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Šiomis dienomis sulaiky
tas dar mažas mainierių lat

gali ma 
imasi

vo nuomone, už kuriuos kan
didatus balsuoti.

Tas gal būt dar Šianuien mis 
nuspręsta.
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VIENAS AMERIKOS 
KAREIVIS LĖŠUOJA 14 

KARTŲ DAUGIAU, NEGU 
VOKIŠKAS.

Eina didžiausias mūšys ties 
Tagliamento upe.

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

VOKIEČIAI VĖLEI
TRAUKIASI ATGAL 

FRANCIJOJ.
Vokiečiai apleidžia kal

nuotas pozicijas ties Chemin 
des Dames, Francijoj. Tai
gi, per pastarus aštuonis 
mėnesius vokiečiai jau ant
ru sykiu vykina generalį pa
sitraukimą*

Washingtone gauta žinių, 
id braziliečiai degina nuo-

Kerenskis pasakė: “Rusi
ja kariauja nuo pačios karės 
pradžios. Ji šiandien nusil
pusi ir reikalauja, kad tal
kininkai paimtu daugiau

SUSTREIKAVO 3,000
LAIVŲ STATĖJŲ.

Quincy, Mass., 3 d. lapkri
čio. — Vietos laivų statymo

balsai kad kaip tai gali pa-| 
dėti Hillquitui laimėti majo
ro vietą.

“New York World” irgi 
vieną kartą pripažino, kad 
socialistų įtekmė Yaphanke 
yfa labai didelė.
šiuomi laiku kareivių tar

pe labai gerai platinasi New 
York Call. Generolas Bell 
pavelijo pardavinėti socialis- 
tišką laikraštį.

Miestų rinkimai ir Steigia
masis Susirinkimas.
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True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn. N. Y., on 
November 6, 1917. as required by the 
.Act of October (>.1917 (‘‘Trading with 
the enemy act”).

Didysis Tagliamento mū-

| Perdaug sunku būtų atgabe
nimas. Užtat Kerenskis rei
kalauja iš Amerikos, kad ši 
siųstų daugiau geležies, ba
tų, odų ir pinigų.

Vokiečiai sukilo 
Brazilijoje.

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn. N. V.. on 
November 6, 1917, as required by the 
Act of October 6.1917 (“Trading with 
the enemy act”).

m

PATRIOTIŠKI RAZBAININKAI KUONE NUŽUDĖ SOCIALISTĄ BIGELOW Iš CINCINNATI. KAPITALISTIŠKA SPAUDA TYLI DĖL TO BARBARIZMO. JEIGU ŠITAS RAZ- 
BAJUS PRAEIS BARBARAMS VELTUI, TAI LAISVEI ŽODŽIO AMERIKOJ BUS VISAI UŽKIRSTAS KELIAS. TAIP JIE PASIELGĖ IR SU LITTLE.

RENGKITE PROTESTO MITINGUS PRIEŠ NIEKŠUS KURSTYTOJUS IR REIKALAUKIT Iš TEISINGUMO DEPARTMENTO UOLIAUSIO TYRINĖJIMO.

Juozas Laukis, buvusia 
“Darbininkų Balso” redak
torius, pereitą panedėlį tapo 
suimtas per federates val
džios agentus ir pasodintas 
po $10,000 kaucija. “Darbi
ninku Balsas” buvo lietuviu
Aidoblistų (Pasaulio Pramo- 
niečių) organu ir likosi už
darytas per valdžią sykiu su 
kitais Aidoblistų organais. 
Visi Aidoblistų vadai, redak
toriai jau seniai yra suimti. 
J. Laukis iki šiolei buvo liue
sas, nors jam iškalno buvo 
pranešta, kad rūpintųsi sau 
už $10,000 bondsą. Iki šio- 
lęi nepasisekė gauti tokio 
bondso ir jis todėl, jeigu ne
atsiras kas užstatytų mi
nėtą kauciją, turės sėdėti iki 
bylai.

Pittston,Pa. — Pereitą se- 
redą vietos pašelpinė Sima- 
no Daukanto draugija turė
jo turėt metines Daukanto 
pagerbimo prakalbas. Kal
bėto jum turėjo būti L. Pru- 
seika.

Bet prieš pat prakalbas 
miesto majoras praneša, jog 
prakalbos negali įvykti. Aiš
kina, būk visur negali da
bar būti prakalbos, nes rei
kia lietuvio vertėjo. Tasai 
pats majoras kiek anksčiau 
buvo leidęs prakalbas.

Trumpai prieš pat prakal
bas kažin kodėl buvo areš
tuotas d. Vaškevičius. Tai 
tasai pats draugas, kuris iš
kėlė aikštėn donoščiko Ra
manausko skundą ant S.Mi- 
chelsono.

LIETUVIAMS
KAREIVIAMS.

Atyda, draugai!
Męs gaunam gana daug 

laiškų nuo lietuvių kareivių. 
Daugelis kareivių platina 
lageriuose “Laisvę.”

Tik rašydami, draugai, ži
nokit, ką rašote. Męs girdė
jom, kad šią savaitę prasi
dės cenzūravimas kareivių 
laiškų.

Apie savo reikalus mums 
visuomet parašykite.

KAREIVIAI LINKSTA 
PRIE SOCIALIZMO.

“New Yorko Call” prane
ša, kad šimtai kareivių Yap
hank kempėje rengiasi bal
suot už Morris Hillquitą.

Bandomuose rinkimuose 
socialistai beveik visuomet 
ima viršų. Taigi, kareivių

LAIŠKAI Iš LAGERIO
LEE, VIRGINIA.

Daug lietuvių kareivių 
randasi lageriuose Leg, Vir
ginia valstijoj. Išviso lietu
vių randasi apie 100.

Ar nesiranda civilių lietu
vių Richmonde ir Petersbur- 
ge, su kuriais kareiviai ga
lėtu susieit.

Private John Labusky, 
Co. D 320 Inf.

KRIAUČIŲ UNIJA
APGINA HILLQUITĄ.

Ladies Waist and Dress 
Makers unijos valdyba išlei
do pranešimą, kad Hillqui- 
tas anaiptol neaplupo tą uni
ją streiko laike. Hillquito 
priešai buvo paleidę gandą, 
kad jisai pasinaudojo strei
ku ir, kaipo unijos advoka
tas, paėmė labai daug pini
gu*

PROF. NEARIGO
ATSIŠAUKIMAS

Scott Nearing, Liaudies 
Tarybos pirmininkas, prašo, 
kad žmonės visur darytų 
bandomuosius balsavimus 
ar nori žmonės taikos tary
bų pradėjimo ar ne. Tuos 
bandymus reikia daryt mo
kyklos •?, dirbtuvėse, • maino
se, bankuose ir t. t.

Tame atsišaukime Scott 
Nearing praneša, kad Euro
poje vis labiau ir labiau 
žmonija trokšta taikos.

Nearing sako, kad Italijos 
liaudis pradėjo obalsį: 
ka prieš Kalėdas.

Pačta sulaikė žurnalo In
tercollegiate Socialist nume
rį už spalių-lapkričio mėnes- 
sius. Leidėjai laikraščio tik 
dabar sužinojo apie tai, ka
da pačta per šešias dienas 
išlaikė laikraštį savo namuo-

KAUTSKĮ PRAŠALINO Iš 
“NEUE ZEIT”

REDAKCIJOS.
Leipcigas, 3 d. lapkričio.— 

V o k i e t i j os soc ia 1 de m ok ra t ų 
partijos (didžiumos) Išpild. 
Komitetas prašalino nuo re
daktoriaus vietos “Neue 
Zeit” žurnalo K. Kautskį, 
kuris jau nuo senų laikų re
dagavo tą žurnalą.

Mat, K. Kauskis prisidėjo 
prie atskilusios grupės nuo 
Vokietijos socialdemokratų 
partijos ir pasivadinusios 
“Neprigulmingos Vokietijos 
socialdemokratų Partija.”

ANGLAI ARTINASI
PRIE JERUZOLIMO.

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

Londonas. — Pietinėj Pa
lestinoj (šventoj žemėj) ang 
lų kariumenė užėmė Beer
sheba. Beersheba randasi 
tik 40 mylių tolumo nuo Je- 
ruzolimo ir guli klonyje, per 
kurį eina gelžkelio linija 
—Berrsheba Jeruzolimas,
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True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
November 6, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Petrogradas. — Pirmasai 
ministeris Kerenskis kalbė
josi apie Rusijos reikalus su 
Associated Press korespon
dentu. Kerenskis pripažino, 
kad Rusija begalo nuvargo 
bekariaudama, vienok ji ne
mano pasitraukti iš kovos 
lauko.

veikia karės žvilgsniu. Rei
kia tik atsiminti istoriją. 
.Rusija jau kariavo, kuomet 
Anglija dar tik rengėsi ka
riaut, o Amerika tik iš šalies 
žiūrėjo. Rusija pradžioje 
karės pakėlė visą sunkeny
bę ir tuo būdu išgelbėjo 
Franciją ir Angliją. Dabar 
išpuola Francijai ir Anglijai 
pasiimti sunkiausią kovos 
dalį.

Šiuomi laiku Rusijos vi
suomenė labai susijudinusiai 
klausia: kurgi yra didysis 
Anglijos laivynas, kuomet 
Vokietijos laivynas randasi 
Baltike jūroje?

Taip-pat klausiama ar ga
lima atsiųsti Rusijon Ameri
kos kareivių?

Kerenskis yra tos nuomo
nės, kad atsiųsti Amerikos

*-------------------,-------------
; dirbtuvių išėjo 7'streiką visi 

darbininkai, — 3,000.
Unija, kuri vadovau

ja streiku, kaltina kompani
ją, kad ji neišpildė tų priža
dų, kuriuos pareitais metais, 
darydama su unija kontrak
tą, buvo prižadėjus; kompa
nija žadėjo, kad savo darbi- 

' ninkams duos tokias pat

kias turi.valdišku laivu sta
tymo dirbtuvių darbininkai. 
Dabar to nepildo. Kadangi 
ta kompanija turi ir kituose 
miestuose dirbtuvių, tai dar- 
bininkai pradeda apskelbti 
streiką ir kitur. Galimas 
daiktas, jeigu kompanija 
darbininku reikalavimus ne- 4

Geležinkelio darbininkai 
rengiasi reikalauti algų 

pakėlimo.

Geležinkeliu darbininkai ir 
vėl rengiasi pareikalauti al
gų pakėlimo. Prie to juos 
verčia nesvietiškas maisto 
kainu kilimas.

Vakar Chicagoje prasidė- 

lio darbininkų unijų skyrių 
prezidentų, šiandien atva
žiuoja generaliai unijų pre
zidentai ir galbūt dar šian
dien bus galutinai nuspręs
ta algų pakėlimo klausimas. 
Darbininkai rengiasi parei
kalauti pakelti algas 25—50 
nuoš. šios dienos bendras 
susirinkimas atstovaus apie 
300,000 darbininkų. .

WILSONAS NESIKIš Į 
NEW YORKO MIESTO

RINKIMUS.
Laikraštis “New York 

Call” gavo iš Washingtono 
pranešimą, kad prezidentas 
Wilsonas nesikiš į New Yor
ko miesto rinkimus; jis ma
nąs pasilikti “neutraliu” — 
nepalaikysiąs nei Hylan, nei 
Mitchelį ir neišeisiąs prieš 
Hillquita.

Jeigu prezidentas Wilso
nas ir išeitų prieš Hillquita, 
tai dalykų stovio jau neper
mainytų. Rinkimai jau po

Išviso gubernijų miestuo
se išrinkta 1023 dūmu atsto
vų; iš jų 10 procentų didžiu- 
miečių, 7 pr. mažumiečių, 19 
pr. soc.-revol., 34 — socialis
tu bloko, i kuri ieina didžiu- 
miečiai, ir tik 15 proc. kade
tų. Tik Riazaniuj kadetai 
gavo daugiau balsui, negu so
cialistai. Tiesa, tarp soc.di- 
džiuma “kovo mėnesio socia
listų,,’ “oboroncų,” kurie su 
socialistais labai maža bend
ro ten turi. Pavietu mies
tuose daugiau bepartyvių, 
bet kadetų ir ten labai ma
žas nuošimtis. Dėlto pasta
rieji, matydami savo nepasi
sekimus, taip susirūpinę da
bar Steigiamojo Susirinki
mo šaukimo atidėjimu. Gal 
toliau, reakcijai augant, pa
gerės kiek jų reikalai ? Kar
tu atidedant Steigiamąjį Su
sirinkimą bus galima taip - 
pat atidėti visų pamatinių 
reformų, vykdinimą.

nešimų iš Londono. Abidvi 
pusės — italai ir austro ger
manai renka rezervus, arti
leriją ir ammuniciją. Šiuo
mi tarpu dar eina smulkus 
susikirtimai, patrulių susi
dūrimai ir t. t. Gali būti, 
kad praeis kelios dienos, ko- 
leik prasidės milžiniškas mū

Šiuomi laiku italai gavo ži
nių per Šveicariją, kad vo
kiečiai vėlei siunčia begalo 
daug kareivių į Trentino 
frontą. Tonais jie mano p ra 
leisti smarkiausias atakas.

Italai laukia didelės pa
ramos nuo Suvienytų Valsti
jų. Laukia, kad Amerika 
apskelbs karę Austrijai.

Amerikos ambasadorius 
Ryme p. Page tarėsi ilgai su 
užsieniniu ministeriu Seni
no, su Rumunijos ambasado
rium, ir su kitais diplioma- 
tais. Manoma, kad Ameri
ka ateis pagelbon Italijai,ap- 
sklebdama karę Austro- 
Vengrijai.

Išviso vokiečiai su austro- 
vengrais ligišiol paėmė 160,- 
000 belaisviu, v

Buenos Aires. — Pietinėj 
Brazilijoj yra gana didelės 
vokiečių kolionijos. Tose ko
lonijose dabar prasidėjo su
kilimas. Sukilėliai veik vi
siškai paralyžiavo gelžkelių 
susinešima.

Sukilimai prasidėję pie
tuose, metasi ir į kitas da
lis Brazilijos. Visur įveda
mos karinės teisės.

Pagal telegramas 
sias iš Brazilijos 
spręsti, kad valdžia 
aštriausių priemonių,
vokiečiai pavaryti nuo val-

Vokiečių pasitraukimas 
eina tarpe Soissons ir Laon.

Apie pasitraukimą prane
ša patįs vokiečiai. Prancū
zų pranešimas ligišiol dar 
neatėjo.

Neseniai priimtasis įsta
tymas apie augščiausią Fini- 
jos vadžią randa didelės už
uojautos ypatingai darbinin
kuose ir s.-d. eilėse. Tam 
prieštarauja tiktai stambioji 
buržuazija, kuri bijosi tik
ros žmonių valdžios ir s.-d* 
viešpatavimo, su pagelba 
Rusijos valdžios - norėtų at
sikratyt nuo neseniai priim
to įstatymo apie 8 darbo va
landų įvedimą arba bent, 
kiek galima, nutęst jo vyk- 
dinima,

Finijos s.-d. nepripažįsta 
teisotu seimo uždarymą. Ji 
stoja už seimo darbų tęsimą.

UŽDARĖ 250 KARČIAMŲ.
Hoboken, N. J., randasi 

315 karčiamų (saliūnų). Ka
dangi Hobokenas randasi ar 
ti uostų, tai didesnė miesto 
dalis skaitosi karinėj terito
rijoj. Dabar visose karinė
se teritorijose uždarinėjama 
karčiamos: iš tos priežas
ties ir Hobokene tapo užda
ryta 250 karčiamų, kurios į- 
ėjo į karinę teritoriją. Sa
liu n ininkai labai nusiminę, 
nes neteko džiabo.

nas Amerikos kareivis kaš
tuoja 14 kartų daugiau, ne
gu vokiečių kareivis. Ir al
ga ir užlaikymas Amerikos 
kareivio kur tai didesnė.

KOMISARAI ARMIJOJ 
GALI NEŠIOTI CIVILIUS

DRABUŽIUS.
Rusijos ministeriu pirmi

ninkas Kerenskis išleido į- 
sakymą, kad visi valdžios 
komisarai, būdami veikia
mo jo j armijoj, nepaisant į 
tai, kad jie turi aficierių ci
nus, gali nešioti civilius dra-

EXTRA!
New York Herald prane

ša, kad neseniai vėlei buvo 
sukilimas vokiečių jurinin
kų. Maištas kilo ant karės 
laivo “Kronprinc.” Sukilę 
matrosai įmetė mariosna ad
mirolu Schmidtą ir dar ke
lis aficierius.

Apie tai praneša iš Ams
terdamo j Londono “Daily 
Express.” Maištas įvyko 
rugsėjo mėnesį.

Admirolas Šchidt tapo iš
gelbėtas. Kuomet jūreiviai 
sukilo ir įmetė aficierius į 
jūrą, tai ant palubos laivo 
kilo mūšys tarpe aficierių ir 
matrosų. Aficieriai paėmė 
viršų. įb

Panašus sukilimas buvęs 
ant karės laivo Schleswig
Holstein, kur įvyko scenų. u

: v
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Ka jie davė
darbininkams?
Šiomis dienomis kalbėda

mas ant gatvės dabartinis 
New Yorko miesto majoras 
Mitchelis ir rekomenduoda- 

' mas save sekantiems me
tams majoru, pasakė: “So
cialistų partijos kandidatai 
šaukia, kad jie, tapę virši
ninkais, galės maistą atpi
ginti. Jus nežiūrėkite, kad 
maistas pabrango, bet žiūrė
kite, ant kiek darbininkų al
gos pakilo!” Publika pradė
jo juoktis, o viena moteris 
turėjo rankoj nusipirkus 
svarą vynvuogių ir jomis 
paleido į miesto majorą 
Mitchelį.

Ir štai, kaip kapitalistų 
tarnai nori mulkyti darbi
ninkus! Girdi, kam jums 
žiūrėti į maisto brangumą, 
geriau žiūrėkite į savo al
gas! Labai geras patari
mas. Pastaruoju laiku dar- 

;bo biuras išleido apyskaitą, 
kurioje pasako, kad bėgyj 
paskutinių trijų metų New 
Yorko valstijoj vidutiniškai 
darbininkų algos pakilo ant 
15 nuošimčių. Įsitėmykite 
tai gerai! i

Dabar vėl statistikos biu-! 
ras išleido apyskaitą, kurio
je nurodo, kad bėgyje pas
kutinių trijų metų visoj A- 
merikoj maisto produktai 
pakilo ant 47 nuošimčių. Na, 
ar darbininkų padėjimas pa
sigerino, kuomet algos paki
lo ant 15 nuošimčiu, o mais- 
to produktai ant 47 nuošim
čių? Ar darbininkai nepri
valo žiūrėti, kad maistas pa
brango, bet tik privalo žiū- 

. rėti, kad jų algos ant 15 nuo
šimčių pakilo?

Bet tas dar ne viskas. Sta
tistikos biuras padarė apy-« 
skaitą ir, reikia manyti, kad 
jis skaitlinių jau nedidino, 
bet greičiau atbulai elgėsi— 
tai viena, o antra , jis darė 
apyskaitą abelnai visiems 
produktams. Tuo tarpu 
žingeidu pažiūrėti, ant kiek 
pakilo kainos tų produktų, 
be kurių darbininkas kas
dien negali apsieiti? Miltai 
ir duona nuo 1913 metų pa
kilo 130 nuošimčių. O juk 
be duonos darbininkas ir 
žingsnio negali žengti!

Kukuruzų (kornų) kruo
pos pakilo ant 120 nuošim
čių.

Bulvės pašoko ant 87 nuo
šimčių, cukrus — ant 77 
nuošimčių, lašiniai — ant 72 
nuošimčių, kiauliena mėsa— 
58 nuošimčių. Vidutiniškai 
patys reikalingieji produk-. 
tai, be kurių darbininkas 
negali apsieiti, pakilo ant 91 
nuošimčio! Na, o algos pa
kilo ant 15 nuošimčių!

Ar tai ne puikus kapita
listų argumentai? Ar tai 
šiais rinkimais neprivalo 
darbininkai atiduoti savo 
balsus už kapitalistų parti
jos atstovus, kad jie taip 
puikiai dėl jų pasidarbavo— 
maistą pabrangino ant 91 
nuošimčio, o algas pakėlė 
ant 15 nuošimčių!

Bet palaukite, dar ne vis
kas! Maisto kainos kasdien 
kįla, o algos stovi ant vietos. 
Už kelių mėnesių darbinin
kai pasijus, kad jau maisto 
kainos pakilę ant 191 nuo
šimčio. Juk trustai pa
skelbs, kad maisto nėra ir 
ką tu jiems padarysi? Jei
gu nenori badu stipti, turė
si mokėti tiek, kiek tik jie 
nuo tavęs reikalaus! Ir dar 
priverstas būsi ačiuoti, kad

■ . x .. Į-

ir visi gyventojai susirietę 
kalena dantimis!

Pakol kapitalistų atstovai 
valdys šalį, patol darbinin
kai kęs alkį, šaltį ir vilks ant 
savo sprando visus vargus, 
visas nelaimes. Tik tuomet 
darbininkai pasiliuosuos iš 
po to jungo, kuomet iš savo 
tarpo paskirs šalies valdo
nus — išrinks savo klesos 
užtarėjus. Darbininkų kle
sos užtarėjais ir yra Socia
listų Partija. Todėl jeigu 
darbininkai nori pagerinti 
savo būvį, visuomet privalo 
balsuoti už Socialistu Parti
jos kandidatus. V.P.

