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

Neužmirškite Amerikos 
politiškus kalinius!

Neapleiskite nei vieno lie
tuvių socialistų laikraščio!

PATKIOTIšKI 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. ' ji

RENGKITE PROTESTO MITINGUS PRIEŠ NIEKŠUS KURSTYTOJUS IR REIKALAUKIT Iš TEISINGUMO DEPARTMENTO UOLIAUSIO TYRINĖJIMO.
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RINKIMAI 61 LAPKRIČIO
Didelis Socialistų Laimėjimas
SOCIALISTŲ BALSAI 

ŽYMIAI UŽAUGO.

tik

9 assemblymanai ir 7 alder- 
manai išrinkta New Yorke

Už Morris Hillquita, So
cialistų Partijos kandidatą į 
New Yorko majorus, paduo
ta 150,000 balsų. Keturi me
tai tam atgal už socialistų 
kandidatą į majorus paduo
ta tik 32,000 balsų. Taigi, 
socialistų balsai užaugo 

Republikonai ir demokra
tai stebisi, iš kur taip daug 
balsų galėjo gaut socialistai.

Bronxo distrikte Hillqui- 
tas savo balsais žymiai pra
lenkė Mitchel į.

Kiek nariu socialistai iš
rinko į New Yorko valstijos 
legislaturą, dar tikrai nega
lima pasakyti. Iš New 
York Call mums praneša, 
jog išrinkta net 9 socialistai. 
LigišioL New Yorko valsti
jos legislature] buvo tik 2 
assemblymanai, gi dabar jų 
bus 9. Tai yra begalo dide
lis laimėjimas.

Tūluose distriktuose mums 
rašant šią žinią, balsai dar 
nesuskaityti galutinai.

Į New Yorko miesto tary
bą aldermanais socialistai iš 
rinko dar 7 savo draugus. 
Tai taip-pat begalo svarbus 
laimėjimas. Ligišiol New 
Yorko miesto taryboj nebu
vo nei vieno socialisto alder- 
mano, o dabar staigiai net 7.

New Yorko socialistai ga
li džiaugties savo darbo vai
siais.

o betgi Mitchelis pralaimėjo. 
Tai tik parodo, kad kapita
listų spauda jau neatstovau
ja žmonių daugumos nuomo
nės.

Už Hylaną, be abejonės, 
balsavo daug vokiečių, airių 
ir žydų. Tūli tvirtina, kad 
Hylan bus panašus į Chica- 
gos majorą Thompsoną, bet, 
rodosi, kad jisai prisitaikys 
prie patriotų.

MOTERJS BALSUOS
NEW YORKO VALST.

6 d. lapkričio New Yor- 
ko valstijos moterįs gavo 
balsavimo teises. Vyrai py- 
liečiai didele balsų dauguma 
išsireiškė už suteikimą mo
terims balsavimo teisių.

Pačiame New Yorko mie
ste už moterų teises balsavo 
245,321, prieš 182,252.

Visi didesnieji New Yor
ko valstijos miestai pritarė 
moterų į, balsavimo , teiąei. 
Tiktai vienas Rochesteris 
padarė išimtį.

MITCHELIS GAUS VIETĄ 
KARĖS DEPARTMENTS.

New Yorko majoras Mit
chelis, kuris pralaimėjo rin
kimuose 6 d. lapkričio, gaus, 
veikiausia, vietą karės dep- 
artmente.

Apie tai praneša iš Wash-

PREZ. WILSONAS 
NIEKO NESAKO.

Wilsonas įr jo ministerial 
nieko nesako apie New Yor
ko rinkimus, matyt, nepa
tenkinti, kad jų kandidatas 
Mitchelis pralaimėjo.JOHN HYLAN

IŠRINKTAS NEW
YORKO MAJORU.

6 d. lapkričio įvyko miesto 
viršininkų rinkimai New 
Yorke. Majoru išrinktas 
teisėjas John Hylan, kuris 
gavo 288,435 balsus.

Sekantis daugiausia balsų 
gavęs buvo senasis majoras 
Mitchel — 158,000. Socialis
tų kandidatas d. M. Hill
quit gavo apie 150,000 balsų j kandidatas į majorus, o so- 
—truputį mažiau, negu Mit-; cialistas Haword pralaimė- 
chelis. Republikonų kandi- jo. 
datas Bennet gavo užvis 
mažiausia balsų 
51,956.

Teisėjas Hylan, kurį iš
rinko majoru, yra labai ne
gabus ir mažai išmanantis 
žmogus, bet už jo pečių sto
vi Tammany Hall, demok
ratiškų sukčių organizacija

• ir jos bosas Murphy.
Hylan nėra toks karinin

kas, kaip Mitchel. Sumuši
mas Mitchelio reiškia sumu
šimą karininkų partijos. Už 

ĮMitchelį agitavo veik visi 
kapitalistiški New Yorko 
laikraščiai — Sun, Times, 
World, Globe, Eagle,Herald, 
Telegram, Mail ir Post —

BALSAVIMAI OHIO 
VALSTIJOJE.

Ohio valstijoj pralaimėjo 
blaivininkai ir moterįs. 
Blaivybė balsų dauguma y- 
ra atmesta, o sufragizmas 
taip-pat pralaimėjo.

Už blaivybę balsavo 
384,042 balsai, prieš 392,320.

Toledo laimėjo bepartyvis

Clevelande socialistai iš
rinko du savo draugu į mie
sto tarybą, o kandidatas į 
majorus Ruthenberg gavo 
labai daug balsų. Politikie
riai stebisi, kad socialistų į- 
tekmė* taip dikčiai pakilo.

H

—Kur judu dabar pečių nešate?
—Ar nesupranti, kad anglis pabrango ir pečius stuboj jau nereikalingas! 
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TRUKO TIK 100 BALSŲ.
Rahway, N. J. — Drg. 

James Furber neužteko tik 
100 balsų, kad būti išrinktu 
majoru ant socialistų tikie
to.

Tik vieno šimto balsų.

REPUBLIKONAI
UŽVALDĖ NEW

JERSEY VALSTIJĄ.
Trenton, N. J. — Žinios, 

atėjusios iš visų pavietų sa
ko, kad legislaturos daugu
ma prigulės republikonų 
partijai.

Valstijos senatorium iš
rinktas Runyon 
konas. .

torium iš- 
V— republi-

ITALAI VIS TRAUKIASI ATGAL
nam Parlamente kaltino ta
rybą, jog ji dalina darbiniu- Austro-germanai nori užimt
kams ginklus ir amuniciją.

Kerenskis pasakė, jog iš 
priežasties ginklų „ dalinimo 
i _
nori sukilti.r Štai kodėl val
džia paliepė pradėti tyrinė-

Veneciją.

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y., oni --------------- . j ui Diuvniyii; iv. *•> vu

dalis Petrogrado gyventoju 1 November 9, 1917, as required by the.
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Italų kariu menė vėlei trau-jimą ii; leido areštuoti, jeigu kiasi pel. 150 mylių frontą. 
bus reikalas. Italai apleido pozicijas ant

Kerenskis prasalmo rusų Tagliamento upės.
Visos pozicijos paupiu už- 

, imtos. Italai taip-pat pasi
traukė iš kalnuotų apygar
dų aplink Trentino.

Generolas Cadorna nori 
dabar atsilaikyti prieš vo
kiečius ties Piavė upe. Ji
sai laikysis paupių viršūnė- 

’ se.
I

bus reikalas.

karės ministers Verchovskj. 
Dabar visa karinė valdžia 
randasi jo rankose.

Italai apleido pozicijas ant

P A KĖLĖ ANT LAIŠKŲ 
IR TELEGRAMŲ KAINAS

Rusijos pačtų ir telegra
fų ministerija pakelė mokes
tį už laiškų ir telegramų! 
siuntinėjimą. Pirmiaus už < 
atvirlaiškius reikėjo mokėti 
3 kapeikas, o dabar reikia 
mokėti 5 kap.; už paprastus 
laiškus — 15 kap. ir už ap
draustus — 20 kap.
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DU SOCIALISTAI
ALDERMANAI.

Du socialistai aldermanai 
išrinkta Rochester, N. Y.

Tai didelis vietos socialis
tų laimėjimas.

PROTESTUODAMI
IŠRINKO REPUBLIKONĄ

Protestuodami prieš dem
okratų partiją Buffalo, N.

blikonišką majorą.

LŪNN’AS SUMUŠTAS.
Buvęs socialistas, o dabar 

demokratas Lunn’as tapo 
sumuštas, kaipo kandidatas 
į Schenectady majorus.

Laimėjo republikonai. So
cialistu kandidatas Merrill 
gavo virš 3,000 balsu.<T> f v

KUR UŽAUGO
SOCIALISTŲ BALSAI?

Yonkers, N. Y. (trigubai), 
Glowersville (ketvirgubai), 
Syracuse, N. Y.

Massachusetts socialistu 
balsai užaugo trigubai.

CHICAGOS SOCIALISTAI 
PRALAIMĖJO.

Chicagos socialistai nepa- 
jiege pravesti savo teisėjų 
tikieto.

Republikonai ir demokra
tai, vienybčn susidėję, gavo 
daugumą balsų.

SUSTABDO FABRIKAS.
Iš Maskvos laikraščiai 

praneša, kad daugelyje vie
tų trūksta kuro ir iš tos prie 
žasties prisieina sustabdyti 
fabrikas. Daugelis fabrikų 
jau sustojo, o kitos greitu 
laiku turės sustoti.

•Z. A.

RINKIMAI MIESTŲ
VIRŠININKŲ RUSIJOJ
Tiflise . išrinktas miesto 

valdybos pirmininkas, buvęs 
antros Valstybės Dūmos at
stovas, Gegečkovi, socialde
mokratas - mažumietis.

Tūloj miesto galva išrink
tas gubernijos komisaras 
Džiubinas, — socialdemok
ratas. Miesto valdybos pir
mininku išrinktas social re
voliucionierius Bulunže.

Odessoj rinkimai pavyko 
labai puikiai. Balsavime 
dalyvavo 75 nuošimčiai visų 
gyventojų, ypatingai mote
rįs. Daugiausia perėjo so
cialistų partijos kandidatai.

Lugonske į miesto valdy
bą tapo išrinkti 29 socialde
mokratai bolševikai, 18 so
cial revoliucionierių, 9 social- V Z 
demokratai menševikai, 13 
namų savininkų, 2 nuo žmo
nių laisvės partijos ir keturi 
nuo kitų įvairių partijų.

Kremenčiuge Į miesto val
dybą. tapo išrinkti 34 social
demokratai, 5 kadetai, 4 na
mų savininkai, 12 žydų gru
pes, 3 ukrainiečiai ir 13 be- 
partyvių.

Novgorode pirmame mies
to valdybos susirinkime tapo 
išrinktas pirmininku darbie- 
tis Ušakovas. % Kitas virši
ninkų vietas užėmė 2 social- 
revoliucioneriai, 1 socialde
mokratas ir 2 kadetai.

teks per visą žiemą aprėda- 
lo ir batų.

Vadinasi, spekuliantai vis
ką laiko paslėpę, o žmonės 
badauja ir pusnuogiai vaikš
čioja.

40 RUBLIŲ { DIENĄ. ♦
E k a te 1 in o d a re, Rusi j o j, 

paprastų darbininkų sąjun
ga atsisakė iš baržų iškrau
ti javus, reikalaudama vie
ton 2' kapeikų už pttdą —’ 7 
k. Tapo apskaitliuota, kad 
darbininkai skaito už 8 vai.

PABĖGO 100 KALINIŲ.
Kijeve, Rusijoj, nakčia ka

liniai užpuolė ant kalėjimo 
sargybos, visus suraišiojo, 
iš sandelio pasiėmė virš 600 
revolverių ir pabėgo. Pabė
gėlių skaitlius siekia virš 
šimto. Likusieji kalėjime 
užsibarikadavo ir kada pri
buvo kazokai, 
jais šaudytis. Galų gale su
kilėliai tapo

darbo dieną po 40 rublių, [bo. 
Pirmiau jie uždirbo po 12 
rubliu i diena.C c

KALNAKASIŲ STREIKAS 
UŽSIBAIGĖ.

Pittsburg, Kan., 5 d. lap
kričio. — Kansas kalnaka
sių unijos apskričio prezi
dentas Alexander Howat iš
leido atsišaukimą, kad visi 
kalnakasiai grįžtų prie dar
bo, nes streikas jau esąs at
šauktas.

šioj apygardoj buvo strei- 
kavę 70 kasyklų darbininkai 
ir tos visos kasyklos nedir-

Ar kompanijos išpildė 
darbininkų reikalavimus,

Maisto komisija nesutinka laikraščiai dar nepraneša, 
i tiek mokėti ir javai stovi! ....... - .1po tiek mokėti ir javai s 

neiškrauti.

?

3

4

pradėjo su

numalšinti
Mieste daromos oblavos ii

J ARONIJOS VALDŽIA
UŽDRAUDĖ DARBI
NINKAMS DUOTI

“ANT ARBATOS.”
Tokio, 5 d. lapkričio. — 

Valdžia išleido įstatymą, ku- 
riuomi uždraudžia duoti 
“ant arbatos” darbininkams, 
dirbantiems prie valdiškų

EXTRA! iI

NETEKO GEROS
PIRKĖJOS.

Buvusi Rusijos carienė 
kasmet užsakydavo Franci- 
jos firmoms už $25,000 įvai
rių kvepalų. Kvietkas dėli 
tų kvepalų specialiai, augin- gelžkelių gauna nuo 10 iki' 
davo pietinėj Francijoj ir 20 centu i diena.davo pietinėj Francijoj : 
skirdavo kas vakaras tarpe 
5 ir 7 vai. Dabar jau tos 
kompanijos negaus nuo jos

K E R E N SKIS PY KST AS I 
SU BOLŠEVIKAIS.

Darbininkų Taryba įsteigė 
karinių reikalų komisiją.

NAUJA RUSIJOJ
REVOLIUCIJA.

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 

I November 9, 1917, as required by the 
Act of October 6.1917 (“Trading with 
the enemy act’’).

Petrograde apsiginklavę
gelžkelių. \ aldiškų gelžke- maksimalistai paėmė į savo
lių direktorius sako, kad da- L-ankas telegrafų stotį, val- 
vimas darmninkams , ant | (jišką banką ir “Marijos Pa- 
arbatos„, juos moraliai 1 locių,” kuriame buvo posė- 
gadma. .... . [džiai dabartinio parlamen-T .. . , ..... k džiai dabartinio parlamen-

darbininkai ant Laikinis parlamentas 
pertraukė savo posėdžius;

BAISI EKSPLIOZIJA.
Italų generolas Cadorna 

sako neatiduosiąs miesto
5 d. Venecijos. Italų kariumenė

I ■
I
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KRATOS KAIMUOSE.
Dvinsko apielinkėse, kai

muose ir miesteliuose, kor
puso komandieras paliepė 
padaryti kratas. Kratos bu
vo daroma staiga ir kiekvie
nas butas ir triobėsis apžiū
rėtas gerai. Rasta ir konfi
skuota: tiek audeklų ir sku- 
rų, kad visam korpusui už- 
r'Ązfį TV.

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
November 9, 1917, as required by the 
Act. of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Petrogradas. — Valdžia 
paliepė teisių ministerial pa
traukti atsakomybėn narius 
kariškos komisijos Darbi
ninku ir Kareiviu Atstovu 
Tarybos. Prieš komisiją nu
tarta nevartoti ginklo spė
kos. Bet jeigu kiltų revoliu
cija, tai valdžia griebsis aš
trių priemonių.

