parašas siuntėjo.......................................

Šita blanka galima vartoti siunčiant pinigus ir Vokietijon. 
Su visokiomis Informacijomis kreipkitės j

BOSAK STATE BANK
Lietelių skyrių,



KORESPONDENCIJOS
ĄPRIE MOKSLO,

Kaip žinote, draugai, New 
Yorko apielinkėje jau keli 
metai gyvuoja L. S. S. IV 
Rajono Propagandistų ir A- 
gitatorių Ratelis. Tas Ra
telis ypatingai svarbią rolę 
lošia socialistiškame, t. y., 
darbininkiškame judėjime. 
Propagandistų Ratelis rūpi
nasi draugus supažindinti 
su abelna pasauliožvalga, y- 
patingai su socializmo mok
slu. Per pastaruosius kele
rius metus kurie draugai 
lankė P. ir A. Ratelį, nevie
nas šiandien jau . rašinėja 
naudingus straipsnius į laik
raščius.

P. ir A. Ratelis paskuti
niame savo suvažiavime 7 d. 
spalių nutarė imti lekcijas 
sekančiais klausimais:

1) Politikinė Ekonomija, 
2) Istorija, 3) Iškalbystė, 4) 
Socializmo teorija, 5) Socia
listinis judėjimas, 6) Kriti
ka kapitalizmo ir 7) Evoliu
cija.

Kaip matote, programas 
gana įdomus, kiekvienam 
socialistui būtinai reikia 
nuodugniai susipažinti su 
virš-pabriežtais klausimais. 
Buvo nutarta pradėt lankyti 
mokyklą 13 d. lapkričio.

Bet kadangi P. ir A. Ra
telio pereita konferencija 
buvo neskaitlinga, iš prie
žasties nepagarsinimo tin
kamai per laikraščius ir an
tra, — kai-kurie draugai, 
buvusieji konferencijoj, vi
sai nesutinka su kai-kuriais 
konf. nutarimais ir nežada 
lankyti mokyklos. Kad la
vinimosi darbas būtų plates
nis ir pasekmingesnis, P. ir 
A. Ratelio Komitetas nuta
rė sušaukti antrą konferen
ciją ant 4-tos dienos lapkri
čio, antrą valandą po pietų, 
“Rand School” kambariuose, 
po N140 E. 19 th St., New

Todėl draugai ir draugės, 
kurie tik manot lankyti P. 
ir A. Ratelio mokyklą, ma
lonėkite pribūti i šią konfe
renciją ir spręsti mokyklos 
reikaluose.

Pr. Bukšnis.
L.S S. IV Rajono P. ir A.

Ratelio sek r.

ELIZABETH, N. J.
10 d. spalių buvo prakal

bos surengtos 147 kp. L.S.S. 
dėl išnešimo rezoliucijos 5-to 
ustrikto kongresmenui 
New»Jersės valstijos, kad 
jis stovėtų prieš perleidimą 
billiaus priverstino ėmimo į 
kariumenę ne šios šalies pi-

Kalbėjo drg. C. A. Her
man iš New Yorko. Gali
ma pasakyti, kad tokių pra
kalbų mums labai pageidau
jama, kokią pasakė 10 d. 
spalių drg. C. A. Herman.-

Pirmiausia nurodė, kaip 
draugija yra pasidalinus į 
klesas, — turčius ir betur
čius; kaip maža saujalė tur
čių valdo sugriebus nuo 
žmonių visus turtus, o di
džiuma žmonių nieko netu
ri; kaip darbininkai, negau
dami pilno atlyginmo, su
krovė turčiams turtus, kurie 
jieško jiems rinkų ir 1.1.

Viskas pavyko labai pui
kiai.

* *
Spalių 21 d. buvo vakaras 

su programų, ant North 
West Side, Draugijų Sąry
šio; pelnas skirtas naudai 
Viešojo Knygyno. Čia ant 
pradžios nebuvau ir negaliu 
nieko pasakyti apie išpildy- 

tacija jau prasidėjo; žmonės mą programo. Turėjau p ro
siu metų rinkimų pasekmė- gą tik išgirsti prakalbą T. 
mis labai interesuojasi.Dau- Dundulio; kalbėtojas aiški- 
gelis lietuvių draugijų remia J no apie varžymą spaudos

Kunst Albers.

CHICAGO, ILL.
(Nvo mūsų korespondento).

Anl^ teisėjų rinkimų agi- [

miesto

K. Gugio kandidatūrą, nors 
viešai visos ir neišeina, ka
dangi jis yra Socialist Par
ty kandidatas. Vienok ir to 
užtenka, nes aiškiai matosi, 
kad žmonės krypsta į kitą 
pusę.

18 d. spalių, Meldažio sve
tainėj, buvo taip vadinamas 
priešrinkinis susirinkimas; 
žmonių susirinko pilna sve
tainė. Lietuviškai kalbėjo 
P. Grigaitis, K. Gugis ir an
gliškai Saltiel.

Reikia priminti, kad čia 
Amerikos Darbo Federacija 
remia Socialist Party kandi
datus ir galimas daiktas, 
kad su Federacijos parėmi
mu, galima bus keliatą so
cialistų išrinkti teisėjais j 
augščiausį pavieto teismą. 
Dabar žmonės daugiau kal
ba apie rinkimus, negu apie 
karę, iš to aiškiai matosi, 
kad jie pradeda interesuo
tis šalies politika. Pirmiaus 
į rinkimus žmonės šaltai at
sinešdavo.

*

North West Side 
dalyje lenkai veda smarkią 
kovą tarpe savęs. 19 d. spa
lių buvo viešas Susirinkimas 
Walsh’s salėj Kosciuškos pa
minėjimui. Susirinkimą šau
kė atskala nuo socialistų 
partijos. Kada jie atskilo 
arba, geriau sakant, juos pa
varė iš Socialist Party, tai 
jie( turėdami savo rankose 
“Dziennik Ludowy,” varė a- 
gitaciją už lenkų legionus ir 
juos organizavo. Bet pasta
ruoju laiku tautininkai ir 
klerikalai pradėjo organi
zuoti kariumenę dėl Franci- 
jos fronto, tai išmatos ėmė 
tą darbą kritikuoti. Į jų pa
rengtą mitingą atsilankė 
tautininkai ir klerikalai ir 
sukėlė riaušes. Paleista 
darban kėdės ir peiliai. Ke- 
liatas tapo sunkiai sužeistų. 
Pasakojo, kad vienas kuni
gas pagriebęs kėdę ir pra
dėjęs laimingai' ja “blagas- 
lovinti” negeistųjų galvas. 
Pasakoja, kad jis savo dar
bą labai puikiai atlikęs. Da
bar federalė valdžia tyrinė
ja priežastis tų riaušių. Kas 
bus kaltas — dar nežinia. 
Eina gandas, kad apkaltins 
išmatas už palaikymą vokie
čių pusės ir įžeidimą talki
ninku. I

❖ *

Čia gyvenimas eina savo 
keliu. Besiartinant žiemai, 
daugiau gyvumo viešame 
gyvenime, — įvairus vaka
rai ir kitokios pramogos už
ima pirmutinę vietą. Spalių 
21 d. Birutės draugija statė 
.M. Petrausko melodramą 
“Šienapjūtė.” Lošimas ne
pavyko, kaip reikia, nors gal 
jie ir nenorėjo, kad būt su
lošta, kaip reikia, bile pinigų 
uždirbti; mat, Chicago j tan
kiai pasitaiko, kad draugi
jos nepaiso ant dailės, o tik 
ant pinigų.

Teisybė, vakaro pirminin
kas paaiškino, kad geriau
sios spėkos esą paimtos ka- 
riumenėn, per tai ir lošimas 
nepavykęs. Žmonių buvo 
gana daug; pelno turės.

Rusijoj prie caro Mikės ir 
dabartinę cenzūrą Ameri
koj. Taipgi ragino balsuoti 
už Socialistų Partijos kan
didatus šiuose teisėjų rinki
muose. Žmonių buvo daug, 
matomai pelno liks dėl kny
gyno.

PITTSTON, PA.
(Nuo mūsų korespondento).

Tautininkai po priedanga 
S. L. A., bando stiprint sa
vo nusmukusią Sandorą, bet 
nesiseka. 28 d. spalių keli 
tautininkai politikieriai su
rengė prakalbas po vardu 7 
kp. S. L. A.; tečiaus kuopa 
apie tai nieko nežinojo. Kal
bėtojas buvo atsivertėlis Sir
vydas, ir savo visą prakal
bą pašventė tiktai bjaurioji- 
mui socialistų. Bet prie* 
Sandoros niekas neprisira
šė. Štai nekurie jo išvedžio
jimai apie socialistus: “So
cialistas keikėsi, kad jį mo
tina pagimdė.” “Naujienas” 
užlaiko kaizerio pinigai.” 
“Socialistų Sąjunga” parda
vinėja korčiukes (raudonas) 
po 25c., kad pasiliuosuot 
nuo kariumenės.” “Trockis 
ir Kapsukas tarnauja kaize
riui ir nuvažiavę prie darbi
ninkų partijų visai neprisi
dėjo.” Visi socialistai egzi
stuoja tik tam, kad ant to- 
liaus palaikius vergiją, lais
vės, girdi, jie nenori.”