Iš ko buvo susidėjusi 
komunos valdžia.

Nieks neužginčija to fak
to, kad revoliucijos darbą 
Rusijoj atliko darbininkai ir 
kareiviai. Nėra jokių prieš
taravimų tame, kad nuvertė 
carizmą. Visiems aišku,kad 
laisvę užkariavo darbinin
kai, valstiečiai ir kareiviai. 
Bet daug ginčių iššaukia 
klausimas apie tai, kam, ko
kiai klesai turi priklausyti

Męs, revoliuciniai social- 1 
.demokratai, sakome — vai
zdžia turi priklausyti žmo
nėms. Prie valdžios vairo 
turi būti žmonių išrinktieji 
—Darbininkų,’ Kareivių ir 
Valstiečių Atstovų Tarybos. 
Atiduoti valdžią revoliuciji- 
nėj Rusijoj į buržuazijos 
rankas, į kapitalistų klesos 
atstovų rankas, męs skaito
me labai klaidinga, labai blė- 
dinga, kaip darbininkų kle
sos, taip ir kareivių, valstie
čių reikalams.

Gailestingas apsi reiški
mas, kad daug mūsų drau
gų, pamatinai sutinką su 
tuo, kad valdžia laisvoj Ru- 

. sijoj turi priklausyti darbi
ninkams ir valstiečiams, ku
rie paliuosavo šalį iš caro 
jungo, bijo paimti tą valdžią 
j savo rankas. Išauklėti per 
ilgus amžius baudžiavos 
dvasioj, vergijoj, jie negali 
atsikratyti nuo tos minties, 
kaip be ponų galime apsiei
ti. Neįsitikinę į savo jiegas, 1 
jie bijos galimų klaidų. Bet 
jie kartu užmiršta, kad ne
klysta tik tas, kuris nieko 
nedaro.

Męs tvirtiname, kad dar
bininkų klesa ir valstiečiai 
geriau negu visi profesoriai 
kartu paimtieji, išris klausi
mą apie darbininkų ir vai’-j 
guolių reikalus, išvis pavar
gusių valstiečių reikalus,lau
ku darbininku reikalus.

Darbininkų klesa gali val
dyti šalį, ji gali dirbti ir lei
sti įstatymus, naudingus 
darbininkams, — tai patvir
tina 1871 metų Paryžiaus 
Komunos pavyzdis. Fran- 
euzijos proletariatas per il
gus metus vedė kovą už sa
vo padėjimo pagerinimą. Iš
tisa revoliucijų eilė, atliktų 
Prancūzijos darbininkų ir 
valstiečių, pasibaigė jų mė
ginimu paimti valdžią į sa
vo rankas. Paėmęs val
džią Francūzijos proletaria
tas įsteigė Komunos valdžia.

Komuna — tai pirmas 
proletarijos ir miesto var
guolių sukilimas, laimėji
mą nešantis, kuris neužilgo, 
ant nelaimės, buvo užgniauž 
tas aršiausiomis represijo
mis, buržuazijos sutaisyto
mis, parodė, kad darbininkų 
klesa moka netik mirti ant 
barikadų, kad ji moka netik 
nuversti monarchus, bet mo
ka taipogi sustatyti ir gyve- 
niman vykdinti įstatymus 
darbininkų klesai, rankpel
niams naudingus

džios sąstatą ? Krasos ir te
legrafo ministeriu buvo dar
bininkas Teizas. Jis daly
kus taip pasekmingai suor
ganizavo, kad po Komunos 
puolimo valdžia paliko visas 
jo įvestas atmainas. Pinigų 
rūmų prižiūrėjimą paėmė į 
savo rankas darbininkas - 
žalvarininkas Kamelinas,ku
ris įvedė labai praktiškas 
žmonėms reformas. Visuo
meninė labdarybė buvo dar
bininko Treijaro rankose. 
Švietimo ministeriją prižiū
rėjo neilgą laiką kurpius 
Žiul-Valle, kurį paskui pa
keitė kitas darbininkų kle
sos atstovas, kuris sutaisė 
puikią programą liaudies 
švietimui. Kares ministeri
ją ir finansų ministeriją 
prižiūrėjo darbininkų atsto
vai Varlen ir Žurdu.

Komunos priešai drįso ap
šmeižti šiuos dorus ir pasi
šventusius žmonių atstovus, 
kaltindami juos tautos turto 
išaikvotojais. Ištikrųjų, ka
da rado užmušta Varlena 
Paryžiaus gatvėj, tai pas jį 
pasirodė tik 300 frankų (a- 
pie 125 rub.).Kaip paaiškėjo, 
dideliu vargu prikalbėjo jį 
pasiimti tuos pinigus, kaipo 
Komunos nario algą. Kas 
link Žurdo, tai jis pusry
čiaudavo karčemoj, jo sūnus 
lankė mokyklą veltui, o žmo
na pati skalbė skalbinius 
miesto skalbykloj. Genero
las Diuvan, žmonių atsto
vas — buvo tarp tų, kurie 
mirė it didvyriai.

Visi šie darbininku klesos 
atstovai gerai ir dorai išpil
dė savo pilietistės pareigas. 
Visi jie parodė, kad darbi
ninku klesa turi išmintin
gus, pasišventusius ir dorus 
žmones, kurie sunkiausiame 
laike gali su nauda tautai, 
su nauda darbininkams ir 
valstiečiams rėdyti šalį.

Męs nei trupučio neabejo
jau), kad ir tarpe Rusijos 
proletariato ir valstiečių y- 
ra savo Teisai, savo Marle
nai ,savo Kamelinai. Męs 
nei trupučio neabejojam,kad 
darbininku ir valstiečiu at
stovai, paėmę valdžią į savo 
rankas, išriš miesto ir kai- 
mo darbininkų, pavargusių 
valstiečių ir visų prakaitą 
liejančių reikalus ne blogiau, 
bet geriau už ministerius 
kapitalistus Konovalova ir 
Tereščenko, geriau už stam
bu dvarininką Lvova.

(“Tiesa”)

ŽYDŲ KARALYSTE
Nuo senų laikų labai daug 

kalbama apie žydų karalys
te — Palestina. Savo kara
lyste rūpinasi taip vadinama 
sionistų organizacija. Šios 
organizacijos pirmas kong
resas įvyko mieste Bazely 
1897 metais, kurį tuomet su
šaukė sionistų lyderis Theo
dor Herzl. Jau tame kong
rese buvo pakeltas ir svars
tytas klausimas apie žydų 
karalystę ,— Palestiną, bet

bar jie ant tiek įsigalėjo,kad. L. Pruseika. 
jau nereikalauja pašelpos, I -----
bet patys padaro sau pra
gyvenimą. I

1880 metais tik kelios žydų, 
šeimynos užsiėmė žemdirby
ste. 1914 metų statistika 
parodo, kad jau virš 15,000 
šeimynų užsiima žemdirbys
te ir tos šeimynos išsiblaškę 
po visą šalį.

Palestinos žydai turi įsi
steigę agrikultūros mokyk
lą “Haifa.” Jų kalba labai 
platinasi ir oficialė mokyk
lose kalba priimta žydų se
novės kalba; taip oficialė ša
lies kalba skaitosi žydų kal
ba. Jie leidžia savo perio
diškus laikraščius ir žurna
lus: “Ha-chinuch,” “Ha-po- 
el hazair,” “Ha-achduth,” 
“Koheleth” ir “Leam.”

Visoj Palestinoj randasi 
45 atskiros žydų kolionijos, 
kurios užima virš 110,000 
akrų žemės, — apie 2 pro
centu visos šalies. Ši žemė 
yra jų pilnoj nuosavybėj; 
dirbamos gi žemės jie turi 
nuo 8 iki 14 nuošimčių.

Pramonė ir kultūra kįla 
gana smarkiai. Jie kasmet 
išsiunčia apie vieną milioną 
320 tūkstančių galionų vy
no į Egiptą, Turkiją, Rusi
ją, Vokietiją, Angliją ir Su v. 
Valstijas. 1912 metais iš 
Jaffa išsiuntė apelsinų už 6 
milionus franku.

Pastaraisiais keliais me
tais Palestinoj labai pradėjo 
plėtotis kooperatyvės bend
rovės, kurios atidengia įvai
rias, promonės įstaigas,k rau
tu ves ir t. t. Yra susitvė
rus tai]) vadinama “Anglo- 
Palestine Company,” kuri

I Karolius Marksas ir
Jojo gadyne

jaučias kooperacijas. 1912 
metais ši kompanija įdėjo į 
kooperacijas $100,000. 1913 
metais Palestinoj jau gyva
vo 42 kooperatyvės bendro
ves, prie kurių priklausė 
2,289 nariai;'’tuo tarpu 1912 
metais buvo 4 >580 narių. Va
dinasi, kooperacijos milži
niškai auga. Yra 45 pasko
los suteikimo bendrovės,prie 
kurių priklauso 1,833 nariai.

Randasi ir viena darbiu in- 
kų unija, užvardyta “Hash- 
omer,” kuri banko j turi savo

Žydai kapitalistai pradeda 
ten įsteigti bankus ir kito-

Žydai su turkais gyvena 
neprasčiausiuose santikiuo-

Ir taip, kaip matome, tai 
du karalystė Palestina

daiktas, kad po kelių metų

tik taps ta šalis daugiau ap
gyventa, prasidės didesne 
pramonė, tuomet, be abejo
nės, iš viso pasaulio žydai 
pradės spiestis į Palestiną.

švenčioniškis.

mų neprieita.
Vėliaus buvo pasklydęs 

gandas, būk Rodšildas nori 
atpirkti visą Palestiną ir ap
gyvendinti vien tik žydais. 
Bet ir tas gandas pasiliko 
gandu. Vienok žydai Pales
tiną stengiasi apgyventi ir 
nori paimti į savo rankas. 
Ar tas gerai, ar blogai, kad 
jie nori užvaldyti Palestiną, 
aš šiuo tarpu nepaliesiu to 
klausimo,tik pažymėsiu fak
tus, kaip Palestiną palengva 
žydai ima į savo rankas.

1880 metais Palestinoj žy
dų buvo tik 25 tūkstančiai, 
1914 metais — jau 120 tūk
stančių. Pirmiau Palestinos 
žydus šelpdavę visokios žy- 1-LJ_ •___________ J '

VERTe JŲ AT Y DAT!
Esu išvertęs knygeles: A., 

Koloritai — “Darbininkė - 
Motina” ir A. A. Tsajev — 
“Ką moteris gali laukti nuo 
socializmo?” Šios knygelės 
greitu laiku išeis iš spau
dos. švenčioniškis.

Draugas E. Vasaitis, ku
ris seniaiu gyveno Detroit, 
Mich., ir kuris vėliau apsi
gyveno Londone, -esąs paso
dintas ant šešių mėnesių ka- 
lėjiman “už rašinėjimą ne
teisingų žinių apie padėjimą 
Anglijoj.”

(Tąsa).
Taigi Proudhonas atmetė nuosavybę ir 

taip-pat atmetė komunizmą. Jisai pasiliko 
vidurkelėj be aiškaus nurodymo, kas da
ryti.

Marksas tankiai ilgai ginčydavosi su 
Proudhonu dėlei įvairių teorijų, bet jų ke
liai vis labiau ir labiau pradėjo skirstyties, 
apie ką męs patiriame vėliau.

Marksui imponavo ir tai, kad Proud
honas buvo kilęs iš proletarų, o betgi su
gebėjo taip prasilavinti.

Visi tie trįs socialistai, Markso sąlaiki- 
ninkai: Cabet’, Blanc’ ir Proudhonas savo 
tarpe vedė didelius ginčius ii’ visi jie, savo 
kaleina, nesutiko su St. Simonu ir Fourie- 
r’u. Kiekvienas jų turėjo savo mylimą “ar
kliuką” ir visiem jiem, galų gale, trūko aiš
kios pasauliožvalgos. Marksas labai nuo
sekliai buvo išstudijavęs visas srioves ir vis 
tik jų įvairume nenuskandino savo indivi
dualizmo. ■

Dabar, kada męs susipažinom su “mar
gu svietu” francūzų socializmo( tai vėlei 
galime grįžti prie pradžios 1844 metų ir 
irie “Deutsch-Francoerische Jahrbueher,” 

xur tilpo pirmutiniai Markso straipsniai už
sieniuos parašyti.

Markso pažiūrų nusistatyme begalo 
svarbią rolę lošia jo straipsnis “Prie kriti
kos Hėgelio filosofijos,” tilpęs “Deutsch - 
Franzoesische Jahrbųecher.” Tame straip
snyje gęsta atsargiai idealistinės Hėgelio 
filosofijos ir švinta naujos ugnįs mokslinio 
socializmo, kurios skaidriai suliepsnojo už 
neturiu metu — “Komunistu Manifeste.” 
Tame straipsnyje Marksas sako: kritika re- 
igijos yra pradžia kritikos abelnai. Vokie

tijoj religijos kritika jau užbaigta. Bet — 
sako jis — reikia užbaigt netik su dangaus 
svajonėm, bet ir su torn sąlygom ant že- 
nes, kurios maitina dangaus svajones. Tuo 
būdu, kritika dangaus (kuo taip rūpinosi 
Feuerbachas) turi virsti kritika žemės, kri
tika religijos turi virsti kritika netikusių 
;eisių, o kritika teologijos — kritika politi
kos. Vokietijos politika jau pasmerkta. 
Reikia tik budelio, kuris išpildytų mirties 
nuosprendį. Idealistine filosofija pati per 
save negali nuversti netikusios tvarkos.
Vlatcrialę spėką tegali nuversti tik materia
le spėka ir todėl teorija turi apimti minias.

Jau čia, kai]) matot, skamba aiškiai

Ir toliau sako: kad įvyktų revoliucija 
reikia tam tikro materialiu pamato. Neuž
tenka, kad mintis norėtų įsikūnyti, reikia 
kad pati gyvenimo tikrenybė vestų prie tos 
minties.

Vadinasi, teorijoj turi įsikūnyti žmo
nių interesai, kitai]) ta teorija negalės ap
imti minių, o be minių pagelbos filosofija

Marksas tame straipsny jau kalba apie 
proletariatą, kalba su entuziazmu, prama
tydamas jo didžią istorinę misiją.

“Kaip senovės Rymo panteone — sako 
Marksas — buvo sudėta visų tautų dievai, 
taip ir šventoj vokiečių imperijoj galima at
rasti blogybes visų valstybinių formų... No
rint, idant Vokietija pasiliuosuotų, reikia, 
kad susidarytų tokia visuomenės klesa, ku
ri nebūtų buržuazijos klesa. Ta klesa yra 
proletariatas. Tai]) kaip filosofija atranda 
proletariate savo materiali ginklą, taip ly
giai proletariatas atras filosofijoj savo in
telektuali ginklą ir kuomet minties perkū
nas trenks 
tuomet tik 
žmogum.”

Tiesa,

į ta nepaliestą liaudies dirvą, 
pasiliuosuos vokietys ir virs

DUOKITE
MOTERIMS TEISIŲ.

6 d. lapkričio visi New 
Yorko valstijos piliečiai pri
valo balsuoti už tai, kac 
moterims būtų suteiktos bal
savimo teisės. ; ,,

Balsuokite patys ir kitus 
vomnbiip balsuoti. "•

ir tame straipsnyje dar žymu 
įtekmė Feuerbacho filosofijos. Filosofiją 
Marksas vadina galva, o proletariatą šir
dim žmonijos paliuosavimo. Ta širdis ir ta 
galva ir jų santikiai lošė svarbią rolę Feu
erbacho filosofijos sistemoj, širdis — sako 
Feuerbachas — tai moteriškumas, tai ma
terializmo tvirtovė, tai francūzų dvasios įsi- 
kūnyjimas, o galva — tai idealizmo tvirto
vė, tai vokiečių dvasios įsikūnyjimas. Gal
va tveria, o širdis — išpildo, įkūnyja.

Kitame savo straipsnyje, kuriame kal
bama apie žydų klausimą, Marksas polemi
zuoja su Bruno Baueriu, kuris pasakė, kad 
žydų pasiliuosavimas įvyks tuomet, kuomet 
jie pasiliuosuos nuo žydiškų ypatybių (ju
daizmo). Marksas gi žiūri į klausimą ,iš 
ekonominio atžvilgio*) Žydiškume įsikūni
jo ypatybėj kapitalistų visuomenės tvarkos .... .* .... - " j y'

I *) Karl Marx — biographical Memoire by W.
I Sil’

ir žydiškumo blogybės išnyks tuomet, kuo
met išnyks egzistuojančios visuomenės i 
tvarkos blogybės. * ’ \ 1

—Koks yra pamatas svietiško (weltli- 
che) žydiškumo?

. —Savymeilė ir praktiškumas (biznis-^ 
kūmas — pasakytume męs, amerikiečiai). !

—Koks jų svietiškas kultas?
—Prekyba.
—Koks jų dievas?
—Pinigai.
Na, matot, išveda Marksas — juk pasi- 

liuosavimas nuo tų ypatybių yra pasiliuosa- 
vimas nuo šios gadynės blogybių.

Toje pat pirmoje knygoje “Deutsch - 
Franzoesische Jahrbųecher” Marksas suve
da rokūndas ir su francūzų socialistų at
stovais. Jisai priešinasi jų pienų, jų svajo
nių dogmatizmui.

Francūzų socialistų principas buvo te
kis: še tau šventa tiesa, kurią aš sugalvo
jau, priklaupk prieš ją, tikėk ir vykdink.

Ne, atsako Marksas griežtai atmesda
mas doktrinierių ir svajotojų pienus. Nau
ją pasaulį, naują tvarką, męs išvedam iš 
nuoseklios kritikos seno pasaulio. Męs sa
kom, kad naujas pasaulis turės gimti,, nors 
to ir nenorėtų. Jo, to naujo pasaulio, at
ėjimas nepridera nuo keno malonės. Nau
ją pasaulį įvykins tam tikra visuomenės 
klesa (proletariatas).

Męs neužsiimam kepimu įvarių pienų, 
kurie nudailinti “lig adatos.” Męs negarsi- 
nam šventų formulų, kurios lėks pavydale 
keptų karvelių į burnas nustebusio svieto.

Taigi, su svajonėmis Marksas gana 
greitai apsidirbo ir tame jam pagelbėjo Hė
gelio filosofijos mokykla, išmokinusi jį lio- 
giškai nuosekliai protauti.

“Deutsch-Franzoesische Jahrbųecher” 
išėjo tik vienas leidinys ir su juomi tasai 
stambus žurnalas užsidarė. Žurnalui nepa
sisekė viena dėlei to, kad tarpe Markso ir 
leidėjo Rūgės prasidėjo nesutikimai, o ant
ra — piniginiai žurnalo reikalai ėjo gana 
prastai. Juo labiau Marksas krypo prie so
cialistinės pasauliožvalgos, tuo labiau Rugė 
trypučiojo ant vietos. Marksas labai inte
resavosi komunistų judėjimu, kuris tuomet 
turėjo didelio pasisekimo tarpe Paryžiaus 
vokiečių amatninkų ir gizelių, gi Rugė žiū
rėjo į tą beturčių judėjimą iš idealistinės 
filosofijos augštybių. Beto, abiejų rašyto
jų būdas buvo toli gražu ne vienodas. Ru
gė, nors buvo turtingas (ženybos padarė jį 
turtingu), bet buvo didelis skupuolis, o 
Marksas pinigų klausime buvo nelyginant 
mažas vaikas. Prieš aukso maišą jisai nie
kuomet nepriklaupdavo. Už raštus, tilpu
sius “Jahrbųecher,” Rugė atsilygino Mark
sui knygom. Ne dyvai, kad Marksui prisi
ėjo vargti.

Vėliau juodviejų santikiai visiškai pa
gedo ir Rugė pusėtinai pašmeižė Marksą. 
Patsai gi Rugė, senatvėje, nusirito į Bis- 
marekio bala...

1844 m. Paryžiuj pradėjo eiti laikraš
tėlis “Vorwaerts” (“Pirmyn”), kurį uždėjo 
tūlas Bernsteinas. Tasai laikraštėlis buvo 
pastatytas biznio pamatais ir išpradžių šo
ko i akis radikalams ir socialistams, viso
kiais būdais šmeiždamas susitelkusius apie 
“Jahrbųecher” rašytojus. Tačiaus, kaip 
kada, kad p risi tenkinti prie ūpo Paryžiaus 
vokiečių ateivių minios, “Vorwaerts” paro
dydavo liežuvį ir vokiečių valdžiai. Pasek
mės buvo tos, kad Paryžiaus “VorwaertS’ą 
uždraudė įgabenti Prūsuosna, Austrijon, 
Bavarijon ir t. t. Tuomet “Vorwaerts” pa
sišiaušė ir virto aštriu junkerių priešu. 
“Vorwaerts’a pastatė ant kojų F. Bernays, 
jaunas advokatas iš Pfalso, kuris savo lai
ku turėjo bėgti iš Prūsų. 3 d. birželio, 1844 
m. Bernays tapo “Vorwaerts’o redakto
riumi.