Pirmasai ministeris Ke
renskį, kalbėdamas Laiki-

lapkričio, Aluminum Com
pany of America dirbtuvėj,! 
iškilo baisi ekspliozija, eks- 
pliodavo parako išdirbinio 
skyrius. Kadangi ant vietos Į ________ _ _
buvo ir sandėlis, tai nemažai1 užimti valdžią Rusijoj ir Pe- 
žuvo žmonių. Anglų laikraš-’ trogrado garnizonas jai pri
eini praneša, kad keliolika ’ taria, 
esą užmuštų ir daugiau kaip; Iš Washington© praneša, 

jog valdžia vėlei šauks ka* ‘ 
riumenėn pusę miliono vyrų.

Taip-pat daroma ple:

pasitraukė iki Livenza.
Vokiečių submarina pas

kandino Amerikos patrulės 
laivą. Žuvo 21.

Darbininkų taryba nori

50 sužeistu.
Mūsų korespondentas pra

neša, kad skaičius sužeistų 
ir užmuštų viršija šimtą, bet dėl registracijos miliono vy- 
teisingų žinių niekas negali j rų, kurie kitais metais pa
žinoti; kurie tapo sunkiai sieks 21 metų amžiaus. -■ 
sužeisti ir negalėjo patys iš
sigelbėti, pasiliko viduryje, 
nes gaisras iškilo toks dide
lis, kad užgesinti jį jau nebe
galima. Gaisrininkai nors, 
ir darbuojasi, bet labai at
sargiai, nes laukiama ir ki
tuose skyriuose ekspliozijų.

Vilios razbaininkai Mexi- ' 
koje užpuolė ant traukinio 
ir nužudė apie 125 nekaltus 
žmones. Taigi, pasirodo, 
kad Villa dar veikia.

Nužudyti — visi Mexikos 
žmones.

į



Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga
jau bus du metai, kaip tuomlaikinė justicija tylėjo 

Diogenas - Račkauskas su ir piktadariai vaikščiojo 
žiburiu dienos šviesoje jieš- liuosi.dienos šviesoje jieš- 

1,000 lietuvių, kurie su- 
Lietuvos neprigulmy- 

bes reikalui po 10 dolerių. 
(Garsioji formula:

1,000X10- $10,000).
Jieško, jieško; klausinėja, 

klausinėja ir ligšiol tesura- 
do vos 80 pasišventusių pat
riotų. Reikia dar 920.

Gražus pavyzdys, kiek į- 
tekmės teturi mūsų tauti
ninkai...

4 d. lapkričio, laike milži
niško socialistų mitingo Ma
dison Square Garden, ant es
trados sėdėjo šie buržuazi
niai liberalai: Dudley Field 
Malone (buvęs wilsonietis), 
prof. McKean Cattell, prof. 
Dana, Amos Pinchot, Allen 
McCurdy ir Hopkins, buvęs 
progresistų partijos lyderis 
New Jersey valstijoj.

Tikrai radikališka paro
da. Trūko dar tiktai F. 
Harriso.

Jeigu smulkiosios buržua
zijos ideologai jieško užvė
jos pas socialistus, tai tik 
rodo, kad Amerikoj artinasi 
“sūdnoji diena.”

Šiais metais sueina 40 me
tų sukaktuvės, kaip dėdė 
Šernas darbuojasi literatū
ros dirvoj. Pirmasai jo 
straipsnis tilpęs rusų laik
raštyje “Golos” 1877 me
tais. Vėliau jisai darbavosi 
Petrogrado “Kraj’uj.” Poz- 
naniaus “Dziennik’e,” “Var
pe” ir “Lietuvoj.” Daug 
naudos atnešė lietuviškai 
kalbančiam svietui dėdės 
Šerno knygos iš gamtos 
mokslų sryties. Gal ne tiek 
Šliupas, kiek šernas buvo 
lietuviuose tikruoju bedie
vybės tėvu.

“Tėvynės” redakcija tam 
tikrame atsišaukime sako: 
L. Šernas, dirbęs visuomenei 
per 40 metų, neteko sveika
tos, nusilpnėjo ant akių ir, 
kas blogiausia — liko be vie
tos ir be duonos kąsnio.”

Tos draugijos ir kuopos, 
kurios pritaria socialistų 
pusei, tegul pamislija, kuo 
galėtų palengvinti dėdei šer
nui ramiau praleisti senus 
metelius.

liuosi.
Pas mus, Amerikoj ir kas 

tai labai panašaus dedasi.

so
jų 

da-

Po

ir tebėra priešingas karei.

Law neįvardijo drg. Skobė- L. Pruseika 
levo 
Franci jos ? svetimų reikalų 
ministerijos pasirodė atvi
resniu, negu Anglijos finan
sų ministeris.

Pranešimų pasaulyje, kaip 
tai Jules Cambono ir A. Bo

eralis sekretorius

Karolius Marksas ir
mą ir atrado, jog Prūsų cenzūra esanti vi* 
sai jau netaip bloga, kadangi, saugodama 
“visuomenės doros pamatus,” verčia auto-

trindama “grynosios kritikos” ginklą. Apie 
tai, kad Bruno Baueriui ir kompanijai bai*- 
siai nepatiko Markso kairėjimas, Markso

prie s

. Ar taip jau ir nieko 
nebus?

Valdžia nei nemano gau
dyti tų žulikų, kurie vos ne
nužudė socialisto kunigo H. 
Bigelow'o. Kad kaip, tai pa
triotiški mušeikos išeis visai 
sveiki. Nenubaudimas tik 
labiau padrąsins juos prie 
lynčiaus teismo.

Newporte (Kentucky) tu
rėjo įvykti protesto mitin
gas, bet jisai negalėjo atsi
būti dėlei patriotinių grasi
nimų. Cincinnati buržujų 
laikraštis “The Enquirer” 
persergsti Bigelow’o drau
gus, kad šie nesirūpintų per
daug jo likimu ir piktadarių 
susekimu. Vadinasi, grasi
nama visiem, kurie išdrįsta 
teisybės jieškoti.

Kurgi justicija, kurgi tei
sybė? Vakar tai buvo su 
darbininkų vadu Little,šian
dien su socialistu, kuris su
pranta patriotizmą kitaip, 
negu Wall streeto patriotai.

Kas tai panašaus buvo 
Rusijoj prie seno režimo. 
Visi žinojo, kad tai juoda
šimčiai nužudė Yolossą,Ger- 
cenšteiną ir Kuzmin - Kara- 

. vajevą. Prie juodašimčių
vedė aSkkrt pidsak

Kautskis iš 
“Neue Zeit.”

Gilus bruzdėjimas eina vo
kiečių socialdemokratuose. 
Negalima manyti, kad kuo
met nors ten bus viena 
cialdemokratų partija, 
bus ten dvi — kaip yra 
bar.

K. Kautskis, kuris
Markso ir Engelso mirčiai, 
rokavosi tarptautinės social
demokratijos teoretikas, šios 
karės laiku neprisidėjo prie 
socialpatriotiškos Scheide- 
mano didžiumos. Kautskis, 
nuo pat karės pradžios, ra
gino partiją atsisakyti bal
suoti už karės biudžetą. Tie
sa, jisai ragino (bent išpra- 
džių) ir nebalsuoti prieš biu
džetą. Jisai manė, kad pati 
geriausia taktika esanti su
silaikyti' nuo balsavimo.

Panaši taktika serga ne
aiškumu ir todėl Kautskis 
gavo daug vėjo nuo tarptau
tiniu socialistu.

Juo labiau augo minių ju
dėjimas Vokietijoj, tuo la
biau kairėje Kautskis ir štai 
daėjo iki to, kad Scheide- 
manas su Companija išdrįso 
prašalint jį nuo redagavimo 
mokslinio socialdemokratų 
laikraščio “Neue Zeit.” Mat, 
tasai laikraštis yra partijos 
organas, o kadangi partijos 
didžiuma dabar kontroliuo
ja ištikimi kaizeriui socialis
tai, tai Kautskio raštai 
“Neue Zeit” visuomet buvo 
ašaka jų gerklėje. Ir jie iš
drįso Kautskį pavaikyti, kad 
jis nepasidavė tai nuodėmin
gai įtekmei.

Dabar partijos mokslo 
laikraštį kontroliuoja deši
nieji socialistai, taip vadina
mi socialpatriotai. Kauts- 
kiui neduota nei atsisveikin
ti su skaitytojais ir savo pa
skutinį žodį jisai pasakė kai
riųjų organe “Leipziger 
Volkszeitung.” Geistina bū
tų, kad Kautskis ir apsibūtų 
prie leipcigiško dienraščio.

Męs tikim, kad su laiku vi
si stambesni partijos orga
nai, kaip “Vorwaerts” ir 
Neue Zeit” bus atimta nuo 
socialpatriotų.

Džiaugiasi dalykų stoviu 
Kaizerio užimtoj Lietuvoj.

Męs jau pranešėme “Lais
vėje,” kad Lietuvoj susidarė 
tautos taryba, susidedančio- 
ji iš 20 asmenų.

Tuo klausimu atsiliepia 
kun. Uosis, kurio straipsnį 
garsina “Darbininkas.” Ta
sai kunigas prieina prie iš
vedimo, kad iš 20 tarybinin- 
kų — 9 yra aiškus katalikai, 
o 4 aiškus katalikų draugai. 
Taigi, katalikų ir jiems prie
lankių žmonių taryboj yra 
13, gi liberalų ir socialistų 
tik 7 — vadinasi, trečdalis. 
Kun. Uosis džiaugsmingai 
daro išvedimą:

“Tad Lietuvoje po vo
kiečiu persvara katalikų 
pusėje. Neramus, ardan
tieji gaivalai prislopinti.” 
Na, tai mat, ponams kleri

kalams kaizeris pasidarba
vo, nes juk be kaizerio ma
lonės ir jo tarnų padėjimo 
anaiptol nebūtų įvykusi ano
ji taryba anos keistame sąs
tate.

Klerikalai nusimano, kur 
jiems geriau. Užtat, žiū
rėkite, kaip šlykščiai jie pra
deda dergti Didžią Rusų Re
voliuciją. Ten jiems viskas 
negera, nes ten, mat, bedie
vybe kvepia.

naro Law, pasirodo labai ne
aiškiu, neapsakomai supintu 
ir miglotu “paaiškinimas” 
Rusijos vidaus reikalų mini- 
sterio Tereščenko, — jis su- 
švelnytoj ir išskėstoj formoj 
perdavė tą patį, ką į ausį 
jam pakuždėjo talkininkų 
dipliomatai. Dipliomatai 
pirmiausia pakuždėjo apie 
tai į ausį Rusijos vidaus rei
kalų m misteriu i, paskui gi 
nutarė ir viešai apie tai iš
eiti.

Nėra abejonės, kad taikos 
programas, išdirbtas Darbi
ninkų ir Kareivių Atstovų 
Tarybos, perstatantis, kaip 
Rusijos demokratija žiūri į 
karę, jos mierius ir kogrei- 
čiausį jos užbaigimą; prog
ramas, kurį draugas Skobe- 
levas turėjo perstatyti aty- 
dai tų, kurie spręs Franci- 
jos, Anglijos ir Italijos liki
mą, — tas programas talki
ninkų diplomatams pasirodė 
nevisai skanus... Abelnai, 
Rusijos demokratijos prog
ramų! nėra vietos talkininku 
diplomatų konferencijoj.Ap
art to, dar ir laikas neatėjo, 
nuomone Jules Cambono,Bo
na ro Law ir jų šalininkų, 
dėl apsvarstymo taikos pro
grams. O kad karę tęsti to
liau, tai dėl dipliomatų ir 
taip jau žinoma.

Kas būtų, jeigu draugas 
Skobelevas dalyvautų toj 
konferencijoj ir elgtųsi taip, 
kaip jam įsakė Darbininkų 
ir Kareivių Atstovų Tary
ba? Darbininkų ir kareivių 
atstovas dalyvauja diplio
matų pasitarimuose! Būtų 
kas tokio iki šiol dar negir
dėto h; noi^tyto.. Ir kad 
prie to neprieitų, diplioma- 

I tai prieš tai viešai išeina ir 
i tuomi suteikia Rusijos revo- 
iliucijinei demokratijai dar

(Tąsa).
Prūsų valdžia nėrėsi iš kailio dėl “Vor

waerts’o” kritikos ir gylių. Laikraštis ne
sigailėjo nei karaliaus, nei jo ministerių, nei 
šventų asabų liuteronų tikybos. Pipirų už
teko visiem ir nežiūrint to, kad rubežius 
uoliai buvo saugojamas, “Vorwaerts” slap
tais keliais pasiekdavo Vokietiją.

Prūsų valdžia, per savo ambasadorių 
Paryžiuj, reikalavo “Vorwaerts’o” uždary
mo. Vasarą 1844 m. “Vorwaerts” buvo pa
trauktas teisman, o 1845 m. pradžioje tuo
metinė Francijos ministerija liepė išsikrau- 
styt iš Francijos į 24 valandas visiems 
“Vorwaerts’o” rašytojams, jų tarpe ir 
Marksui.

Sakoma, kad prie “Vorwaerts’o” užda
rymo labiausia prisidėjo Aleksandras von 
Humboldt, kuris, Prūsų karaliaus liepia
mas, pasuflioravo ministeriui Guizot.

Tūli iš bendradarbių vėliau gavo leidi
mą pasilikti, o Marksas su šeimyna iškelia
vo Briuseliu, Belgijos sostainėn.

Pusantrų metų gyvenimo Paryžiuj, 
kaip matot, nepraėjo Marksui veltui. At
vykęs pasaulio sostapylin kairiuoju hegelie- 
čiu, Marksas apleido jį nusistovėjusiu dar
bininkų klesos draugu.

Francijoj, kur ekonominiai santikiai 
buvo daug labiau subrendę, nei Vokietijoj, 
Marksas savo akimis pamatė kapitalistiš
kos valstybės puvėsius. Stambioji buržua
zija, užgriebusi valstybės vairą, maudėsi 
aukso bangose, nuskurę valstiečiai ir smul
kieji amatuinkai bėgo į miestus, jieškoda- 
mi paramos. Augo bedarbių minia, o sy
kiu su tuomi augo ir revoliucinis bruz
dėjimas.

IV.

POLITINIS PADĖJIMAS 
ISPANIJOJ.

Buvęs Ispanijos ministe
rių pirmininkas Dato krau
ju ir geležim nuramino revo
liucinį bruzdėjimą. Tačiaūs, 
galų gale, taip išėjo, kad ir 
patsai Dato su savo sėbrais 
turėjo pasitraukti. Tas ro
do, kad Ispanijoj eina dide
lis revoliucinis judėjimas ir [negirdėtą panieką, 
kad vėliau ar anksčiau poli-Į (Vertimas),
cija ir kalėjimai negalės jo 
sustabdyti.

Ispanijai reikia didelės o- 
peracijos, kuri išgydytų tą 
šalį nuo klerikalizmo vėžio 
ir viduramžių gangrenos.

“Christian Science Moni
tor” gavo tiesioginių žinių iš 
Madrido, jog baisus nubau
dimas dalyvusių generalia- Į pagavau L. S. S. viršūnėse! 
me streike darbininkų pada-—šaukė anais metais Balu- 
rė milžinišką įspūdį socialis-Į tis, pūsdamas burbulą iš 
tuose ir unijistuose.