Kadangi jisai leidosi už
duot klausimus, tai vietiniai 
draugai Vaškevičius ir Va- 
linčius argumentais prirodi
nėjo, kad kalbėtojas nekalba 
teisybės, prirodinėjo iš eilės 
jo klaidas, bet jisai atsaky
damas ir vėl savo tuos melus 
patvirtino. Man rodosi, kad 
tautininkai bene rengiasi 
prie šermenų savo partijos, 
kada jie jau nei argumentų, 
nei teisybės nepaiso. Tik 
melais ir šmeižimais vaduo
jasi, galima tikėtis prilips

SCHENECTADY, N. Y.
28 d. spalių buvo vakaras 

L. S. S. 154 kuopos. Statė 
scenoj du veikalėliu: “Kerš
tinga Meilė” ir “Jaunystės 
Karštis.” Abudu veikalėliai 
sulošti puikiai. Aktoriai sa
vo užduotis atliko puikiai, 
nepaisant į tai, kad nekurie 
buvo pirmą sykį ant stei- 
čiaus. Publikos prisirinko 
pilna svetainė ir kuopai liks 
gražaus pelno. Rodosi va- 

jungos namui.
Tik vienas tarpe vietos lie

tuvių, arba, geriau sakant, 
draugijų ir kuopų, negeras 
apsireiškimas: L. S. S. kuo
pa ir Liet. Apšvietus Kliubas 
visuomet apgarsinimus - la
pelius duoda spausdinti Į 
svetimtaučių spaustuves ir 
kada ten atspausdina, tai tik 
dešimtas žodis skamba lietu
viškai, o visi kiti dievai žino, 
kaip iškraipyti. Tokiu pasi
elgimu tik save ant pajuokos 
pasistatome. A rgi negeriau 
būtų pasiųsti kokiai nors 
lietuvių spaustuvei, kuri at
sakančiai kalbą pataisytų ir 
žmoniškai atspausdintų?

Pipiro Brolis. 

ST. CLAIR, PA.
Laisvamaniai glaudžiasi 

kunigo skvernu.
Stebėtini dalykai, kad ku

nigai keikia laisvamanius, 
socialistus ir visus pirmei
vius, bet pastarieji glaudžia
si po kunigų skvernais ir ga
na. Štai ir čia tarpe kleri
kalų ir pirmeivių ėjo baisi 
kova, klerikalai ant pirmei
vių ir laisvamanių šunis 
karstė, o dabar tūli laisva
maniai, pirmeiviai ir dargi 
socialistai sutiko dalyvauti sakinius taria ir daro gana 
apvaikščiojime pašventini- 1 jogiškus išvedimus. Su vy-

mo bažnyčios. Tūli L. D. L. 
D. kuopos narai balsavo,kad 
tame apvaikščiojime privalo 
kuopa dalyvauti.

Na, ar nekeistai išrodo?
F. Levinskas.

HUDSON, MASS.
Katalikai vagia bulves.
Tūlas katalikėlis, pasida

vęs Erskis, per vietinį teisė
ją likosi nubaustas 15 dol. už 
kasimą svetimų bulvių. Mat, 
žmogelis norėjo apšmeižti 
savo dievą, kad neužaugino 
bulvių ir tuomi prigaut sa
vininką. Nuėjęs su savo 
frentais, iš krūmų atkasinė
jo bulves, o virkščias vėl at
sodinėjo atgal. Savininkas 
su policija užpuolė. Frentai 
pabėgo, bet nabagas Erskis 
atsidūrė teisme.

*

Aš irgi tapau paliestas na
minės karės; nors stengiausi 
priešintis, net ir prašimus 
davinėt, — niekas negelbė
jo. Draugam tariu “good 
bye,” daugiaus “Kietas” ne- 
aprašinės - neišdėstinės tų 
dalykų, kurie čia po kojų 
painiojasi. Džiaugsis fana
tikai, kuriu aš darbelius iš- 

f C-
rodinėjau dėlto, kad jie per
sitikrintų, pamatytų savo 
tamsuma, akla katalikiška 
fanatizmą.

Aš tikiuosi, kad ant mano 
vietos atsiras dešimts mano 
draugų ir jie taip-pat drą
siai stos skersai kelią, ve
dantį į tamsybę. Dėlto, 
draugai, kviečiu jus mano 
vieta užimti, v

Kietas.

NEWARK, N. J. 
Margumynai.

(Nuo mūsų korespondento).

Spalių 7 d. vietinė Sando
ros kuopa buvo surengus 
prakalbas; kalbėjo B. Stri
maitis, “Ateities” Bendrovės 
raštininkas. Jis kalbėjo a- 
pie Lietuvos vargus ir apie 
Amerikos lietuvių srioves, 
kaslink Šelpimo Lietuvos ir 
pusėtinai užvažiavo klerika
lams, kas jiems nepatiko. B. 
Strimaitis apreiškė, kad jis 
turis dvi rezoliucijas—viena 
dėl lietuvišku vadovu, dėl tu, 
kurie lietuviška minia su
klaidina, suardo jų vienybę 

bai kenkia dėl išgavimo Lie
tuvai liuosybės. Antrą re
zoliuciją turįs dėl Suvienytų 
Valstijų valdžios, idant mi
nėta valdžia taikos kongrese 
vary tusi už Lietuvos nepri- 
gulmybę. B. Strimaitis 
pradėjo pirma skaitymo re
zoliucijos varyti agitaciją, 
idant jo rezoliucija kaslink 
vadovų pereitų. Perskaitė 
rezoliuciją ir bandė leist per 
balsus, bet iš publikos kilo 
daug balsų ir rezoliucija bu
vo atmesta. Antros rezoliu
cijos nei nerodė, kadangi 
klerikalai kėlė pusėtiną be
tvarkę ir susirinkimą prisi
ėjo uždaryti. Kurios srio- 
vės vadovus norėjo subarti 
aš nesupratau: turbūt soc. 
kadangi šie nepritaria Ka
ružos siuntimui pas popie
žių, kad užtartų už Lietuvą.

po
* *

Spalių 16 d. buvo pareng
tos prakalbos L. M. P. Susi- 
vienyjimo vietinės kuopos. 
Kalbėjo Puišiūtė iš Worces
ter, Mass. Aiškino apie mo
terų reikalus ir nurodė iš vi
su pusių, kad moterįs yra 
skriaudžiamos ir gyvena, 
kaipo vergės, neturėdamos 
lygių teisių su vyrais. Rei
kia pažymėti, kad dr-gė Pui
šiūtė gerai kalba: turi ne- 
augštą, gražų balsą, aiškiai

rais į diskusijas eiti taipgi 
nebijo. Po prakalbų parei-Į 
kalavo klausimų arba užme-1 
timų ant jos kalbos. Vyrai, 
tyli, kad nei krust. |

Jos kalba pas newarkie-| 
čius padarė gerą įspūdį, visi 
džiaugėsi, kad tokia jauna 
ypata, taip išsilavinus. Prie 
moterų kuopos prisirašė 10 
naujų narių. Nemažai iš
parduota literatūros. Žmo
nių buvo pusėtinai daug.

... *

■ ■
* *

Ant “Laisvės” reikalavi
mo, kad L. S. S. 11-ta kuopa 
prirodytų, kur ir kada “Lai
svė” suklydo, kuopa išrinko 
komisiją ir ta kom. stengsis 
nurodyti “L.” suklydimus. 
Kiek patyriau iš tos kom., 
tai labai.biedna su faktais.

* *

L. S. S. 11 kuopos draugai 
vieni antrų klausia, kas bus 
su mūsų laikraščių pjovynė- 
mis. Kiti sako: ištik rų jų į- 
kirėjo ir įsiėdė į kaulą; gir
di, žmogus norėtum pasi
skaityti rimtų pamokinančių 
raštų, o dabai? kad nori, 
skaityk jų ypatiškus kivir- 
čius. Aš sakau, ka dabar 
padarysi, kad ir tarpe mūsų 
yra kaizerių. Newarkieciai 
visi eina už taiką be aneksi
jų ir kontribucijų, t. y. be 
kaltojo ir išteisintojo.

Kiekvieną nedeldienį, 3čią 
vai. po pietų. P. Plikaičio 
svetainėje, 103 Jackson St., 
L. S. S. 11 kuopa turi disku
sijas. Pašalinė publika taip
gi pageidaujama.

Palangos Juzės Dr-ste pa
nikavo iš savo kasos $25.00 

nas. čia buvo atėję Rama
nauskas su Mikalausku — 
kolegijos studentai, kaip jie 
sakėsi, tvarką dabojo. Pub
lika turėjo daug juoko iš tų 
vaikėzų. *

* *
10 d. spalių buvo moterų 

rankų darbo dailės paroda. 
Kaip mezginių, taip ir siuvi
nių buvo daug ir dailaus 

Dūma, kaip’darbo. Publika atsilankiusi 
mą sykį mūsų mieste tokios tankiai klerikalų ir tautiečių turėjo kuomi pasigėrėti.

sakoma, bet Rusijos darbi
ninkai, vadovąujami sociali-' stone ir negalima buvo tikė- 

. Po trumpos pertrau- itis, kad bus pasekminga.Bet

pagelbos kom. Bravo, P. J. 
D.! Kas next?

50
SCRANTON, PA.
naujų narių prisirašė 

prie L. S. S. 2 kuopos.
(Nuo mūsų korespondento).

21 d. spalių buvo prakal
bos L. S. S. 2 kuopos. Kal
bėjo drg. St. Michelsonas iš 
So. Boston, Mass. Dar pir

pasekmingos prakalbos. Gal 
todėf pasekmingos, kad vie
tos kunigėlis tą patį nedėl- stų. 
dieni per pamokslą gerai jas i kos trumpai kalbėjo dėl L. išėjo visai kitaip, 
išgarsino, savo parapijo- M. P. S. A. kuopos. Kalbė-j Darbininkės moterįs su- 
nams davė vėjo, kad neitų įjtojas nurodė, kad kapitalis- skato ir parodė savo gražų 
tas prakalbas, o jau socialis
tus išplūdo visokiais žode
liais, kokie tik jam ant sei
lės užėjo.

Kadangi vakare buvo pra
kalbos, tai parapijonai, iš
klausę kunigėlio pamokslo, 
parėjo namo, pavalgė ir va
kare visi patraukė į svetai
nę. Prisirinko tiek, kad net 
durys neužsidarė. Pirmoj 
daly savo kalbos Michelso
nas aiškino “Socialistai, kas 
jie yra ir ko jie nori.” Pub
likai prakalba taip patiko, 

, kad pertraukoj prisirašė 
, prie kuopos apie 50 naujų 

narių. Literatūros irgi ga
na daug išparduota.

Antra temo buvo: “Prie
žastis Lietuvos nupuolimo.”