“Vorwaerts’e” pradeda dalyvauti En
gels, Marksas, Herweg, Heine ir kiti. Rugė 
taip-pat bendradarbiavo “Vorwaerts’e”, ra
šinėdamas apie skandalus Prūsų karaliaus 
rūmuose, ko vėliau užsigynė, kuomet rei
kėjo gelbėti savo kaili. Heine rašė savo

N .1 'žiu labrln virtwrxa
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šaunias eiles.
Marksas patiekė “Vorwaets’ui” viso la

bo tik vieną straipsnį, būtent “kritikos prie
rašus” prie Arnoldo Rūgės straipsnio, apie 
Silezijos audėjų sukilimą. Tame straipsny
je Marksas sako, kad politika esanti tik 
įrankis prie galutino tikslo — socializmo. 
Tame pat rašinyje Marksas gerai uždrožia 
utopiškiem socialistam (socialistam svajo
tojam), kurie laukė minioms pagelbos iš 
labdarių ar iš kapitalistiškos valstybės. Ji
sai užsipuola ir ant blankizmo, kuris skel
bė nuolatinius sukilimus. Tame straipscyje 
Marksas stoja už revoliuciją ir sako:: V. 
viena revoliucija užbaigia gyvavimą senos 
visuomenes tvarkos ir tuo žvilgsniu žiūrint, 
ji yra socialė revoliucija. Kiekviena revo
liucija naikina seną valdžią ir tuo atvejų ji 
yra politinė^evoliucija.”

■
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BADAS
Vertė švenčioniškis.

duos. Dar pirmą sykį 
dulkes nuo savo drabu- 
kalnieriaus plaukus, ant 
nes tamsoj tą dariau ir

(Tąsa.)
mė kokia tai mintis, j ieškanti išėjimo, be
protiška mintis: ir kas būtų, jeigu aš da
bar įkąsčiau savo pirštą? Ir, nieko nepai
sydamas, užmerkiau akis ir suspaudžiau 
dantis.

Pašokau į viršų. Nubudau nuo to svai
gulio. Iš piršto sunkėsi kraujas ir aš jį lai
žiau. Nelabai man skaudėjo ir žaizda buvo 
neperdidžiausia. Palingavau galva, priėjau 
prie lango, suradau skudurą ir apvyniojau 
pirštą. Pakol pirštą raišiojau, mano akys 
patvino ašaromis ir pradėjau verkti. Šis 
sudžiūvęs, įkąstas pirštas turėjo labai liūd
ną ir gailią išvaizdą. O, viešpatie, prie ko 
aš priėjau!

Jau visiškai sutemo. Galimas daiktas, 
kad šiame vakare galėčiau ir straipsnį už
baigti, jeigu būtų šviesa. Galva pasidarė 
blaivesnė, mintys, kaip ir paprastai, ateina 
ir išeina, net nejaučiau didelių skausmų, ba
das taipgi nekankino taip, kaip keliatą va
landų tam atgal ir jaučiau, kad lengvai iš
laikysiu iki rytojaus. Jeigu nueiti į krautu
vėlę,papasakoti visą savo padėjimą, galimas 
daiktas, kad krautuvninkas duos žvakę 
bargan. Juk toj krautuvėlėj mane gerai 
pažįsta; kada man saulutė švietė, tuomet 
ten duoną pirkdavau. Nėra abejonės, jei
gu aš duosiu garbės žodį, kad paskui užmo
kėsiu, man žvakę 
truputį nukraČiau 
žiu, nurinkau nuo 
Įtiek galima buvo, 
išėjau ant gatvės.

Kada išėjau laukan, tuomet atėjo į gal
vą mintis paprašyti duonos, o ne žvakę. At
sistojau ir pradėjau galvoti, kaip geriau 
būtų pasielgus. Pagalios, juk aš dabar to
kiame padėjime, kad negalėsiu atsakančiai 
ir maistą sunaudoti; prasidės sena istorija: 
klajonės ir beprotiški pasielgimai. Tokiu 
būdu niekad savo straipsnio ir neužbaigsiu, 
o juk reikia su straipsniu nueiti pas“ko- 
mandorą” patol, pakol jis dar apie mane 
neužmiršo. Jokiu būdu, jokiomis išlygo
mis negaliu duonos reikalauti! Nuspren
džiau prašyti žvakę. Su tuo savo nuspren
džiu įėjau į krautuvėlę.

Krautuvėlėj buvo moteris ir pirko įvai
rius daiktus; palei ją buvo keli pundeliai, 
įvynioti į popierą. Pardavėjas, kuris mane 
jau pažino, valandėlę nusisuko nuo moters 
ir, pagal seną įprotį, pakišo man duoną, 
įvyniotą į popierą.

—Man šiandien reikalinga žvakė, bet 
ne duona, — tariau jam. šiuos žodžius iš
tariau mandagiai ir negarsiai, kad neužrū
stinus pardavėją, nes paskui negausiu 
žvakės.

Mano atsakymas truputį jį sumaišo; 
mat, aš pirmiau visuomet duonos prašyda
vau, tai dabar ir neprašius pasiūlė.

—Tokiu būdu meldžiu palaukti valan
dėlę, — tarė jis man ir vėl nusisuko prie 
moters.

Moteris pasiima savo pirkinius, padeda 
penkias kronas, gauna iš jų kiek reikia ir 
i|eina.

Mudu pasiliekame tik su pardavėju.
Jis sako:

—Taip, tamsta, norėjai žvakę gauti?— 
Jis paima pundą žvakių, išvynioja iš popie
ros ir vieną paduoda man.

Jis žiūri į mane, o aš į jį. Pas mane 
neužtenka drąsos pasakyti, kad noriu žva
kę bargan gauti.

—A-a, teisybė, juk tamsta užmokėjai— 
staiga jis prabilo. Jis, nieko negalvodamas,, 
sako, kad aš jam užmokėjau; aš tą labai 
aiškiai išgirdau. Ir jis, atsidaręs stalčių, 
pradeda imti sidabrines kronas vieną pas
kui kitą, baltas, storas kronas, — ir duoda 
man iš penkių kronų pasilikdamas tik už 
žvakę.

—Meldžiu, tamstą, paimti pinigus.
*Aš valandėlę stoviu ir žiūriu į tuos pi

nigus; jaučiu, kad čia nešvarus darbas, bet 
į tai neįsigilinu, apie nieką nemąstau ir tik 
gėriuosi ta brangenybe, kuri priešais mane 
padėta. Paskui mašinališkai susirenku pi
nigus.

Dar valandėlę stoviu, kaip pakvaišęs, 
uuosi ir jaučiuosi pažemintu; žengiau 

mį prie durų, sustojau ir įsmeigiau 
ak* sieną; žiūriu į pakabintą mažą būbne- 

. lį/r ūotagus. Stoviu ir nesijudinu. Parda- 
; Mljas; manydamas, kad aš noriu su juomi 

Į fe ^pakalbėti, pradėjo tvarkyti išmėtytas po- 
ifeft-^piėras ir prabilo:

■ —Rodosi, kad žiema nejuokais rengiasi

vėl pridūriau: — Ir laikas. Iš visko mato
si, kad jau žiema bus ir negalima pasakyti, 
kad ji peranksti užstojo.

Aš girdėjau savo balsą, bet man rodėsi, 
kad čia kalba kas kitas, svetimas. Kalbė
jau be jokios sąmonės, graibaliodamas žo
džius ir nemąstydamas, ką sakau.

—Taip? Tamsta pripažįsti, kad neank
sti? — pridūrė pardavėjas.

Pinigus įsidėjau į kišenių, paėmiau už 
durų rankenos ir išėjau laukan.

Jau buvau nuėjęs keliatą žingsnių,kaip 
išgirdau, kad smarkiai krautuvės durįs at
sidarė ir pradėjo mane šaukti. Tuojaus ap
sisukau be jokio nusistebėjimo, be mažiau
sios baimės; įkišau į kišenių ranką, — su
grabaliojau visus pinigus ir jau prisiren
giau atiduoti.

—Tamsta užmiršai žvakę, meldžiu! — 
tarė pardavėjas, paduodamas man žvakę.

—Ištikrųjų! Širdingai ačiū, — ramiai 
atsakiau jam, — širdingai ačiū tamstai už 
patarnavimą!

Pasiėmęs žvakę, nuėjau gatve toliau.
Daugiau apie nieką nei negalvojau, 

kaip tik apie pinigus. Priėjau prie gatvi
nės lempos, išsiėmiau iš kišeniaus pinigus, 
perskaitliavau juos po kelis sykius, pasvė
riau ant rankos, nusišypsojau ir įsidėjau į 
kišenių. Ir taip, aš visgi labai puikiai išsi
sukau iš to sunkaus padėjimo stebuklingu 
ir netikėtu būdu. Dabar aš išsigelbėjau 
nuo staigios bado mirties.

Palei vieno traktieriaus duris apsisto
jau ir šaltai, nesikarščiuodamas, pradėjau 
mąstyti, ar tik neverta dabar man užeiti ir 
truputį užkąsti? Bestovint palei duris, gir
dėjau torielkų žvangėjimą ir mėsos kapoji
mą; pagunda labai didelė, neiškenčiau ir 
užėjau.

—Katlietų! — tariau įėjęs į vidurį.
—Katlietų! — balsiai atkartojo mano 

žodžius tarnaitė, įkišus pro langelį galvą į 
virtuvę.

Aš atsisėdau palei mažą, atskirą stale
lį, kuris buvo pastatytas arti durų ir lau
kiau, kada paduos užsakytą valgį. Toj 
vietoj, kur atsisėdau, buvo veik visiškai 
tamsu ir aš jaučiausi smagiai, kad galiu pa
sislėpti nuo svetimų akių. Taip besėdėda
mas, įsigilinau į mintis. Laikas nuo laiko 
tarnaitė žingeidžiai pažvelgė į mane.

Galų gale visgi aš papildžiau niekšiš
ką darbą, pirmą vagystę ir sulyginus visus 
mano praeities negerus pasielgimus, tai jie 
menkiausi prieš šį; tai pirmas mano nupuo
limas... Gerai! Dabar nieko kito jau ne
galima padaryti. Pagalios, kas man gali 
uždrausti vėliaus visą dalyką atitaisyti,kuo
met pasitaikys gera proga. Juk negalima 
sakyti, kad ir ateityje su manim atsikar
tos tokie pat dalykai, apart to, aš nedaviau 
garbės žodžio ir nepadariau jokios raštiš
kos sutarties teisingiau gyventi už kitus 
žmones...

—Ar greitai aš gausiu valgį?
—Tuojaus, tuojaus, — atsakė tarnaitė 

atsidarius langa, pažiūrėjo į virtuvę.
Ir kas tuomet bus, jeigu mano niekšys- 

vieną gražią dieną iškils į viršų? Kas 
tuomet bus, jeigu pardavėjas savo nuožiūrą 
numes ant manęs, prisimins, kaip man davė 
duoną, prisimins penkias kronas, kurias 
jam padavė moteris ii* kurias jis išmainė? 
Galimas daiktas, kad visa tai jis atsimins 
ir gal greitai, gal tuomet, kuomet aš pas jį 
užeisiu į krautuvę. Na, ir kas iš to, jeigu 
prisimins! Aš slaptingai patraukiau 
pečiais.

—Meldžiu, — maloniai prabilo tarnaitė, 
dėdama ant stalo kolietus. — Gal tamsta 
nori pereiti į kitą kambarį, nes čia labai 
tamsu ?

—Ačiū, meldžiu nesirūpinti apie tai, 
man ir čia gerai, — atsakiau jai. Jos geru
mas mane sujudino. Tuojaus moku už val
gį, duodu jai dėl arbatos tokį pinigą, kokis 
tik man j ranką pakliuvo ir užgniaužiu jos 
saują su tuo pinigu. Ji šypsosi, o aš, per 
ašaras, juokaudamas sakau: “Tamsta už li
kusius nusipirk sau namą.”

Pradėjau valgyti ir valgiau neapsako
mai godžiai. Visiškai nekąsnodamas rijau 
čielus mėsos šmotus.

Sveikatos Patarimai.
Dr-as A. Montvidas.

moterų teisių sulyginimą su 
vyrų teisėmis, bet jisai yra 
įsitikinęs, kad pilno pasiliuo- 
savimo moters atsieks tada, 
kada iškovos sau laisvę dar
bininkų klesa.

(“Naujienos”)

ir

atsakau aš. — Ištik

PAMINKLAS DIDVYRIAMS.
Neverkit pas kapą narsiųjų draugų: 

Kas krito kovoj, tie didvyriai. 
Kiekviena kova reikalinga aukų — 
Laimingi už laisVę numirę. ,

Nelaistykit kapo gailiąja rauda, 
Bet tęskit pradėtą jų žygį: 
Pasiektas jo tikslas minės visada 
Padėjusį galvą karžygį.

Minėkit ne pragaištį, mirtį, kapus, 
Bet kovą vien kovą lig galo:
Geresnio paminklo didvyriams nebus, ;
Kaip vykdymas jų idealo. j

* Ainis.'!.
f»sa”) ... 1

žingeidaujantis iš Montel- nors sunkiau yra sugromu- 
lo, Mass., klausia:

1. Ar normališkas yra.;
sveikatos stovis to žmogaus,' šono negali trukdyti širdies 
kuris valgo geriau sveikatai veikimo, nes širdžiai nėra 
netinkantį maistą, negu tin-Į reikalo, kad kairioji pusė 

būtų liuosa ir galėtų išsipūs
ti.

3. Gydymas vandeniu yra 
labai geras, kada jis varto
jamas tinkamame

liuojami.
2. Gulėjimas ant kairiojo

Jau net taip toli nuėjo!
“Naujienos” (N253) pa

duoda laišką, kurį tūlas Jo
nas Ramanauskas (242) W. 
Broadway, So.Boston, Mass. 
Am. Liet.Rymo-Kaatlikų šv. 
Juozapo Darbininkų Sąjun
gos sekretorius) parašė po-

atsitiki- 
Vanduo

kantį, pav., rūkytą kumpį, 
kavą ir kt?

2. Ar trukdo širdies vei
kimą gulėjimas ant kairiojo 
šono?

3. Ar geras yra gydymas'me ir tinkamai.
vandeniu ir kokiose ligose imti į vidų netoli visose li

gose (išimant vos porą — 
trejatą) yra geras daiktas, 
nes jis mažina karštį, tarpi - 
na rūgštis, atskiedžia nuo
dus ir išneša juos ir atlieka 
visą eilę kitokių užduočių. 
Vanduo iš viršaus yra var
tojamas švarumui, kraujo 
cirkuliacijos permainom, at- 
šaldinimui, atšildimui ir t. t., 
žiūrint, kokią ligą turime. 
Kada vartot abelnas maudy
nes ir kada ne, kada vande-

vartot?
Atsakymai:

1. Nieko negalima spręsti 
apie normališkumą ar ne- 
normališkumą to žmogaus, 
kuris mėgsta sveikatai ne
naudingus maistus, nes jis 
gali būt normališkas arba 
nenormališkas. Nėščia mo
teris yra normaliame stovyj, 
bet ji neretai jieško netiku
sių sveikatai maistų. Leng
vi maistai, nors yra geri,bet. 
jie paprastai nestimuojanti, 
gi sunkiųjų maistų didelė 
dalis yra aštrus, erzinanti

są kūną bei jo dalis, apie tai 
reikėti] visą knygą rašyt, to
dėl ši dalis pasilieka dakta
rui spręsti kiekviename atsi
tikime.

B R O L A U,
DARBININKE

PILIETI !

prie darbo klesos, t. y., prie 
savo klesos žmonių, nepar- 
siduok kapitalistų klesai,ku
ri tave išnaudoja nuo jaunų 
dienų. Lapkričio 6-tą užduok 
i sprandą kapitalistų klesai, 
balsuodamas už socialistų 
partijos kandidatus taip,kad 
ji daugiau nesėdėtų ant ta
vo sprando. Jei tu, darbi
ninke, to nepadarysi 6 ddap- 
kričio, tai žinok, kad papil
dysi nuodėmę prieš darbi
ninku klesa.

Liutkų Kazys.

Tu ir aš nuo savo gimimo 
dienos esame darbo žmonės 
lig šiai dienai. Tu ir aš tar
naujame kapitalistų klesai 
už algą, vadinasi, esame al- 
giniais vergais. Tu ir aš esa
me tarp šimto milionų šios 
šalies savo klesos broliu. Tik 
mažytėlė dalelė yra tarp 
mūsų kapitalistų klesos žmo 
nių. Bet męs duodame 
jiems valdyti ir išnaudoti 
dėl jų labo; męs galvas savo 
lenkiame prieš juos, nors 
daug sykių pu saiki ai būda
mi. Ir jeigu kartais pas 
mus išsisemia kantrybė, męs 
reikalauname daugiau algos 
dėl pragyvenimo, tuomkart 
męs gauname nuo policisto 
žvaigždę į kaktą, tik todėl, # _
kad balsavome už demokra- ( vienijimas gyvuoja jau eile 
tų žvaigždę ir todėl, kad męs. metų, bet pirma jisai mažai 
balsuojame už repu 
parti j os kandi datus, 
dėl darbininkų klesos nieko 
gero nedarė ir nedarys..

Brolau, darbininke, tu jau 
nekartą esi girdėjęs apie 
socialistų partiją, t. y. mūsų 
darbo žmonių partiją, kuri 
rūpinasi darbo klesa, o ne 
kąpitalistų klesa ir jų inte
resais. Todėl, mielas darbo 
klesos broli, aš pasivėlinu at
sišaukti i tave su šiuom 0- 
balsiu: lapkričio 6-tą bal
suok už pilną tikietą Socia
listų Partijos. Padaryk 
progresą savo gyvenime,gel
bėk pats cave ir savo šeimy
ną, kartu ir visą draugiją, 
nuo vargų, bado, ii' sielvar
tos. Nueik tuojaus pas savo 
draugą, pasakyk jam ir pa
tark, kad jis irgi tą patį pa
darytų—balsuotų už sociali
stų partijos tikietą.

Turėk kantrumą, perskai
tyk ir šias kelias eilutes. Jis 
myli savo motiną. Tu myli 
savo merginą ir tu jai daug- 
daug visko prižadi, bet kodėl 
prižadų nesuteikti — lygių 
teisių su savimi ? Juk ji yra 
tavo klesos draugė. Todėl 
lapkričio 6-tą pabriežk kry- kad ji bėgiu paskutinių dve-

Is laikraščių
Nurodo svarbą Progresyvio 

Moterų Susivienyjimo.
Progresyvis Moterų Susi-

kurie visuomenei. Sustiprėjo ir 
pasirodė savo veikimu jisai 
tiktai per paskutinius dve
jus metus. Metai laiko, kaip 
jisai jau leidžia ir savo orga
ną, mėnesinį laikraštį—“Mo
terų Balsą.”

Paskutinis, tik-ką išėjusis 
iš spaudos, to laikraščio nu
meris yra ypatingai įdomus 
ir turtingas turiniu. Prira
šytas jisai daugiausiai mote
rų. Tenai randame straips
niu “M. B.” redaktorės K.

(kuri,kaip girdėti, yra ir ga
bi kalbėtoja), Biržietės, N. 
Stilsonienės, Aldeniutės, K. 
S. Lietuvaitės, Žemaitės ir 
dar keliu kitu. Jau tas vie
nas skaičius moterų pripil
džiusių savo raštais didesnę 
dalim laikraščio, rodo, kad 
Progresyviam Moterų Susi
vienijimui netrūksta prasi
lavinusių spėkų.

Šita moterų organizacija 
dabar yra viena veikliausių
jų pas Amerikos lietuvius.Ji 
sparčiai auga ir įgija popu- 
leriškumo. Tas jos tarpimas 
išsiaiškina daugiausia tuo,

Boro, Pa., pranešdamas, kad 
ten kalbės “Keleivio” redak
torius p. S. Michelsonas, ku
ris, anot Ramanausko pra
nešimo, esąs “pavojingas a- 
gitatorius ir sėjikas nepasi
tenkinimo lietuviu darbinin
kų sluogsniuose” ir, kaipo 
toksai, esąs Suv. Valstijų

duoti. Tik dabar kįla klau
simas, kur-padėti tuos pini
gus, kuriuos visuomenė su
aukojo bylos vedimui? Ro
dosi, per “Laisvę” buvo virš 
dviejų šimtų suaukuota Ir 
pasiųsta “Kovai.”

Mums rodosi, kad su tais 
pinigais vertėtų padaryti se
kančiai: apmokėti visas lė
šas, kokias turėjo drg. Per
kūnas, Orintas ir aš( lėšų, 
rodosi, mažai bus), o liku
sius paskirstyti į tris dalis: 
Sąjungos namo fondui,“Lai
svės” popieros fondui ir Ru
sijos Liet. Soc. Dem. Darbi
ninkų Partijai. O gal “Lai
svės” redakcija žino svar
besnį reikalą, tuomet gerai 
'būtų, kad ji savo žodį tar
tu.