Kariumenės tarpe ir eina 
pusėtinas judėjimas. Mat, 
ligšiol kariumenėj iškildavo 
tik aristokratai. Jie faktiš
kai ir tvarkydavo kariume- 
nę. Dabar gi prasideda “a- 
pačių” kilimas.

Iš laikraščiu
Seniau ir dabar

—Vyrai, karaul! šnipą

įcos, bet

Ar Italija?
True translation filed with the 

Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
November 9, 1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Washingtone gauta žinių, 
kad sekanti šalis, kuri iš ei
lės nueis revoliucijos keliu,* . . ..
bus itahja. Kad taip ištik-.Talkininku diplomato 
rujų gali būti, tai tiesa, ypa- j 1
tingai dabar, kada vokiečiai 
ir austro-vengrai, vadovau
jant von Mackensenui, eina 
pirmyn.

Čion pribuvo Londono 
“Daily Mail” koresponden
tas Hamilton Fyfe, kuris pa
tvirtina tą mintį. Tasai ko
respondentas pribuvo Wash- 
ingtonan pasikalbėti su savo 
viršininku lordu Northcliffe 
(didžiausias laikraščių leidė
jas Anglijoj). “Daily Mail 
korespondentas stačiai sako, 
jog šalyje gali kilti politinė 
suirutė ir kad prie to reikia 
prisirengt.

Tasai korespondentas sa
ko, kad prieš karę smarkiai 
varosi buvęs ministeris Gio- 
litti ir būk socialistai eina su 
tuo ministerių. Žinoma, tai 
neteisybė.Socialistai eina sa
vo keliu, o Giolitti savo.

rusų demokratija.

Konkolausko laiško.
—Vyrai, nevirkite košes! 

Tas negražu! — dabar bara
si tas pats Balutis ant Šliu- 
puko ir Šimkaus, kam šiedu 
paskelbė šnipą iš tautininkų 
abazo p. K. Pilėną.

Čia ponui Balučiui labai 
tinka jo paties anais metais 
Worcesterio seime pasakyti 
žodžiai: “Tautiečiai, imkite 
pavyzdį nuo kiaulių...”

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”).

Generalis sekretorius 
Francijos svetinių reikalų 
ministerijos Jules Gambon 
pranešė, kad drg. Skobele- I 
vas, išrinktas Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Tarybos, 
“nedalyvaus” konferencijoj, 
kuri šaukiama talkininkų į 
Paryžių. “Tai bus tik pasi
tarimas, — pasakė Jules 
Cambon, — pašvęstas ne ka
rės tikslams, bet tik kaip tą 
karę toliau tęsti.”

Šiomis dienomis panašiai 
pranešė ir Anglijos finansų 
ministeris A. Bonar Law 
Anglijos parlamento atstovų 
bute. Vienok A. Bonar A.

“Ateitis” skundžiasi, kad 
Sirvydas nori ją praryti. 
Hm... Nejaugi “Ateities” 
štabo “didvyriai” jaučiasi 
tokiais mažais vabalėliais, 
kad Sirvydas tik am... ir jų 
daugiau nebėr.

Męs bent manome,kad Sir
vydas tik vieną Kerdiejuką 
berydamas užspringtų. O 
kur dar pp. šalčius su Stri
maičiu... Juk jie irgi 
nykštukai!

(“Dilgeles”)

MUionas amerikiečių gyvena 
iš automobilių darbų.

Suviršum ;4,000,000 moto
rinių karų visokios rūšies 
tapo užregistruota Suvieny
tose Valstijose šįmet laike 

(Tąsa niuo 3-čio pusi.)

PRADŽIA KLAJONIŲ IR PRADŽIA 
PRAKTIŠKOS KOVOS.

Belgija gana rūsčiai pasiliko Marksą.: 
Vos spėjo jisai pribūti į Briusselį, kaip tuoj 
reikėjo nueit į Administration de la Surete 
Publique ir savo parašu patvirtinti, kad 
nieko nerašinėsiąs apie bėgančius politikos 
klausimus. Jo medžiagiškas padėjimas bu
vo sunkus. Apie tai galima spręsti iš visos 
eilės laiškų, rašytų Engelso Marksui. Laiš
ke, pažymėtam 22 d. vasario, 1945 m., En
gels rašo, jog jų bendri draugai Koelne nu
tarė padaryti kolektą, kad parėmus Mark
są. Ir ne dyvai. Jau Paryžiuj Marksas 
vos-nevos galėjo sudurt galą su galu, o pas
kui kiek pinigų prarijo persikraustymas ir 
apsibuvimas naujoj vietoj. Engelsas visuo
met buvo pirmutinis Markso rėmėjas. Pa
čiam Engelsui nebuvo sunku versties. Mat, 
jo tėvas buvęs fabrikantas. Boto, jisai gau
davęs honorarą už savo raštus anglų kalboj.

Kovo mėnesyj, 1.845 m., išėjo iš spaudos 
bendras Markso ir Engelso veikalas (spaus
dintas Vokietijoj) “Die Heilige Familie oder 
Kritik der Kritischen Kritik” (Šventoji šei
myna arba kritika kritiškos kritikos). 
Nors tos stambios knygos tik maža dale
lė parašyta Engelso, tačiaus ties antgaviu 
padėta juodviejų abiejų vardai.

Šventoji šeimyna buvo atkreipta prieš 
Bruno Bauerį ir jo draugus — prieš tuos 
pasipūtusius inteligentus, su kuriais Mark
sas seniau draugavo. Patsai Bruno Baue- 
ris buvo vienas pačių geriausių Markso 
draugų. Tai buvo tais laikais, kada jisai 
kovojo su dievais ir dievučiais. Tačiaus jau 
1843 metais tarpe jų nutrūko ryšiai. Bruno 
Baueris vis labiau ir labiau pradėjo skristi 
į filosofijos dausas ir šnairuoti į minias. Ji
sai pradėjo skelbti, kad filosofija nieko ben
dro neturi nei su politika, nei su prastuolių 
judėjimu. Pabaigoj 1843 metų broliai Bau- 
eriai įsteigė savo “Die Allgemeine Littera- 
turzeitung” (Visuotinas Literatūros Laik
raštis). Tai buvo inteligentiškų Vokietijos 
pasipūtėlių laikraštis, kuris su panieka ir 
pasididžiavimu žiūrėjo žemyn ir vis didė
jantį politišką minių judėjimą. Bruno įsi
vaizdinęs save esant filosofijos autoritetu, 
skambino tokiem, kaip jisai pats, inteligen
tam, jog kritika turi užsiburti savybėje ir 
galutinai atsiskirti su minia. Jisai ir jo bi
čiuliai manė, kad kritikos dvasia pati per 
save, savo sąmonės galybe įvykins žmonijoj 
harmoniją. Feuerbacho “žmogus” ir žmog- 
gaus kova pas Bruno Bauerį vėlei pasikeitė 
šalta, kaip ledas, bejausle “sąmone.”

Pasak Bauerio ir jo “Literatūros Laik
raščio”
ties žmonių tarpe,” jisai, matote, turi .būti 
kokiuo tai orakulu, šita “grynoji krinka” 
daėjo iki to, jog galų gale atmetė libe •

“kritikas neturi išdrįsti maišy-

nei sakyti.
“Literaturzeitung” neturėjo visuome

nėj jokio pasisekimo, bet ponai inteligentai 
rokavo, jog tai esąs labai geras dalykas. 
Mat, jų filosofiška išmintis taip augštai pa
šokusi, taip skaisčiai žydinti, kad ne minios 
nosiai pakilti ligi tų viršūnių...

Marksas su Engelsu, be jokių ceremo
nijų, apsidirbo su tais filosofijos neūžaugo
mis. Juodu panaudojo ir ironiją ir rimtu
mą prieš Bauerius ir Co.

Juodu sako: “tiktai darbininkų išliuo- 
savimas įsteigs tą naują pasaulį, kurį gry
noji kritika neturi pajiegos įsteigt.”

Savo polemikoje juodu remiasi Didžio
sios Francūzų Revoliucijos patyrimu. Juo
du nurodo, kad toj revoliucijoj nelaimėjo 
idėjos, kurios nusirėmė interesais. Jokios 
idėjos, jokie išmislai ir pienai, kurie neturi 
ekonominių šaknų, negali laimėti. Ko
kiam judėjime nedalyvauja minios — tasai 
judėjimas negali laimėti. Juo didesnės mi
nios dalyvauja kokiam nors judėjime, tuo 
didesnę reikšmę turi tasai judėjimas ir tuo 
judėjimu besiremiančios idėjos.

B. Baueriui, augštinant inteligentiją ir 
dedant ją teisybės jieškojimo pavyzdžiu, 
Marksas nurodo j Anglijos ir Francijos pro* 
letarijus, kurie dega didžiausiu troškimu 
daugiau patirti ir kovoti. Žinoma, proleta
ry ai nėra dievai, tačiaus toksai jau jų eko
nominis padėjimas, kad jie, noroms neno- 
roms, turi kovoti ir toje kovoje liusuodami> 
save, liuosuoja visą žmoniją*)

Taigi, Marksas vis labiau ir labiau pra
dėjo persiimti ta mintim, jog tik plačios 
darbo minios, vesdamos politinę ir ekonomi
nę kovą, paliuosuos save ir visą visuomenę.

Pavasarį 1845 metų Engelsas atvyko į 
Briusselį ir sykiu su Marksu nuvažiavo į 
Angliją. Marksas gavo puikios progos su
sipažinti su Anglijos ekonomistų literatūra, 

i Čia, kaip sako Mehringas, tapo atnaujintos 
senos pažintys ir užmegstos naujos. Abudu 
draugu pradėjo bendradarbiauti laikraš
čiuose “New Moral World” ir “Northern 
Star.”

1 Tais pačiais metais išėjo žinomas En
gelso veikalas apie Darbininkų klesos padė
jimą Anglijoj. Iš savo locnų patyrimų, iš 
gausybės oficialės medžiagos ir šiaip jau 
pirmalaipsnių šaltinių Engelsas sudarė 
knygą, kuri buvo geriausiu įrankiu socialis
tinės agitacijos. Ta knyga dar ir šiandien 
turi didelę reikšmę. Joje Engelsas kritiš
kai žiūri į dvi aiškiai apsireiškusias tuomet 
srioves Anglijos darbininkuose — čartizmą 
ir owenizma. Čartistai vedė smarkią eko
nominę ir politinę kovą, bet tik rėmuose 
esamos visuomenės tvarkos,o owenistai (so
cialisto svajotojo Oweno pasekėjai) buvo dū 
šia ir kūnu pasinėrę kooperacijų judėjime 
ir šiaip jau socialistiškuose bandymuose ir 
nieko nenorėjo girdėti apie platesnį darbi
ninkų judėjimą, apie streikus ir apie politi
ką. Engelsas liepia sulieti į vieną sriovę 
abudu tuodu judėjimu — socializmą ir čar
tizmą. Tuomet tik, sako jis, Anglijos dar^ 
bininkų klesa atsieks laimėjimo. Marksas 
tinkamai apvertino tą savo draugo knygą. 
Jinai padarė didelį įspūdį ir visoj Vokieti
joj.

1845-46 m. Marksas,gyvendamas Brius- 
sely, gana daug rašinėjo į įvairius periodi
nius leidinius, kaip tai “Reforme” (Pary
žiuj), “Deutsche Brusseler Zeitung,” 
.“Westfalisches Dampfboot,” “Gesellschaft 
•spiegei” ir t. t. Nekuriuose iš tų laikraš
čių jam prisiėjo išvien bendradarbiauti su 
taip vadinamais “tikraisiais” vokiečių So
cialistais, kurių vadovais buvo K. Gruenas 
ir M. Hess.

Kas buvo tie “tikrieji” vokiečių sočia* 
listai?

Tai buvo inteligentai, ant kurių 
įtekmę darė Francijos socializmas ir 
erbacho filosofija. Savo socialistišką 
jie norėjo įkūnyti ne organizuota 
riato kova, bet pagelba apsišvie' 
niškumo dvasia persiėmusios in 
Savo viltį jie būdavo jo ant gerų norų ir 
širdingumo. Jie manė, kad socializmo 
šia, taip sakant įsikrapins, lašelią po 
liui, į Vokietijos žmones ir socialė 
įvyks be revoliučijos, be aštrios

Vienas iš vadovų “tik-
Hessas rašė: “Jeigu Vol 
politiniai - socialio j u d 
žydi dvasinis judėjimą 
minių judėjimas gali

*) P. Berlino Kari M
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RADAS sakym

Vertė švenčioniškis.

(Tąsa.)
Prie manęs vėl priėjo tarnaitė.
—Ar tamsta nenori ką nors išgerti?— 

užklausė ji. Tardama šiuos žodžius, trupu
tį prisispaudė prie manęs ir savo veidą pri
kišo prie mano.

Aš pažiūrėjau į ją. Ji kalbėjo labai ty
liai ir truputį buvo susigėdus, akis laikė nu
leidus.

—Gal norite buteliuką alaus, ar ką nors 
kito?... Nuo manęs... paskui... jeigu 
norite ...

—Širdingai ačiū, bet dabar nenoriu!— 
tariau aš. — Ne dabar... Aš užeisiu tru
putį vėliaus... kitą sykį...

Ji atsitraukė nuo manęs ir atsisėdo. 
Aš mačiau jos tik galvą. Ir koks keistas 
sutvėrimas!

Kaip tik suvalgiau mėsą, tuojaus ne
šiausi per duris, nes pajutau, kad viduriuo
se darosi negerai. Atsikėlus man, ji taip
gi atsistojo. Aš nenorėjau arčiau prie jos 
prieiti, pasirodyti šviesoj jaunai mergaitei, 
koks aš esu suvargęs, apgailėtinas sutvėri
mas. Todėl greitai jai pasakiau “labanakt” 
ir išėjau.

Valgis, kurį aš prarijau, pradėjo veik
ti; labai kankinausi ir negalėjau jį vidu
riuose užlaikyti. Kiekviename tamsiame 
kampe vėmiau. Dėjau visas pastangas,kad 
tik susilaikius nuo vėmimo. Spaudžiau 
kumštis, trypiau kojomis ir, apimtas pašė
limo, stengiausi ryti atgal tą, kas veržėsi 
laukan — bet veltui! Pagalios užbėgau už 

< tamsaus kampo, susiriečiau ir visą savo va
karienę išmečiau laukan. Kada tą dariau, 
tai nieko nemačiau, nes akys užplūdo 
ašaromis.

Mane apėmė pašėlęs piktumas. Ėjau 
gatve, verkiau ir keikiau savo likimą ir vi
sas tas jiegas, kurios mane kankino, siun
čiau ant jų visus prakeikimus, visas pek
liškas kančias. Žmogus stovėjo krautuvės 
tarpdury ir žiūrėjo. Priėjau prie jo ir pa
klausiau, ar jis nežino kokį maistą reikia 
duoti išbadėjusiam žmogui, nes jo viduriai 

- mėsos nepriima ir dabar reikalinga išgelbė
ti to žmogaus gyvastį.

—Aš girdėjau, kad tokiame atsitikime 
gerai pienas, virintas pienas, — tarė jis, 
labai nusistebėjęs. — Kokiam žmogui tas 
reikalinga?