Dabar 4 d. lapkričio kal
bės drg. K. Petrikienė. Męs 
jau bijome ir pamislyti, nes 
gali atsitikti taip, kad visi 
parapijonai prisirašys prie 
L. S. S. 2 kuopos ir kunigė
lis pasiliks be žmonių.

Kol kas meldžiame visus 
Kuro parapijomis atsilanky
ti pas mus po num. 225— 
227 N. Washington Ave., 
pirmą ir trečią pėtnyčia 
kiekvieno mėnesio, lygiai 
7:30 vai. vakare.

Rusijos Valdiškosios 
ČED1JIM0 KASOS

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

Norintieji siųsti pinigus į Rusijos čėdijimo Kasą, ar pirkti obliga- 
jas Rusijos 5į procentinės Paskolos 1916 m. privalo kreipties vien tik 
prie

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

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

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

Reikalaukite jo čienių, tai sučedysite daug savo pinigų.
Iškirpkite šį adresą ir užklijuokite ant konverto.

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

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

Spalių 20 d. D. L. K. Ge- 
demino dr-stė surengė pre- 
lekciją apie sveikatą. Prele
gentas buvo dr. A. Montvi
las iš Chicagos. Kiek teko 
patėmyti, tai Montvidui pųe- 
lekcijos apie sveikatą geriau 
sekasi, kaip senesniems dak
tarams. .

trikienės prakalba, d. Pet
rikienė pirmu kartu kalbėjo 
S. Bostone, bet ji paliko ma
lonų įspūdį; turi gerą balsą 
ir rimtai riša gyvenimo 
klausimus. *

$ $
8 d. spalių buvo diskusi

jos vyrų su moterimis te- 
Abelnai, prelekci- 1TIOJC1 “Kas kaltesnis šiame 

ja žmonėms labai patiko,nes!blogame surėdyme?” Vieni 
buvo užimanti ir suteikiau- j kitus kaltino, bet tikro kai-

Montvidas skaitė paskaitą 
dėl L. S. S. 7-tos kp. temo
je “Socializmo neišvengtinu-' 
mas.” Paskaita buvo gana 
pamokinanti. Prelegentas 
nurodė, kaip išsivystė šei
mynų porinis gyvenimas. 
Kaip mainosi įvairus tikėji
mai materialėms aplinky
bėms keičianties. Tos ap-' prakalbos dėlei drg.. Moo- 
linkybės įvykdins ir socializ- (ney. Kalbėjo drg. Michelso- 
mą, nežiūrint ar męs tą no
rėsime, ar ne.*

••K * I
Spalių 21 d., vakare, L. S. 

S. 7-ta kuopa surengė pra
kalbas. Dr. Montvidas kal
bėjo temoje “Rusijos Revo
liucija,” nupiešdamas visą 
Rusijos revoliucijos istoriją. 
Nurodė, kad Rusijos Revo
liuciją įvykdė ne Rusijos 
valstiečiai ar

čių moterų ir darbininkių sunkaus darbo triūsą, 
keliai visai skirtingi. Kapi-1 Linkėtina, kad ir ant to- 
talistės, kurios vadina save liaus surengtų panašias pa- 
sufragistėmis, kovoja prieš rodąs.
savo vyrus už lygias teises? Vienos savaitės darbas į- 
O darbininkės moterįs turi budino Bostono lietuves dar- 
kovoti sykiu su savo vyrais bininkes ir paskatino prie 
už darbininkų teises. Ve- veikimo.
liaus agitavo rašytis prie L. į ■
S. S. 7-tos kuopos. Naujų 
narių prisirašė prie kuopos 
apie 10. Aukų padengimui 
lėšų surinkta per abu sykiu 
10 dol. Abelnai, visi tris pa
rengimai nusisekė labai ge
rai. Ir visi užganėdinti —j 
kaip publika, taip ir rengė
jai. Kalbėtojas savo užduo
ti atliko labai puikiai.

SO. BOSTON, MASS.
Agitacijos savaite L. M. P. rodyti daug ypatų, kurios sunkiai 

S. A. 13 kuopos, 
(Nuo mūsų korespondento).

Spalių 6 d. buvo suloštas kiantis nuo reumatizmo, kokioj norą 
.. . “■ zz_v_. . . » • ♦•formnip. nahandvtii Sifna nnafphZiinnaveikalas “Žingsnis prie Švie

sos.” Nors veikalas agita- 
cijinis, bet jis visuomenei, 
kuri atsilankė tą vakarą, ne
pasiliko atmintyje. Publika 
pripratus prie didesnių vei
kalų. Po perstatymo buvo 
šokiai, jaunimas turėjo pro
gą pasilinksminti. 

tininko — kapitalo, ir nera
do. *

* t-
9 d. spalių buvo paskaita 

ir prakalbos; paskaitos te
ma “Gimdymo Kontrolė” — 
skaitė p. Ulčinskiūtė; kalbė
jo p. Michelsonienė ir d. Mi
chelsonas. *

* *
10 d. spalių buvo protesto

Ši paroda buvo pirma Bo-

REUMATIZMAS.
Naminė gyduolė, kurią pa

taria vartot tas, kuris

Pavasaryj 1893 m. mane smarkiai 
kankino Reumatizmas. Kentėjau la
bai sunkiai, ir tik tas gali įsivaizdin
ti, kuris sirgo, daugiau kaip trb 
metus. Bandžiau įvairias gyduoles, 
daktarą paskui daktarą, bet pagelba 
buvo tik laikina. Ant galo radau gy
duolę, kuri mane visiškai išgydė ir 
daugiau neabsikartoja. Aš galiu nu- 

I 
Į kentėjo ir reumatizmas buvo visai 
I apėmęs, bet šios gyduolės mane iš- 
i gydė. Aš noriu, kad kiekvienas ken-

i 
formoje, pabandytų šitos pastebėtinos 
spėkos. Nesiųsk nei cento, tik pri- 
siųsk savo pavardę ir adresą, o ai 
prisiųsiu jas išbandymui.

Po suvartojimui, jeigu tos gyduolė* 
pagelbėjo nuo Reumatizmo, tada gali 
prisiųsti tik vieną dolerį. Turite su
prasti, kad aš nenoriu jūsų pinigų, 
pakol jūs nebūsite pilnai užganėdinti. 
Ar tas neteisybė? Kam kentėti, jei
gu galima pasigelbėti be jokių iškal
bių. Neatidėliok, bet rašyk tuojau*.

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

Mr. Jackson atsakomybėj. AugŠ- 
čiau minėtas paskelbimas teisingas.— 
Pak i
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Averčenko.

Abudu Gabus.

♦1

(Pabaiga).
—Taip, taip... Tamsta iš

drįsai ! — Pasipiktinančiu 
balsu atkartojau vyro žo
džius.

—Jonai! Aš iš proto iš
einu! Jis man visiškai ne
pažįstamas...

—Vyras be žipono miega
majam kambaryje, palindęs 
po lova ir tu dar drįsti sa
kyti, kad nepažįsti, nori lik
ti nekalta?! — sušuko vy
ras.

—Ir kam gi gintis? Tu
rėkite drąsos ir prie visko 
prisipažinkite! — pridūriau 
aš.

Ji, nieko negalėdama pa
daryti, tuo jaus griebėsi savo 
įrankio —pradėjo verkt i, no
rėdama išsisukti iš to keb
laus padėjimo.

Aš tariau:
—Gerbiamasis tamsta! Aš 

atsiduodu tamstos globai. 
Štai mano vizitinė kortelė. 
Leisk man įeiti į nusirengia
mąjį kambarį ir apsivilkti...

Jis atsisėdo ant lovos kra
što ir mostelėjo man ranka, 
duodamas ženklą pavelijimo.

Aš jam įkišau į ranką sa
vo siuvėjo vizitinę kortelę, 
pažiūrėjau į verkiančią mo
terį ir išėjau iš miegamojo 
kambario.

Nusirengiamajam kamba
ryje, pusiau apšviestam, su
sirietęs, prisiglaudęs prie 
sienos, norėdamas pasislėp
ti, tupėjo kavalierius.

Jo frakas, kurį pirmiau 
buvo nusivilkęs miegama
jam kambaryje, buvo nume
stas ant stalelio.

Jis atsistojo ir maldaujan
čiai pažvelgė į mane:

Ką tamsta padarei? ! Aš 
pražuvęs! — šnabždančiu 
balsu pratarė.

Aš nors pašnabždomis, bet 
rimtai jam atsakiau:

—Privalai doresni gyveni
mą vesti. Turi atsiminti, 
kad paleistuvystė prie gero 
nepriveda. Dar esi jaunas 
vyras ir bandyk pasitaisyti.

—Ar tamsta... išeini?
—Ar tu manai, kad aš čia 

peliukės gaudymo žaislą už
vesiu ?

—Kaip nori, taip gali pa
sielgti, aš prieš tai nieko ne
turėsiu.

—Klausyk, tamsta mano 
fraku apsivilkai... atiduok!

—Eik į peklą! — energiš
ku šnabždėjimu patariau’ 
jam.

—Frako kišeniuje randa
si pinigai... visi dokumentai! 
Aš triukšmą pakelsiu....

—Tik pabandyk, idiote, — 
sutinkančiai pridūriau. — 
Tuomet aš pasakysiu, kad 
tu esi vagis ir čia pasislėpei, 
kad apvogus šiuos gerus 
žmones. Vyras dabar jau 
mano pusėje, o ką jūs su pa
čia sakysite, tai neatkreips 
jokios atydos, nepatikės.

—Tuomet padėk man iš 
čia išsigelbėti.

Jis, drebėdamas tartum 
apušės lapas, griebėsi ran
komis už mano drabužių. Aš 
jį spyriau koja ir vėl įėjau 
į miegamąjį kambarį.

—Gerbiamoji! — tariau 
priėjęs prie lovos. — Tikiu, 
kad dabar, po šio neapgalvo
to užsispyrimo, kad tu ma
nęs nepažįsti, tuomi dar la
biau savo vyrą apgaudinėji, 
todėl tarpe mudviejų viskas 
užbaigta...