K. S. Sparas.
365 Carrie St., 

Schenectady, N. Y.
Nuo red. — Kadangi by

los vedima paėmė i savo 
klojamas... _ i rankas L. S. S. Pild.’Komi-

Tai tai))! Kun. Kemešio tetas ir pareikalavo, kad vi- 
įsteigtos ir vedamos organi-,sos aukos būtu jam perduo- 
zacijos sekretorius, žymus, tos, tai dabar męs nieko nė- 
katalikų spaudos išgarsintas žinome, kai]) dalykai stovi, 
veikėjas yra ne daugiau, ne ka Piki. Komitetas veikė ir 
mažiau, kaip paprastas špic- ka mano veikti, kiek fonde 

randasi pinigų, todėl nieko 
negalime tarti ir apie tų pi
nigų paskirstymą. Geistina 
būti! pirmiau išgirsti Pild. 
Komiteto raportas ir apys- 

bjaurės visokie Gudai, Bu- (kaita, o jau paskui matysis, 
čiai. Kaupai, Karosai ir kai- kaip dalykai stovi ir galima 
kurie kuningai, kurie nesi-(bus ka nors sakyti apie tuos 
drovėjo per porą mėnesių iš pinigus. Galimas daiktas,, 
laikraščių ir net iš ambonų kad dar Pild. Komitetas va-, 
pilti kibirus purvų ant tau-! r() ta byla pirmyn ir tie pi- 
tininkų sriovės už “šnipus” njbus išeikvoti.
ir “parsidavėlius,” kurių 
“šnipystės” nei parsidavi
mo” dar niekas nesusekė? NEŽINOJO, KAD SUV. 
Bijomės, kad “Darbininkas”« VALSTIJOS KARIAUJA, 
su “Draugu” ir tą donosči-’ 
ką taip pat paglostys ir iš-f 
teisins, kaip kad darė su Vi- 
skontu, su Laukaičiu ir su 
visa jiems panašia kompani-' 
ja. . . 1

Ir kur jau lietuviai nuėjo? 
Ar tai vyriški ir ar tai krik
ščioniški kovos būdai?

(“Tėvynė”)

liūs- šnipukas, denucijuojąs 
lietuviško laikraščio redak-

pasakys reverendus Kemė
šis? Kiek tuo faktu pasi-

LAIŠKAS “LAISVES”

TūlaBaltimore, Md.
! moterėlė, gyvenanti apie 25 
mylias nuo Baltimorės, Ho- 

,ward paviete, iki šiam lai- 
įkui nežinojo, kad Suv. Vals
tijos kariauja. Kada jai 
pasiūlė pirkti “Liberty 
Bonds”, ji pradėjo teirautis 
ir tik tuomet išgirdo apie 
karę.

Moteris pasakė, kad jos 
vyras ryte kaip 4 vai. išeinaT , V J 1 -X TV,*.

REDAKCIJAI.. į darbą ir vakare kaip 6 vai. 
Redak-'Sugrįžta. Ji turi daugelį 

mažų kūdikių ir per penkis 
metus niekur nebuvo išėjus 
iš savo stubos apart bažny- 

kuomet (č*os-

Gerbiama
ei ja!
Jūs atmenate tą baisų at

sitikima, kuris ivvko Hoo- 
sick Falls, N. Y.f 1 
drg. J. Perkūną ir kitus ne-, 
v .vi • v - p • ixaaarigi taip vibu muvųŽmoniškai sumuse lunatikai užima svarbią vietą ir kadangi šian- 
už skleidimą laisvos idėjos dien viso pasauho akls atkreiptos J 
tarpe tamsios liaudies, luo- gijos pasekmė, tai būtinai kiėkvie- 
met sykiu su drg. J. Perkū
nu nukentėjo A. Orintas ir 
aš.

Kiek man prisimena, pii 
miausia “Laisvės” r 
atsišaukė į visuomenę pra-

želį už.sufragisčių amend- jeto metų atsistojo ant tik- vena liudininkai. Teisybėj, 
mentą. Daryk fą viską, jei rų darbininkiško judėjimo Juozapavičius gyvena Ams

terdam, N. Y., bet kitų dvie-

dien viso pasaulio akis atkreiptos i 
didžiąją Europos karę, kuri yra reli

nas lietuvis turi perskaityti
, NAUJĄ KNYGĄ

Kas tai yra
edakcija P F I Į QJ JĄ 7 

acsisčtuKu į visuomenę pra-j** •
šydama atiku vedimui tos (Toje knygoje yra nurodytas teligi- 
i" i j i jos atsiradimas ir jos veikimas nuobylos, t. y., kad nubaudus Į pat pirmpradinio žmogaus iki must} 
mušeikas. Apart to, man ro-. ... .. .. . 1 nv; -I čia gaunamos ir kitokios visokiosdosi, pirmą pradžią aukų knygos. Reikalaujant katalogo ar ąt- 
padare “Laisvės” persona- L ’ \
las — sumetė keliatą dole- 13 Atlantic st., 
rių, nes būdamas Troy, N. 
Y., ligonbutyje gavau nuo 
draugo L. Pruseikos laišką, 
kuriame jis ramino, patarė 
nenusiminti, bet veikti savo 
dai’ba ir sakė, kad bus deda- t 7
mos visos pastangos, idant 
mušeikas nubaudus.

Byla buvo užvesta, bot ne
buvo kam tuo reikalu rūpin- 2201 Forbes st., 
tis ir dabar nuo to laiko pra
slinko keturi metai, bet apie 
tą bylą nieko nesigirdi — ai’ 
ji dingo, ar dar bus veda- SENBERNIAMS IR SEN' 
ma, — kada nors bus atnau
jinta.

Mano nuomone, pradėti tą 
bylą išnaujo būtų gana sun
ku, nes nežinome, kur gy-

sako reikia už 2c. stempą prisiųsti.
F. MILAŠAUSKIS 

, So. Koston, Mass. .

J. A. KATKUS
Užlaikau visokių knygų ir kitokių 

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

Krautuvė atvira nuo 7 iš ryto iki 
12 vidurnakčio. ,

Toliau gyvenantieji galit kreiptis 
laišku šiuo adresu:

J. A. KATKUS,
Pittsburgh, Pa.

Sauja Pipirų lf
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ne dėl idėjos, tai 
kūmo.

dėl žmoniš- pamatų.
j Progresyvis Moterų Susi- jų visiškai nežinome. 

Balsuok už sotialistų par- vienijimas skleidžia apšvie Mudviejų $u Orinta nuo

MERGĖMS
yra taip begalo žingeidi kny

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

Knygoj randasi puikus -paveikslai 
Kaina tiktai 35 centaL

2023 St. Paul Ave., Ch 
ba "Laisvis” knygyne, 
St., Brboklyn, N. Y. 
..., , j i .. ■ m

1
-'f

1

Vft \" • ■ s><■*** >. • >yv* Y*vj"'?''



įMMR

Tie Lithuanian Semi-Weekly 
mt at a tr »>

Published by the 
LITHUANIAN Co-OPER. PUB.

SOCIETY (Inc.)
.Every Tuesday and Friday at. 
183 Roebling St., Brooklyn, N.Y.

Yearly subscription rates: in 
U. S. $2.50,to foreign countries 
$8.50.

‘‘Entered as second class 
matter March 11, 1914, at the 
Post Office at Brooklyn, N. Y., 
under the Act of March 3, 1879. 
Telephone Greenpoint 5231.

Eina du sykiu savaitėj: Utar- 
ninkais ir Pėtnyčiomis, 183 Ro- 
•bling St., Brooklyn, N. Y. Lei
džia Lietuvių Ko-operatyviška 
Spaudos Bendrovė, 183 Roebling 
St., Brooklyn, N. Y.

Prenumerata metams: Ame
rikoj — $2.50, Kanadoje ir už- 
rubežiuose — $3.50; pusei me
tų Amerikoje — $1.25; Kanado
je ir užrubežiuose $1.75.
Telephone Greenpoint 5231.

LAIŠKAI Iš RUSIJOS.
Drg. J. Parulis, kuris pa

vasary išvažiavo į Rusiją, 
dabar rašo V. Paukščiui:

“Geras drauge! Dabar 
Rusijoj nauja staila. Visi 
vyrai pradėjo nešioti vieno
dus drabužius, išskyrus se
nukus ir jaunus. Man ta 
staila nelabai patinka. Taip
gi man nepatinka, kad ant 
kiekvienos stoties moterų 
būreliai dainuoja kokiu tai 
keistu balsu ir lyja šiltas 
lietus. Daugybė žmonių šo
kinėja ant vienos kojos, mo
sikuoja viena ranka. Gra
žu, ar ne? Viskas atbulai— 
naujai. Pirkau svarą laši
nių ir sviesto, mokėjau po 1 
rublį 80 kap. Pigu, šian
dien važiuoju į Maskvą.”

Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga
"Rrr-B v ----------------------------- ,^-r—,

Lietuviai piliečiai Massa
chusetts valstijoj, neužmirš
kite, kad jūsų priedermė at
einančiuose rinkimuose bal
suoti už:

John McCarty iš Abington 
ant gubernatoriaus; Sylves
ter J. McBride iš Water
town ant leitenanto guber
natoriaus ;Marion Sproule iš 
Lowell — ant valstijos sek
retoriaus; Walter S. Peck iš 
Stockbridge ant audito
riaus; Joseph Murphy iš 
Lowellio ant iždininko ir 
William R. Henry iš Lynn 
ant generalio prokuroro.

Tai Socialistų Partijos 
kandidatai.

šias į tas, kokios įvyko su 
draugu Bigelow.

Tos unijos pirminin
kas Amos Pinchot mano, 
kad Wilsono žodis užbaigtų 
panašias baisenybes, kaip 
linčiavimas niekuo nekaltų 
žmonių.

Męs manom, kad tas pra
šymas visai be reikalo. Wil- 
sonas nėra mažas vaikas ir 
jeigu jam rūpėtų, kad atei
tyje panašių baisenybių ne
įvyktų, tai jisai seniai jau 
būtų prašnekėjęs.

Juk juodašimčiai nužudė 
aidablistų agitatorių Little 
—o ar p. Wilsonas tarė savo 
žodi?v

kus peikia, o giria tautos 
pažangos partiją (Tai kun. 
Tumo part.). Atmainą pa
stebėję tūli kunigai tuo- 
jaus Šliupą į glėbį... Šliu
pas giriasi buvęs pakvies
tu su paskaitomis į Voro-

* nežą, kur Saulės kursis- 
tams davęs bene 12 pa
skaitų...”
Taigi, gerbiamas daktaras 

atvirsta. Bet tie, anot dak
taro, Rymo krokodiliai vis- 
tik dar nelabai užganėdinti. 
Štai, ir “Darbininkas” tei-

tiek ir jos žymiai džiugino 
Amerikos darbininkus.

Męs turime pamato spręs
ti, kad Lietuvos socialdemo
kratuose esama dviejų srio- 
vių. •

rus esąs socialistas Hillqui-( 
tas. Tuo būdu, tas organas 
aiškiai stoja už kapitalistų 
partijas.

Gerai. Bet tas kas stoja 
už jas, kas opiausioje šalies 
gyveninio valandoje eina su 
jais, o ne su darbininkų kle
sos partija, ar jisai nesiima 
ant savęs atsakomybes už’raujasi, ar iš tikros širdies 
tas nelaimes,bedas ir skriau-' 
das, kurios puls ant darbo 
žmonių (ir lietuvių!), jeigu 
laimės kapitalistai?

Tautininkai pradeda dide
lę domą kreipti į praplatini
mą savo laikraščiu. “Atei
tis,” kuri labai prastai sto
vėjo, susilaukia vis daugiau 
skaitytojų, šiaip ar taip kal
bant, tautininkai, nors jų ir 
mažai, didelę domą kreipia 
į savo laikraščius.

Tuo tarpu socialistuose e- 
sania asmenų, kurie pasta
ruoju laiku visais galimais 
būdais kenkia platinimui so
cialistų spaudos. Tas labai 
gaila ir pasekmės to, vėliau

Kova ant visų 
Keturių frontų.

Anądien męs gavom kelis 
numerius Petrogrado bolše
vikų laikraščio “Tiesa.” A- 
tydžiai peržiurėjom joje til
pusius straipsnius.

Lietuvių kalba “Tiesoje* 
dabar daug dailesnė. Kiek
viename straipsny žymu 
Kapsuko ranka. Dėl turinio 
—tai laikraštis gana įdomus 
bet, ginčių jame begalės, ži
noma, męs negalim būt kom- 
petentiški jųjų ginčiuose.

“Tiesa” šiuomi laiku yra

Šliupas tai daro?
Taigi, čia ir yra kabliu

kas. O kaip įlysi į svetimos 
sąžinės krepšelį?

Juk vieną kartą šliupas 
spaviedojosi, bet išsispavie- 
dojęs nusispjovė.

Ir todėl “Darbininkas,” 
kad išmėginus ar ištikrųjų 
Šliupas atsivertė, pataria 
kunigams būti atsargiais, o

Nuvertė Napoleono 
Paminklą Kaune.

Kaune “viešoje aikštėje” 
(pleciuje) buvo didelis pa
minklas, pastatytas 1843 m. 
paminėjimui nuveikimo fran 
cūzų imperatoriaus Napo
leono Bonaparto 1812 me
tais. Rugpjūčio 8 d. jis liko 
nuverstas. Apie tai rašo 
“Dabartis” pagal “Kowno-

ar anksčiau, bus labai liūd-; Olandijoje.
uos.

Tautininku tvirtovė — Su- 
siv. Liet. Amerikoje — vis 
labiau auga. Tą organiza
ciją kontroliuoja tautinin
kai.

Drg. J. Kamenevas, Pet
rogrado bolševikas, kaip ra
šo “Naujoji Lietuva” pasa
kė, jog nori, kad Stockholme 
įvyktų tarptautinė socialistų 
konferencija. Jisai laukia 
iš jos naudos.

Taigi, pasirodo, kad kai
riųjų socialistų tarpe atsine- 
šimas link tos konferencijos 
toli gražu ne vienodas. Ang
lijos ir Francijos kairieji 
draugai, taip-pat ir italai 
aiškiai stoja už konferenci
ja.

Tačiaus dalis Amerikos

Drg. Antanas Doviatas,iš
buvęs dvyliką metų kator
gos kalėjimuose ir laike re
voliucijos paliuosuotas, da
bar iš Petrogrado rašo V. 
Paukščiui:

“Šiuo tarpu esu sveikas, 
nors pilnos sveikatos netu
riu, būna tokios dienos, ku
rios labai sunku pergyventi. 
Bet, kiek galėdamas, stipri- 
nuos. Atvykęs į Petrogra
dą, gavau darbo gymo dirb
tuvėj “Treugolnik”. Darbas

-sunkus; uždirbu 10 rublių 501 kairiųjų su d. Rugers prie- 
kapeikų į dieną, bet prie to-|šingi tam. 
kio maisto brangumo sunku 
išgyventi. Netik maistas 
brangus, bet ir visi pragy
venimo reikmenįs. Ir kas ar
šiausia, kad tam brangumui 
galo nesimato, kasdien kai
nos vis kįla. Kada atvykau 
į Petrogradą, mėsos svarą

įgalima buvo gauti už 1 rub
lį 50 kapeikų, dabar reikia 
mokėti 2 rubliu 50 kapeikų; 
už sviesto svarą 2 rubliai 60 
kapeikų ir tai dar sunku 
gauti. Pieno butelka nuo 30 
iki 37 kapeikų,—pienas pra
stas ir nevisuomet galima 
gauti. Duona, palyginamai, 

, nebrangi: juodos svaras 10 
kapeikų, baltos — 17-18 ka
peikų. Duoną išduoda pagal 
kortas ir neduoda daugiau 
kaip lį svarą ypatai. Su
prantama, sunkiai dirban
čiam žmogui neužtenka.Nuo 
politikos ir nuo viso gyveni
mo esu labai atsilikęs ir ne
žinau nei ką rašyti.”

MASSES UŽDARYTA.
Savo laiku “Laisvėje” bu

vo minėta, kad pačtos vir
šininkas atėmė antros klesos 
teises anglų kalba einančiam 
žurnalui “Masses.” Dabar- 
gi tas žurnalas visiškai sus
tabdytas. Vadinasi, jeigu jį 
spausdins ir kokiu nors bū
du platins, tuomet leidėjas 
ir redaktorius bus patrauk-

šauni 
Kompanija.

“New York Times” garsi
na “statementą,” atkreiptą 
prieš Morris Hillquita. Po 
juom pasirašo F. Bohn, W.
E. Walling, Ch. E. Russell, 
H. Slobodin, W. Edlin, W. 
Ghent, W. Gaylord, A. Si
mons, H. Simpson, R. May
nard, J. Wilson, Ch. Wright,
F. Wolpe, Mila Maynard, R. 
Rives La Monte, Ch. Gil
man ir Oliver Carruth.

Tai visa Amerikos social- 
patriotija. Gaila, kad toj 
kompanijoj nėra vardo 
Džiano Spargo. Tuomet 
būtų buvęs pilnas kompletas.

Tie ponai kaltina Hillqui
ta, jog jisai “išduoda rusų 
revoliuciją ir suteikia pa
gelbės kaizeriui, kad esąs 
Lenino šalininkas.”

Visi tie ponai agituoja už 
Mitchelį, kaipo geriausią 
kandidatą į New Yorko ma
jorus.
’f Istorija pasibjaurės 
tais išdavikais darbininkų 
judėjimo. Koks gi skirtu
mas tarpe jų ir kapitalistų.

iAr Wilsonas 
prašnekės?

Amerikos unija prieš mi- 
litarizmą kreipėsi prie pre
zidento Wilsono, prašydama 
pratarti žodį, kuris galėtų 
sulaikyti baisenybes, paną-

Agitacija už 
kartuves.

Jeigu neklystame, tai bu
vo ponas senatorius Rootas, 
kuris parvykęs iš Rusijos į 
Ameriką, pradėjo šaukti,jog 
reikia karti visus tuos žmo
nes, kurie nepritaria dabar
tinės administracijos politi
kai.

Bet p. Rootas visgi Siek- 
tiek susilaikė. Dabar išėjo 
ant scenos kitas džentlemo- 
nas p. Henry van Dyke, bu
vęs Amerikos ambasadorius(sii keturių frontų. Pasiro- nebūtų nukentėjus. O da-

Kalbėdamas au-1 do, kad neištikimų atsirado, bar? 
torių kliube (New Yorke) net bolševikų eilėse.
p. van Dyke sušuko:

“Aš nesušaudyčiau, bet 
pakarčiau kiekveiną žmo
gų, net jeigu tai būtų kan
didatas į majorus, kuris 
pakelia savo balsą, prieš 
Ameriką šioje karėje už 
liuosybę ir demokratiją.

ant meditacijos ir rekolekci
jų bent dviem metam ir tik 
po tai pakutai Scrantono 
daktaras galės įeiti į klebo
niją, kaipo pilnateisis bosas.

Mums gaila to Šliupo iš 
teisybės. Jeigu žmogus bū
tų likęsis socialistu, kokiuo 
jis buvo 1904 metais, jeigu 

kraštutinių bolševikų rauko- jisai bent būtų likęs bedie
ve ir veda kovą su kitaip višku radikalu, kokiuo buvo 
manančiais draugais ant vi- ligi 1912 m.,—tai bent garbėligi 1912 m.,—tai bent garbė

buvo visas iš geležies, pusše- 
šiolikto metro augščio, svėrė 
20 pūdų ir apsiėjo Rusijai 
į 24,000 rublių. Minėtasis 
laikraštis aprašydamas nu
vertimą pamiklo, šitaip už
baigia:

“Prie aštuonkampio pa
minklo, ant archi tratų pri
taisytosios svogūno pavidale 
šalinės bonės buvo pilnos 
kregždžių lizdų. Per 74 me
tus buvo tame paminkle į- 
sigyvenęs visas būrys kregž
džių,kurios dabar neteko sa
vo namų. Šiaip, tu r būti, 
nieks daugiau nepasiges tos 
rusų išdidumo žymes. Kiek
vienas to paminklo nugrio
vime matys sugriautą rusų 
viešpatavimą Lietuvoje...”

World.”)
Gaila, kad p. Van Dyke 

nebuvo bernu Rusijos ex 
caro. Jisai, be abejonės, bū-
tų prasilavinęs korimo ama-vikams prikaišiojama, kad 
to.