—Ačiū, tamstai, ačiū! — tariau jam. 
Galimas daiktas, kad virintas pienas ir rei
kalinga jam duoti...

Palikęs žmogų nuėjau toliau.
Kaip tik pakeliuje pasitaikė pirma ka

vinė, užėjau į ją ir paprašiau virinto pie
no. Gavęs jį, tuojaus išgėriau arba, ge
riau sakant, prarijau taip karštą, kaip jis 
buvo paduotas, užmokėjau ir vėl išėjau. Da
bar jau ėjau tiesiai namo.

Čia vėl keistas atsitikimas. Palei mano 
namo vartus, prisišliejus prie gatvinės lem
pos stulpo, stovi kokia tai figūra, kurią aš 
jau ištolo matau. Kada priėjau arčiau, tuo
met pamačiau, kad stovi ta pati moteris,ku
ri jau kelis vakarus pirmiau stovėjo. Aš ne
galėjau apsirikti, nes ją matau paeiliuje 
jau ketvirtą vakarą toj pačioj vietoj ir tais 
pačiais drabužiais. Ji stovėjo užsileidus 
juodu tinkleliu veidą ir nejudėjo.

Mane tas labai užinteresavo ir savo 
žingsnius sumažinau. Protas veikė gerai, 
mintys koncentravosi, bet ligujisti nervai 
nedavė ramumo, veikė savo darbą, kovojo 
su maistu, kurį supyliau į vidų. Paprastai, 
kaip ir visada, praeinu pro ją, prieinu prie 
savo vartų ir jau noriu į vidurį įeiti,bet stai
ga sustoju. Nieko negalvodamas ir neduo
damas sau atskaitos, ką aš darau, einu prie 
moters, atsistoju priešais ją, žiūriu į akis ir 
truputį galva linktelėju.

—Gerą vakarą, tamsta.
—Gerą vakarą, — atsako ji.
—Atleiskite, ar tamsta, kartais nejieš- 

kote ko nors? Aš jau pirmiau tamstą pa
stebėjau čia stovint, todėl paklausiu, ar ne
galėčiau būti naudingu? Jeigu ne, tai mel
džiu man atleisti...

Ji jokio atsakymo neduoda, matomai ir 
pati nežino. Aš vėl tęsiu savo kalbą:

—Šiame kieme apart manęs ir keliato 
arklių niekas daugiau negyvena; čia, ma
tote, arklydė ir blėtų dirbtuvė, kurioj aš da
bar gyvenu. Jeigu tamsta ko nors jieškai, 
tai užtikrinu, kad klaidą turi arba yra koks 
nOrs nesusipratimas.

h Tuomet ji nusisuka nuo manęs ir sako:
—Aš nieko nejieškojau, taip sau sto- 

v viu čia ir gana. x •
Štai tau! Ji čia stovi paeiliuj kelis va- 

karus be jokio tikslo, be jokio reikalo, sto-

nesijudina iš vietos tik todėl, kad jos 
j užgimė tokia fantazija. Toks jos at

sakymas man pasirodė truputį keistu; pra
dėjau apie tai mislyti ir vis nesusipratimas 
didinosi. Pagalios nusprendžiau pasielgti 
nevisai mandagiai. Įkišau ranką į kišenių, 
paskambinau pinigus ir, be jokių tolimesnių 
kalbų, užkviečiau ją lyir nors užeiti ir iš
gerti po stiklą vyno... ant tos intencijos, kad 
jau užstojo žiema, cha, cha, cha... Tas, ži
noma, užimtų truputį laiko... Ar ji nenorė
tų taip pasielgti?

—O, ne, ačiū tamstai, taip neparanku... 
Ne, aš tą negaliu padaryti... Bet jeigu 
tamsta toks geras sutiktum mane palydėti, 
tai... Jau sutemo ir man vienai nelabai 
smagu eiti, ypač Karolio-Jono gatve...

Aš sutikau; mudu ėjome greta, — ji de
šinėj pusėj. Mane apėmė koki tai keisti ir 
sykiu malonus jausmai, kad einu greta jau
nos mergaitės. Ėjau greta jos ir visą laiką 
išplėtęs akis žiūrėjau į ją. Kvepalai, ku
riuos išdavė jos plaukai, šiluma, kuri ver
žėsi iš jos kūno, visas tas moteriškas aro
matas, kuriuo buvo persiėmęs tas visas tva
rinys, malonus kvėpavimas, kuris mane ap
ėmė, kuomet tik ji, kalbėdama, savo veidą 
atsukdavo prie mano, — visa tai mane su
judino ir užvaldė visais jausmais. Nors 
veidas jos buvo uždengtas, bet visgi po ta 
uždanga pavyko pastebėti pilną, truputį iš
blyškusį veidą, o po drabužiais augštas krū
tis. Mintis apie visas tas malonybes, ku
rias spėjau po drabužiais ir veido uždanga
lu, mane erzino ir sykiu darė idiotiškai - 
laimingu, nors tai laimei nebuvo jokios pro-

kyti ir dasilytėjau jos rankos, pajudinau jos 
petį ir kvailai nusijuokiau. Aš girdėjau, 

—Ir kokia tu keista! — tariau jai.
—Argi? Ii* kodėl tu manai, kad aš

keista?
—Pirmiausia, tai Įpratimas paeiliuje 

kelis vakarus stovėti palei lempos stulpą, 
priešais arklydę, be jokio tikslo ir nesiju
dinti, ir tą darai tik todėl, kad pas tave at
sirado tokia fantazija...

—Bet juk aš galėjau turėti tam tikras 
priežastis, kurios mane vertė stovėti; apart 
to, aš visuomet einu labai vėlai gulti — tai 
mano įpratimas. Juk ir tu anksti neini gul
ti? Man rodos, kad anksčiau dvylikos nie-

—Jeigu ką pasaulyje neapkenčiu, tai 
pirmiausia tą, kad eiti prieš dvyliką gulti.

—A-a, matai! Kadangi aš vakarais 
neturiu jokio užsiėmimo, tai ir išeinu pasi
vaikštinėti. Aš gyvenu ant švento Olafo 
pleciaus. **

—Ilajalle! — sušukau aš.
—Ką tu pasakei?
—Nieko tokio, sakiau: Ilajalle... bet tas 

nieko, meldžiu savo kalbą toliau tęsti!....
—Aš gyvenu ant švento Olafo pleciaus 

vienu-viena; nors turiu sena motina, bet su 
ja negalima susikalbėti, kadangi ji labai 
kurčia. Na, ir kas čia nuostabaus, kad ji 
vakarais išeina pasivaikščioti ir pastovi vie
na palei lempos stulpą?

—Suprantama, tame nieko nėra nuo
stabaus, — atsakiau jai.

—Tai kam tuomet klausi ir vadini ma-

Aš jaučiau, kad ji, sakydama šiuos žo
džius, šypsosi.

—Ar tu neturi seseri?
—Taip turiu. Ji dabar Hamburge. Bet 

kodėl tu manai, kad aš galiu turėti seserį?
—Ar ji seniai išvažiavo į Hamburgą?
—Neseniai, kokios penkios savaitės 

atgal. Bet aš visgi norėčiau žinoti, kodėl tu 
manei, kad aš turiu seserį?

—Aš tik taip sau paklausiau ir viskas.
Mudu nutilome. Koks tai žmogus pra

ėjo pro šalį, pasispaudęs po pažasčių porą 
čeverykų; daugiau nei gyvos dūšios ant 
gatvės nesimatė. Toli, palei Tivoli, švietė 
ilga eilė lempelių. Sustojo snigę, dangus 
buvo aiškus, nesimatė nei vieno debesėlio.

—O, viešpatie, nejaugi tau nešalta be 
burnuso?! — sušuko ji, pažiūrėjus į mane.

Pasakyti jai, kodėl aš neturiu burnuso? 
Atvirai išpasakoti visą savo padėjimą? Ir 
tuomi nugązdinti, ant visados atstumti nuo 
savęs? Ne!.... Man labai malonu, smagu 
greta jos eiti... Man norisi ją dar nors 
trumpam laikui palaikyti nežinioj, todėl nu
sišypsojau ir atsakiau:

—Nei kiek! — atsakiau jai ir norėda
mas kalbą nukreipti kiton pusėn, paklau
siau: — Ar matei Tivolyje žvėryną?

—Nemačiau. Bet ar verta pažiūrėti?
Na, o kas bus, jeigu ateis mintis Į gal

vą dabar eiti j Tivolį? Prie tokios šviesos, 
kur randasi daugybė žmonių! Ji, pamačiu
si mane šviesoje ir dar tarpe žmonių, nega
lėtų iš gėdos su manimi vaikštinėti; pama
čius mano drabužius, išbadėjusį veidą, kuris 
įadtrečia diena nepraustas, tuojaus pabeg-
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Iš LAIKRAŠČIŲ.
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

pirmų šešių mėųesių. Iš to 
skaičiaus 88 prod, buvo paša 
žieriniai karai, o likusieji 12 
proc. vaizbos ir beveik visi 
jie buvo padaryti šioje ša
lyje. Paskiausias Suvienytų 
Valstijų komercijos ir indu
strijos raportas parodo, jog 
svetimų karų importuotų į

savo akis prieš visaš tau da
romas neteisybes. Jie tau 
liepė eiti užmerktomis aki
mis prie išganymo. Tu jiems 
aklai tikėjai, tu jų klausei ir 
ėjai... ėjai... pakol ant kardo 
užsivėrei! Štai, tau išgany
mas! Jį dabar turi JDžiaug- 
kis juomi!

Vaidotas.

šią salį skaičius laike pasta-Į ♦ _ . rcTZ/T 11%šią salį skaičius laike pasta-Į ♦ _ a r r r t
rų šešių metų buvo mažesnis g LAISVOJH 
nei 20,000, kuomet su viršum !! n . r^-v^r^-r i t:: SAKYKLA :

riiiiiiiiiiiiiiiminmi
Kaslink vienybės.

Pereitame “Laisvės” 
mery jau buvo rašyta, kad 
dabar vėl pasigirsta nauji 
balsai, kviečianti prie vieny
bės, todėl šiame klausime ir 
aš norėčiau savo žodį tarti, 
t. y., apie visų trijų sriovių 
susivienyjimą.

Kaslink visų trijų sriovių 
vienybės, — aš sutinku su 
“Laisvės” išreikšta nuomo
ne. Tik nesutinku šelpimo 
klausime ir todėl paduosiu 
savo nuomone.

Aš visuomet pritarčiau 
tam, kad šelpti visus išvien, 
bet męs jokiu būdu negali
me su klerikalais ir tautinin- 

Daleiskime,
męs susivienyjame, išrenka
mo savo komitetą, i kuri iei- 
na po tris ypatas nuo kiek
vienos sriovės ir viskas ge
rai einasi. Bet štai prisiei- 

į na siųsti pinigus, kad sušel- 
Ir kas

nu-

43,000 karų įkainuotų $18,- 
000,000 buvo išgabenta nuo 
pereito sausio.

Kaslink statistikų, 94 pr. 
naudotų šioj šalyj karų yra 
amerikietiško darbo ir drą
siai galima apskaityti, kad 
jie dabar vidutiniai kainuo
ja arti $5,000,000,000. To
liau statistikos parodo, jog 
apie $600,000,000 buvo išleis
ta nupirkimui apie 800,000 
naujų karų Amerikos moto
ristais pernai, ir prie tos su
mos dar reikia pridėt paša
liniu įrankiu vertės, labai 
tvirtą motorinių karų pra
monės šaką.

Paimant visas motorinių 
karų savininkų išlaidas, be- 
nefitas pramonės kliasoms 
turi vertės apskritai bilioną 
dolerių metams.

Jei paimt atydon viduti- kais vienytis, 
n i ai algas vsų užsiėmusių 
motorų prekyboj ir kitokių 
su ja rišančiųsi išdirbysčių 
po tūkstantį metams, tad 
reiškia, jog suviršum 2,000,- 
000 asmenų gauna toje in-Į 
dustrijoje užsiėmimą ir kad j pus savo brolius, 
apie 5,000,000 gyventojų už- tuomet bus? Kuriai draugi

jai pasiųsti pinigus? Męs 
gerai žinome, kad tautinin
kai reikalaus ir balsuos pini
gus siųsti tai draugijai arba 
įstaigai, kurią Šliupas reko
menduos arba kitas sando- 
rietis. Męs iš laikraščių aiš
kiai matome, kad Šliupas, 
nuvykęs Rusijon, pasmerkė 
Bulotą, pasmerkė L. Š. F. ir 
socialistus. Jis nori Euro
pos lietuviams “prirodyti,” 
kad socialistu čia randasi 
mažai ir jie tarpe vietos lie
tuvių jokios įtekmės neturi. 
Iš to aiškiai matosi, kad p. 
Šliupas nuvažiavo pas žentą 
ir sykiu su juomi atsidūrė 
klerikalu abazo. Mūsų tau- 4. 4

rd kilęs ne iš pačios liaudies, 
bet iš vidurinės sriovės va
dovų, t. y. sandariečių, ku
riems vieniemss yra sunku 
palaikyti jų partijos egzis
tenciją. Pati pamatinė min
tis yra kilus iš “Ateities” 
štabo, bet ta mintis taip nu
duodama, kad ji būk kilo ne 
iš minėto štabo, bet iš pačios 
liaudies. Tą buvo galima 
lengvai suprasti iš pačios 
“Ateities” prielankumo vie
nybei ir kitą galima buvo su
prasti iš Newarko mass-mi- 
tingo, kuris buvo sušauktas 
vietinės sand, kuopos. Tame 
mass-mitinge buvo kalbėto
jom J. Strimaitis, “Ateities” 
bendrovės raštininkas ir 
skaitė panašią rezoliuciją, 
kokią dabai’ yra priėmę 
Binghamton’o lietuviai. Stri
maitis, agituodamas už savo 
rezoliuciją, pasakė, kad šis 
sumanymas yra pirmą syki 
bandomas Newarke ir jeigu, 
girdi, newarkieciai ta suma
nymą priims, tai juos paseks 
ir kitos lietuvių kolionijos”. 
Bet vėliau paaiškėjo, kad 
tą mass-mitingą surengė ne 
visa Sandoros kuopa, bet ke
li lyderiai susitarę su “Atei
ties” štabu. Rodos, perdaug 
nesuklysiu pasakęs, kad tos 
rezoliucijos Rochesterio ir 
Binghamtono lietuvių priim
tos, nėra jų pačių sumany
tos, bet yra kopijos New- 
ark’o mass-mitingo rezoliu
cijos, kurią atvežė ir skaitė 
Į). Strimaitis ir newarkieciai 
beveik vienbalsiai atmetė.

Taigi, dabar aišku, kai])- . , .
diena, kad čia yra ne liau- Paskelbti, jeigu jūs 
dies užmanymas, ne liaudies; sutiksite išbraukti žodį pri- 
reikalavimas, bet yra pienas )'a.tls^as ? V1?t°n t° padėti 
gudrių politikierių, idant su-. Yisuomeinskai . kooperaty- 
maišyti liaudį, sudrumsti i Y!8, ?uai,S.YY -V61' 
lyg tą vandenį, o žinoma,'^111 ]n ivatisku laikraščiu, 
kuomet vanduo sudrumstas, i raneskit mums apie tai.

sakė, prasidėjus šiai karei, 
kad tik per susipratimą Ru
sijos proletariato, per revo
liuciją ir nuvertimą caro 
Lietuva liuosybę gaus. Pa
sirodė, jog soc. žodžiai išsi
pildė, caras likosi nuverstas 
apie Lietuvos liuosybę Rusi
joj gana plačiai kalbama, . 
manau ir patiems tautinin* 
kams ir klerikalams seilė te
ka, skaitant telegramas apie 
Lietuvos liuosybę.