Ji nieko neatsakė, bet dar 
labiau pradėjo verkti. Vy
ras nusiminęs sėdėjo. Prisi
artinęs prie jo tariau:

—Tamsta, dabar neklau
sinėk pas ją apie šį atsitiki
mą. Mat, vargšė, labai ma

ne mylėjo ir dabar jokiu bū
du negali nusiraminti.

Aš atsargiai ir net baugiai 
pažiūrėjau į lietsargį, kurį 
vyras laikė rankose ir grei
tai išsprukau iš miegamojo 
kambario.

Stengdamasis nepadaryti 
bildesį, nusileidau laiptais 
žemyn (paprastai tokiuose 
atsitikimuose kiti nuleidžia, 
bet aš pats nusileidau, duo
du garbės žodį, kad pats, be 
kitų pagelbos!), vos kvapą 
atgaudamas atsidariau du
ris ir akies mirksnyje atsi
dūriau lauke ir pilna krūtine 
traukiau į vidų tyrą, šaltą 
orą.

Iš po vartų pasirodė koks 
tai šešėlis ir pribėgo prie 
manęs.

—Jurai! Ar tu gyvas?
—Viskas gerai, mano pone. 

Bet tu pasakyk, kuo tavo ro
manas užsibaigė? —pajuo
kiančiai užklausiau.

—Žinai, Jurai, mano siela 
suardyta. Visus ryšius su ja 
pertraukiau.

Aš liūdnai pa žvelgiau į 
švenčiaifsį mėnulį.

—Ką daryti, Mikai, ma
tomai toks likimas. Aš irgi 
su ponia galutinai pertrau
kiau visus meiliškus ryšius.

Ir kada aš jam papasako
jau savo trumpo romano is
toriją, jis pašėlusiai juokėsi.

Ir ne todėl jis juokėsi, kad 
aš išsinešiau už tris tūks
tančius auksiniu ir deiman
tinių brangenybių, buvau 
apsivilkęs nauju fraku, ku
rio kišeniuje glūdėjo skūri- 
nis krepšys ir viduryje bu
vo šeši šimtai... Bet todėl, 
kad jis neapsiriko mano ga
bume...

Jo nuomone, aš ištikrųjų 
buvau gabus vaikinas...

Verte Papliauška.

saides pirmininkas pasakė 
modernišką spyčių ir visi 
juomi likosi užganėdinti.Bet 
dabar išėjo nesusipratimų— 
vieni tą susaidę giria, o kiti 
peikia. Peikia tie, kuriems 
neteko alaus ir agurkų, o gi
ria tie, kurie įvalias prigėrė 
ir priėdę. A.R.

THI8INGIAU8IA ir GERIAUSIA 
LIITUV1AKA

Sutaiaaa receptui iu didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar ti* r«c*ptal 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. 
Tai vienatinė lietuviška aptin
ka. Bostone ir Massachusetts 
valstijoj Gyduolių galit gauti, 
kokios tik pasauly yra varto
jamos. Galit reikalaut per lai
škus, * aš prisiųsiu per *xpr*-

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptlekoriuw ir Savininkas 

1X4 Broadway, kamp. C Street
SOUTH BOSTON, MASS. 

T*l, So. Boston, X1014 ir 21018.

ORAKULO PATARIMAI!

Kl. — Gerbiamas Oraku
le! Mūsų vierni katalikai 
surengė prakalbas ir užkvie
tė kunigą Valiauską kalbė
ti. Jis pasakė, kad pirmiau 
tikrai nežinojęs ir negalėjęs 
paaiškinti, kokia galinti bū
ti žmogaus dūšia, bet kada 
užbaigęs penkis universite
tus, tuomet aiškiai patyręs, 
kad žmogaus dūšia esanti 
lyginai tokia, kaip vargonai. 
Aš dabar jokiu būdu negaliu 
sau persistatyti, kaip žmo
gaus kūne gali sutilpti tokia 
milžiniška dūšia? Juk var
gonai neapsakomai dideli?

Ar negalima man šį daly
ką paaiškinti?

Pinavija.
Atsakymas. — Dūšia,ypa

tingai amerikoniška,nėra to
kia didelė, kaip vargonai,bet 
panašius balsus turi. Kuni
gas teisingai ir aiškino. Ka
da vyras prisiglaudžia prie 
amerikoniškos dūšios, ypa
tingai čia augusios ir ją tru
putį pakibini, pakuteni, tuo
met ji sekančius balsus iš
duoda: “I-i-i! O-o-o! Chi-chi- 
chi ir cha-cha-cha!” Ta jos 
meliodija sudaro harmoniją 
ir ausyse pasigirsta, tartimi 
vargonų grajinimo garsai. 
Todėl nieko nėra nuosta
baus, kad kunigas dūšią pri
skaitė prie vargonų, tik pats 
save turėjo pavadinti vargo
nininku.

GARDNER, MASS.
Spešel telegrama ponui 

Orakului—Vietos bedieviai 
sykiu su viernais katalikais 
surengė puotą. Visi išvien 
išgėrė 8 bačkas alaus, 6 
kvortas degtines, dvi mylias 
“germaniškos” balionės ir 
viedrą raugintų agurkų. Šu

Tek 2372 GreenpoinK

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pijanus.

$1.00 ANT
savaites
Pristatom j namus Ir 

mas apielinkes, Jersey 
York, Central Broklyn, 
peth, ir tt

MACYS BROS
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

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

toll- 
New 
Mu*

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.

Vincas J. Daunora a.
---- ------------------ - APTIEKOhIUS ------- ----------------

A L I e r U p y

APTIĘKA
^STUVIS PAS LIETUVV

į-229: Bedford. Ave.-S=~šĘ
NORTH . 4TJL« GATVĖS ’

IIrcoklyn New Yoilk
- W**bJ®i** —̂—*   -TB

SERGANTIEJI! AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IS 
PRIEŽASTIES LIGOS?

Diena po dienai, metas po metui 
užsimu gydymą sergančių žmonių. 
Persistatykite saw, kiek aš išgydžia*, 
kiek palinksminau gyvenimą. J eiga 
jumis gyvenimas įkirėjo vartojant 
visokias gyduoles ir jaučiatės nuo* 
lat blogiau ,tuomet, nieko nelauk* 
damas, kreipkitės pas gerai sspran* 
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, plaa

DYKAI!
T*l. 2320 GreenpointJ. GARŠVA

140 EAST 22 ST,N.Y.

čjų jaknų ir tt.
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 paw 
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 E. 22nd St., Lexington ir

3rd Ave., New York City.

nervų ir

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

Knygas pasirinkit iš čia padėto 
surašo:

GRABORIUS (Undataker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Jbalsamuoju ir laidojo numirusiu: 
ant visokių kapinių.

Parsamdau Automobilius ir Kari* 
tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiai) 
pasivažinėjimams.

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

Telephone 7867 Maio.
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VISUOMET PIRKIT

ČEVE RYKUS
Naujausios mados 

PAS

J. MARTINAITI
157 GRAND ST.

BROOKLYN, N.Y.

IWWIWIWilllllll^
lllllllllll.....

30c:
20c.

Laisves Kalinys, kaina
Lietuva Sušals
Išvogimas 10 kai. iš Pav. 20c.
Moterų Padėjimas Evang. 20c.
Raudonas Juokas 35c.
Kontrabandninkai 20c.

Pasidarbuokit,l[nes3ttos knygos neilgai bus duodamos

183 Roebling Street, Brooklyn, N. Y.

ninmTnitnffntiirnntiinniinniniiitniiiiiiTnTiiiiiiiTiiiiiiirnmiinrfflirntiuiiniiiiiniHiniimniwmnTmnnTtuniiitiiitiiiniiiimninTiiniiiiiitiiiiiiiiiiinTTfl

Tel«pk*a* IH €r**np*i*t. '

Daktaras J. MISEV1ČC į 
Specialistą* Širdie* Ir

Plaačių ligų. į

Nu* 12—2 po piet
Nu* 6—8 vakare.

278 BERRY STRUT 
BROOKLYN, N. Y* *

Ištraukiu DVIČAI tarpe lt Ir 12 
Dantis • Ivrtl va| kasdien*,

kad tuem parodyt. ištraukiu
BE SKAUSMO!

MinkStl robinia! prisisiurbianti smegente 
kurie tinka kiekvienai burnai. Parsiduo
da žema kaina ir gvaraotuoti.
Pilnas actae dantų........$8.00 ir augfiėiau
22 kt. auks. kepuraitė.... $5.00
Pripildymas auksu........ $1.60 tr augSžian
Tiltelio ttžd8jimaa.......$5.00 už dantį 
Pripildymas platina....$1^0 ir augičUM 
Pripildymas sidabru be gydymo......50e.

H cementą M M .....40c.
Dantis egzaminuoju dykai.

DR. A 6. (OLE. Dantistas. 
292 Bedford lt„ Broeklja, N. Y.

Dr. Richteri* 
PAIN

HXPELLEK 
■a

“ANKOR” 
nuo Reuma

tizmo, susti* 
gimo sąna

riuose ir raw 
menys*.
Tikrasis par 

aiduoda pake 
lyje šičia nu 
pieštam*. Ai 
nešk visus pa 
kelius, kuriu 
nebus užp*- 
Šttyti su 
“ANCHOR” 
35 ir 65 centu 
aptiekos* ir 
tiesios nu*

F. AD. 
RICHTER &

CO.
T4—tt Wash 
ingt*n St, 
New Y*rk

* ^ffnnTjnnTTnHnnnimTn 
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GYDUOLES NUO
Reikalaudamas gyduolių 
kiekvienas geidžia įgyti 
duoles. Niekas nesuklys,
gyduolių, išmėgintų laiku ir pasekmin
gų, o ž.inomų vardu

KOSULIO
nuo kosulio, 

tik geras gy- 
kas pasirūpins

Severa’s 
Balsam 
for Lungs

P. \V. Kolo- 
dziej iš Chester 
W. Va., praneša 
mums rašydama-: 
“Patariu kiekvie
nam. kad pirktu 
tiktai Severos Gy
duoles, nes jos 
yra gero--. o y- 
patingai Severos 
Balsamas P 1 a u- 
ėiams, už kut| 
geresnio nėra. 
Mano vaikai tu
rėjo ko'-ulį. mėgi
nome daugelį vi
sokių gyduolių, 
bet perniek; kaip 
pirkoipe Severo- 
Balsamo P tau- 
ėiams tai kosuly- 
nustojo po kelių 
pi iėnnmų.