Dabar gi jam reiktų pri
sidėt prie tos gengvės Ken
tucky bjaurybių, kurie norė
jo nužudyti socialistą Bige- 
low’a. v

| Net Scrantono požemiai 
Taigi, “faitas” su social- Protestuoja prieš Šliupą ir 

patriotais. tas žemės plotas, ant kurio
“Faitas” su menševikais, ’stovi Scrantone šliupo na- 
“Faitas” su Maskvos so-,mas, jau griūva į mainas, 

cialdemokratais. lApie tai praneša “Keleivio”
“Faitas” su neištikimais korespondentas iš Scranton, 

bolševikais, kurie įsiskverbė Pa-
į bolševikų partiją. Tie pa- j Griūva nameliai, griūva 
starieji bolševikai, kurie ne- senos tradicijos, griūva ati
deda pėda į pėdą paskui dd. toritetas!
Kapsuką ir Aleksą — pri-l Tik Betlejaus žvaigždelė 
pažinti labai pavojingais. > kįla ant klerikalų padan- 
Tiems neištikimiems bolše- !gės...

jie elgėsi, kaipo atžagarei-
viai ir t. t. j Tautos Taryba

Iš tos pat “Tiesos” maty-, Lietuvoj.
Vienas laikraštis gavo ži-

Kaip augalai gi= 
naši nuo gyvulių.
Neseniai esame “Dabarty

je” kalbėję apie amžiną ko
vą tarp gyvulių gamtoje; 
kaip kai kurios gyvulių veis
lės moka gi n tiesi nuo savo 
priešų. Šiandien papasako
sime, kokiomis įmonėmis au-

pų po 1,760 skonį jaučian
čių pumpurėlių. Bet yra ir 
tokių nuodingų augalų, ku
rių nuodingumo negalima 
susekti iš kvapo arba sko- > 
nio. Jų neėdimas, turbūt, y- 
ra persikėlęs iš senų seno
vės nuo vienos gyvulių kar
tos ant kitos. Eterinis alie
jus šalavijui ir kai kurioms 
mėtų rūšims tarnauja jų ap
saugai. Kitų augalų, kaipo 
širdažolės, arnikos-šilinės, 
gyvuliai neėda dėlto, kad jie 
labai kartus. Kartumą ski
ria taip-pat prie chemiškųjų 
apsaugos įmonių, bet d^r 
kuone daugiau yra mecha-' 
niškų apsaugos įmonių Kie
tų, kaip oda mėlynių bei 
bruknių lapų galvijai neėda. 
Neėda nei kietų triušių, be-- 
žiu, vilkadalgių ir viksvulių 
lapų. Kimbra-marlakinė gi- * 
naši aštriais šeriais, kiti au
galai tam turi dyglių ir ak
stinų. Akstinais vadina 
smailias augalo išaugas, o 
dygliais — smailas išaugas 
iš žievės. Vadinasi, smailios 
rožių išaugos bus dygliai, o 
ne akstinai. Labai gera dil
gėlių apsauga — gauruoti, 
deginą lapai, kurie lyg čirk
što įčirškia savo nuodų.Dau- 
gelis augalų ginasi nuo šliu
žų ir vabzdžių, kaip antai 
dobilai savo raugu, rūkšty- 
nės rūgščia ir t. t. O kadan
gi tie augalai stiklinėse trio# 
bose prasipuldo tą savo ypa
tybę, tai galima tvirtinti,jog 
augalai, būdami apsaugoje, 
prapuldė tuos chemiškus bei 
mechaniškus apsaugos įtai
symus dėlto, kad jiems jų 
tiktai lauke tereikia savo 
gyvybei išlaikyti.

(“Dabartis”)

“Vienvbė Lietuvninku”.• v

Mūsų tautininkai labai 
tankiai mėgsta girties, kad 
principe jie visuomet esą so-

ties, kad tūlus žmones ta 
partija nepriima j savo ei- nių, kad rugsėjo 18-22 dd. 
les, kiti vėlei patįs ją aplei- Vilniuje įvyko lietuvių sei- 
džia. Tų ginčų ten tiek pri- mas, kuriame dalyvavo 213 
sirinko, kad žadama net iš-! delegatų. 
leisti jų istoriją, ' 
pavadinta 
Pasirodo, 
“Tiesos”

. Ką svarstė tasai 
kuri bus‘ seimas — nieko nežinia, tiek 

‘Tiesos” istorija, tik tėra žinoma, kad Vilniu- 
kad pirmuosius je išrinkta Lietuvių Tautos 

numerius redagavo Taryba, kurion įeina Dr. Jo- 
Mykolascialistai,'tiktai, girdi, negalį‘d- L- Požėla, kuris socialde- nas Basanavičius, 

lietuviškais niokratų eilėse darbuojasi Biržiška, Kazys Bizauskas,susitaikinti su 
socialistais.” Užtat, jie pa
laiką Socialist Party ir bal
suoją už partijos kandida
tus...

Mūsų kaimynai iš “Vieny
bės” nuolatos giriasi esą i- 
dealiai socialistai.

Hm! Kas jie per vieni ir 
kokie jie yra socialistai da
bar galite persiliūdyt iš šio 
fakto: 6 d. lapkričio New 
Yorke įvyksta rinkimai, tu
rinti svarbą visai Amerikai. 
Rodosi, čionais, kaip sykis, 
reikėtų pasirodyt socialistų 
draugais. Na, o “Vienybė”
kaip elgiasi? Ji, neva nu
duodama bešališkumą, įvar
dija visų partijų kandidatų 
vardus— įvardija Mitchelį, 
Hylaną, Bennetą ir Hillqui
ta. Ir — įsitėmykite — ne
pasakydama blogo žodžio 
nei apie Mitchelį, nei apie 
Hylaną, nei apie Bennetą, ji 
nesidrovi apjuodint Hillqui
ta. Ji pasako, kad d. H. ne
švankiai apsiėjęs su tūla 
kriaučių unija ir esąs kapi- 
talistukas. Ji dar priduria, 
būk už Hillquita agituoja tik 
nešvarus socialistai, o šva
resnieji, girdi, atskįla nuo 
partijos.

Taigi, mūsų tautininkų or
ganas stengiasi įkalbėti lie
tuviam piliečiam, kad blo- 
giausias kandidatas į majo-

jau kokia 12—13 metų. Bet Saliamonas Banaitis, Pranas 
vėliau pasirodė, kad ir Po- Dovydaitis, Steponas Kai- 
žela neištikimas ir šiandien rys, Petras Klimas, Doratas 
jisai jau ne su bolševikais. | Malinauskas, Kun. Vladislo-

Šiuomi laiku bolševikų vas Myronas, ___
rajone vadovauja trįs inte- Naturavičia, Kun. Alfonsas 
ligentai V. Kapsukas, Z. A-(Petrulis, Dr. Jurgis Šaulys, 
leksa ir G. Liutkevičius. i Kanauninkas Kazys Šaulys,

Vieno dalyko męs nepatė- 'Jokūbas Šernas, Antanas 
mijome dar “Tiesoj” — tai Smetona, Jonas Smilgevičia, 
dolerinio argumento. Net Kun. Justinas Staugaitis, A- 
Kapsukas neprikišo Požėlai, leksandra Stulginskas, Jo- 
ekonominių interesų, biznio ' nas Vailokaitis, Jonas Vilei- 
ir dolerio. į šis.

Bet reikia tikėtis, kad su ( Toji taryba paėmė į savo 
laiku ir tas argumentas pri-1^.;
gis Petrograde. Juk jisai y-!

n’n Jn n H T'V v»/\ rr 1.T j

Stanislovas

laiku ir tas argumentas pri- * rankas civilę Lietuvos val- 
.. Taigi, išrodo, kad Lie

tuvoj įvyko bu rgf riedąs 
(klesų santaika). Iš sociali-

ra taip “vigadnas.” Drožk 
kam nors i akis doleriu ir 
priešas bus pasmerktas. Pas 
mus, Amerikoj, tas viskas 
madoje. O juk Amerika tu
rės įtekmes Petrograde jei
gu ne dėl ko kito, tai dėl tų 
doleriu, kurie siunčiami iš 
Amerikos!

Tai laikai, tai gadynė!

J. šliupui dar du metu 
Reik pakutavoti.

So. Bostono klerikalų laik
raštis džiaugiasi, kad senas 
bedievis Dr-as J. Šliupas jau 
pradedąs atvirsti ant tikro 
kelio. Sako*:

“Iš laišk^ matyt, kad
Šliupas d 
pas kuni

nai lankosi net
Santarinin-

-a "

Parsiduoda Fotografijų Ga
lerija su štoru. 

įdirbtas, daroma 
galai gina save nuo gyvulių.; 100 iki 250 dol. 
Žinia, kad gyvuliai išimtinai 
minta augalais, nėsa ir plė
šriųjų gyvulių tegalėjo atsi
rasti tiktai iš mintančiųjų 
augalais. Ir tiktai dėl che
miško augalų sudėjimo ir 
mechaniško jų įtaisymo gy
vuliai jų negalėjo suėsti ir 
visų išnaikinti. Tas gyvu
lių apsaugos įmones skiria
me į vidujines ir lauktines 
Svarbiausios vidujinių ap
saugos įmonių yra šitos 
štai: Aliejus, rūgštys, sultys, 
augalų nuodai ir t. t. Tarp 
kiauliažolių yra daug rūšių, 
kurių neėda kiti gyvuliai ir 
nevalgo žmonės, šenai pri
klauso drignės, diguldagiai 
ir vilkavyšnės. Ypatingas 
daiktas, kad kai kurie gyvu- 
iai ėda tuos augalus ir jiems 
nieko nekenkia; pavyzdžiui, 
triuškiai galima keliatą mė
nesių šerti be kenksmo vil- 
kavyšnių lapais, bet tokio 
triuškio mėsa žmogui ne
sveika valgyti. Klausimas, 
iš kur gyvulys žino, kad tie

kvapo ir skonio.
skoni junta geriau, negu 
žmogus. Pavyzdžiui, ant 
žmogaus liežuvio tėra tiktai 
devynios karpos, po 200 iki 
300 skonio pumpurėlių, o ant

stų šiame surašė męs pažįs- karvčs liežuvio yra 20 kar
tame M. Biržišką ir Kairį. .tame M. Biržiška ir .
Visi kiti klerikalai ar tauti- Į 
ninkai. Iš radikalu tėra J.

nėra A. Janulaičio, kuris, ro
dosi, paleistas iš nelaisvės. 
Kiek galima spręsti iš jo laiš 
kelio, rašyto d. Grigaičiui, 
Janulaitis tapo tautinės vie
nybės idėjos priešu.

Lietuvos darbininkų reika
lais turi rūpintis savystovė 
Lietuvos socialdemokratų 
partija. Žinių apie savy sto
vį \ partijos veikimą męs 
lauUte Jaukiame. Pereitą 
vasarą męs jų turėjom, šięk

rain

Biznis iš- 
įeigų nuo 
S tako ant., 

apie 1,000 
turi turėt

ranku randasi
dol. Pirkėjas
cash 1,000 dol.,kiti ant mort
gage.

M. F. Trakimas

Bayonne, N. J.

■DU BROLIU’
Worcesterio scenoj

Su baloj e. 10 Lapkričio-Nov. 
1917 m.

Pradžia 8 valandą vak.

Tuckerman Svetainėje.
Tuckerman St.,palei Armory 

Sq., Worcester, Mass.

Tai yra puikiausias TE
ATRAS su dainomis iš tikro 
lietuvių gyveninio. Prieder
mė kiekvieno lietuvio pama
tyt šį puikų veikalą.

Tikietai 25c., 35c. ir 50c.

Tikietus galima gauti J. 
Neviacko ofise, 149 Millbury 
St. ir pas aktorius.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

KODĖL 
nebūt linksmu, kuomet 

kaštuoja tiek mažai?
Galvos skaudėjimas ir nerviškumas, 

daugiausia paeina nuo silpnų akių.
Vienintelis išairydymas, — moksliškai pri

taikyti akiniai. Matykit akiu apecia- 
Uatų jo APTIEKOJE ’ 

DR. MEDOFF
500 Grand St. Union Av,. Brooklyn, N.Y.

miHnn nn

OFISO VALANDOS: 
nuo 9iki MrytetmxioSH8v»k. 
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Kitomis valandos! ta *alta>a matyt
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Juozo Sūnus.

dosi,kokią' nors draugi jėlęar 
kuopelę galėtų palaikyti.

Iš laikraščių pareina tik 1 
egz.

nieko neveikia.
Jaunas Vaikinas.

BAYONNE, N. J.
Ar visi žinot, kaip bayo- 

niečiai taip ir apielinkės lie-

“Keleivio.”
Pakeleivis.

$4.56. Viso labo $14.66. Vi
siems aukavusiems tariu šir
dingą ačiū.

A. Lukaševičius.

Rusijos Valdiškosios 
ČED1JIM0 KASOS

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

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

KORESPONDENCIJOS
AKRON, OHIO.

14 d. spalių buvo prakal
bos, surengtos vietos anglų 
socialistų partijos skyriaus. 
Kalbėjo garsi socialiste K. 
R. O’Hare. Vietos kapita
listai ir jų spauda, kaip tik 
išgirdo, kad ji žada su pra
kalbomis atsilankyti, tuo- 
jaus pradėjo savaip “garsin
ti”. Kapitalistų laikraščiai 
ant pirmo puslapio pradėjo 
rašyti, kad ji vežiojasi su sa
vimi socializmo nuodus ir 
tais nuodais užkrečia žmo
nes, veda prie pražūties. Ji, 
girdi, griauja Kristaus mok
slą ir ardo artimo meilę.

Žodžiu, geltonoji spauda 
išgarsino labai puikiai ir 
minėtoj dienoj žmonių prisi
rinko pilna svetainė. ...

Pasirodžius kalbėtojai ant 
steiciaus, pirmiausia “pa- 
ačiavo” kapitalistų spaudai 
už tai, kad apie ją plačiai iš
garsino, sakydama: “Kapi
talistai gudrus, kaip žalčiai 
ir kvaili, kaip varnos! Aš 
tikiu, jeigu socialistai būtų 
bandę mano prakalbas gar
sinti už pinigus kapitalistų 
spaudoj, tai vietos nebūtų 
gavę, bet dabar jie išgarsi
mo, nereikalaudami jokio at
lyginimo.”

Paskui kalbėjo apie kas
dieninius reikalus, darbinin
kų vargus ir nurodinėjo, 
kaip darbininkai gali page
rinti savo būvį. Kvietė vi
sus balsuoti už Socialist 
Party kandidatus ir t. t

*
* a

Jau ir čia lietuviai įsteigė 
kooperatyvę valgomų daiktų 
krautuvę, kuri randasi po 
N336 W. Bartgert St. Geis
tina būtų, kad daugiaus vie
tos lietuvių prie tos koope
racijos prisidėtu.

A. M. Belsch.

MUSKEGON, MICH.
(Nuo mūsų korespondento).

20 d. spalių buvo didelės 
prakalbos L. D. L. D.83 kuo
pos. Kalbėjo keturi kalbėto
jai. Pirmas kalbėjo V. Va- 
sys apie bėgančius reikalus; 
antras kalbėjo M. Punis apie 
klesų kovą; trečias kalbėjo 
P. Kaupas apie trustus, kaip 
jie žmones išnaudoja; ket
virtas kalbėjo B. Babraus- 
kas apie literatūros naudin
gumą ir puikiai nupiešė L. 
D. L. D. tikslą. Pertrauko
mis buvo puikių pamąrgini- 
mų, — monologų, deklama
cijų ir 1.1. Prakalbos pa vy
ko puikiai.

CLEVELAND, OHIO.
Vietos lietuviai pradeda 

smarkiai veikti. Bėgyje 
dviejų savaičių buvo sureng
tos dvejps prakalbos Lietu
vių Moterų Progresyvio Su- 
sivienyjimo 24 kuopos. Kal
bėtojais buvo kviesti d r. 
Montvidas ir d-rė J. Baltru
šaitienė. Dr. Montvidas kal
bėjo du vakaru, nurodinėjo, 
kaip moterįs privalo užsilai
kyti, kaip apsisaugoti nuo li
gų ir t. t. D-rės Baltrušai
tienės kalba darė nepapras
tą ant moterų įspūdį. Ji 
puikiai nupiešė visus moterų 
vargus.

Sulyginus su pereitais 
metais, šiemet dvigubai mo
terų atsilanko į parengtas 
prakalbas.

Laike prakalbų tapo ne
mažai išplatinta literatūros.

^Lavinimosi Ratelis rengia 
diskusijas. Merginos irgi 
rašosi prie ratelio ir ima 
dalyvumą diskusijose. Rate- 

uso prie draugijų 
fcpadavė sumanu

Per visą savaitę tapo par
duota už keliatą dolerių Su- 
sivienyjimo išleistų knygų 
ir prie kuopos prisirašė ke
lintas naujų narių.

mą, kad sąryšis stengtųsi į- 
gyti nuosavą svetainę. Da
bar tą įnešimą visos draugy
stės svarsto ir galimas daik
tas, kad nutars statyti.

Mirtos draugystė nutarė 
parengti vakarą “Laisvės” 
naudai arba, geriau sakant, 
palaikymui darbininkiškos 
spaudos. Į komitetą išrink
ta šios ypatos: V. Strygas, 
Kvedaravičius ir Balčiūnas. 
Komitetas rūpinsis surengti 
kožingeidžiausį vakarą ir 
kad išplatinti kodaugiausia 
literatūros. Tuomi norima 
parodyti vietos fanatikams, 
kad pažangieji lietuviai ei
na progreso keliu pirmyn ir 
skleidžia apšvietą.

Apleistasis.

SAGINAW, MICH.
Į čia nežinia iš kur atsi- 

baladojo tūlas kunigužis ir 
nori sutverti parapiją. Da
bar vaikščioja po stubas ir 
užsirašinėja dievočius ir be
dievius. Taipgi agituoja, 

|kad lietuviai neskaitytų dar
bininkišku laikraščiu, bet tik4- V z

kunigų leidžiamus.
21 d. spalio tas kunigužis 

buvo surengęs neva prakal
bas. Pasigyrė, kad dėl lie
tuvių labai daug nuveikęs, 
nes įvairiuose mažuose mies
teliuose sutvėręs lietuviškas 
parapijas. Girdi, kam duo
ti kitiems save skriausti. Pa
baigoj visiems liepė prisira
šyti prie parapijos ir žadėjo 
į klausimus atsakyti. Pra
sidėjo klausimai. Tūlas žmo
gelis užduoda sekantį klau
simą: “Ką męs turime dary
ti, kuomet negalėsime kuni
gų užlaikyti? Čia lietuvių 
mažai, o kunigų kišeniai vi
suomet būna be dugnų.” Ki
tas vėl priešinasi, kad lietu
vių kunigai bažnyčias ati
duoda vyskupams ir t. t. 
Kunigas atsako:: “Jeigu 
bažnyčios nebūtų ant vys
kupų užrašytos, tai jas lietu
viai pragertų.”

Publikos užsilaikymas ko- 
šlykščiausias. Katalikės 
moterėlės pradėjo visokiais 
žodžiais plūsti tuos, kurie 
davė kunigui klausimus, ar
ba norėjo su juomi vesti dis
kusijas. Taipgi atėjo kelia- 
tas lenkų-parapijonų ir pra
dėjo triukšmą kelti. Lietu
viai juos išmetė laukan. Mat, 
dabar, nesant lietuvio kuni
go, lenkų kunigas patarnau
ja ir lietuviams. Ir dabar, 
norėdamas apginti savo biz
nį, atsiuntė lenkus lermą 
kelti, kad nepavyktų sutver
ti lietuvišką parapiją.

Mat, kiekvienas rūpinasi 
ne dūšių “ganymu,” bet biz
niu.

* *
Paskutiniame L. D. L. D. 

77 kuopos susirinkime tapo 
suaukauta $2.00 New Yorko 
ir apielinkės teisių draugi
jai. Aukavo šios ypatos: Q. 
Čičnis — 40c.; K. Stepona- 
viče — 35c.; M. Burokas, S. 
Ruzgis, S. Kisielius ir J. Ša
pokas — po 25c. Prie kuo
pos prisirašė du nauji na
riai. Dabar kuopa turi apie 
30 narių. *

* *
19 d. spalių buvo susirin

kimas L. S. S. 250 kuopos, 
kuriame irgi tapo suaukuota 
Teisių draugijai $3.75. Au
kavo: J. Bartašius — $1.00; 
A. čičinis, J. Šapokas, S. Ki
sielius ir M. Burokas — po 
50c.; S. Ruzgis, K. Stepona- 
viče ir B. Geneikis — po 25 
c. Dėl Socialist Party rin
kimų agitacijos reikalams 
suaukauta $2.50. Aukavo: 
J. Bartašius ir A. čičinis — 
po 50c.; J. Šapokas, M. Bu
rokus, S. Ruzgis, S. Kisie
lius, B. Geveikis ir K. Ste- 
ponaviče — po 25c. Prie 
kuopos prisirašė du nauji 
nariai. Dabar kuopoj yra 
virš 20 nariu.

Kuopa rengia didelį mas- 
kų balių, kuris bus 29 d. lap
kričio, Pouzene svetainėj. 
Geriausia apsimaskavusiem 
skiriamos šešios dovanos.

Pastaruoju laiku čia dirb
tuvėse buvo varoma smarki 
agitacija, kad darbininkai 
pirktų taip vadinamus “lai
svės bondsus.” Kurie neno
rėjo pirkti, tuos iš darbo pa
varė. Tūlose dirbtuvėse 
pakėlė ant 10 nuošmičių 
algas, kad tik darbininkai 
daugiau “bondsų” išpirktų. 
Bet buvo keliama tik tiems, 
kurie pirko “bondsus.”

Jeigu čia gyvuotų unija, 
tuomet, be abejonės, už to
kius “prasižengimus” darb
daviai nepavarytų darbinin- 

iš darbo.

RACINE, WIS. 
Pranešimas.

7 d. lapkričio, “Socialistų 
Svetainėj,” 500 Monument 
Sq., bus 124 kuopos mėnesi
nis susirinkimas. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Visi na
riai privalote atsilankyti,nes 
šiame susirinkime bus pri
imtas projektas ir konstitu
cija Teatrališko Ratelio, ku
ris yra tveriamas prie L. S. 
S. 124 kuopos.

Komitetas.

CLIFFSIDE, N. J. 
(Nuo mūsų korespondento).

S. L. A. 70 kuopa buvo su
rengus “Apdraudos ir Svei
katos Savaitę,” kuri prasi-

22 d. spalių buvo paskaita. 
K. S. Karpavičius skaitė 
“Darbininkų padėjimas A- 
merikoje” ir O. Alytienė — 
“Apdrauda ir pašelpa.” Pub
likos atsilankė nedaug; užsi
laikė ramiai.

24 spalių turėjo įvykti pa
skaitos, bet publikos mažai 
atsilankė ir prakalbos neįvy
ko.