Mano supratimu, nematau 
nei jokios naudos eiti į vie
nybę su tais žmonėmis, ku
rie į dalykus taip siaurai 
žiūri ir plačiau ir toliau jų 
nemato. Aš nepritariu to
kiai vienybei nei Lietuvos 
liuosybės klausime nei šelpi
mo klausime ir sakau, kad 
mums soc. tokia vienybė ne
pageidaujama.

Ig. Beeis, 
Newark, N. J.

it ED. ATSAKYMAI.
St. Klimaičiui ir kitiem

sų rezoliuciją gavom 5 d.lap- 
kričio, tuo tarpu ji tapo pri
imta jau 3 d. spalių. Turbūt, 
jum patiem nelabai rūpi tas 
klausimas, jeigu taip pama
žėl i jį judinate. “Laisvė” ne
myli raštų, ant kurių prisi
rinko perdaug dulkių ir pe
lėsių. Visuomenė gali nuo 
to uždusti. Kad rezoliuciją 
tai]) nesvietiškai suvėlinot, 
tai, žinoma, ne mūsų kalte.

Lietuvių Socialistų Sąjun
gos 34 kp. (Waterbury,Ct.)

silaiko tiesioginiai ar netie
sioginiai iš motorinių karų 
manufaktūros.

(“žvaigždė.”)

Tai kas?
Tai kas, kad tu esi nieku 

nekaltas? TaW<as, kad tu 
gyvenai teisingai, nieko ne- 
nuskiaudei, artimą savo my
lėjai labiau už save ir pats 
savo artimųjų buvai myli
mu? Tai kas, kad tu gy
venti nori, kad gyvenimą 
mylėjai, kad norėjai padary
ti jį sau ir kitiems linksmiu, 
vertu gyvenimo, kad turėjai

Tai kas, kad tavo gyveni
mas buvo vargingas, kar
tus, už kuri neverta būtu 
niekam nei gerą žodį tarti? 
Tai kas, kad tu savo prakai
tu laistei, gaivinai šaknis 
medžiu, išduodančiu skanius 
vaisius tavo ponui? Tai. kas, 
kad tu buvai verčiamas gy
venti vilčia, kad ji buvo1 vie
ninteliu tavo gyvenimo užsi- 
ga n ė din imu?... — Ar tu ma
nai tuomi išsiteisinti, išmels
ti savo gyvybę iš baisaus,ga
lingo siaubūno nasrų? Vel
tui, vargše, nuo jo susimy- 
lėjimo maldauji. Veltui nuo 
jo bėgi, bastaisi po pasaulį, 
nori nuo jo pasislėpti... Nė
ra jau pasaulyj vietos, kur 
jo godžios akis tavęs nema
tytų. Visur jos neatlei- 
džiančiai seka tavo jauną 
gyvybę. Ji yra reikalinga 
jojo gyvybės palaikymui. Jis 
jos nepaleis. Tu vienas esi 
bespėkis su juo kovoti.. Pa
skutinė viltis tavo pražuvo...

Lai atsiveria jojo žiotys, 
lai tave prarija kogreičiau- 
sia, lai sutrumpina tavo 
kančias ir baimę. Lai tavo 
išplėštas gyvenimas, pilnas 
kartybių, kančių ir ašarų, 
užnuodija jojo krūtinę!

* *
Štai, tau, paklusnus darbi

ninke!
Tu per savo visą gyveni

mą klausei nulenkęs suvar
gusią savo galyą tų mokyto
jų, kurie liepė 
miau ją lenkti

—eis išvien su klerikalais. 
Vadinasi, kada prisieis bal
suoti, kokiai įstaigai pasiųs
ti pinigus, tuomet tautinin
kai su klerikalais eis išvien, 
—jų pusėj bus šeši balsai, o 
mūsų —tik tris, — pinigai 
paklius Į klerikalų rankas.

Tokiu būdu męs jokiu bū
du negalime susivienyti, su
vienyti Šelpimo Fondą ir a- 
tiduoti viską į jų rankas.

Antras dalykas, jie visą 
laiką mus šmeižė, žemino vi
suomenės akyse ir kada jau 
nepavyko savo tikslo atsiek
ti, tuomet jie prabilo apie vi
sų trijų sriovių vienybę.

Męs turime Rusijoj drau
gų, kurie rūpinasi visų pa-

pia tik reikalaujančius pa
gelbės ir todėl galime jiems 
siųsti pinigus. Reikia dau

kų rinkti, o su pasiuntimu 
rasime vietą.

J. Brukąs.

K a si ink pa g eidau j a mos 
vienybės.

Pastaruoju laiku tarpe A- 
merikos lietuvių vėl prade
da apsireikšti nauji balsai, 
pageidaujanti vienybės srio
vių Lietuvos klausime.Drau
gai iš “Laisvės” nurodo, kad 
tas užmanymas yra kilęs ne 
iš vadovų pusės, bet iš pa
čios liaudies. Su tuo nuro
dymu nei jokiu būdu aš ne
sutinku ir stengsiuosi nuro
dyti, kad tas užmanymas y*

tuomet lengviau galima žu
vų pagauti.

Labai neatsargų žingsnį 
daro tie mūsų draugai soc.,

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,
2204 Forbes St., Pittsburgh, Pa.

Jie, lyg rodosi, viską užmir
šo, kas buvo praeityje ir kas 
dabar. Rodosi, kad kiekvie
nam galėjo atidaryt akis bu
vęs Vis. Am. Lietuviu Sei
mas, kad su tautininkais nei 
lokiu būdu negalima susitar
ti netik politiškam Lietuvos 
klausime, bet ir šelpimo. 
Kaip męs su tais žmonėmis 
galime eiti i vienybe, kurie 'dėl visos orkestros 16 knygų $4. Dtt 

mus iškoneveikė, išvagino, 
apšmeižė ir visokius donosus 
valdžiai apie mus rašė. Juk 
męs soc. jokiu būdu negali
me užmiršti d-ro J. Šliupo 
skundų Raud. Kryžiui, jo at
vira laiška, kur buvo soc. va
dinami arkliavagiais, gilti- 
niečiais ir t. t. Prie to dar 
mums aiškiai parodė Lietu
vių diena, kuomet visos srio
vės dirbo išvien ir toj vienoj 
dienoj pasirodė jų neteisin
gumas ir negentlemanišku- 
mas. Dar ir šiandien New
arko L. D. kom. neišdavė ra
porto iš L. D. veikimo. Jei
gu soc. eitų į vienybę su 
tautin. ir klerik., aš nežinau, 
kai]) męs turėtume pasiva
dinti ir kaip jie mus pava
dintų. Kitas dalykas, kai]) 
ir kokiu būdu męs suėję į 
vienybę Lietuvos liuosybės' umk 
klausime turėtume elgties ir 
kokiu keliu išgauti Lietuvai 
liuosybę?

Per popiežių manau nesu
tiksim, per dipliomatų prie
mones taipgi ne. Klerikalai 
su tautin., kaip matome,nuo 
tos nuomonės neatsisako, marškiniai, ~ I ronVnfao 
nors popiežius ir parodė 
žioplumą, bet jie savo varo 
pirmyn ir tiek, siųsdami sa
vo žmones tai į Rusiją, tai į 
Washingtona, tai kitur. So
cialistai savo nuomonės taip 
gi nemainys, nes soc. nuo
monė yra teisinga, jie daly
kus permatė iš kalno ir pa-

NAUJOS KNYGOS.

n------------------------------ —»-

16 lietuviškų šokių, himnų Ir t. t. 
—I 

. Beno 10 knygų, 20 lietuviškų rinki
nių, šokių maršų ir t. t. $4. Dėl 
Piano arba vargonų 18 lietuviškų vei
kalų H 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.

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

Gydau užsinuodugniai pažįsta.
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. 
Nedeliomis iki 2 vai.

K. LUTKAUS
ŽODIS

Jeigu tau rei
kalinga ak r ybe

renkotas, liet- 
eargie, kakla- 
***]•* t* t Į**)**)<*- 
rito kitokį 
vyriški a p red a - 
lai, užeik pas 
mane, o gausi 
viską, vertes 
•avo pinigų.
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Korespondencijos

nuo

— Parašė A. B 
Išleido Susivie

aiškiai matosi, juo 
labiau socialistusį lavinimosi 

Pirmas susi- 
spalių 28 d. 

a knygutė 
ir dis-

artistas.
I iš savo pusės

New Yorko žydiški rabi
nai su Rabinavičium prieša
kyje, sudarė socialistiškų ra
binų draugiją.

Lukaut, lietuviški kunigė
liai ! Ateis ir jūsų eilė stoti 
į socialistų partiją.

pie 50 ypatų. Aukų lėšoms 
padengti surinkta $1.44*.

OFISO VALANDOS: 
nuo 9 iki tt ryte fr nuo 6 Iki 8 vak. 
NedtUomte nuo 11 Iki 1 po plet. 
K ttotnia valandomis salime matyt 
______ tik pasai sutarti.

Jackui, Pitts-
- Kadangi turi-

Pereitais metais daugelis 
draugų pasidarbavo išpar
davime nemažai tikietų. Męs 
tikimės, kad ir šiais metais 
draugai tą patį padarys.

Draugai, męs laukiame jū
sų pagelbos, kviesdami prie 
bendro darbo!

“Laisves” Adm.

Spalių 28 d. buvo L. M. P. 
S. A. kuopos paskaitos. Skai
tyta “Laisvės” knygutė “Šei
mynos Istorija” ir M. Račiū- 
tės-Herman paskaita “Mote
ris, kaipo motina.” Skaitė B. 
Zmitriutė. Paskui diskusuo- 
ta klausimas: “Ar gali dar
bininkai šiame surėdyme iš
auklėti savo kūdikius jų ne- 
baudžiant?” Pripažinta 14 
balsų, prieš 4, kad negali
ma, nes motinos jietųri tiek 
liuoso laiko, kad viską galė
tų gražiu būdu išmokinti — 

I išauklėti. Publikos buvo «

leidinys. Parašė Irving Fis 
cher. Vertė V. K. Račkaus

MONTELLO, MASS. 
(Nuo mūsų korespondento).

Spalių 28 d. L. S. S. 17 kp 
surengė prakalbas. Kalbė
jo vietiniai drgg.: M. Bub-

Lewis toniečiu i. — Gaila 
laikraštyje vietos užimti 
kritikai su kokiais ten “At-

Iš to 
kunigai 
keikia, tuo parapijonįs dau 
giau pradeda protauti, dau 
giau svarstyti ir greičiau su 
pranta tą dvasiški jos politi

Spalių 27 d. buvo tarptau
tinis socialistų balius, su
rengtas dėl pelno agitacijos 
Publikos buvo gana daug.

Per visą žiemos sezoną 17 
kp. L. S. S. kas pirmas ne- 
dėldienis kiekvieno mėnesio 
rengs panašius vakarus. Ki
tas pirmas nedėldienis bū
siąs turtingas daile.

— $5.00 ir “Mot. 
$5.00 iš iždo ir 

viso

įO APŽVALGA
M LITERATŪROS

SPRINGFIELD, MASS. 
Darbininkų streikas.

Čia randasi įvairių dirbtu
vių; darbai eina neblogai; 
paprastam darbininkui mo
ka 25c. į valandą. Dau
giausia dirba po 8 valandas 
į dieną.

A. M. Co. darbininkai iš
ėjo į streiką, 
oakelti algas ant 
šimčių.

Lietuvių randasi apie 20 
šeimynų; randasi “Stanislo- 
vir-ė” draugystė.

Geistina būtų, kad Mass, 
valstijos socialistai padėtų 
čia sutverti L. S. S. kuopą, 
nes čia randasi apie pusę tu
zino vaikinų, kurie galėtų 
prisirašyti.

KODĖL 
nebūt linksmu, kuomet 

kaštuoja tiek mažai?
Galvos skaudėjimas ir nerviškumas, 

daugiausia paeina nuo silpnų akių.
Vianintills Išgydymas, — moksliškai pri

taikyti akiniai. Matykit akiu apccla- 
Ustę jo APTIEKOJB *

DIĄMEDOFF 
500 Grand jst. ukXTv. Brooklyn, N.Y.

Kapsukas, būdamas A- 
merikoj ir gerai nežinoda
mas, kas dedasi Rusijoj, 
kiekvienam pasakodavo, kad 
Ladas Požėla esąs geras, 
nuoseklus tarptautinis soci
aldemokratas.

Dabar V. Kapsukas pra
neša, kad jisai klydęs ir Po
žėla esąs visai netoks, kokiu 
jisai jį perstatė.

Iš to gera pamoka dauge
liui draugų: ko gerai neži
nai, tai nesakykie.

Panašią Kapsukui klaidą 
dabar daro tūli jo pasekėjai 
Amerikoj. Nežinodami ge
rai, kaip ten kas yra su Po
žėla, jie šventai tiki vienam 
Kapsukui.

Bet draugai — ar męs 
girdėjom, ką Požėla sako? 
Juk negirdėjom. O negirdė
ję, ką kalba ir ką sako pat
sai kaltinamasai, męs nega
lim, neturim teisės jį apkal
tinti.

Aprūpink save, aprūpink 
savo šeimyną. — S. L. A. lei
dinys N34.
Kunigai ir Revoliucija (an

tra laida). Parašė V. Kap
sukas. Kaina 5 c. Išleido 
Lietuvių Socialistų Sąjunga.

Kaip kunigai rūpinasi dar
bininkais? — V. Kapsuko, 
(antra laida). Kaina 5c. Iš
leido Lietuvių Socialistų Są
junga.

N. Bucharin. — Organi- 
zuokitės. Vertė K. Vidikas. 
Kaina 5c. Išleido Lietuvių 
Socialistų Sąjunga.

Apsisaugok, kad panašiai 
neatsitiktų 
Strimaitis.
nijimas Liet. Amerikoje.

Cooperation in the United 
States by Chves West Per
ky. Išleido The Intercolle
giate Socialist Society. Kai
na 10 c.

Spalių 28 
šv. Juozapo 
ta lietuvių vaikams vakari
nė. Po užkandžių vaikai 
žaidė įvairius žaislus.

Published by the 
UTHUANIAN 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 
$3.50.

“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.

L. S. S. kuopa vėl prade 
jo rengti narių 

rinkimas įvyko 
Buvo skaityt; 
“Kaip mus apvagia 
kusuota klausimas iš Sąjun
gos reikalų: “Ar bus gerai, 
kad S-ga uždraus nariams 
tverti kokias nors organiza
cijas, pavadinant jas socia- 
Hstiškomis, ir laikraščių lei
dimo bendroves?” Narių 
dalyvavo visai nedaug. Tai 
negerai. Jeigu nutarta, tai 
turėtų visi lankytis. Sekan
tis susirinkimas bus lapkri
čio 11 d., lygiai nuo 11 vai.

Sauja Pipirų 
SENBERNIAMS IR SEN

MERGĖMS
yra taip begalo žingeidi kny

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

Knygoj randasi puikus paveikslai 
Kaina tiktai 35 centai.