Reikalinga Hi,!!’ 
a Darbą gausi visada. R*ika- 

JS lauk informacijų.
Nossokoff’s International 

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

(Severos Balsamas Plaučiams). Neužtenka aptiekoje rei- 
kalanti tiktai "ko nors nuo salėto”. Papratimas pasakyti 
pilnų vardą reikalaujamos gyduolės yra labai pagyrimo 
vertas, nes apsaugoja nuo imitacijų ir padirbtų gyduolių. 
Pastaraisiais 37 metais Severos Balsamas Plaučiams gy- 
de pasekmingai kosulį ir peršalimą, taipgi sirguliavimns. 
kuriuose kosulys yra pirmiausiu apsireiškimu, pavyzdžiui. 
kosulys iš priežasties influenzos. uždegimo pleuros, trau- 
ku’duojančlo krupo, užkimimo arba uždegimo dusaunios. 
šita gyduolė yra gera kaip vaikams taip ir suaugusiems.

I —visur aptiekose
Severos šeimyniškos Gyduolė* parduodamos 

vi«ur apticko'-e Visuomet reikalaukite "Se- 
vi ros" ir pasakykit pilna gyduolės varčia. 
Jeigu arti negalima gauti, tai užsisakius, iš- 
siųs tiesiog

W. F. SEVERĄ CO.
Cedar Rapids, Iowa

J Severa’s Cold and 
I Crip Tablets

(Severos Plotkeifs nuo 
Peršalimo ir Gripo) yra 
žinomos tuomi. kad per
gali peršalima labai 
trumpu laiku. 25 centai.

LIETUVIŠKA APTIEKA

APTIEKIA
Žemiau paminėtas gyduoles galinta 

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

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

P. A. URBONAVIČIUS* 
151 METROPOLITAN AVB.

BROOKLYN, N. Y. ,

naujos KNYGOS. AT AAAA4K AAAA AAA/b A/b/hAAAAT A

$1.01 
1.08 
1.01 

. EOc.

nu*

Telephone 1950 Greenpoint.

Dr. H. Mendlowitz
271 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano special* 

tai moterų ligos.
Gerai įsitėmykit adresą:

DR. H. MENDLOWITZ 
j 271 Berry St., Brooklyn,N.Y. 
| f Kampas So. 1-rnos gatves. <

16 lietuviškų šokių, himnų ir t. t. 
del visos orkestros 10 knygų $4. Dėl 
Beno 10 knygų, 20 lietuviškų rinki
nių, šokių maršų ir t. t. $4. Dėl 
Piano arba vargonų 18 lietuviškų vei 
kalų 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

PUIKIAUSIA
MODERNIŠKA
“LAISVES”

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ’ <S»," JE.’S

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

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

foro
Sutaisytas ia formuios- 

recepto; suteikto išminti®- 
gu Kgypto xokoninku,

SPAUSTUVE
Gražiai padaryti spaudo* darbai patraukia kiekvieno ak(.
Atsakantis pagarsinimas priduoda žmogui norą eiti ant rengia, 

mų pramogų.
Todėl, draugystės Ir kuopos, kada rangiai balius, teatrus, ar 

šiaip pasilinksminimus, visados duokit darbus “Laisvės’* 
spaustuvei. Mes padaroma visokius spaudos darbus graliai, 
greit ir pigiai.

F. MASIULEVIČ1US ir SUNAI, Savininkai.
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, N. Y.

y** c. _> r ■ ht 7 , ” .«
epsireiSkia esąs stebėtinai pasekmingu .|g, 

nuo pė/iw>o ptZt-o ir tarnu, yer- 
klės skaudėjimo, dusulio, palvos 
skaudėjimo, nustojimo apdilo, 
ialėio palvoje, ect., ect., Sutai
somas ifidirbOju labai pagarsėjusio

i) PAIN-EXPELLERIO-
seno 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.
14—SO WasWugtsu Street, Mew Verb.

“LAISVES” KNYGYNE
Randa*! įvairių naudingų knygų, kurias patariame kick s lenam 

perskaityti.
Kas skaito, tas daugiau lino ir jamnarelkia prašyti kitą paaiš

kinimo. Reikalauk katalogo.

mrov
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§
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GYVENIMO

Park,

RED. ATSAKYMAI

10-tos

11-tos

kuopos

neteisybė

Laisvės’’ laidos knygos

Pittsburgh, Pa

Pild

15c.
Moline, 30c.

Bond

10c.

BOth

49th 60c

BOth

48th

Susirinkimai atsibUna kas paskuti
ni ne dėl die n į kiekvieno mėnesio, J 
Neffo svetainėje, 1500 So. 49th Avė. 
Cicero, UI.

DRAUGIJOS, KURIOS 
TURI “LAISVĘ” 

ORGANU.

Kasos Globėjai

Vikšris, 1331

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

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

Susirinkimai ataibuna

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ 
MAHANOY CITY, PA. 

Pirminikas P. Ysoda,
534 E. Mahanoy Avė. 

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

ProL Raštininkas A. Ramauckas,
1025 East Pine St. 

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

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

802 E. Market St. 
Susirinkimai atsibOna paskutini pa- 

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

STEPONAIČIO RAŠ’fAL IR EILĖS
Kaina.......................... «. ..... .. •

NAUT" KANTTČKOS arba politiškos 
Kaina........

NUOSAVYb^S IŠSIVYSTYMAS. Kai-

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

802—8th St 
Vice-pirmininkas K. Dimša,

812—8th St
Užrašų rašt. B. Masiliūnai,

922—10th St
Finansų rašt. J. Waičis,

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

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

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

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

i 1420 So. Victoria St., Waukegan,Ill 
Pagelbininkas J. Wardauskas,

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

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

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

1 ADRESAI:
Centro pirminiu. J. M. Maskeliūnas,

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

1421 Fayette St., Pittsburgh, Pa
Centro sekretorius J. I. Alexis,
P. O. Box 344 N. Diamond Sta., 

Pittsburgh, Pa.
Centro Iždininkas K. Varašis, 

12 aud Carson 
Turtų Kontrolės 
M. Urlakis, 2126

1529 — 10th St.
O. Box 80

Park, Ill. 
kai trečią 

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

9. Šukys atsako, kad jis 
gali kviesti iš bile kur.“Nau
jienos” irgi kvietę iš “Ko
vos” Stilsoną; “joms valia 
kviesti, o man nevalia” — 
atsako Šukys ir priduria,kad 
kvietė ir kvies, nepaisant, iš 
kur, bile tik bus tinkami.

10. Pilka primetė, kad 
“Kova” boikotuojanti “Lais
vę”. .Drg. Matijošaitis pa
reikalavo prirodyti. Šis 
klausimas atidėtas ant to- 
liaus. Baigiant konferenci
jų, Matijošaitis ir kiti rei
kalavo,kad prirodytų tą boi- 
kotavimą. Drg. Hermanui 
paargumentavus tą Pilkos 
išsitarimą, konferencija at
metė, kaipo neturintį jokios 
vertės. Pilka tuomi liko 
neužsiganėdinęs ir žada pri
rodyti, bet atsisako, kad

12201
Finansų sekretorius W.

436—4th Ave.
Iždininkas K. Juška, 

825—4th Ava.
Maršalka F. Barauskai

12201—7th Avė.

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

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

Vice-Pr«zidentai S. MaslulevičiooS,
820 So. llth SL, EaitoaJ** 

Protokolų Raštininkas ir organo pri
žiūrėtojas Alek. Vituris,

812 So. 5th St, EastonJX 
Finansų Raštininkas Mar. Urba,

1939 Fairview Ave., EastonJX 
Kasierius F. Vituris,

330 Taylor AU., PhillipsburgiuNX 
Kasos globėjai:

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

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

Susirinkimai atsibuna kas pirmi 
Pėtnyčią kiekvieno mėnesio, 8 vai va
kare, Anglų Socialistų svetainėj, 48* 
Northampton St, Easton, Pa.

St., Pittsburgh, Pa 
Komisija: 
Forbes St.,

Pittsbugh, Pa.
Penn Ave.,

Pittsburgh, Pa.
Kuopų Sekretorių adresai:

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

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

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

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

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

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

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

’. O. Box 312, Crc’ghton, Pa. 
kp. Sekr. John Shopis,
713 McKean Ave. Donora,Pa. 

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

kp. Sękr. J. Kindaris,
Ambridge, Pa.

-V. Petravičia, 
Box 447, Vestaburg, Pa.

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

t
Dr. KOLER yra 
vienatinis tarpe lie
tuvių daktaras Pitt- 
sburghe. Mokinosi 
Varšavoje, studijavo 
bėgyje 26 m. įvai
rias ligas vyrų ir 
moterų, todėl jas 
įuodugniai pažįsta. Gydau užsi- 
luodinimą kraujo ir silpnybes vyrų, 

;puogus, niežėjimus, ligas tinimo, į- 
zairias ligas paeinančias nuo nečys- 
umo kraujo. Atsišaukite ypatiškai 
>er laiškus aš negydau.

Valandos: nuo 9 ryto iki 5 vakare. 
'Jedėliomis iki 2 vai.

SOCIALIZMAS SUPRANTAMAI IŠ
AIŠKINTAS. Parašė John Spargo. 
Tai yra puikus moksliš’as 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

nes 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 $5.00

RYMAS. Labai puikus Zolo Roma
ną. Kaina ........................... $1.25

Drūtais apdarais..................... $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.

MORALYBES 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 Į DIEVĄ? arba 
tikėjimo kritika. Kaina ........ 20c.