25 d. spalių buvo paskaita 
ir prakalbos. R.Adžgauskas 
skaitė: “Namų ir ypatos hy- 
giena;” kalbėjo Liutkauskas 
apie S. L. A. Publikos atsi
lankė nedaug.

27 d. spalių buvę balius. 
Publikos 
gai.

atsilankė ipkaitlin-

BAYONNE, N. J.
28 d. spalių buvo prakal

bos parengtos Jaunuomenės 
ir Dailės ratelio. Kalbėjo p. 
J. Liutkauskas. Kadangi ta
me ratelyje priklauso viso
kių nuomonių žmonės, tai 
buvo pirmininko instruk
tuotas kalbėtojas, kad neį
žeistų nei keno persitikrini
mų. Na, ir matėsi, kad kal
bėtojas labai save valdė, per 
ką jam buvo sunku kalbėti.

Daugiausia buvo kalbėta 
apie dailę ir jos bepartyviš- 
kumą. Po prakalbos kilo di
delės diskusijos. J. Liut
kauskas atsisako atsakinėti 
į klausimus bei užmėtinėji- 
mus ir prašo, kad pirminin
kas niekam neduotų balso. 
Pirmininkas duoda “vėjo”, 
sakydamas, kad: “kalbėto
jas įsivėlei į politiką ir da
bar nenori atsakinėt. Gir
di, pas mus įsigyvenęs pap
rotys atsakinėti į visus klau- 
Simus bei užmetimus.” Pub,

lika juokiasi, d Liutkauskas 
skundžiasi, kad ir pirminin
kas einąs jau ant jo. '

Paduota iš publikos pro
testo rezoliucija prieš vers
tiną kareiviavimą ne pilie
čiams. Kalbėtojas atsisako 
tokią rezoliuciją skaityti. 
Girdi, “sutinku,” bet kodėl 
nepasakyta rezoliucijoje,kad 
męs esame Lietuvos pilie
čiai, o ne Rusijos. Užklaus
ta, keno jis pilietis? Atsa
ko— Amerikos. Tai kodėl 
nesivadini Lietuvos? Jei jau 
Rusijos piliečiai turi vadin 
tis Lietuvos piliečiais, tai ir 
Amerikos taip-pat? Tyli. 
Užmetimas, kad visa prakal
ba buvus gero velijanti lie
tuvių jaunimui, o dabar ka
da tam jaunimui gręsia ka
rės pavojus, tai atsisakote ją 
gelbėti. Ar čia ne veidmai
nystė? Mikčioja ir prašo 
rateliečių, kad būtų atidėta 
rezoliucija ant kito karto, o 
ne dabar priimta. Rezoliu
cija liko atidėta. Ant galo 
buvo smarkiai kritikuoja
mos jo pažiūros j pasiliuosa- 
vimą iš dabartinio surėdy
mo. Manau, kad gal seniai 
jis buvo tokioj pirtyj, kokią 
turėjo Bayonnėj.

Kunst Albers.

INDIANAPOLIS, IND.
Šitas miestas yra sostai nė 

Indianos valstijos, turinti 
250,000 gyventojų. Daugiau
sia čionais prasiplatinusi 
plieno išdirbystė.

Miestas gana dailus. Dau
giausia iš ateivių čionais gy
vena slavokų. Jų yra čia la
bai daug.

Lietuvių Indianapoly yra 
tik 14-ka familijų. Jokios 
draugijos lietuviai netu
ri. Daugiausia žmogu-

SO. BOSTON, MASS.
(Nuo mūsų korespondento).

Mūsų kolionija iki šioliai 
buvo garsi tik pasižymėju
siais prakilniais veikimais ir 
inteligentija, bet paskuti
niuoju laiku pagarsėjo ne
švariausiais žmonėm iš kleri 
kalų abazo. Du veikėjai,Ra
manauskas ir Mikalauskas, 
buvo jau nuo seniai nužiūri
mi, kad užsiima juodais dar
bais ir paskutiniu laiku vi
sai paaiškėjo. Mikalauską 
sugavo J. B. Smelstorius. 
Buvo taip :Smelsto rius kalbė 
jo Brighton, Mass., ir tuomi 
tarpu įslinko svetainėn Mi
kalauskas su kokiu tai ang
lu. Kalbėtojas pamatęs nu
žiūrimus svečius, viešai juos 
pasveikino, pakviesdamas 
gerai įsitėmyti į jo kalbą ir 
paskui viską valdžiai pra
nešt. Publika, išgirdusi,kad 
randasi šnipai, labai sujudo 
ir norėjo juos išmest lauk. 
Tačiaus kalbėtojas publiką 
nuramino ir šnipams leido 
būti iki galo prakalbos. Ant 
rytojaus Smelstorius aplai- 
ko laišką nuo distrikto ad
vokato, idant ateitų ant pa
siteisinimo. Smelstorius nu
ėjo. Distrikto advokatas 
pagrasino, kad liautųsi agi
tavęs savo prakalbose prieš 
konscripciją ir kurstęs žmo
nes prieš valdžią. Smelsto
rius užklausė, kas jam 
kias melagingas žinias 
teikė. Vienok distrikto 
vokatas vieton atsakyti,
duoda klausimus Smelsto- 
riui, būk jis tą ir tą sakęs,, 
bet Smelstorius griežtai at
sakė, kad apie pąnašius da

 

lykus nebuvęs neiįužsiminęs, 
nes kalbėjęsv vi 
moj. Tuomet

to- 
su- 
ad- 
už-

kitoj te- 
pat esan-

tis detektyvas (tas pats, ką 
buvo su Mikalausku ant 
Smelstoriaus prakalbų) įsi
kišo, sakydamas: “taip,tu tą 
sakei?” Tada Smelstorius 
užklausia to pono—ar su
pranta lietuvių kalbą? —De
tektyvas prispirtas prie sie
nos, prisipažino, jog jam 
taip sakė Mikalauskas. Na, 
ir tuomet Smelstorius jiems 
paaiškino, kas per vienas y- 
ra tas Mikalauskas.

Gi Ramanauskutį sugavo 
Michelsonas taip pat pana
šiai per savo prakalbas So. 
Bostone, ir paskui išvažia
vęs su maršrutu į Pennsyl- 
vaniją, kuomet Ramanaus- 
kutis rašė laiškus policijai 
visų tų miestų, kur tik Mi
chelsonas turėjo kalbėt. 
Taigi, dabar tiedu klerikalų 
“didvyriai” yra jau paskelb
ti viešai per spaudą šnipais.

Tai matote, mūsų kolioni- 
joj atsirado šnipai ir mūsų 
vietiniai draugai socialistai 
jiems “maskas” nuplėšė ir 
parodė viešai visam pasau
liui darbininku išdavikus, c

26 d. spalių Bostone kal
bėjo prof. Scott Nearing. 
Publikos buvo susirinkę apie 
1,500 ,veik pilna People’s 
Temple svetainė. Prof. 
Scott Nearing savo kalboj 
daugiausia pašventė laiko 
patardamas rūpintis savo 
reikalais ir kaip organizuo- 
ties, idant paimt valdymosi į 
savo rankas. Taipgi patarė 
visiems darbo žmonėms bal
suot už socialistų pastaty
tus kandidatus i miesto vir
šininkus. Publikai labai pa
tiko prof. Scott Neari n go 
kalba, ką liudijo gausus del
nų plojimas. Tik apgailėti
na, kad lietuvių visai mažai 
atsilankė.

*
* *

28 d. spalių buvo L. S. S. 
VI rajono prakalbos So. Bo
stone. Kalbėjo drg. J. Pui- 
šiūtė iš Worcesterio. Savo 
kalboj aiškino teisių keistu
mą šiame kapitalistiškame 
surėdyme. Būtent, tais pa
čiais įstatymais vieni būna 
nuteisti, o kiti išteisinti, 
daugiausia žiūrima ant tur
tingumo ir įtekmingumo, 
taip kad dabartinėj tvarkoj, 
jei tik būsi turtingu, nieka
da neprasikalsi... Abelnai, 
kalba buvo labai turtinga, 
^ublikos buvo pilna Lietuvių 
Svetainė. Aukų surinkta 
dėlei agitacijos išrinkimui 
socialistu i miesto viršinin
kus 23 dol. su centais.

*
* *

L. S. S. 60 kp. šiemet gerai 
darbuojasi agitacijoj rinki
mu miesto viršininku. Tas 
pagirtina, bet tuom rūpina
si tik kelintas draugų, o visi 
kiti nieko neveikia. To viso 
priežastimi, turbūt, bus e- 
santi socialistuose ginčiai, 
nes vieni kitus betikindami, 
nemažai energijos suvarto
jo, pagalinus ir susipyksta, 
todėl dabar vieni ant kitų 
kreivai žiūrėdami, nebesi
lanko nei j susirinkimus ir 
turi energijos veikt.

BINGHAMTON, N, Y.
Pastaruoju laiku man pa

teko į rankas laiškas, rašy
tas “Kovos’ ’ administrato
riaus vienai vietos mergi
nai. Jis tame savo laiške 
sako: “Klausykite,Bįngham- 
tonietės, kur jūs padėjote 
savo vaikinus, ar visus apže- 
nijote, ar juos į kariumenę 
paėmė, nes viską pas jus 
veikia merginos, — prakal
bas, koncertus ir kitokias 
pramogas rengia merginos; 
teatrus rengia merginos, lį- 
tej-aturą platina merginos ir

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 gilumų iš vietų, kurias užėmė vokiečiai.

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

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

---I

t. t. Tai ką veikia jūsų vai
kinai?”

Aš pasakysiu, kad mūsų 
vaikinai turi “svarbesniu” 
darbų ir kištis į tokius daly
kus, kuriuos gali merginos 
atlikti, būtų “prasižengi
mu.” Turite atsiminti, kad 
dabar įstatymais uždrausta 
degtinę gaminti, tai didžiu
ma vaikinų stengiasi kogrei- 
čiausiai esančią sunaikinti 
ir paskui visuotiną blaivybę 
įvesti. Apart to, yra kelia-1 
tas lietuviu, kure užlaiko au- 
tomobilius ir iš to nori pada
ryti pragyvenimą. Ir čia 
mūsų vaikinai privalo prisi-

ninku reikalus. Apart to, 
“Laisvę” turi apsirinkus už 
organą ir nariai gauna pre
numeratą metams tik už 
$1.50. Kurie norite prisira
šyti arba gauti platesnių in
formacijų, kreipkitės kas 
trečias utarninkas, apie 8 
vai. vakare, į A.Lutvino sve
taine, 69 So. Park St., Eliza
beth, N. J.

Aukavo Teisių draugijai 
'šios ypatos:
!A. Stankevičius, J. Mačiuls- 
kas, J. Kentrus, J. Bitė, K. 
Žukauskas, K. Pranciškūnas

- ir T. Kraučiūtė — po 50c.; 
dėti prie automobiliu užlai- Kulšis ir J. Vilkas-— po 
kymo, — duoti jiems darbo.1 

Pasilinksminimu mūsų di
džiumai vaikinų nereikia;jie 
turi savo “ęhorą”, kuris vi
suomet dainuoja antrą va
landą naktį, kuomet grįžta 
nuo “sunkaus” darbo, naiki-1 
nę svaiginančius gėrymus. 
“Choras” labai puikus, pa
žadina iš miego visus gyven
tojus tų gatvių, kuriomis ei
na.

!30c.; J. Sigarskis, A. Luko
ševičius, J. Marcinkevičius J. 
Augustas, E. Serelis, F.Yen- 
kauskas, V. Liupšis, F. Sa
dauskas, V. Skodis, B. Ma
jauskas, D. Brukauskas, K. 

i Kicena, K. Dudolis, A. Ka- 
i marauskas, J. Matejušas, K. 
ĮČiurlis, S. Domalevičius, F. 
I Petrašiūnas, N. Janušaitis, 
J .Kindaras, J. Juzaitis, J. 
Sindar, J. Bitter, J.Vizbar—*

Gal ir dabar sakysite, kad i §niljlkių 
t t ’ ! (F 4 ET/? l^k^ (M A V«

mūsų vaikinai nieko nevei-į 
kia? O kas pasiuntė į 
“Kovą” tokią puikią rezoliu
ciją, užgiriančią jos vyriau
sybę? Gal ir tą darbą pri- 
mesite vietos merginoms? 
Tai mūsų vaikinų triūsas!

Aš protestuoju prieš mer
ginas, ir tuos vyrus, kurie, 
kritikuoja vietos vaikinus ir, tuviai, kad L. S. S. 36 kuopa 
dar drįsta sakyti, kad jie stato labai puikų ir didelį 

I veikalą 4 aktų dramą “Val
kata”, Subatoje, 10 d. lapkri
čio (November), 1917, J. 
Mydosh svetainėj, 94-96 E. 
21st St., Bayonne, N. J. Pra
džia 7 vai. vakare.

Taigi vietos ir apielinkių 
lietuviai nepraleiskit progos 
neatsilankę. Jūs žinot, kaip 

(veikalas yra puikus ir įspū
dingas, tai ir lošėjai yra pa
garsėję L. S. S. 11 kuopos 
iš Newark, N. J. Taipgi bus 
pagarsėjusių monologistų, 
deklamatorių ir dainininkų

NASHUA, N. H.
(Nuo mūsų korespondento).

21 d. spalių čia buvo dide
lė demonstracija, kurią su
rengė visos vietos dirbtuvės. 
Demonstracija buvo rengia
ma tuo tikslu, kad geriau iš
garsinus Liberty Bonds. Vi
sose dirbtuvėse darbdaviai 
prievarta verčia darbinin
kus pirkti Liberty Bonds ir 
tūlose dirbtuvėse net iš dar
bo pavarymu grasina, kurie 
atsisako pirkti.

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

bos, kurias surengė Tėvynės 
Mylėtojų Draugystė. Kal
bėjo L. Pruseika, “Laisvės” 
redaktorius. Publikos susi
rinko gana daug. Kalbėto
jas savo užduotį atliko labai 
gerai ir publika likosi pilnai 
užganėdinta.

Buvo išnešta protesto re
zoliucija prie kėsinimąsi im
ti į armiją ir nepiliečius. Pa
skui rinkta aukos New Yor
ko ir apielinkės teisių drau
gijai; viso surinkta $14.66.

Prie draugijos prisirašė 7 
nauji nariai.

Patartina vietos lietu
viams, kurie dar nepriklau
so prie pašelpinių draugijų, 
Sirisirašyti prie Tėvynės My- 
ėtojų, nes ši draugystė lais

va ir visuomet remia darbi-
MB

Kviečia Komitetas. ;
(89—90)

Reikalinga
Darbą gausi visada. Reika
lauk informacijų.

Nossokoff’s Internetional 
. Barber School, 1202 Penn 
. JAve., Pittsburgh, Pa.

LIETUVIŠKA APTIEKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles filiM 

apturėti per pačtą:
Nuo reumatizmo .... .................I1.H
Kraujo Valytojas ............................. l.Of
Vidurių Valytojas .......................-r 1.0i
Vidurių Reguliatorius..................... BOe.
Irojanka 25 c., 50 c., ir $1.00.

Ir visokias kitokias gyduoles 
risokių ligų, kurios čia dar nepami* 
nėtos, galima gauti per pačtą.x

P. A. URBONAVIČIUS*
151 METROPOLITAN AVB 

BROOKLYN, N. Y. ,

i
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e Telephess SH CreenpsiBt.
Daktaras J. MISEV1CE Ij

Specialistas širdies Ir i 
Plaučių ligų.

Nūs 8—10 ryte
Nūs 12—2 po piet •
Nuo 6—8 vakare.

270 BERRY STREET ’
BROOKLYN, N. Y. <

Tek 2372 Greenpoint.
(i

F orui šiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pi j anus.

VYRAI IR LEIDĖS, — 
š AR AP!

Vyrai ir leidės, — šarap! 
Jau sūdna diena nebetoli. 

. “Saulės” gazietos, kuri ran
dasi nelabai toli nuo švento 
Piterio vartų, redaktorius 
pasiskelbė augščiausiu pra
našu. Jo protas pradėjo 
veikti viršgamtiškai, gavo 
nuo šventos dvasios įkvėpi
mą ir dabar griešnam pa
sauliui savo pranašystę pa
skelbė. Gazietoje “Saulėje” 
štai ką rašo:

“Iszsipildo žodžei Raszto 
Szvento.

Kaizeris panaszus in bestija 
apie kuria apraszoma per
skyrime XIII, apreiszki- 

muosia Szv. Jono 
apasztalo.

Skaitant Nauja Testamen
ta, Szv. Jono apasztalo ap- 
reiszkimuosia, | įersky ri me 
XIII skaitome.

1. Ir regėjau bestija isz- 
einanezia isz mariu, turin- 
czia septynes galvas, ir de- 
szimts karunu o ant gaivu 
jos vardai bliuznyjimo.”

Isz to matome, jog kaize
ris ineina in taji pranasza- 
vima su savo galva ir sze- 
szioms galvoms savo su nu. 
Ragai tosios bestijos tai de- 
szimts kuningaiksztyssziu— 
Bavaria, Prusai, Saksonai, 
Vurtenburgas, Mecklenburg 
Szvariu, Mecklenburg-Stre- 
liz, Saxe-Veimor ir Olden- 
burgas. Aiszku pranasza- 
vimas parodo kaizeri su sep
tynioms galvoms ir deszimts 
ragais, ant kuriu randasi po 
viena karūna, o ant juju gai
vu vardai bliuznyjimo, kuris 
nereikalauje jokio iszaiszki- 

' nimo, nes isz žodžiu paties 
kaizerio “Gott mit uns!” ga
lima suprasti taji bliuznyji- 
ma priesz pati Dieva.

Dabar imkime 2 paragra-
fa:

2. — “O Bestije, kuria re
gėjau, lygi buvo lusziui,o ko
jos jos kaipo kojos meszkos, 
o nasrai jos kaipo nasrai le
vo. Ir davė jai smakas galy
be savo ir valdžia dyde.”

Tas reiszke, jog kaizerio 
tikėjimą, nes juodi plemai 
luszio ženklina prusus,o tur
kai ir mahometonai yra li
kusios borvos. Kojos ženk
lina Rosija in kuria toji be
stije senei norėjo in žengt. 
Burna kaipo Angliję, kurios 
ženklas yra levas.

Kas galėtu būti toji besti
je? Gal vokiszka milita- 
riszka autokracije.

Toliau:
3. — “O regėjau viena isz 

gaivu jos kaipo ant smerties 
jos užmuszta: o rona smer
ties jos iszgydyta yra. Ir 
stebėjos visa žeme paskui 
bestijos.”

Ka suprantama apie szi- 
ta pranaszavima: Sztai, jog 
pirma meta kares, kaizerio 
antras sūnūs Eitelis, likos 
mirtinai sužeistas in galva 
nes po kokiam laikui vela iž- 
gyj°.

4. — ”Ii’ kloniojosi sma
kui, kuris davė valdžia bes
tijai: ir kloniojosi bestijai 
tardami: kas-gi lygus besti- čiau čigoną, 
jai? o kas gales su jia ka- mano arklį, 
riauti?”

naszrai kalbanti didžius 
daigtus, ir bliuznijimus: ir 
duota jai yra valdžia daryti 
par keturias deszimtio ir du 
menesiu.”

Jeigu szitie paskutinei žo- 
džei butu teisingi tai nuo 
pradžios kares — Augusto 
1,. 1914, tai kaizeris bus su- 
musztas pabaigoje Sausio 
1918, kada pranaszavimo 
laikas sueis — 42 menesis 
kares — lyg tam laikui.

7. — “Ir duota yra jai ka
riauti su szventais, ir parga- 
leti anuos. Ir duota, yra jai 
valdžia ant kiekvienos veis
les žmonių ir liežuviu ir gi
mines.”

Ar-gi czion anszkei nepa
rodo buk kaizeris užkariavo 
ant Szventuju. Ar-gi nega
lima priligyt Belgijos, Fran
ci je, Serbija, Lenki j e ir Lie
tuva prie Szventuju, kurie 
susideda isz veisles žmonių 
ir liežuviu. Argi kaizeris ne
norėjo apimti valdžia ant vi
so svieto, si uosdamas savo 
agentus ant pakurstimo 
žmonių ant straiku, sznipi- 
nejimo, diplomatiszku szu-

17. — “O idant niekas ne
galėtu pirkti nei parduoti, 
tiktai kuris tu r žyme (mar
ke) arba varda bestijos arba 
skaieziu vardo jos.”

Czion aiszku, jog niekas 
be pavelijimo kaizerio nega
les nieko pirkti ne parduoti 
jengu neturės jojo markes.

Juozapinės draugystės 
susirinkime.

Pirmininkas. — Turbūt 
tamsta esi cicilikas ir prigu
li prie mūsų šventos susai- 
dės?

Narys. — Kodėl tu taip 
manai?

Pirmininkas. — Turbūt 
ant tamstos dzievulis labai 
užsirūstino, kad mašina 
pirštą nutraukė, o dabar iš 
mūsų susaidės nori pašelpą 
gauti?

Narys. — Visgi tamstos 
dzievulis neteisingas. Man 
jis nutraukė pirštą ir dabar 
gausiu pašelpą, o tamstai 
nutraukė ausį ir netik neiš
drįsti pašelpos prašyti, bet 
dar slepiesi, kad apie tai ki
ti nesužinotų. Žiūrėk, tams
ta, kad kitą sykį tas pats 
dzievulis ir galvos nenu
trauktų, kuri tiek daug su
pranta apie socializmą.