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

“Vienybė Lietuvninkų” ir 
“Lietuva” pripažino, jog 
“Laisvė” sakė teisybę, kuo
met nurodė, kad nei lietuvių 
nei latvių visuomenė nie
kuomet nępasisakė prita
rianti idėjai Lietuv-Latviš- 
kos respublikos.

“Lietuva” dar priduria:
“Šita idėja yra D-ro 

Šliupo politiškas arkliu
kas... teisybę pasakius, A- 

' menkos lietuviai ne tos i- 
dėjos skelbimui D-r 
pą siuntė Europon...” 
Na, matot! Tik darote 

mažą klaidelę, kada sakote, 
kad Šliupą siuntė Europon 
“Amerikos lietuviai.”

- Jį siuntė Sandora, bet ne 
Amerikos liętuvjai.

NASHUA, N. H.
13 d. spalių apsivedė drg. 

J. Ermila su p-le F. Sipkiū- 
te. Drg. Ermila yra L. S. S. 
192 kuopos narys ir gana 
smarkiai joje darbuojasi. 
Reikia tikėtis, kad jis ir ant 
toliaus taip pat veiks, kaip 
ir iki šiol veikė del darbinin
kų labo.

Linkėtina jaunavedžiams 
laimingo šeimyniško gyveni
mo.

riau palikite juos ramybėj.
Senam Singeliui. — Jau ir 

taip žmonėms įkirėjo tos po
lemikos. Užteks tų ginčų.

Kupiškiečiui, Lewiston, 
Me. — Talpiname anksčiau 
gautą.

šventam 
burgh, Pa. 
me daug svarbesnių reikalų, 
tai negalime patalpinti re
cenzijos bažnytinio choro 
parengto vakaro. Apart 
to, “Laisvės” skaitytojams 
nelabai svarbu ar gerai ar 
blogai lošia bažnytinės drau
gijos.

Suprantama, juo žmonės 
tamsesni, tuo kunigėliams 
pelnas didesnis.

Vienok reikia pažymėti, 
kad ir tarpe katalikų atsi
randa žmonių, kurie jau 
oradeda prOf&uti ir supras
ti savo vadų darbelius. Ap
silankius kun. Maliauskui ir 
išvažiavus su prikimštu do
lerinių kišenium, daugelis 
katalikų jau piktinasi ir sa
ko: “Męs karčiamoje neiš
drįstame taip pliaukšti, kaip 
kad jis

Narių mokesčių per metus 
sumokėta $32.40 . Centran 
pasiųsta $23.20.

Paimta visų socialistiškų 
laikraščių — “Naujienų”, 
“Laisvės,” “Kovos,” “Kelei
vio,” “Naujosios Gadynės,” 
“Moterų Balso” ir “Kardo” 
—agentūros ir rinkta jiems 
prenumerata.

Literatūros pirkta už 
$25.14. Literatūros parduo
ta ir laikraščių užrašymo 
nuošimtis įplaukė $23.37. Li
teratūros vertės randasi už 
$8.64.

Abelnai viso įplaukų bu
vo $245.22. Išlaidų buvo 
$224.89. Gale metų ižde ran
dasi $20.33.

Pilnai užsimokėjusių na
rių kuopoje randasi 15.

Susirinkimų per metus lai
kyta 14.

Tai tiek paveikta iki 27 
rugpjūčio š. m.

Garsus beletristas Upton 
Sinclair parašė naują apysa
ką King Coal (Karalius An
glis). Apysaka turi didelio 
pasisekimo.

The Polish Review N2, iš
eina Londone. (George Al
len, Ruskin House, 40 Muse
um St. W. C.

V. Kapsukas. — Jono Bi
liūno. Biografija, Lietuvių 
Darbininku Literatūros 
Draugijos leidinys, N2.

Krikščionių .Mokslas ir 
Darbininkai bei nuosavybes 
klausimas ir vergija evan
gelijoj bei apaštalų laiškuo-

Spalių 26 d. Marijos Mag-, 
dalenos dr-stė turėjo teatrą. 
Lošta dvi komedijos: “Vir
šaičio vargai” ir “Burtai.” 
Taipgi buvo deklamacijų, 
dainų ir muzikos. Aktoriai 
savo užduotis atliko, na... 
geriaus nesakyti kaip... 
Peikti neverta, tegul lavina
si, bet pagirti ir nėra už ką. 
Pirmininkas sakė, jog visi 
ošėjai pirmą syk ant sce
nos, bet netiesa. Nekuriuos 
man jau teko matyti pir- 
miaus. Pirmininkas ir 
“spyčių” pasakė, raginda
mas katalikus smarkiaus 
veikti, kad laisvamaniai ne
pralenktų. Pradėjo net lai
kraščius niekinti, būk jie 
prie saužudystės veda skai
tytojus. Et, jau sakau,žmo
gus be vietos (ex-vadas pa
rapijos ir ex-generolas vy
čių), nežino nei ką pliauš
kia. Veikite katalikai, vei
kite. Tik ir dievulio iš urvo 
neužmirškite pasivadinti į 
talka...

Spalių 29 d. buvo prakal
bos, surengtos L. S. S. VII 
rajono. Kalbėtoja buvo d. 
K. Petrikienė iš Brooklyno. 
Kalbėjo temoje: “Darbinin
kių ir darbininkų reikalai.” 
Prakalba buvo gana nuosek
li ir aiški, publika, girdėtis, 
labai patenkinta. Aukų lė
šoms padengti surinkta 
$6.97. Tai jau trečias pra
kalbas rajonas šį rudenį su
rengė. Tai triūsas naujos 
rajono valdybos, ypač darb
štumas organizatoriaus d. 
K. Armino.

Antras “Laisves” B-vės 
KoncertasBrooklyne.
Antras metinis “Laisvės” 

kooperacijos koncertas į- 
vyks prieš Kalėdas, 16 d. 
gruodžio, Labor Lyceum 
svetainėj, 957 Willoughby 
Ave., Brooklyn, N. Y., t. y., 
toj pačioj svetainėj, kur ir 
pereitais metais buvo. “Lai
svės” kooperacija pereitais 
metais stengėsi duoti prog
ramą įvairų ir, rodosi, pub
lika likosi užganėdinta. Šiais 
gi metais programas bus 
įvairesnis ir turtingesnis,nes 
dalyvaus 5 profesionaliai 
aktoriai ir Aido choras, šio 
koncerto žvaigždė bus Lazar 
S. Samoiloff, kuris viso pa
saulio didmiesčiuose yra da
lyvavęs geriausiose operose 
ant scenos. Jis dainuos ir 
rusų liaudies dainas. Apart 
jo, bus dainininkių ir smui
kininkas — ;

Taigi męs 
dedame visas pastangas,kad 
tik sutaisius kogeriausį pro
gramą. Bet žinote, kad su
rengimas tokio programo,— 
nusamdymas penkių garsių 
profesionalių aktorių, nema
žai reikalauja ir išlaidų. To
dėl mums reikalinga draugų 
pagelba, reikalinga skaitlin
ga armija New Yorke ir a- 
pielinkiniuose miestuose, ku
ri sutiktų išplatinti plaka
tus ir apsiimtų pardavinėti 
tikietus. ~ * *
• Draugai, kurie sutinkate 
pardavinėti tikietus, ypatin
gai New Yorke ir apielinki- 
niuose miesteliuose, malonė
kite atsišaukti į “Laisvės” 
ofisą, nurodant, kiek ir ko
kių kainų pasiųsti • tikietų. 
Tikietai 75c

į / Eina du sykiu savaitėj: Utar- g 
J ninkais ir Pėtnyčiomis, 183 Ro- R: 
i ebling St., Brooklyn, N. Y. Lei- g: 

džia Lietuvių Ko-operatyviška R: 
Spaudos Bendrovė, 183 Roebling s:

Į St., Brooklyn, N. Y. i jį
Į Prenumerata metams: Ame- >
1 rlkoj — $2.50, Kanadoje ir už- 0;
Į rubežiuose — $3.50; pusei me- S
1 tų Amerikoje — $1.25; Kanado- g
Į ja ir užrubežiuose $1.75. g

Telephone Greenpoint 5231. >

EASTON, PA.
Viskas pasaulyje keičiasi, 

visi progresuoja, žengia pir
myn, tik mūsų katalikai, y- 
pač katalikės moterįs pas
kendę tamsybėje, gludi po 
kunigų skvernais. Tūlų ka
talikų šeimynoje susirgo ke
lių mėnesių amžiaus kūdikis 
ir tapo paimtas į ligonbutį. 
Motina nuėjo kūdiki atlan
kyti ir, niekam nieko nesa
kius, išsinešė iš ligonbučio 
dar nepasveikusį. Vėliaus 
jau norėjo atiduoti, bet į li
gonbutį nepriėmė. Tuomet 
griebėsi pati motina gydyti 
ir supylė kūdikiui j vidų net 
šešis kiaušinius. Supranta
ma, po tokių vaišių kūdikis 
tuo jaus persiskyrė su šiuo 
pasauliu.

Kitoj šeimynoj susirgo 
mažas kūdikis, tai vieton 
pakviesti gydytoją, vežė an
tru sykiu krikštyti, bet ir 
tas negelbėjo — kūdikis mi-

“KOVOJE” TALPINAMA 
TŪLOS KOMPANIJOS 

VE KOKS APGAR
SINIMAS:

“Valdžia 
Pirmiausiai!

Nežiūrint, kaip didelis yra 
valdžios sujudimas, rengiant 
vyrus, maistą ir amuniciją 
dėlei vedimo karės, stačiai 
pavedant Bell System varto
jimą į valdžios rankas, pa
lengvins vieną šaką prisi
rengimo.
Bet augant mūsų militariš- 
koms įstaigoms, reikalavi
mai Bell telefono būtinai tu
rės padidėti. Padidėjus vei
kimui komercijos ir išdirby- 
stės, taipgi reiškia didesnį 
privatiškų biznių reikalavi
mu telefono. Bet včia turi 
būti atsargus svarstymas 
svarbumo abiejų.
Kiekvienas Amerikonas, ku
ris nori pagelbėti laimėti ka
rę, turi mintyj, kad privatiš- 
kas telefono patarnavimas 
turi duoti kelią valdžiai, jei
gu nuotikių reikalaut, tele
fono armijai, jureivijai arba 
kitų šakų reprezentuojančių 
valdžia.”

Kasžin ar šis apgarsini
mas dedamas dėl biznio, ar 
dėl idėjos?

pasekmė, tai būtinai kiekvie- 
lietuvis turi perskaityti 

NAUJĄ KNYGĄ

Kas tai yra
RELIGIJA?
Toje knygoje yra nurodytas religi
jos atsiradimas ir jos veikimas nuo 
pat pirmpradinio žmogaus iki musų

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

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

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

niečiai taip ir apielinkės lie
tuviai, kad L. S. S. 36 kuopa 
stato labai puikų ir didelį 
veikalą 4 aktų dramą “Val
kata”, Subatoje, 10 d. lapkri
čio (November), 1917, J. 
Mydosh svetainėj, 94-96 E. dien viso pasaulio akis^ atkreiptos^ j 
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, drenų 
deklamatorių ir dainininkų 
iš kitu miestu.

Kviečia Komitetas.

BOSAK STATE BANK
SCRA.M’OA, ka.

Lletavių .kyria.,

LIETUVIAI, SKUBINKITĖS SU 
PAGELBA SAVO NAMIŠKIAMS

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

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

Už siunčiamus pinigus mes pilnai gvsrantuojam ir už tai at
sakome. Kurie dėlei tolumo negalite atsilankyti ypatiškai J musų 
banką išpildykite šia blanka ir iškime kartu su money orderiu 
nrisiuskite j BOSAK STATE BANK. Scranton. Pa Uthuanian dep.

Blanka dėlei siuntinio pinigų Rusijon:
1) Vardas ir pavardė siuntėjo .....................................................

2) Teisingas adresas siuntėjo ................................................... ..
8) Kiek rublių siunčiate ..................  Kiek dolerių .....................
1) Vardas ir pavardė kam pinigus siunčiate .............................
2) Kaimas ..........................................................................................
3) Gminas arba volostis.....................................................................
4) Paskutinis pačias arba miestas .................................................
5) Pavietas, (Ujezd) ............................................................................
6) Gubernija, Rėdyba .........................................................................
Diena............................  Parašas siuntėjo.......................................

šita blanka galima vartoti siunčiant pinigus ir Vokietijon. } 
Su visokiomis informacijomis kreipkitės j

Stonkus ir drj 
skaitė paskaita 
vyko. Žmonid buvo daug, i 
Aukų Jūsų ----
rinkta $5.86<

Parašė Z. Aleksa, kaina 5c. 
Išleido Liet. Socialistų Są
junga.

Apdrauda ir Pašelpa — 
fraternalių organizacijų per 
žvalga. Parašė S. B. Stri
maitis. *

Išleista Susivienyjimo 
Liet. Amerikoje lėšomis.

Iš Lietuvos Historijos. — 
Parašė R. Karuža. Susivie
nyjimo Liet. Amerikoj ap- 
draudos ir sveikatos savai- 
tebpaskaita.

Vėliavos Aky vaizdo je. — 
Francūziškai parašė Jules 
Verne. Lietuvių kalbon 
vertė J. A. Chmieliauskas. 
Chicago, Ill. Išleista “Lie
tuvos.”

Ruožai iš Susivienyjimo 
Lietuvių Amerikoj istorijos, 

eikalaudami Parašė V. K. Račkauskas.
Namų ir ypatos hygiena.— 

Parašė F. Matulaitis, M. D.
Rytų Pylis. — Drama pen

kiuose aktuose, 14 atidengi
mų. Lietuvių kalbon vertė 
B. Skripkauskiūtė. Prekė 
35 c. Cleveland, Ohio.

šeimynos Istorija dabar ir 
seniau. — Parašė V. Kapsu
kas. Kaina 15 c.

Išleido Lietuvių Moterų 
Progresyvis Susivienyjimo 
Amerikoj. Leidinys N 4 
(“Kovos” spauda).

Paskendusis Varpas, Ger
hardo Hamptmano. — Pasa
kos drama penkių aktų.

Lietuvių scenai taikyda- 
P. Balsys mas vertg a. Lalis. Chica- 

Viskas pa- g0> I1L

Penkiolika taisyklių svei- 
j katos užlaikymui. — S. L. A.

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

Pirmų metų L. M. P. S. A. 
23-čios kuopos gyvavimo 

raportas.
Šutve riant kuopą rugsėjo 

6 d., 1916, narių susirašė 20. 
Vėliaus per metus prisirašė 
5 narės.

Surengta 2 baliai, 2 kon
certai ir 1 piknikas. Pelno 
nuo jų buvo $42.70.

Surengta 1 prakalbos.Kal- 
bėtojum buvo J. Perkūnas iš 
New Yorko.

Dėl prakalbų renginio au
kų surinkta $8.32. Prakal
bose aukų surinkta $8.20.Su- 
rengimas lėšavo $16.49.

Išneštas protestas prieš 
paskelbimą karės Suv. Val
stijose.

1916 m. rengta Raudonoji 
Savaitė išvien su L. S. S. 
kuopa.

Paaaukauta: L. S. S. Na
mo fondui $10.00, Vietos Au
šros chorui 
Balsui” — 
$2.00 sumetė narės, 
$7.00.

Išplatinta atsišaukimai 
prieš karę už $1.00.

fe, \ J ■ ■.