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

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

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

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

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

GALUTINIS KLESŲ KOVOS TIKS
LAS. Parašė A. Pannekoek. Kaina 10c

PRASIKALTIMAI IR PRASIKALTĖ
LIAI. Kaina................................. 10c

REVOLIUCIJOS ATBALSIAI. Parašė
Senas Vincas. Kaina. ................ 15c

SOCIALDEMOKRATŲ MOKSLO PA
MATAI. Kaina..........................20c

GLUDI-LIUDI. Eilės. Parašė KL Jur- 
geltonis. Kaina........................ 50c

DARBAS. E. Zolo romanas. Kaina .. 75e 
MUZIKOS ŽODYNĖLIS. Sutaisė M.

Petrauskas. Kaina..............................2Se
RUTVTLĖ, ŽEMAITIJOS MERGELĖ

Sceniškas veikalas. Kaina.. •••• 40c
PILINIEčIAL Sceniška* ve&alaa. Kai

na. .»•••••• •••••• •••••• •••• 3*«

Drg. J. Gubavičius, seniau 
dirbęs prie“Naujienų”, šiuo- 
mi laiku mokosi Obcrlino 
kolegijoj (Ohio valstijoj).

Valparaiso, Ind., universi
tete šįmet, kaip mums pra
neša, mokosi net septynios 
lietuvaitės.

Bell Phone, Dickinson 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus * 
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. 
Physician and Surgeon (lietuvis gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs* Indianos 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy
ru* moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
Ofiso valandos: 9 11 rito. 2-4 po piet. 7-9 
vakaro. Nedėliotus; 9 II rito 1-1 po piet.

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 1180, 

Melrose Park, Ill 
Fin. Raštininkai W. Strumilia,

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

P. O. Box 1109, Melrose Park. D* 
I*do Globėjai: W. Janėnai,

Park, Ill

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS 
. TĖ, MOLINE, ILL.

Valdybos adresai:
Prezidentas F. Akatckis, 

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

854—8th St., Moline, III 
ProL sekretorius S. Rusteika,

7th Avė., Moline III 
Vapsevich,“ 
Moline, III

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

Pirmininkas J. Rulis
321 Edward St. 

Vice-Pirminlnkai A. Šimonis,
517 Michigan Avė. 

Protokolų sekretorius O. Valiulienė,
622 Hulin St.

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

Iždininkas S. Buzinskis,
721 Lincoln Avė.

Drg. D. P. Pilka “Laisvės” 
N84 aprašydamas L. S. S.IV 
Rajono ekstra konferenciją, 
rašo neteisybę ir dar po me
lais pasirašo IV Rajono sek
retorius. Ar tai męs laiko
me sekretorių, kad melus ra
šytų? Męs laikome sekreto
rių, kad mūsų konferencijos 
visus tarimus užrašytų ir 
tada jisai gali vartoti L. S. 
S. IV Rajono titulą po tari
mais.

Aš nuo savęs, kaipo buvęs 
vienas iš delegatų L.S.S. 147 
kuopos, reikalauju, kad drg. 
D. Pilka atšauktų neteisy
bę ir parašytų visą teisybę.

1. Neteisybė, kad konfe
rencijoj buvo betvarkė ir 
kad pašaliniai galėjo išrišti 
klausimus. Konferencijoj 
buvo tvarka.

2. Kad J. K. Plungis in
struktavo Neviacką, kokiu 
laiku turi pribūti su prakal
ba į Elizabethą
J. K. P. visai nebuvo suėjęs 
su Neviacku ir konferenci
joj buvo pranešta, kad Pil
kai paklausus J. K. P. Aido 
choro koncerte, kokiu laiku 
•Elizabethe bus prakalbos, J.
K. P. atsakė abejodamas — 
dieną ar vakare, — nes J.K. 
P. visiškai su tuo nieko ne
turėjo. Visas instrukcijas 
Pilka gavo nuo Elizabetho 
rengimo prakalbų komisijos 
ir kodėl Pilka taip nepasiel
gė, kaip buvo komisija pra
nešus?

3. Jūs sakote, kad eliza- 
bethiečiai buvo priversti da
lyvauti parapijos piknike,to
dėl Neviacko prakalbos ir 
neįvyko. Iš kur jūs gavot 
tokias žinias? Konferenci
joj buvo pranešta, kad eliza- 
bethiečiai nesulaukė ant pa
skirto laiko kalbėtojo, aplei
do svetainę ir išvažiavo į la
tvių socialistų pikniką. Ar 
tai latvius socialistus 
nate parapijonais?

4. Neteisybė, būk 
Stilsonas padavė ant 
Komiteto net 28 apkaltini
mus. Juk konferencijoj bu
vo daug delegatų, jie girdė
jo tuos apkaltinimus, bet ar 
atsiras nors vienas,kuris pa
tvirtins, jog teisybę rašote? 
Manau, kad nei vienas nepa
tvirtins. Jeigu buvo tiek 
apkaltinimų, tai kodėl jų vi
sų neparašėte?

5. Neteisybė, būk drg. J. 
►Šukys sakęs, kad boikotavo 
ir dar boikotuos “Laisvę”. 
Štai kaip viskas buvo toj 
tragedijoj:

L Rajono organizatorius, 
drg. Janušonis pirmas pakė
lė klausimą, nes kitaip gal 
būtų ir neužsiminta. Jis 
pasakė šitaip: “Ar būtų rei
kalu ir gera, kad męs aps
kelbtume apie kokias tai 
slaptas politikas, kurias aš 
girdėjau?” Mažai kas su
prato, ką drg. Janušonis no
ri pasakyti.

II. Pirmas kalba drg. C.A. 
Herman. Jis pasako, kad 
girdėjęs nuo kitų ir drg. 
Stilsono, kad iš Pild. Komi
teto darbų ir kitko kįla ne- 
užsiganėdinimai ir tas yra 
priežasčia negavimo kandi
datų į sekretoriaus ir redak
toriaus vietą. Prie to drg. 
Herman savo kalboj daro 
pastabą, kad jisai kalba iš 
privatiškų pasikalbėjimų ir 
gal visai nevieta tai kalbai, 

• gal reikia tam sakiniui per
braukti kryžiuką ir į gurbą 
pasiųsti.

III. Drg. K. Vidikas sako, 
kad daug geriau viską iš
girsti nuo paties drg. Stilso
no, negg iš antrų lūpų.

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

Pirminiais V. Ivanaaskiut*.
1452 East 83rd SL 

Vice Pirmininkai J. Katkamkai,
5823 Superior Avenue 

Protokolą Sekretorė M. Miscvičiuti
1452 E. 83rd SL 

Fin. Raitininkai Antanai Banialls, 
1449 East 24th SL 

Kasierius M. Lapinskai,
8120 Cory SL 

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

V. Kvedaravičius
1548 Oregon Ave.

Dainų repeticijoi atsibuna kiekvie
ną Seredą nuo 7:30 vaL vakaro ant 
Schwab svetainės, 6131 SL Clair Ave. 
Mėnesiniai susirinkimai atsibOna kas 
trečią pėtnyčią kiekvieno mėnneslo 
nuo 7:80 vai. vak. antSchwab svetai
nes 8181 SL Clair Ava. Knygynas 
randasi Neuroi krautuvėje, 2047 Ha
milton Ava. Knygos {įduodamai kiek
vieną Paaodilio vakarą nuo 7:8* vai. 
vakaro.

Knygine Pranas Tamosas,
857* B. 7«ad M.

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

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

BALTIMORE, MD.
Pirmininkas K. Matuliauskas, 

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

708 W. Fayette St.
735į W. Saratoga St.

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

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

614 So. Paca St.

nė. Ji taipgi nori, kad Stil
sonas viską išpasakotų.Kon- 
fereneija tam pritaria Ar 
kviečia Stilsoną, kad viską 
pasakytų.

V. Drg. Stilsonas savo 
’kalbą pradeda sekančiai:

“Tai ką aš jums sakysiu, 
bet kad norite, tai pasaky
siu. Dėlko nekandidatuoju 
ant sekretoriaus,dabar sprę
sti būt pervedu. Žinoma, aš 
ne mažas vaikas, kad reika
laučiau užglostymo ir nema
nykite, kad aš varausi ant 
tų pinigų ar didelių algų. 
Štai kame dalykas: pirma 
nesutinku su P. K. politika, 
kokia dabar yra, nes taria, 
taria ir nieko neleidžia per 
Sąjungos Sek., ypač taip ne
draugiškai pasielgė su Kur
kti liu.

Antra, pareikalavau P. K. 
daugiau mokesties; dabar 
viskas brangu ir darbo dau
giau; kada tai buvo 4,000 
narių, dabar 8,000; jie mano 
reikalavimą pripažino labai- 
labai geru, kad geresnio ir 
nereikia, bet atsakymą duo
da, kad pačiam kreiptis į 
Party Komitetą ir 1.1. Drg. 
Stilsonas pasako, kodėl jis 
nenori pats kreiptis į Party 
Kom.

Trečias, — aš likau neiš
tikimu centre ir aš nenoriu 
iki to dasileisti, kad man at
sitiktų taip, kaip kad atsi
tiko su Jakščiu: pasiuntė 
pareikalavimą P. K. daugiau 
mokesties, aplaikė atsaky
mą: jau tavo vietą užima 
kitas. Tai jau aš iki to 
nedasileisiu.

Priežastis su manimi ta
me: mat, aš aplaikiau laiš
ką nuo Grigaičio, kuriame 
rūgoja, būk aš, kada važi
nėjau su prakalbom, sakęs, 
kad “Naujienos” liksią vy
čių organas. Visiems tą lai
šką perskaičiau ir rašiau 
atsakymą G. Dabar prime
ta, kad aš su “socialpatriot- 
palaikiais” turiu kokius ry
šius. Mat, jiems nerodžiau, 
ką aš G. parašiau. Ir jeigu 
jau yra neužsitikėjimas, tai, 
gali taip atsitikti su manim, 
kaip su Jakščiu ir aš iki to 
nedasileisiu.”

Ar čia yra 28 apkaltini
mai?