Hudsonas.

Pati pildo užduotį.
Čigonas pavogė farmerio 

arklį. Farmeris greitai pa
juto ir pradėjo vytis vagį, 
čigonas dasigavęs kleboni
jos, įbėgo pas kleboną ir, pa-

—Kunigėli, še tau penki
nė, pasimelsk, kad man vis
kas gerai sektųsi ir neįpul- 
čiau į bėdas.

—Lai palaimina tave, ma
no sūneli, vešpatis dievas ir 
apsaugoja nuo visokių nelai
mių, — tarė kunigas, laimin
damas čigoną.

Po valandėlės atbėga far- 
meris ir sako:

—Kunigėli, še tau penki
nė, pasimelsk, kad aš pagau- 

kuris pavogė

szyt pradžioje kareje?
5. — “Ir duoti jai yra

■X ' f
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Sutaisau receptus su didžiausia 

atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. 
Tai vienatinė lietuviška aptie- 
ka. Bostone ir Massachusetts 
valstijoj Gyduolių galit gauti, 
kokios tik pasauly yra varto
jamos. Galit reikalaut per lai
škus, e ai prisiųsiu per expre- 
■«<

K. SIDLAUSKAS,
Aptiekoriva ir Savininkas 

22* Broadway, kamp. C Street
SOUTH BOSTON, MASS. 

Tel, So. Boston, 21014 ir 21018.
A......  ........... .................................

$1.00 ANT 
savaites 
Pristatėm j namui Ir 

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

MACYS BR0S 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET 

Tarpe Driggs ir Bedford 
Brooklyn, N. Y.

toli- 
N«w 

Mac**

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- 

J «

|sias vaistas, kuris apsaugo
ja nuo tų ligų arba greit jas 
i prašalina — tai Provizo
riaus Vinco J. Daunoros 
i TREJOS DE VYNERIOS 
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.

U -1-1

229 Bed ford.
,. KAM_PAS;N0RTH 4t^! GATVĖS

Brooki/Ym. New

SERGANTIEJI!
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DYKAI!
Tel. 2820 GreenpointJ. GARŠVA

APTIEKA

Šventadieniais nuo 1Q,
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per kurią

dėl

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ II 
PRIEŽASTIES LIGOS?

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

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

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

cių jaknų ir te.
Dėl gydymo 

turiu visiems gerai žinomą elektriškų 
aparatą ir X-spinduliai, 1 
matyt kiaurai kūne. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, del 
to, kad labai brangs. Chemiškas iš
tyrinėjimas šlapume. Neatidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinoma:

D R. LEONARD LANDES
Ofiso vai.: nuo 10 vai. ryto iki 8 

vai. vakare.
v. ryto iki 4 vai. po pietų. .
140 E. 22no St., Lexington ir

3rd Ave., New York City.

su didžiausiomis pa
tai:

pilvo, širdies, plai-

nervu ir liJBI

Ar nori gauti dykai knygy?
GRABORIUS (Unda taker)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

yBcwM n1

Jeigu taip, tai prikalbink viena 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. —:— —:— —:—

Jbalsamuoju ir laidoki aumirusini 
ant visokių kapiniu.

Parsamdau Automobilius Ir Kada 
tas Veselijoms, Krikštynonu: ir šiai) 
pasivažinėjimams

Ofisai:
144 N. 5th S‘, 264 FRONT S’i
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N

Telephone 78(17 Mair.

‘visuomet pirkit
ČEVERYKUS

haujausios mados
PAS

L MARTINAITĮ
157 GRAND ST.

BROOKLYN, N.Y.

30c.
20c. NAUJOS KNYGOS.

M
RRWRffl.. ________________________________

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

Pasidarbtiokit/J’nes^tos knygos neilgai

183 Roebling Street,

35c.
20c.

bus duodamos,

Brooklyn, N. Y.
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PAIN-EXPELLER
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris 
tikrai pagclbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.
ra Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa- 
m branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų

n Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandyt:} 
jg gyduolę lokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi- 
W duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
Ei už pigesnę dienią.
K Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
W pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
H butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 

„I.OXOL,” o taipgi musų pavardė.

DENTISTAS
DU OFISAI:

189 GRAND STREET
Prieš Comedy Theatre

307 BEDFORD AVE.
Tarpe So. 1 ir 2 Sts. A

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

TRAUKIMAS BE SKAUSMO, — 
MANO SPECIJALIŠKUMAS.

Auksinės kepuraitės — 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.

16 lietuviškų šokių, himnų ir t. t. 
dėl visos orkestros 10 knygų $4. Dė’ 
Beno 10 knygų, 20 lietuviškų rinki 
nių, šokių maršų ir t. t. $4. De; 
Piano arba vargonų 18 lietuviškų vei
kalų $1 Knyga išsimokinimo notų 
lietuviškoj kalboj be mokytojo $1.50 
parduodu už $1.00 ant visokių instru
mentų arba dainavimo 8 lekcijos.

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

PERSKAITYK!
Kiekvienas nau^ 
jas skaityto jas w 

k kuris užsirašys 
Sk pas mane “Lai- 
m svę” ant metų 
UI ir užsimokės $2« 
H| 50, tai gaus do- 
B/ vanų knygų ver- 
1/ tės 1 dolerio ar* 

ba “Kardą” ant 
metų. Senas 
skaitytojas, Ku

ris atnaujins, gaus knygų už 50 e. 
Kas iš neskaitančių dar prisius už 
’’Keleivį” $1,75 gaus knygų už 5C c. 
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 35^ e. 
senas skaitytojas už 25 c, Kas užsi
rašys “Naująją Gadynę”, kaina me
tams $1.50 tas gaus knygų už 50 « 

)Kas užsirašys “Naujienas” v a«> 
metų ir prisius $5.00, gaus dovanų 
“Keleivį” ant metų arba knygų •» 
$1.50, senas skaitytojas gaus dovanc 
‘Kardą” ant metų, Kas prisius $1.IM 
už ’’Moterų Balsą”, gaus knygų » 
25c, Rašydami pažymėkit, ar esate 
enas, ar naujas skaitytojas.

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

Pinigus siųskit šiuo adresu:
> J. POCIUS,

Margaret St, Philadelphia,

Telephone 1950 Greenpoint

Dr.H. Mendlowitz
271 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano speciali

tai moterų ligos.

GYDUOLES NUO KOSULIO
Reikalaudamas gyduolių 
kiekvienas geidžia įgyti tik geras gy
duoles. Niekas nesuklys, kas pasirūpins 
gyduolių, išmėgintų laiku ir pasekmin
gų. o žinomų vardu

nuo kosulio,

Severa’s 
Baisam 
for Lungs

P. W. Kolo- 
dziej iš Chester 
W. Va., praneša 
mums rašydamas: 
“Patariu kiekvie
nam, kad pirktu 
tiktai Severus Gy
duoles, nes jos 
yra geros, o y- 
patingai Severos 
Balsainas P ) a u- 
ėiams, už kurį 
geresnio nėra. 
Mano vaikai tu
rėjo kosulį, mėgi
nome daugelį vi
sokių gyduolių, 
bet perniek; kaip 
ęirkome Severos 
lalsamo P I a u • 

ėiams, tai kosulys 
nustojo po kelių 
priėmimų.

(Severos Balsainas Plaučiams). Neužtenka aptiekoje rei
kalauti tiktai “ko nors nuo šalčio”. Papratimas pasakyti 
pilną vardą reikalaujamos gyduolės yra labai pagyrimo 
vertas, nes apsaugoja nuo imitacijų ir padirbtą gyduolių. 
Pastaraisiais 37 metais Severos Baisumas Plaučiams gy
dė pasekmingai kosulį ir peršalima, taipgi sirguliavimus, 
kuriuose kosulys yra pirmiausiu apsireiškimu, pavyzdžiui, 
kosulys iš priežasties influenzos. uždegimo pleuros, trau- 
kučiuojančip krupo, užkimimo arba uždegimo dusaunios. 
Šita gyduolė yra gera kaip vaikams taip ir suaugusiems.

i —visur aplinkose
Severos šeimyniškos Gyduolės parduodamos 

visur aptiekose. Visuomet reikalaukite “Se
veros” ir pasakykit pilna gyduolės varda. 
,T<igu arti negalima gauti, tai užsisakius, iš
siųs tiesiog

W. F. SEVERĄ CO.
Cedar Rapids, Iowa

j Severa’s Cold and 
Grip Tablets
(Severos Plotkelčs nuo 
Peršalimo ir Gripo) yra 
žinomos tuomi. kad per
gali peršalimu labai 
trumpu laiku. 25 centai.

PUIKIAUSIA, 
MODERNIŠKA 
“LAISVES”SPAUSTUVE

Gražiai padaryti spaudos darbai patraukia kiekvieno akį.
Atsakantis pagarsinimas priduoda žmogui noiq eiti ant rengia, 

mų pramogų.
Todėl, draugystės Ir kuopas, kada rengiat balius, teatrus, ar 

šiaip pasilinksminimus, visados duokit darbus “Laisvės” 
spaustuvėj. Mes padaroma visokius spaudos darbus gražiai, 
greit Ir pigiai.

“LAISVES” KNYGYNE
Randus* (vairių naudinrų knygų, kurias patariame kiekvienam 

perskaityti.
Kas skaito, tas daugiau žino ir jamnarelkia prašyti kitę paali- 

kinimo. Reikalauk katalomx

183 ROEBLIING ST,



ii lietuvių kolioni- 
Canadoj Toronto 

Ontario.
Čia tapo suorganizuota 

dėl apginimo at- 
teisių, kuriame yra 

r_nkių tautų socialistiškų 
organizacijų atstovai: len
kų, žydų, finų, rusų ir lietu
vių. Susirinkimai laikomi 
kožną panedėlį, kuriuose da
lyvauja minėtų tautų atsto
vai. Priežastis, kuri priver
tė panašų komitetų organi
zuotis, yra sekanti: dabar 
Canadoje tapo įvestas pri
verstinas kareiviavimas vy
rams nuo 20 iki 45 m. Pir
mutiniam drafte yra šaukia
ma nuo 20 iki 34 m., vien 
nevedusieji, gyvanašliai, na
šliai neturinti vaikų, kurie 
iki 10 d. spalio (Oct.), 1917 
neatbūtinai turi nueiti į ex
amination board’ą ir užsire
gistruoti, kitaip jiems gręsia 
bausmė — kalėjimas nuo 3 
iki 5 metų prie sunkių dar
bų. Kožnas vienas vyras, 
tinkamas kareiviavimui, no
rėdamas gauti darbo dirb
tuvėj, miškuose arba ant ti
kės, pirmiausia darbdaviui 
turės parodyt iš examina
tion board’o registracijos 
korčiukę, arba Rusijos atei
vis—pasportą. Darbdavis,
nepildantis šių įstatymų,bus 
baudžiamas pinigine bausme 
$500.00 ir 6 mėnesiais kalė
jimo . Policmanams bus 
duota gale ant gatvių ir 
šiaip jau suėjimo vietose pa
klausti: “Ar tamista turi re
gistracijos korčiukę, paspor
tą ir t. t.?” Ant kiek yra 
žinoma, Rusijos ateiviai,prie 
kūnų ir męs, lietuviai, pri- 
skaitomi, neturi pasportų, 
už ką gali prisieit perkentėt 
daug nesmagumų ir papult 
J išnaudotojų rankas. Todėl 
patariame kreipties laiškais 
prie komiteto raštininko: 
E. Korolenko, P. O. Box 
331 Toronto, Ont. Toronto 
ir apielinkėj atsilankanti y- 
patiškai Rusų Social-Revo- 
liucionierių kliube ant 4 lu
bų, F. Korolenko, 553 Queen 
St.,; patarimai dykai Oct.30, 
1917. Toronto, Ont.

Delegatas nuo Social-De- 
mokratų partijos Canada,

J. J. Morkūnas.

kuopa pradėsianti vėl pla- 
. visus laikraščius.”

Kad Lawrence’o kuopa nu
sprendė “Laisvę” boikotuoti, 
tas jau visiems žinoma ir aš 
tą sakiau neprasimanęs, bet 

1 pasiremdamas dokumentais 
bei faktais. Ir jeigu jums, 
drauge, tas nežinoma, paim
kite “Laisvės” N78 ir ant 
ketvirto puslapio rasite pa
sakyta: “Viena L. S. S. kuo
pa (Lawrence), po įtekme 
“Kovos” agitacijos, nuspren
dė “Laisvę” boikotuoti.” Tai 
yra faktas, kad “Laisvė” 
boikotuojama. (Aš nesutin
ku su tuo pasakymu, kad po 
įtekme “Kovos” agitacijos).

Drg. Našlaitis cituoja: 
“Toliaus drg. Žuvytė sako 
(Žuvytė to visiškai nesakė.

Rymas, 31 d. spalių. —-1 
Italų pasitraukimas tęsėsi ir' 
vakar visą dieną, sulyg pra
nešimu karės ofiso. Italų 
kavalerija susiduria su a- 
vangardais pirmyn einančio 
priešo. '

Partijų skirtumo dabar I- 
talijoj nėra ir vienybės jau
smai sudrūtėjo. Socialistai 
ir katalikai išleido atsišauki
mus. Dabar nėra Italijoj 
partijų — sako tie praneši
mai.

..i......... .1 r, 1 - 1 .................................. ■ 1 1

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

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

ADRESAI:
Centro pirminin. J. M. Maskeliūnas, 

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

1421 Fayette St., Pittsburgh, Pa. 
Centro sekretorius J. 1. Alexis,
P. O. Box 344 N. Diamond Sta., 

Pittsburgh, 
Centro Iždininkas K. Varašis,

12 and Carson 
Turtų Kontrolės 
M. Urlakis, 2126

F. Pikšris, 1331

Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

LAI S VOJll 
i SAKYKLA 
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ATSAKYMAS M. M.
NAŠLAIČIUI.

Kada prasideda marma- 
lienė, tuomet jau sunku iš 
jos ir išsipainioti. Kabina
masi kur galima ir kur ne
galima.

“Laisvės” N85 drg. M. M. 
Našlaitis rašo straipsnį dė
lei laikraščių santikių ir,ma
tomai, pritrūkęs medegos, 
užsikabina ir už mano straip 
sniuko, tilpusiu “Laisvės” 
N80. Nieko nesakyčiau, jei
gu drg. Našlaitis kritikuotų 
tą dalyką formaliai, faktais, 
betx dabar jis bando spėlioda
mas jį kritikuoti, todėl ir ne
galima atleisti.

Kritikas sako: “V. Žuvytė 
viename ‘Laisvės’ numerių 
rašo, kad L. S. S. 64 kuopos 
nariai atsisakė platint kitus 
laikraščius, išėmus ‘Kovos’ 
ir ‘Naujosios Gadynės’ (Pa

starieji nebuvo minimi. — 
V. Ž.), bet jis tikisi, kad 
kuopa tą savo nutarimą ga
lėsianti atšaukti taip greit, 
kaip bus užbaigti ginčiai ir

užsipuolanti ant drg. L.Pru- 
seikos ir V. Paukščio, kurie 
tą kuopą atgaivino Męs ant 
tų draugų niekad neužsipuo- 
lėme ir nemanome užsipulti, 
bet buvome jiems dėkingi ir 
būsime (Praeityje ir ateity
je, bet kaip dabar? — V.Ž.). 
Taigi Žuvytė klysta sakyda
ma, kad męs tuos draugus 
šmeižiame.”

Ant paskutinio paragrafo 
štai ką turiu pasakyti: tiek 
jūs, drauge, suklydote, kad 
jau nežinote, nei ką kalbate. 
Jūs ir dieną su žiburiu nera
site mano pasakymo, būk 
kuopa šmeižia tuos draugus.

Toliaus sakoma: “Kuopa 
neatsisakė rengti prakalbas 
ir kviesti drg. L. Pruseiką 
ir kitus kalbėtojus. Vadina
si, kuopa tų draugų neigno
ruoja.”

Išeina taip, kad paskelbta
sis “Laisvei” boikotas nepa
liečia jos redaktorių — Pru- 
seikos arbo Paukščio. Bet 
pažiūrėkime, kaip tie redak
toriai jaučiasi? O tą mato
me “Laisvės” N78, redakci
jos atsakymuose, kur tarp 
kitko pasakyta: “Jeigu jūs 
“Laisvei” skelbiate boikotą 
už tai, kad 1913 metais “Lai
svės” redaktoriai atgaivino 
jūsų kuopą ir už tai, kad 
“Laisvė” ištikimai rėmė Są
jungą ir talpino prielankias 
žinias apie Lawrence, Mass., 
L. S. S. kuopą, — tai męs 
bent prašytume jūsų neva
dinti savo draugais.”

Tai matote, kame dalykas. 
Jūs, drauge, sakote, kad 
kuopa trokšta kogreičiau- 
sios ginčų pabaigos. Tuomi 
kaip tik patvirtinate mano 
išreikštą mintį. Jūs sakote: 
“Aš kviečiu visus užbaigti 
tas polemikas ir tuomet mū
sų kuopa vėl pradės darbuo
tis, kaip ir pirmiau darba
vosi.”

Čia savo žodžiais patvirti
nate tą, kas jau buvo mano 
pasakyta, — kaip greit už
sibaigs šie nepageidaujami 
ginčai tarpe privatinių laik-

SUSINTOVĖ JUODIEJI
KAREIVIAI SU 

BALTAISIAIS.
Camp Mills, Long Island. 

—Šiuose lageriuose kilo di
delis sujudimas iš priežas
ties susikirtimo tarpe baltų
jų Alabamos kareivių su 
juodukų pulku iš New Yor- 
ko infanterijos. Pagal duo
tą signalą, kareiviai turėjo 
stoti į eiles. Rūpinamasi, 
k^d išvengus didesnio susi
kirtimo.

DR. KOLER
638 Penn Avė., Pittsburgh, Pa.

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

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

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

Bell Phone, Dickinnon 3995 M.

Dr.Ignotas Stankus* 
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. 
Physician and Surgeon (lietuvis gydy-j 
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.

I vakaro. Npdeliotns: 911 rito 1-4 popiet.

DRAUGIJOS, KURIOS 
TURI “LAISVĘ” 

ORGANU.

St.

Pl.

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

255 Bond St. 
Pirmininko Pagelb. V. Balinskis,

316 Second 
Nutarimų Raštininkas J. Biete,

108 Inslee
Turtii Raštininkas St. Mickevičius,

180 Front St. 
Organo Raštininkas A. Lukoševičius, 

228 First St. 
Iždininkas A. Balinskis,

153 Ripley PI. 
Kasos Globėjai: St. Baltutis,

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

Maršalka K. Budris,
127 Bond St.

IRDRAUGYSTĖ LIETUVOS SUNŲ 
DUKTERŲ, ELIZABETH, N. J. 

Pirminink«.B P. Kardokas, 
* v. , . ., t . 122 Court St.IdSCių, taip gi Cit Lawien- Pirmininko pagelbininkas S. Morkia, 

,v 1 ‘ I 255 Bond gį.
{Nutarimų Raštininkas S. J. Liutkus, 

249 Pina St 
Tartų raitininkas J. Kentrua, 

111 Pine 
Iždininkas J. Juozapaitia, 

234 Clark 
Iždo globėjai: V. Budriukė, 

108 Inslee 
8. Yuškaitė, 117 Magnolia Ave. 

Maršalka J. Brūzge, 
129 Pine 8t

cc’o draugai atšauks tą savo j 
nutarimą ir paduos savo 
ranką “Laisvei”. Juk kitaip 
ir negali būti.

Baigdamas turiu pasaky
ti, kad jūs norėjote užsika
binti už mano straipsnelio, 
bet pasijutote ore ir negalė
jote tą padaryti.

Aš jus gerbiu, nes esate 
geras draugas ir pagiriu, 
kad bandote kritikuoti, nes 
per kritikas galima daugiau 
prasilavinti, bet turite atsi
minti, kad kritikuojant rei
kia turėti ir faktų. šiuo 
sykiu draugas padarei dide
lį ir drąsų žingsnį, bet netu
rėjai jokių faktų, o tas labai 
blogas apsireiškimas.

Daugiaus šiame klausime 
per laikraščius neatsakinė
siu; jeigu bus reikalas; atsa
kysiu laišku.

X žuvyte.

St

Pl.

Pl.

St., Pittsburgh, 
Komisija: 
Forbes St., 

Pittsbugh, 
Penn Ave., 

Pittsburgh,
Kuopų Sekretorių adresai:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10-tos

11-tos

12-tos

13

14

Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

Pa.

St.

St.

St 
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LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ 
MAHANOY CITY, PA.

Pirminikas P. Ysoda,
634 E. Mahanoy Avo.

Pirmininko Pagelb. J. Kovas,
1227 E. Pine

Prot Raštininkas A. Ramauckas, 
1025 East Pine

Finansų Rašt P. Petčiulis,
1227 E. Pine

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

802 E. Market St.
Susirinkimai atsibūna paskutini pa- 

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

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

Pirmininkas J. Rulis
321 Edward St.

Vice-Pirminlnkas A. Šimonis,
617 Michigan Ave.

Protokolų sekretorius O. Valiulienė,
622 Hulin St.

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

Iždininkas S. Buzinskis,
721 Lincoln Avė.

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS 
. DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL. 