Kadangi tarp visų tautų religija 
užima svarbią vietą ir kadangi Žian-

didžiąją Europo 
gijo 
n as
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KORESPONDENCIJOS

Pradžia 
2:30 vai. 

po

Antras 
Metinis 

L ai s v ė s ” 
Koncertas• ir x

Balius 
įvyks 

16 Gruodžio
(Dec.) 

1917 m.
Labor 

Lyceum 
Hall 
957 

Willoughby
Ave., 

Brooklyn,

Sf-L AIS VI

Dabar darbdaviai veda agi
taciją, kad tie darbininkai, 
kurie priklauso prie unijos, 
atsisakytų iš jos, tai darbda
viai duosią geresnes darbo 
sąlygas, negu kad prie uni
jos. Nežinia, ar tai duosis

CENTRAL BROOKLYN. 
(Nuo mūsų korespondento).

Čia buvo spėkų išmėgini
mo savaitė. Jau “Laisvės” 
skaitytojai žino, kad čia, 
kaip ir visur, lietuviai yra 
pasidalinę į 3 srioves: socia
listus, klerikalus ir tautinin
kus. Aš čia apie klerikalus 
nekalbėsiu, nes man jų vei
kimas labai mažai žinomas, 
bet kalbėsiu apie socialistus 
ir tautininkus. Socialistai 
veikia viską atvirai, po L. S. 
S. 83-čios kuopos vardu, o 
tautininkai blaškosi į visas 
puses ir stengiasi savo ne
švarų veidą pridengti įvai
rių draugijų skraistėmis.

Panedėlyje, 22 d. spalių, 
buvo Lietuvių Neprigulmin- 
go Kliubo prakalbos; ten 
lietuviai tautininkai parsi
kvietė svetimtaučius kalbė
tojus (demokratus) ir kalbė
jo angliškai. Kėlė į padan
ges demokratus, o niekino 
socialistus. Apie tai yra pa
rašyta plačiau “Laisvės“ 
No. 46.
y 'Utarninke, 23 d. spalių, 

J buvo L. S. S. 83-čios kp. pra- 
kalbos, paminėjimui 10 me
ti/ kuopos gyvavimo. Kal
bėjo draugas L. Pruseika. 
Publikos buvo pilnutėlė sve
tainė. Kalbėtojas savo už
duotį atliko gerai ir publika 
buvo užganėdinta. Prie kuo
pos prisirašė vienas naujas 

' narys ir auku surinkta 
C $7.55.

Seredoj, 24 d. spalių, turė
jo būti S. L. A. 76 kuopos 
paskaita, bet neįvyko, ka
dangi ant paskaitų buvo at
ėję tik 2į tautininkų ir 2 so
cialistai, — tai ir viskas.

Pėtnyčioje, 26 d. spalių, 
buvo S. L. A.76 kuopos pra
kalbos; kalbėtojas buvo pa
bėgėlis Sirvydas; publikos 
susirinko apie 35 ypatos. 
Kalbėtojas nupeikė senąją 
Rusijos valdžią, kad nepave
lijo tverti jokių draugijų,pa
skui begalo išgyrė Amerikos 

. valdžią su jos visomis lais- 
vėmis ir, žinoma, nepamiršo 

^^riminti, kad reikia prūsų 
^militarizmą sutriuškinti, tai 

paįrui, šiūr, bus amerikoniš- 
iemokratija ant viso pa- 
io. Paskui visą tulžį iš- 
ant socialistų, išvadino 

skarmaliais ir t.t...

ninku, auksaburnis išdrįso 
tiems patiems žmonėms, ku
rie klausė ir socialistų pra
kalbų, įkalbėti, būk socialis
tai siūlė kokias tai raudonas 
knygutes pirkti po 25c., tai 
kas tą knygelę nusipirks, to 
neims į kariumenę.

Po prakalbai vienas drau
gas paklausė, kur ir kas 
taip sakė, kad tą knygelę 
nusipirkus nereikės eiti į ka
riumenę, taį įas “augšto” 
mokslo vyras, pasakė, kad 
tamsta neskaitai laikraščių 
ir esi kvailas. Buvo pasa
kyta, jeigu męs kvaili, tai 
ar tamsta negalėtum stoti su 
mumis į debatus? Jis atsa
kė, kad su tokiais kvailiais 
nestoja į debatus. Męs pri
žadėjome duoti kytrą žmo
gų, kuris ir laikraščius skai
to. Jis sako, jei užmokėsit 
už svetainę ir jam dienos už
darbį, tai jis stos. Męs at
sakėme, jeigu tamstos bus 
viršus, tai apsiimame apmo
kėti viską. Tada tas “mok
slinčius” atsakė, kad jis ne
norįs socialistų mokyti. Tur 
būt jaučiasi, nabagas, kad 
neišmokys. Žinoma, didžiu
ma žmonių pasipiktino iš to
kios prakalbos.

Aš nuo savęs patarčiau, 
kad draugijos ir kliubai pa
darytų galą tiems nešva
riems politikieriams savo 
firmą garsinti po svetimais 
vardais.

riauti, tai lai varo politiką 
po savo firma. Ir aš manau, 
kad niekas jo neklausys ir 
balsuos už socialistų partijos 
kandidatus.

ke dėl aiškumo buvo įtrauk
ta ir minėto kongreso rezo
liucija tuo klausimu, taipgi 
rezoliucija partijos pildomo
jo komiteto ir Ontario Pro
vincijos pildomojo komiteto 
konferencijos tuo klausimu. 
Minėtų komitetų konferen-j darbininkai save apgauti? 
ei jos rezoliucija pritarianti 
tokiam sumanymui.

S. D. P. 12 kp. vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją prieš da
lyvavimą tokios partijos 
tvėrime. Kuopos nuomone, 
tai būtų didžiausia klaida 
auklėti politinį savo priešą. 
Kokis tas kongresas darbi
ninkiškas, tai geriausiai pa
rodo šis faktas: nenoromis 
priėmė rezoliuciją, kad kon- 
scripcija Canadoj yra netie- 
sota, bet atmetė amendmen- 
tą, kad tas kongresas ap- 
šaukt visuotiną agitaciją už 
konscripcijos atšaukimą. Jo 
tveriama partija negali būti 
geresnė už jį. Kp. nuomo
ne, jeigu kas nori veikti dėl 
darbininkų klesos, lai prisi
deda prie S. D. P. arba ją 
remia. Bet, jeigu kas to ne
nori padaryt, tai aišku, kad 
tas nenori ištikimai dirbti 
dėl darbininkų klesos labo.

Tame pačiame susirinki
me kuopa nutarė trumpoj 
ateityj surengti scenišką 
programą ir užsisakyti skai
tlių egzempliorių “Vokiečių 
Kareivio Atsiminimai” dėl 
išplatinimo.

Reikėtų čia gerų prakal
bų, bet nėra gerų kalbėtojų. 
Kviesti iš S. V. būtų 
daug iškaščių.

per-

CHICAGO. ILL.
(Nuo mūsų korespondento).

Stockyardų darbininkai 
pradėjo organizuotis. Vietos 
Darbo Federacija aktyviai 
veikia, stodama už aštuoniu 
valandų darbo dieną ir pa
kėlimą algų. Čia jau seniai 
buvo kelis sykius bandyta 
•darbininkus organizuoti, bet 
iš to nieko neišėjo. Čia dar
bininkų padėjimas yra labai 
sunkus: darbo valandos il
gos, mokestis mažesnė, negu 
kitose išdirbystėse ir prie to 
visko dar įvairus užveizdos 
ima nuo darbiu i nkų kyšius 
už suteikimą darbo 
palaikymą darbe 
metais iš pietinių
tijų atgabeno daug juodvei- 
džių ir tokiu būdu darbinin
kų padėjimas dar labiau pa
blogėjo, nes juodveidžiai dir
ba už mažesnes algas. Iš

* W
♦ *

Kunigas Maliauskas čia 
laikė savo konferencijas, ku
riose, žinoma, išdergė socia
listus ir laisvamanius. Lais
vamaniai pasijuto užgautais 
ir pakvietė į viešas diskusi
jas, kurios turėjo įvykti 23 
d. spalių. Minėtoj dienoj į 
svetainę susirinko apie 600 
žmonių, bet Maliauskas ne
pasirodė ir jokio atsakymo 
nedavė. Laisvamaniai iš sa
vo pusės buvo paskyrę dis- 
kusantu P. Dubicką. Neįvy
kus diskusijoms* Dubickas 
kalbėjo ir atsakinėjo į Ma- 
liaucko melagingus išva
džiojimus. Reikia pažymėti, 
kad svetainėj buvo daugiau 
gerų katalikų. Mat, bažny
čioj tą vakarą buvo pamal
dos, tai iš bažnyčios tiesiai 
atėjo į salę. Publika stebė
tinai ramiai užsilaikė ir li
kosi kalbėtoju užganėdinta. 
Tik kelios davatkos išbėgo iš 
svetainės; matomai joms ne
patiko.

Vienas negeras dalykas 
tarpe lietuvių — rengėjų 
viešų diskusijų — tai tas, 
kad užkviečia savo priešą į 
viešas diskusijas ir, negau
dami nuo jo atsakymo, jau 
garsina, kad tokios diskusi
jos bus ir tokie ir tokie dis- 
kusuos. Tuo tarpu antra 
pusė tyli. Reikėtų tik tuo
met garsinti, kuomet abidvi 
pusės sutinka stoti į viešas 
diskusijas, padaro sutartį.

ir
Šiais 
vals-

Tš NEW YORKO 
PADANGES.

(Nuo mūsų korespondento).

28 d. spalių buvo pusmeti
nis susirinkimas L. S. S. 52 
kuopos. Apart kitko nutar
ta surengti draugišką vaka
rienę ant 29 d. gruodžio — 
paskutinį subatvakarį prieš 
naujus metus. Išrinktoji 
komisija prižadėjo surengti 
puikią vakarienę ir sukvies
ti daug svečių.

Prie kuopos prisirašė du 
nauju nariu. Kuopa skait- 
liumi narių kįla.

Po susirinkimui prasidėjo 
diskusijos kaslink Lietuvos 
n ep r i gu 1 my bes. Diskusi j o ms

tos priežasties ir čia jau bu-Į įžangą padarė C. A. Her-
vo apsireiškęs neapykantos 
ženklas tarpe darbininkų.

*
* *

International Tailoring 
Co. savo darbininkams pa
kėlė algas ant 5 nuošimčio. 
Mat, darbininkai jau pradė
jo kalbėti apie reikalingu
mą unijos. Kompanija pa
jutus, kad darbininkai susi
organizavę, gali daugiau pa
reikalauti, pati, iš “gero” 
noro, pakėlė darbininkams 
algas, kad tik užkenkus uni
jos susiorganizavimui.

*
*

MONTREAL, CANADA.
(Nuo mūsų korespondento).

Spalių 28 d., Social-Demo- 
kratų Partijos Canadoje 12 
kp. (Lietuvių) turėjoregu- 
liarj susirinkimą. Susirinki
mas buvo svarbus. Buvo 
skaitytas daiškas nuo parti
jos sekretoriaus, kuriame 
buvo rašoma, kad jis gavęs 
oficialį pakvietimą nuo pas
kutinio “Trades and Labor 
Congress’o pirmininko, kad 
S. D. P. prisidėtų prie tvėri
mo naujos politinės partijos, 
po vardu: National-wide 
Labor -Party, kuri busianti 
panaši Anglijoslndepėndent 
Labor Party’jai. Tame laiš- dabar išrodo nuolankesniais

Moteriškų drabužių siuvė
jai, po nepasekmingo perei
tų'metų streiko, vėl pradė
jo varyti agitaciją.

Šiais metais rubsiūvystės 
pramonė ne taip gerai stovi 
ir negalima tikėtis, kad dar
bininkų pasipriešinimai savo 
darbdaviams būtų pilnai pa
sekmingi. Nors gyvenimo 
reikmenįs, palyginamai su 
pereitais metais, pakilo ant 
30 nuošimčių, o darbininkų 
algos, galima sakyti, stovi 
ant vietos, vienok darbinin
kai pasipriešinti savo darb
daviams mažiau turi drąsos, 
negu kad pirmiau turėjo. Jie

man; paskui diskusavo ir ki
ti.

5

*

toji karė atgabeno dėl Lietu
vos žmonių. Iš to atžvilgio

Kadangi K. Semaška ir J. 
• Žilius vidurinės sriovės ats
tovai syki iš konferencijos

!

i

dovai parsiduoda kapitalis

losofiją.

stei-
ra.

10

moję 
ja.”

nupiešia, kaip Lietuvos žmo- 
nės,—-

kų Literatūros Draugijos 
kuopa, bet ir ta apmirė, — 
negalima sušaukti ir susi
rinkimų.

Vertėtų vietos lietuviams 
atbusti ir pradėti smarkiau 
darbuotis.

LAWRENCE, MASS.
20 d. spalių buvo maskų 

balius, surengtas L. D. L. D. 
37 kuopos. Žmonių atsilan
kė nemažai, Balius visais 
žvilgsniais labai puikiai pa
vyko; kuopai liks pelno.

Narių skaitlius irgi smar
kiai auga. Nuo pereitų me
tų kuopa dvigubai padidėjo. 
Linkėtina gerų pasekmių.*

* *
27 d. spalių buvo Liet. Mo

tei’. Progresyvio Susivieny- 
jimo kuopos balius, kuris 
gana puikiai pavyko. Tik 
šiuo sykiu nedaug publikos 
atsilankė. Pelno kuopai liks 
apie 10 dol.

Šiomis dienomis išėjo į 
streiką karpetų audinyčios 
darbininkai — vienas de- 
partmentas. Darbininkai 
reikalauja pakėlimo algos, 
bet darbdaviai nenori jų rei
kalavimo išpildyti.

Alaus vežiotoji! streikas 
užsibaigė; streikieriai lai
mėjo, —• darbdaviai privers
ti buvo išpildyti visus jų rei
kalavimus.

M. M. Našlaitis.

(Nuo mūsų korespondento).

20 d. spalių buvo balius L. 
S. S. 154 kuopos. Žmonių 
tiek prisirinko, kad jau ir į 
svetainę negalėjo tilpti. 
Kuopai liko pelno $35.50. Iš 
to aiškiai matosi, kad žmo
nės pradeda socialistams 
pritarti.

28 d. spalių L. S. S. 154 
kuopa statė scenoj du veika
lu: “Kerštinga Meilė” ir 
“Jaunimo Karščiai.” Buvo 
deklamacijų; kvartetas pa
dainavo keliata dainų. Ak
toriai savo užduotis atliko 
labai gerai ir publika likosi 
užganėdinta.

Teko patirti, kad ir Ams
terdamo draugai žada tuos 
pačius aktorius kviesti.

Pelno kuopai liko apie 15 
doleriu, v

Rusijos Valdiškosios
ČĖDIJIMO KASOS

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

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

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

Department*).
šisai Bankierius siunčia ir maino pinigus sulyg pigiausių čienių, 

taipgi parduoda laivakortes, bei sustato ir paliūdyja visokius rejentaliS- 
kus dokumentus. Turi speciali skyrių pinigų siuntimui pabėgusiems 

Rusijos gilumą iš vietų, kurias užėmė vokiečiai.
Reikalaukite jo čienių, tai suččdysite daug savo pinigų.
Iškirpkite šj adresą ir užklijuokite ant konverto.