6. Drg. Vidikas nurodo, 
kad daug dirbęs, norįs pasil
sėti ir eiti į mokyklą, nes 
jau kelinti metai, kaip mo
kyklai įdavęs rankpinigius 
ir t. t.

7. Šukys teisinasi, kad pa
kol jis nebuvo apkrautas 
darbais, tai Pild. Kom. vis
kas buvo tvarkiau. Kaslink 
neužsitikėjimo Stilsonu, Šu
kys nurodo, kad tas viskas 
buvę juokai ir jie negreitai 
patėmyję, kad Stilsonas įsi
žeidęs. Ant to Stilsonas nie
ko neatsakė.

8. Drg. Pilka kaltina Šu
kį už kvietimą iš “Laisvės” 
drg. Undžiaus dirbti prie 
“Kovos”, pasiūlijant didesnę

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

MarSalka P. Vaitkus,
415 Wall St.

Organo prižiūrėtojas A. Petronis
719 Lincoln Avė.

Susirinkimai atsibOna pirmą ne- 
dėldien) klekriSM mėnesio, 1010 So. 
Main Strsat, 8 vai. po pietų.

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

Pirmininkas P. Kardokas,
122 Court SL

Pirmininko pagelbininkas S. Morkis,
255 Bond SL

Nutarimų Raštininkas S. J. Liutkus, 
249 Pins SL

Turtų raitininkas J. Kent rus, 
111 Pins SL

Iždininkai J. Juozapaitis,
234 Clark PI.

Iždo globėjai: V. Budriukė,
108 Inslss PL

8. Yuikaitė, 117 Magnolia Avs.
Maršalka J. Brūzge,

129 Pina St

DR. KOLER
638 Penn Ave.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ DR-STĖS 
Elizabeth, N. J. viršininkų adresai: 
Pirmininkas St. Morkis,

255 Bond St.
Pirmininko Pagelb. V. Balinskis,

316 Second St.
Nutarimų Raštininkas J. Bieto,

108 Inslce PI.
Turtų Raštininkas St. Mickevičius, 

180 Front St.
Organo Raštininkas A. Lukoševičius, 

228 First St. 
Balinskis,

153 Ripley PI.
: St. Baltutis,

147 Clark Place.
P. Kablis, 310 Pine St.

Maršalka K. Budris,

VYRŲ IR MOTERŲ AP8VIETOS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL. 

Valdybos adresai:
Prezident K. Adomaitis,

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

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

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

1409 So. 49th At*.
Kasierius Marijona Bartkienė,

1500 So. 48th CL 
Kasos Globėjai:

Ona Elterman,
1533 So.

Zuzana Gulbinienė,
1531 So.

Marijona Dolan,
1533 S*.

Maršalka T. Bartkus,
150* 8«

W. Bučinskas (Frackvil
le). — Iš “Laisvės” šiuomi 
tarpu negalima gauti kalbė- 
tojaus.

K. Rugienius (Canada).— 
Męs nenorėtume talpint to 
straipsnio prieš “Kovą”. 
Tas straipsnis paliečia “Ko
vos” biznį, kuriam kenkt 
męs jokiu būdu nenorime. 
Malonėkite kreipties prie 
“Kovos.”

Kaslink L. D. L. D., tai 
veikiausia, pranešėt centro 
sekretoriui.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦*♦♦♦♦

ii LAISVOJI^
ii SAKYKLA I

iSURUSAS KNYGŲ. KURIAS GALIMA GAUTI \ i 
“LAISVĖS” KNYGYNE

IV. Kalba drg. Hermanie- konferencijoj esą ne visi de^ 
T‘ ’ ’ 1 1 legatai.

Ar jau čia yra taip baisu 
kaip kad buvo Pilkos persta

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIRTI N 
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..20c

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..........................20c

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..........15c

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

GYVAS GRABE. Parašė Senas Vincas. 
Tai vienas iš geriausiai nusiseku
sių Seno Vinco vaizdelių. Juok- 
šioje knygelėje iki ausų. Kas nori 
valandą laiko smagiai praleisti 
lai užsisako ją. Kaina .......... 10c

SOCIALIZMAS—KUOMI JIS YRA IR 
KAIP JĮ IKUNYT. Parašė O.Ame- 
ringer, sulietuvino Europietis.
Šią knygelę patartina perskaity
ti kiekvienam darbininkui. — ir 
tam, kuris tiki į socializmą ir tam 
kuris netiki. Kaina tik..................15c

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

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 Sarno gitą.. Joje 
aprašyta visa velnio istorija, jo 
darbai ir galybė. Kaina ........ 20c.

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

IŠVOGIMAS IŠ P A VI 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 formos ir besiplėtojimas 
senovėj. Kaina...........................

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......................  51.00
MEILĖS LAIPSNIAI JŲ IŠSIVYS

TYME. Parašė švenčioniškis. Mei
les istorija ir jos vystymasis, pra
dedant nuo primityvio žmogaus ir 
užbaigiant šiandieniniu. Kaina.. 51.00.

Apdaryta.................................. 51*25.

T



SOCIALISTŲ PARTIJOS TIKIETAS
Del New Yorko miesto.

Subatoj, 3 d. lapkričio, J. 
Biilot svetainėj, 708—3rd 
Avė., tarpe 22 ir 23 gatvių,

suūhil ymimiiiiimmnnūgį

Ant majoro

MORRIS H1LLQUIT
Ant kontrolieriaus

FRANK A. S1EVERMAN

liūs So. Brooklyno Lietuvių 
Gimnastikos Kliubo. Įžanga 
25 c. ypatai; pradžia. 0:30 
vai. vakare.

Visus vietos ir apielinkių 
lietuvius kviečiame atslan-

Ant Presidento Aldernianų Tarybos

EDWARD F. CASSIDY
Komitetas.

VIETINES ŽINIOS
kričio, pas V. Kazlauską, 
N357—21st St., Brooklyn.

Įdomios prakalbos. .
Pereitą utarninką Tautiš

kam Name atsibuvo prakal
bos, kurias paruošė Ameri
kos lietuviu Ukėsu Kliubas.v <.

Žmonių prisirinko pilnutėlė 
svetainė.

Pirmininkavo J. Žaltys. 
Pirmiausia kalbėjo L. Pru- 
seika apie svarbumą New 
Yorko miesto rinkimų. Pas
kui buvo pakviestas d. 
Whitehorne, kandidatas į 
N. Y. valstijos legislaturą, 
kuri publika pasitiko griau
smingais aplodismentais.

Buvo atėję ir šiaip jau ke
li kapitalistiškų partijų at
stovai, bet pasisekimo jie 
neturėjo. Aiškiai matyties, 
kad lietuvių minios pritaria 
socialistams.

PRANEŠIMAI.
Pirma repeticija veikalo 

“Revizorius” bus 4 d. lapkri
čio, svetainėj po N308 So. 
5th St. Pradžia 10 vai. ryte. 
Visi aktoriai malonėkite at
silankyti.

L. S. S. 19 kp. Komisija.

1 d. lapkričio, Palace Hall 
svetainėj, bus susirinkimas 
Lietuviu Labo Bendrovės. 
Pradžia 8 vai. vakare. Visi 
bendrovės nariai privalo at-

konstitucijos priėmimas.
Sekret. G. Kudirka.

kalbos Subatoje, 3 Novem
ber, 1917, ant kampo Grand 
ir Roebling Sts., 8 vai. vaka
re. Susirinkit.

Komitetas.

REIKALINGA DARBININKŲ.
Reikalinga darbininkų sandėliuose 

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

85—91)

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

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

(87—88)

Jau 36 metai kaip 
gyvuoja Prof. Stern 
šokių Mokykla, 952 
Broadway, kam p. 
Mvrtle Avė. Brook-

KODĖL
nebūt linksmu, kuomet 

kaštuoja tiek mažai?
Galvos skaudėjimas ir nerviškumas, 

daugiausia paeina nuo silpnų akių.
Vienintelis i&vigydymiis, -- mokslišku? pri

taikyti akiniai. Matykit akių specia
listų jo APTILJKOJB

DR. MEDOFP
500 Grand St. uf“,. Brooklyn, N.f.

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

tik pagal sutarti.
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ŠEIMYNOMS

f E VERY KAI
Atidariau eeverykų krau
tuvę del vyrų, motery ir 
vaiky. T'avoras gvarantuo- 

jamas. Mandagus 
patarnavimas.

J. SPURGA, 212 Grand Extention St,, Brooklyn, N.Y.
Palei seną Grand Street.

Sustok! Patmislyk!

Sergantieji!
atsilankykite pas mane ■ I

Esu specialistas chroniškų ir nerviškų ligų ir vartoju moksliš- 1
klausias metodas gydymui jų. 1

Jieškok pagelbos ten i
Kur gali ją rasti. I

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

PATARIMAS VISAI DYKAI!
Ateik pasikalbėti ypatiškai, jei

gu negalima pagyti, aš tau tai pa
sakysiu. .!

Aš padarysiu fizišką ir laharatorišką egzaminaciją kiekvienam. 
Turiu geriausį pasisekimą gydyme labai užsisenejusių ligų, kurias 
kiti negali pagydyti.

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

kalauja gvdymui specialisto.

DR. LEWIS
Atidėliojimai pavojingi, 

nervų ligą turite, kuri tik rei-

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

NEW YORK CITY

Saliūne tūlo italo Antonio 
de Alfonso, ant Thompson 
gatvės šeši vyrai, išgėrę vis- 
kės, ant vietos mirė. Sa- 
liūninkas buvo tuojaus sua
reštuotas.

Sakoma, kad vieton vis- 
kės, jie atsigėrė medinio spi
rito.

Dabar, kada alkoholis,o y- 
pač viskė pabrango, galima 
laukti visokiu fušeriavimu.

<■ v

4 d. lapkričio bus balius 
Lietuviu Jaunuomenės iš. H 
East New Yorko, svetainėj froxtrot, one step 
Roosevelt, 608 Cleveland St., <r įvairus naujausios 
kampas Blake Ave., B irook-1 'nvatiskai’^r
lyn. Pradžia 2 vai. po pie- , kliasoje. Mokestis 
j T v O j • * »i 11 rv ."v (itų . Įžanga :

Kviečiame koskaitlingiau- 
siai atsilankyti.