Valdybos adresai:
Prezident K. Adomaitis, 

1412 So. 49th Avo.
Prezidento pagel. J. Takazauskaa, 

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

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

1409 So. 49th Avo.
Kasierius Marijona Bartkienė, 

1500 So. 48th 
Kasos Globėjai:

Ona Elterman,
1533

Zuzana Gulbinienė,
1531

Ct

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ
MELROSE PARK, ILL.

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

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

Protokolų raštininkas ir organo pri
žiūrėtojas A. Starevičia, Box 1180,

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

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

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

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

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

Susirinkimai ateibuna kas trečių 
savaitę kiekvieno mėnesio Frank and 
James svetainėj, 23-čia Avė. ir Lak* j pietų Liuosybės svetainėj, 801—8th 
gatvė, apie 1-mų vai. po pietų. SU ii Sheridan Rd., Waukegan, Ill.

KU

Ill.

Ill

Ill.

St.

Ill.

Ill.

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

802—8ih 
Vice-pirmininkas K. Dim ša, 

812—8 th 
Užrašų rašt. B. Masiliūnas, 

922—10th
Finansų rašt. J. Waičis, 

1320 Lincoln St, Waukegan,
Kasierius M. Kairaitis, 

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

1648 Sheridan Road, N. Chicago, Ill. 
Kasos Glob. R. Ruleviče,

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

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

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

į nedėlią kiekvieno mėnesio 2 vai. pe

Kasos globėjai: 
St Vazenas 
P. Kutra, P.

Maršalka P. Vaitkus,
411 Wall St.

Organo prižiūrėtojas A. Petronis
719 Lincoln Avė.

Susirinkimai atsibūna pirmų na- 
dėldien| kiekviena mėnesio, 1010 So. 
Main Street > po pietų.

1629 — 10th St.
O. Box 80

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL. 

Valdybos adresai:
Prezidentas F. Akatckis,

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

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

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

Finansų sekretorius W.
436—4th Avė., 

Iždininkas K. Juška, 
825—-4th Avė., 

Maršalka F. Barauskas
1220J—7th Avė.,

Moline,

Ill.

Ill.

Ill.

Ill.

Ill.

Ill.Moline,
T. M. Dr-stė susirinkimua laiko pir

mų nedėldienj 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
Pirmininko Pagelb. A. Rulis, 
Protokolų Sekr. G. Milinavičius,

708 W. Fayette 
735 į W. Saratoga 

Protokolų Sekr. G. Milinavičius,
708 W. Fayette

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

614 So. Paca St.

St.

st.
st.

St.

St

st

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

Pirmininkė V. Ivanauskiutė.
1452 East 33rd St 

Vice Pirmininkas J. Katkauskas,
5823 Superior Avenue 

Protokolų Sekretorė M. Misevičiutė
1452 E. 83rd St.

Fin. Raštininkas Antanas Banialia, 
1449 East 24th 

Kasierius M. Lavlnskas, 
8120 Cery 

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

V. Kvedaravičius
1548 Oregon Ave.

Dainų repeticijos atsibuna kiekvie
nų Seredų nuo 7:30 vai. vakare ant 
Schwab svetainės, 6181 St Clair Ave. 
Mėnesiniai susirinkimai atsibūna kas 
trečių pėtnvčių kiekviene minnesie 
nue 7:80 vai. vak. antSchwab svetai
nės 6181 St Clair Ava. Knygynas 
randasi Neuros krautuvėje, 2047 Ha
milton Ave. Knygos išduodamas kiek
vienų Paaedėlio vakarų aae 7:88 vaL 
vakare.

Knygius Pranas Tuaaosas,

LIETUVIŲ PAAELPINES DR4THNI 
“LAISVES” EA8TON.PA.

Prezidentas L. Tarvidaitė, 
1118 Jackson St, Easton, Pn, »

Vice-Prezidentaa S. Maslulevičie«k 
820 So. 11th St, Eastonjli 

Protokolų Raštininkas ir organa yrt* 
žiūrėtojas Alek. Vituris, 

312 So. 5th St, Eastonjla, »
Finansų Raštininkas Mar. Urba,

1939 Fairview Ave., EastonJta
Kasierius F. Vituris,

330 Taylor All., PhillipsburgKNJ,\
Kasos globėjai:

A. Biga, 1021 Elm St, Easton, M
A. Meškauskas, 66 N. Locust 8t 

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

Susirinkimai atsibuna kas plnafl ' 
Pėtnyčlą kiekvieno mėnesio, 8 vai va» 
kare, Anglų Socialistų svetainėj, 488 
Northampton St, Easton, Pa.

SŪRAUS KNYGŲ, KURIAS GALIMA GAUTI 
“LAISVĖS” KNYGYNE „ J

“Laisvės” laidos knygos
LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIRTIN 

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

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

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

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

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

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

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

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

KODĖL BAŽNYČIA PRIEŠINASI 
SOCIALIZMUI? Verta perskaityti 
kiekvienam, y-ač tikinčiam žmo
gui. Kaina ............................ 15c.

LAISVĖS KALINYS. Justino Tumėno 
poema. Kaina ....................  30c.

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

.10c
IR

c.

20c.
Ingersoll, ver- 
amogita. Joje 

velnio istorija, jo 
darbai ir galybė. Kaina ................ 20c.

LEKCIJOS APIE ATSEIKIMO ŽENK
LUS. Naudinga norintiems išmokt 

taisykliškai rašyti. Kaina......10c
IŠVOGIMAS Iš P AVI AKO 10 KALI

NIŲ.............................................. 20c.
RAUDONAS JUOKAS. Parašė L. 

Andriejev. Tai yra gražus^ aprašy
mas karės baisenybių. Kaina....

IŠ DVASIŠKŲ TĖVELIŲ GYVENI
MO. Aprašoma kunigų darbai ir 

pasižymėjimai. Kaina........ .....25c.
ŠEIMYNOS ISTORIJA. Peržvelgtu 

šeimynos formom ir besiplėtojimas 
senovėj. Kama.....................  10c.

VOKIEČIŲ KAREIVIO KARĖS AT
SIMINIMAI. Tai yra įdomiausia 
Knyga, kurioje atvaizdinta baisio
sios Europos karės paveikslai ir 
kokią įtekmę kure daro ant ka
reivių dvasios. Kaina.... . .. ?5c.

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

TYME. Paraše švenčioniškis. Mei
lės istorija ir jos vystymasis, pra
dedant nuo nrimityvio žmogaus ir 
užbaigiant Šiandieniniu. Kaina.. $1.00.

Apdaryta............................  $L25.

te Ferdinand 
aprašyta vUa

35c.

Svetimos laidos knygos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIEŽASTIS. Kaina .............  10c.
MOTERIS TR 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. Socialogilkas 

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

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

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

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

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

MORALYBĖS IŠSIVYSTYMAS. Apra
šyta, koks buvo doros supratimas

. senovėj ir kaip jis vystėsi Kaina 25c.
ŽMOGAUS IŠSIVYSTYMAS. Svarbi 

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

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

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ VALST 
PILIEČIU? Reikalingi klausimai 

ir atsakymai. Kaina................15 c.
SIELOS BALSAI. Puiki knyga, daugy

bė labai gražių eilių ir dainų. 
Daug gražių, spalvuotų paveikslų. 
Kaina ...................................... 7ėe.
Su apdarais ................................ $1.00

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

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

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

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

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

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

SOCIALDEMOKRATŲ MOKSLO PA- 
i MATAI. Kaina...............................

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

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

Petrauskas. Kaina..........................
į RUTVILĖ, ŽEMAITIJOS MERGELĖ 
| Sceniškas veikalas. Kaina.............
I PILINIEČIAL Sceniškas veikalas. Kal- 
« na.  • •• •••••• •••••» • •••
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K. LUTKAUS
ŽODIS

rėdą

didelį pasirinkimą

O*.c**Q

Manhattan Hat Stores

ISSIVYSTYME

184 Grand 
Taipgi esu

m.

Ant President© Aldcrmanų Tarybos

EDWARD F. CASSIDY

žinomos
kaipo 

geriau
sios.

F. MASIULEVIČIUS ir SUNAS, Savininkai.
208 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, N. Y

kurio tinka kiekvienoj bumai. fsrt&iuo- 
............................. 1.

>8.00 ir augščiao
>1.60 tr auRfiSiau 
!5.00 už dantį 
1.50 tr augičtan 
. \ _ ..........ęoe.

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

NEW YORK CITY

LaisvS”, 183 Roebling St., Brooklyn, N.Y

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

“Laisves” Adm.

$1.M 
$L0« 
I1.M 

50c. ir 75c.

Balsuodami už Morris 
Hillquita, kaipo kandidatą į 
majorus, neužmirškite bal
suoti už Edward Cassidy 
(ant pirmininko aldermanų 
tarybos) ir Frank A. Siever- 
man (ant kontrolieriaus).

Turtingi žydai eina prieš 
Hillquitą, nepaisydami to, 
kad Hillquitas yra žydas. 
Bankierius Schiff, milionie- 
rius Untermeyer visa gerk-

Ką tuomi norima atsiekti?
27 d. spalių, Tautiškame 

Name, tūli mūsii tautinin-

Draugų diskusantų atydai!
Pranešame, kad sekančią 

seredą, 7 d. lapkričio, L. S. S. 
19 kuopos viešos diskusijos 
įvyks anglų socialistų kam
bariuose po N308 So. 5th St., 
Brooklyn, N. Y., Tema bus

sekanti: “Ar gali kokią nau
dą suteikti po karei Lietu
vos darbininkams tveriamos 
Amerikoj amatų bendro
ves?” Pradžia 8 vai. vaka-

Queenso gyventojams.
Maspetho ir Blissvillio ir 

abelnai viso Queens pavieto 
lietuviai piliečiai, balsuokite 
už drg. Fred G. Biedenkapp, 
kuris yra socialistų partijos 
kandidatas į New Yorko 
valstijos legislaturą.

Yra tikra viltis, kad tasai 
mūsų draugas tikrai bus iš
rinktas.

Toje knygoj aprašyta mei
le senovėj; kaip ji vystėsi ir 
daėjo iki šių laikų. Praeities 
ir dabarties faktais remen- 
tis, nurodoma meile ir jos 
rolė draugijiniam gyvenime, 
ir prie ko ji veda žmoniją.

Tai yra viena svarbiausių 
moksliškų knygų ir ją reiktų 
kiekvienam vyrui ir moterei 
atydžiai perskaityti.

Knyga didelio formato, 217 pusi.
Kaina be apdarę $1.00.
,, su apdarais $1.25.

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

R EIK AI .INGA DAR BININK Ų.
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.

Kviečiame visus atšilau 
kyti.

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

Abi krautuves Brooklyne.

Kepa geriausią duoną iš 
Cystų ruginių miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poki- 
liams •<)*»*.*

Duonkepiai streikuopa.
Brooklyne išėjo į streiką 

duonkepiai. Vienos duonke- 
pyklos savininkas Milleris 
peiliu sužeidė darbininką - 
streikierį L. Donecą. Miul- 
leris suareštuotas.

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.

8 d. lapkričio, New Plaza 
Hali svetainėj, bus susirin
kimas Lietuvių Prese rių li
nijos .58 skyriaus. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Visi na 
riai malonėkite atsilankyti 
ir kurie esate skolingi, užsi
mokėkite.

Sekr. J. Jakimavičius.

L. S. S. 20 kuopa rengia 
puikų koncertą November 
17, 1917, Shedlow ir Latuko 
svetainėj, 736—3rd Ave., So. 
Brooklyn, N. Y. Dalyvaus 
“Aido” chorai, balalaikų or
kestrą, bus duetų ir kitokių 
pamarginimų.

Įžanga 25 c. ypatai 
džia 7:30 vai. vakare.

ateik. Atidėliojimai pavojingi, 
r nervų ligą turite, kuri tik rel-

Turėdami kokį nors užsa
kymą ir norėdami valgyti 
gerą, skanią, puikiai pa

darytą duoną, tai visados 
kreipkitės į mus. Duoną 
siunčiame ir kitą miestą.

Ištraukiu FlVk'AI t*n>® ” »•* DantU * IvrYA vai. kasdieną,
kad tuetn parodyt, Jog ištraukiu

BE SKAUSMO!
Minkšti robinial prisisiurbianti amegenfa 

f ■ “J •_ ::____7_____ _
da žema kaina ir gvarantuoti.
Pilnas setas dantų.., 
22 kt auka, kepuraite 
Pripildymas auksu.., 
Tiltelio uždėjimas..., 
Pripildymas platina. _ _ _ 
Pripildymas sidabru be gydymo. 

m cementu M M .
Dantis egzaminuoju dykais 

OR. 1.6. COLE, Deotistas.
292 Bedford Aų BrooUyi, H. T.

Turime labai . _ 
rudeninių skrybėlių, todėl męs 
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 
didžiausi pasirinkimą vaikams 

skrybėlių.

kai, pasivadinę save “Tarki- 
ninkais - šventakupriais,”' 
buvo surengę vakarą ir per
statė scenoj veikalėlį “Mul
kiai ir Mulkinyčia.” Apie 
vertę to veikalėlio neminė
siu, nes neapsimoka laikraš- 

* tyje vietą užimti, bet tik 
tiek pasakysiu, kad ten per
dėm teršiamas p. A.Martaus 
vardas ir jis visur pajuokia
mas — šmeižiamas. Nors 
aš pažiūrose skiriuosi su p. 
Martu, vienok žinodamas jį 
kaipo žmogų, matydamas jo 
veikimą, aukų rinkimą del 
kares nukentėjusių lietuvių, 
pasipiktinau iš to veikalėlio 
ir ypatų, kurios jį, kaipo y- 
patą, taip paniekina. Kaip 
sau norite, bet p. Marthus 
nėra užsitarnavęs tokios pa
juokos, tokio pažeminimo ir 
šmeižimo, kokį jam tarki- 
ninkai suteikė.

Ir ką nori atsiekti tos 
ypatos, kurios stato tokį 
šlamštą ant steičiaus ir pa
juokia tokią y patą, kuri sa
vo amžyj neužsitarnavo to
kios pajuokos? Labai keis
tai išrodo, kad tarkininkai, 
ypatingai jų vadai, stato sa
ve augščau už kitus ir tuo 
pačiu laiku dasileidžia prie, 
tokio nešvaraus darbo.

Aš nesu p. Martaus apgy
nėjas, apart to, jis ne mūsų 
sriovės žmogus, bet tik var
dan žmoniškumo, gerbda
mas jį, kaipo žmogų, tą pa- 
briežiau. Męs visuomet 
žmogų privalome gerbti,kai
po žmogų ir tik tuomet pa
juokti, jeigu jis užsitarnauja 
atsakančią pajuoką, bet ne
šmeižti, kaip kad dabar tar
kininkai pasielgė.

Ona Pada vinaitė.

Ant majoro

MORRIS HILLQUIT
Jersey City, N. J.

Subatoj, 10 d. lapkričio, 
po No. 146 Morris St., bus 
susirinkimas šv. Jono Krikš
tytojo draugystės. Pradžia 
8 vai. vakare. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti , nes 
turime daug svarbių reika-

VOKIEČIU KAREIVI01KARES ATSIMINIMAI
/j Tai yra įdomus i r ! 

vaizdai iš kares lauko, 
knyga lietuvių kalba4®^ kiekvienam perskaityti 

KAINA be apdarų
* su apdarai 

Reikalaukit šiuo adresu

Tikrai tikima, kad drg 
Vladek, vienas iš “Forward’ 
redaktorių, bus išrinktas : 
aldermanus iš Brooklyno.

Ant kontrolieriaus

FRANK A. SIEVERMAN

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ

GARSAS KEI

Pradėk gydytis tuoj,
OFISO VALANDOS: nuo 9 A.

M. iki 4 P. P. M., nuo6 P. M. iki 
8 P. M. Ncdėliomis nuo 10 A.M. 
iki 2 P M.

Turiu geriausi 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 labaratorišką egzaminaciją kiekvienam. 
Turiu geriausį pasisekimą gydyme labai užsisenėjusių ligų, kurias 
kiti negali pagydyti.

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

kalauja gydymui specialisto.

DR. LEWIS

IŠRADĖJAI
JEIGU NORITE GAUT PATENTĄ SAVO IŠRADIMUI 

TRUMPAM LAIKE IR JĮ PARDUOT, rašykite reikalaudami 
DYKO PATARIMO ir “VADOVO IŠRADIMŲ, KĄ IŠRAST 
IR KAIP UŽPATENTAVOT1” ir rašytą GVARANCIJĄ. Ban
dymai ir egzaminacijos modeliu arba braziniu darome DY
KAI. Ofisas mūsų randasi V,T»U Jngton’e, kur yra Depart
ments Patentavimo.

AMERIKAN E’HOPEAN PATENT OFFICES (L. E.) 
256 Broadway,. New York, N. Y.

svie-
Ivasiškų, įvairios pakraipos 
. Taipgi puikiausių atviru- 

varduvėms ir šiaip su- 
fontaninių plunksnų, 

dabar yra madoj; geriausių 
geriausio tabako ir šiaip įvai- 

pas

Jau 36 metai kaip 
gyvuoja Prof. Stem BEL 
Šokių Mokykla, 952 
Broadway, kam p.
Myrtle Ave. Brook- W" 
lyn, N. Y. .

Waltz, Two Step, 
Foxtrot, One Step J 
ir |vairųs naujausios 
mados šokiai moki- 
narni, privatiškai ir 
kliasoje. Mokestis 
nuo $5.00 iki $10.00 pagal šokių. Mo
kykla atdara nuo 9 ryto iki 11 vai. 
vakaro, taipgi ir ncdėliomis. Mokina
mo halių šokių ir stage’iaus. Klausk 
atsilankydamas informacijų.
THE STERN SCHOOL of DANCING 
950-52 Broadway, Brooklyn, N. Y.

SOCIALISTŲ PARTIJOS TIKIETAS
Del New Yorkowmiesto.

le šaukia, kad Hillquitas 
“peizuoja” žydų tautą.

Taigi, pasirodo, kad ne 
tautiniai jausmai, bet klesi- 
ne liogika nustato pažval- 
gas.

TIKRA IR TEISINGIAUSIA

APTIEKA
Jeigu jums reikalinga kokia nors 

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

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

Duodu rodąs visiems dovanai. Siun
čiu gyduoles j visus kraštus Ama- 
rikos, Canados ir Anglijos ir t. t.

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

Nuo prakaitavimo kojų 50 ir 75 «.
Nuo nuospaudų ant kojų 25 ir 85c.
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 rodom s kreipkitės:

Lietuvis aptiekorius ir savininkas

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

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

JOSEPH LIPMAN, M. D
Specialistas moterų ligų 

814 E. 50th SU New York, N. T 
OFISO VALANDOS:

Iki 10 vai ryte; nuo 1 iki 2 vai. y 
Nedėliomis pagal sutartj. 
Egzaminavimas DYKAI. Męs iltį 

piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakarą, 
name ir pasakoms visas ligas ir 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusisur 
ligoniams parūpiname vietą, kol gy 
dosi. Reikalui esant, kreipkitės, mę 
apžiūrėsime ir duosime prieteliški 
rodą. Patarnavimas visai pigus. Nr 
užmirškite mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
Vienas ofisas: 314 E. 50th SU 
Antras Ofisas: 1945—7th Av©^ 

arti 117th 8t, New York di,

Jeigu nori gerai išrūdyti,—pi 
skrybėles

“Manhattan Hat

VIETINESJINIOS.
Šmeižia Hillųuitą.

Republikonų, demokratų 
ir neprigulmingųjų partijų 
kalbėtojai, kurie agituoja už 
savo partijų kandidatus į 
miestu viršininkus, visokiais S* '
būdais šmeižia Socialist 
Pąrty kandidatą ant miesto 
majoro Hillquitą. Jie sklei
džia visokius melus ir nebū
tus daiktus. Pavyzdžiui pa
leido paskalą, būk Hillquitas 
iš kriaučių unijos, ypatingai 
laike streikų, gaunąs labai 
didelius pinigus. Bet, su
prantama, tas jiems nesise
ka padaryti. Kriaučių uni
jos komiteto nariai prane
šė, kad Hillquitas laike jų 
streiko darbavosi nereika
laudamas jokio atlyginimo. 
Kiti šmeižimai irgi tampa 
sumušti. Hillquitas kasdien 
tarpe žmonių įgija didesnę 
simpatiją ir tuomi kapitalis
tų partijoms darosi pavojin
gesnių.

labai įspūdingi 
Tai įdomiausia 

)ie. Patartina

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

IralniA* 
ar kitold 

vyriški a 
lai, užei 
mane, o gausi ĮĮ M /Į! /////' 
viską, vertes A r /'/// 
savo pinigų. '

131 Grand St»
BROOKLYN, N. Y.

Skaityk ir temyk!
Šiuomi pranešu visiems lietuviams 

ir lietuvaitėms, kad aš užlaikau į- 
vairiausio pasirinkimo knygų 
tiškų ir < 
laikraščių 
čių šventėms, 
sirašinėjiinam 
kurios 
pipkių 
rių daiktų. Meldžiame kreiptis 
mane, užtikrinu, kad busit pilnai 
ganėdintais.

STRUMINSKAS, 
St., Brooklyn, N 
agentas įvairių laikraščių 

(81—88)

Sergantieji
atsilankykite pas mane

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

Jieškok pagelbos ten 
Kur gali ją rasti.

o atgausi sveikatą.