Komitetas.

n un-jfoi nuo $5.00 iki $10.00 pagal šokių. Mo-
1 . a t kykla atdara nuo 9 ryto iki 11 vai.

vakaro, taipgi ir nedėliomis. Mokina
me balių šokių ir stage’iaus. Klausk 
atsilankydamas informacijų.
T HE STERN SCHOOL of DANCING 
950-52 Broadway, Brooklyn, N. Y.

3 d. lapkričio, Tautiškame 
Name, 101-3 Grand St., bus 
puikus balius Liet. Ameri-

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

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

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

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

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

AMERICAN SALES CO., Dept. 150 1926 W.

Jeigu nori gerai išrodyti,—pirk 
skrybėles

“Manhattan Hal”
Jos 

žinomos 
kaipo 

geriau
sios.

Anglies badas.
New Yorke ir B rook lyne 

negalima gauti anglies. Par
davėjai sako, kad ir nebū
sią anglies. Jie aiškina, būk 
nesą vagonų, negalima esą 
atvežti į New Yorką, anglį 
siunčia kitur, pristatą įvai
rioms dirbtuvėms, laivams ir 
kitoms įstaigoms, kurios su
rištos su išdirbiniu kokių 
nors kariškų reikmenų ir to
kiu būdu biednesnieji 
to gyventojai privalo 
be anglies, šalti.

Federates valdžios

mies- 
būti

kuro 
diktatorius p.Wiggin jau ke
linta savaitė, kaip tariasi 
su New Yorko valstijos įvai
riomis firmomis apie prista
tymą anglies, bet kolkas, iš 
to dar nieko neišeina ir ang
lies nepristato.

Dabar jau užeina šalčiai ir 
jeigu anglies nepristatys,tai 
gyventojai atsidurs kritiš- 
kiausiame padėjime.

Pamišo iš didelio karingumo

uth teatrą, ant 45th St.,New 
York, daktaras Norburne 
Jeakins išsitraukė revolverį 
ir pradėjo į visas puses šau
dyti šaukdamas, kad jis no
rįs kariauti su vokiečiais. 
Viena kulka pataikė James 
McGibbon į kairiąją ranką, 
kitos kulkos prašvilpė pro 
kitus žmones.

Matomai, tas daktaras 
didelio karingumo išėjo 
proto.

1S

L. S. S. 20 kuopos vakariene.
L. S. S. 20 kp. vakarienė 

atsibus 6 d. lapkričio Shed- 
low Hall (N736—3rd Ave.) 
Pradžia 4 vai. po pietų, į- 
žanga $1.50 porai, 
niam vyrui — $1.00, 
nai 75c.

Vakarienės tikslas 
megzti draugiškus 
Kas nori dalyvaut, tai užsi- 
sakykit tikietus iki 2 d. lap-

pavie- 
mergi-

— uz- 
ryšius.

Huron St., Chicago, Iii.
Skaityk ir temyk!

Šiuomi pranešu visiems lietuviams j 
užlaikau į- i 

vairiausio pasirinkimo knygų — svie- | 
tiškų ir dvasiškų, įvairios pakraipos ' 

. Taipgi puikiausių atzviru- 
varduvėms ir šiaip su- 
; 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. 

I Taipgi'esu agentas įvairiu laikraščių.
(81—88)

kos Mokslo ir Politikos Dar- ir lietuvaitėms, kad z aš 
bininkų Organizacijos. Pra
džia 7 vai. vakare. Įžanga iaikraščių.
25 centai vpatai. Meldžiame • f.ve_n.tems’ 
visus vietos ir apielinkių 
lietuvius atsilankyti.

Komitetas.

DYKAI, DYKAI! AS ištraukiu dantis be skausmo Ir veltui 
tiem, kurie duoda taisyt ir naujus ideti. Visas darbas visiškai be 
skausmo. Dr. Chas. Teschberg yru gerai žinomas kaipo specialis
tas įvairiose atsitikimuose. Ateik ir duok išegzatninuot. Informa
cijos dykai. Mano karūnos ir tiltukai 22 karato. Darbas gvaran
tuotas. Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 8:30 P.M. Potnyčiomis ofi
sas uždarytas. Nedaliomis nuo 10 A.M. iki t P. M.
DR. CHAS TESCHBERG, D. I). S. Liet. Dentistas 
500 Grand St. Kampas Union Ave. Brooklyn. N. Y. 
Kalba Lietu viSka, Lenk tikai, Rusiškai. Tel. Stagg 3o*.H

(r

didelį pasirinkimą
todėl męi

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 vaikaųis 

skrybėlių.

rin-Aukos Socialist Party 
kimu reikalams. c

J. Jokimas surinko p. 
Beržiečio dirbtuvėj Socialist 
Party rinkimų agitacijai 
$3.75. Aukojo šios ypatos:

J. Nienius ir J. Jokimas— 
po $1.00; J. Menderis — 50 
c.; J. Balčiūnas, K. Simen- 
kevieius, S. Rimas, V. Balt
rušaitis ir J. Diškauskas — 
po 25c. Viso $3.75.

J. A. KATKUS
Užlaikau visokių knygų ir kitokių 

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

Krautuve atvira nuo 7 iš ryto iki 
12 vidurnakčio.

Toliau gyvenantieji galit kreiptis 
laišku šiuo adresu:

J. A. KATKUS,
2204 Forbes St., Pittsburgh, Pa.

KONCERTAS BALIUS!

J

Manhattan Hat Stores
230 Grand Street 479 Grand Street

arti Driggs Avenue arti Union Avenue
Abi krautuvės Brooklyne.

I

f

Koncerta.s-Balius. kuri rengia Rusu Draugijų
I). NOVEMBER - LAPKRIČIO, Tautiškame 

Brooklyn. N. Y. .Pradžia I vai. po pietų, 
kančios spėkos: Balalaikų Orkestrą, "zkide 
mino, Demjanenko grąjis ant armonikos, 
Aberga ir Liuricha po vadovyste G. Suhy, 
ninkas A. Kolontor. Muzika po vadovyste 
dės nuo 5 vai. vakare. Įžanga 35c. ir 25c.

Kviečiame susirinkt skaitlingiausia.

4

IŠRADĖJA!

Same, lul-3 Grumi M., 
koncerte dalyvauja se- 

s po vadovyste p. E rė
va rd u

vadovyste p. 
tų Kliubas 

žinomas armėnų operos 
A. Mačina. Koncertas 
Padėjimas drapanų i

JEIGU NORITE GAUT PATENTĄ SAVO IŠRADIMUI 
TRUMPAM LAIKE IR JI PARDUOT, rašykite reikalaudami 
DYKO PATARIMO ir "VADOVO IŠRADIMŲ, KĄ IšRAST 
IR KAIP UŽPATENTAVOTI” ir rašytą GVARANCIJĄ. Ban
dymai ir egzaminacijos modeliu arba braziniu darome DY
KAI. Ofisas mūsų randasi '7’f'ddngton’e, kur yra Depart- 
mentas Patentavimo.

AMERIKAN EUROPEAN PATENT OFFICES (L. E.) 
S56 Broadway,. 1 New York N. Y.

“VOKIEČIŲ KAREIVIO KARES ATSIMINIMAI”
Jį Tai yra įdomus i r 

vaizdai iš kares lauko.
/y/). knyga lietuvių kalb

fyįjSkiekvienam perskaityti.
KAINA be apdarų

G cd “ su apdarais
Reikalaukit šiuo adresu:

labai įspūdingi
Tai įdomiausia

>jc. Patartina

$1.00

"LAI1 S V Ė ’’

183 ROEBLING STREET, BROOKLYN, N. Y.

"Laisves“

Mahanoy City ir apie- 
linkės. Pas jį galima 
užsirašyti “Laisvę” ir 
pinigui užsimokėti;

“Laisvės” Adm.

JOSEPH LIPMAN, M. L
Specialistas moterų ligų 

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

Iki 10 vai ryta; nuo 1 iki 2 vai.
Nedėliomis pagal sutarti.
Egzaminavimas DYKAI. Męs iltį 

piet ir nuo 7 Iki 8 vai. vakar*, 
riama Ir pasakome visas ligas ir 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiam 
ligoniams parūpiname vietą, kol gy 
dosi. Reikalui esant, kraipkitčs, mę 
apžiūrėsime ir duosime prietelišk 
rodą. Patarnavimas visai pigus. N- 
užmirškite mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
Vienas ofisas: 314 E. 50th St., 
Antras Ofisas: 1845—7th Ava^ 

arti 117th St, New York Cit.

TIKRA IR TEISINGIAUSIA

APTIEK A
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
taikyti žemiau paminėti vaistai yra 
gvarantuojami ir užtvirtinu, kad pa« 
gydys jus be jokio daktaro. Gaukite 
šiuos vaistus: «

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

Lietuviška Trejanka 25c., 50c. ir $1.00 
Kartus •• dėl apetito 50c. $1.00 
Visokios šaknys, žiedai, Žolės ir t.

Aptieka atdara dieną ir naktį. 
Su visoms rodoms kreipkitės:

Lietuvis aptiekorius ir savininkas

F. KUDIRKA.
’64 GRAND ST.. BROOKLYN, N. Y. i
I Pas mane galite gauti krajavų dlw- 
. lių kiek tik norite.

25 ir 35c.
$L0« 
$1.0«

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.

DENTISTAS
DU OFISAI: VsNjK

189 GRAND STREET Vy
Prieš Comedy Theatre

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

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

TRAUKIMAS BE SKAUSMO, — 
MANO SPECIJALISKUMAS.

Auksinės kepuraitės — 15 ir augščiau.
Tiltukai (Bridge teeth) — $1 ir augščiau.
Užpildymas auksu — $1.00 ir augščiau.
Užpildymas sidabru — 50 c. ir augščiau.

KALBAME LIETUVIŠKAI IR LENKIŠKAI.