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

LEWISTON, ME.
(Nuo mūsų korespondento).

S. L. A. apvaikščiojo “Ap-, “Kryžius,” kaipo drama, ge- 
draudos ir Sveikatos Savai-j-esnė ir už “Karės Nuota- 
tę.” 22 d. spalių buvo pas- kas.” Teatras pavyko gerai 
kaita “Iš Lietuvos istorijos,” į iš visų pusių. Žmonių buvo 
—skaitė D. Janulonis; 23 d. pilna svetainė. Pelno kuopai 
spalių paskaita “Iš S. L. A.; liks apie 20 dolerių. Varde 
istorijos,” — skaitė L. Ba- kuopos tariu širdingą ačiū 
niulis; 25 d. spalių paskaita visiems artistams, ypač ku- 
“Namų ir ypatos istorija,”— 
skaitė P. Zinkevičius. 24 ir* 
26 spalių paskaitos neįvyko, j 
nes publikos neatsilankė, i 
Kuriomis dienomis p rakai- salėje, įvyko

rie nepriguli prie kuopos.
*

*
d. bažnytinėje 

____________ visų sriovių 
bos ir įvyko,visgi publikos konferencija, kuri rūpinsis 
atsilankė mažai ir likosi ne- suvienyti Amerikos lietuvių 
užganėdinta, nes skaitė iš S.; partijas. Praeitame susi- 

1 rinkime priimtos tam tikros 
rezoliucijos buvo pasiųstos į 
trijų sriovių organizacijų 
centrus, prašant atsakyti, iš
reiškiant savo nuomonę per 
laiškus. Bet “Garsas” ir 
“Tėvynė” patalpino rezoliu

cijas į laikraščius; iš “Ko- 
.... nieko negirdėti, 

ku padėjimą, kaip darbuoja-. skaityta “Garso” pastabos 
si unijos ir kaip tų unijų va- apįe Rochesterio lietuvių su- 
dovai parsiduoda kapitalis- i manymą šaukti susivažiavi- 
tams. Pagalios nurodė h’jma, kad įvykdžius vienybę, 
dvasiškijos darbelius ir apie “Garsas” ‘ tam sumanymui 
jos ateitį. Antras kalbėjo J. nepritaria, girdi,per tokį su- 
Dailyda — sorkininkas, te- (važiavimą lietuviai dar la- 

“Filosofas ir Filosofi- Piau pasiskirstys. Kaipo pa- 
Į 20 .minutų perbėgo VyZdį “Garsas” priveda Ru- 

francūzų ir rusų revoliuci- sjjos lietuvių susivažiavimą, 
jas ir Russo ir Tolstojaus fi- jejgu jau taip nori vienybės, 
losofiją. Kerenskis esąs(taj tegul dedasi prie Lietu- 
Tolstojaus pasekėjas. Iškei-ivių Tarybos (katalikų), — 

“Garsas” sako. Nutarta 
pasiųsti tas rezoliucijas vi
siems lietuviškiems laikraš
čiams ir žiūrėti, ką kiti pa

L. A. išleistų knygelių.
28 d. spalių buvo prakal

bos. Garsino, kad kalbės M. 
Šalčius, bet vieton jo pribu
vo drg. J. Kačergius. Jis 
kalbėjo temoje “Darbininkų 
klausimas šiame sunkiame 
momente ir revoliucijos.” 
Nurodė Amerikos darbiniu-1 V(js” (įar

♦
* ♦

Neseniai čia streikavo 
doku darbininkai. Streiką «. A-
lai mė j o ,ko mpa ni j a 'pakėlė po 
5 centus j valandą dieni
niams, po 15 centų į valandą 
naktiniams ir po 20 centų j 
valandą tiems, kurie dirba 
šventadieniais.

Dabar dieniniai darbiniu-1 
kai gauna po 45 centus į va
landą, naktiniai — po 65 c. 
ir šventadienių — po 85 cen
tus.

Šiuo tarpu dokuose darbai 
eina gerai, 
naktimis ir

GARDNER. MASS.
(Nuo musų korespondento).

28 d. spalių buvo koncer
tas L. S. S. 89 kuopos. Pel
nas skirtas “Naujosios Ga
dynės” naudai; liko $5.80 
Surengimui koncerto dau
giausia pasidarbavo drg. A. 
Rainis. Iš pro gram o ge
riausia publikai patiko mo-

ke vyčius ir ant galo priėjo 
prie socialistu. Girdi, Le- 
wistono socialistai geri, bet 
Montello, Mass., socialistai 
atėmė nuo katalikų bažny- šakys apie tą. ’ sunianymį 
čia. Jis buvęs po medžiu ‘
surengtose Montello socialis-, 
tų prakalbose, uždavęs klau
simą ir pamatęs, kokie jie pavaryti už tvėrimą tarybų 
esą. Girdi, jeigu jie valdžią ^jtų nesiklausus ir vėl atėjo 
turėtų, tai visus žmones iš-;i konferencija, tai dėl to bu
ka rtu. Montellos socialistai 
esą ne žmonės, bet žvėrįs.

Tai matote, kokie tauti
ninkų kalbėtojai?

dirba dienomis, 
šventadieniais.
*

*

tis,” kurį atliko draugė E. 
Misevičienė. Dovanas lai
mėjo B. Ivonaičiūtė, E. Mi

sevičienė, šapranauskienė ir 
iMileriūtė. Viskas būtų bu
vę gerai, bet štai užeina ant 
pagrindų tūli “džekiai” ir 
pradeda dainuoti tokią rie
bią dainą, kad netik žmonės, 
bet ir sienos turėjo rausti. 
Patartina rengėjams, kad 
jie pirmiau patirtų, kas bus 
sakoma arba dainuojama, o 
tik tuomet leisti ant 
čiaus.

. vo nemažai triukšmo. Ypač 
kad jie labai nemandagiai 

(elgėsi. Pagaliaus nubalsuo- 
! ta J. Žilių prašalinti iš kon
ferencijos, o Semašką palik
ti. Tuomi konferencija už
sibaigė.

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

Spalių 28 d., Gedemino sa-! 
lėj, L. S. S. 7-ta kp. statė ant; 
scenos 4 aktų Br. Vargšo | 
dramą “Kryžius.” i 
savo roles atliko gana gerai čiau ant juodo baltu užrašy-

čia jau gyvuoja neseniai 
Artistai susitveręs vyčių pulkas. Ma- 

kaip didesnes, taip ir mažės- tas sekantis apgarsinimas: 
nes. Svarbiausiuos vyrų ro- “Gerbiami Tautiečiai! Ra-’ 
lės buvo,: Mažutis Ūkininkas šykitės prie vyčių! Čia bus 
(lošė B. Černauskas) ir Bir- gera proga susipažinti ir su- 

” Na,vy-
*

21 d. spalių, Yonkers, N. 
Y., buvo prakalbos, kurias 
surengė L. M. P. S. 1 kuopa. 
Kalbėjo K. Petrikienė. Žmo
nių susirinko nemažai. Mo
terų prakalbos publikai pa
tiko.

Tūli Yonkerio draugai nu
siskundžia, kad pas juos la
bai tamsus lietuviai ir esą 
sunku ką nors veikti.’ Kelis 
kartus buvo bandotna at
gaivinti L. S. S. kujopą, bet

arbinin- kare. Kalbės drg. Z.Puišiūtė
nepavyko. Neseniai buvo su
sitvėrus Lietuvių D

*
* *

Vietos dirbtuvėse darbai 
eina neblogai; darbą galima 
gauti. General Foundry Co. 
paliepė savo darbininkams 
pirkti “liuosybės bondsus” 
ir kurie darbininkai atsisakė 
pirkti, tuos prašalino.*

♦ ♦
18 d. lapkričio, L. S. Š. 89 

kuopos svetainėj, bus pra
kalbos, Pradžia 7 vai. va- M MA A W . —

bilas, atitarnavęs kareivis sivienyti jaunimui.
(lošė P. Balzeris.) Ypač B. rai, kaip apie karišką mušt- 
Černauskas pasižymėjo geru 
nudavimu senio kaip iš ju
dėjimo, taip ir kalbos, nors 
aplinkybės taip susidėjo,kad 
Černauskas mokinosi savo ■ 
rolę tik vieną savaitę. Iš
moterų svarbiausia rolė bu-Į York Avė., bus didelis mitin- 
vo Rožės (lošė M. Arlaus-'gas ir balius D.'L. K. Vy- 
kienė). Drama “Kryžius” tauto draugystės. Pradžia 
paimta iš lietuvių gyveni-7:30 vai. vakare. Įžanga vy^ 
mo, dabartinei karei prasi- Į rams 25c., moterims 15 
dedant, dėlto labai aiškiai centų.
nupiešia, kaip Lietuvos žmo- Kviečiame visus vietos ir 
nes, ūkininkai, inteligen- apielinlęių lietuvius atsilan- 
tąi ir jaunuomenė atsinešė į kyti,

NEWARK, N. J.
Pranešimas.

d. lapkričio, Lietuvių 
inėi, 180—182 New

•i

- i. ■

Šiąkarę ir kokijfe nelaimes j
■r 4 - ■ ' ..
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Polemika

mano praktikos, as

nervų ir
Tek 2372 Greenpoint.
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iLVO LIGOS
SOROl

Valstija

w&>.

New
Ma*-

didžiausiomis pa- 
i:
pilvo, širdies, plaa-

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

n.oe 
l.Ofe 
1.01 

. 50c,

L. A. 
užsi
us vi
ščinio

Severa’s 
Balsam 
for Lungs

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ Ii 
PRIEŽASTIES LIGOS?

$1.00 ANT 
savaites

Dr. J. Russell Price Co., L.1100-© so. cunton
Oerbiainiej 

pačta jūsų brangią medikališką knygą.
Vardas ir pavardė...................................
Gatvė ir No................................................
Miestas ....1.........................................

K. &IDLAU8KAK
Aptiekorius ir Savininkas 

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

Tai, So. Boston, 21014 ir 2101S.

Sutaisau receptu* *u 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
šku*, o ai prisiųsiu per expre-

271 Berry Street
Gydau ligonius įvairiomis ligomis 

o ypač1 mano speciali 
tai mo

Gerai įsitėmylj
DR. H. M 

271 Berry Si 
<* Kampas Sq

nuo 
yra 
per- 

labai 
5 centai.

Telepheao MH €r*eapelaL

Daktaras J. MISEV1ČE
Specialistas iirdiea Ir 

Plaučių ligų.
Nue S—10 ryte
Nuo 12—2 po plet
Nuo 6—8 vakare.

276 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.
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Antras metinis 
“Laisvės” 
koncertas 

us 16 December

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

LIGŲ PRIEŠAS -
MŪSŲ DRAUGAS.

Žmogus linksmas ir ra
mus, kol jis sveikas. Papras
ta liga padaro žmogų nelai
mingu. Tankiausiai žmogų 
kankina vidurių arba skil
vio ligos — nemalimas, dis
pepsija, diegliai ir skaus
mai, išpūtimas, diegliai šo
nuose, krūtinėje ir nugaroje, 
užstojimas gerklėje ar krū
tinėje ir t. t. Tas paeina 
nuo nereguliariško ir ne- 
normališko skilvio. Geriau
sias vaistas, kuris apsaugo
ja nuo tų ligų arba greit jas 
prašalina — tai Provizo
riaus Vinco J. Daunoros 
TREJOS DEVYNERIOS 
arba TRE JANKA. 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

, Easton, Pa.
21 d. spalių buvo nepap

rastas susirinkimas L. S. S. 
42 kuopos. Apart kitų klau
simų prieita ir prie to, kad 
drg. Griciūnas faktais priro
dytų, ar buvo lietuvių socia
listų diskusijos su lenkais 
socialistais? Kuopa nutarė, 
kad šiame klausime kalbėtų 
tik du: Griciūnas ir Stan
kus ir tuomi viskas užsibaig-

ištyrimo C. Sekret. dalykų 
komisijon tapę išrinkta ne 
tos ypatos, kurias aš pažy
mėjau. Turiu pasakyti, kad 
J. Blažaitis tapo išrinktas, 
Ambrozaitį gi pats sekreto
rius pasiskyrė.

Draugai, nejieškokite tuš
čių priekabių!

V. J. Venc-nas.

kusi j as aprašyta, tuomet ne
reikės neteisingai visuome
nę informuoti.

Drg. Stankus turėtų atsi
minti, kad L. S. S. 42 kuopa 
viename savo susirinkimų 
jau užbaigė visą tą dalyką, 
pertaisė protokolą, į kurį 
drg. Stankus buvo visokių 
nesąmonių prirašęs ir jau 
nepageidauja tų ginčų. Da
bar jis griebėsi per “Laisvę” 
šmeižti mano ypatą ir garsi
na naujus kivirčius tarpe 42 
kuopos narių.

Drg. Stankus turėtų dau
giau rimtumo, nes aš neno
riu trečiųjų teismų, kaip kad 
su kitais buvo.

Su tokiais žmonėmis ne
noriu daugiau ginčytis ir 
veltui laiką leisti.

J. Griciūnas.

oro
UTATSYTAS iŠ formules- 
recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokouinku,

Chicago, UI.
Meldžiu man tuojaus pasiųsti visai dykai, apmokėta

Diena po dienai, metas po metai 
užsimu gydymą sergančių žmonių, 
l’ersistatykite saw, kiek aš išgydžia*, 
kiek palinksminau gyvenimą. J ei gi 
jumis gyvenimas įkirėjo vartojant 
visokias gyduoles ir jaučiatės nuo* 
lat blogiau ,tuomet, nieko nelauk* 
damas, kreipkitės pas gerai s*pr*n- 
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

čii.i jaknų ir tt.
Dėl gydymo 

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

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

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

3rd Ave., New York City.

Bayonne, N. J.
Atsakymas broliui Plungiui. 

“Laisvės” No. 80 viso Eli- 
zabetho gerbiamas veikėjas 
brolis Plungis, norėdamas 
klaidas paslėpti tarpe netei
sybės, daug nesąmonių pri
pasakoja, todėl aš šiuo tarpu 
mažai rašysiu, tik pareika
lausiu tiek, kiek kiekvienas 
doras žmogus gali pareika
lauti. Todėl reikalauju, kad 
brolis Plungis prirodytų:

1. Kad aš esu Liet. Jauni
mo Ratelio organizatoriu
mi arba nors paprastu jo 
nariu.

2. Kada aš priešinausi tvė
rimui L. S.
sakiau, kad 
tverti.

3. Kad L.
bos buvo surengtos dviems 
savaitėms anksčiau prieš L. 
S. S. IV Rajono surengtą a- 
gitacijos savaitę.

Kaslink priešinimosi tvėri
mui L. S. S. kuopos, tai pa
sakysiu tik tiek: pirm, ne
gu brolis Plungis įstojo į Są
jungą, aš spėjau surengti ne 
mažiau 25 Sąjungai prakal
bų, per kurias prisirašė ne
mažiau 300 nariu, bet šis c 7
klausimas lai pasilieka ant 
toliaus. Bet Į viršnurodytus 
klausimus meldžiu brolį 
Plungi atsakyti bėgyje dvie
jų savaičių nuo pasirodymo 
spaudoje šio straipsnelio.Jei
gu per nurodytą laiką ne- 
pri rodysite, tuomet viešai 
paskelbsiu, kaipo šmeižiką.

M. F. Trakimas.

“Laisvės” N79 A. P 
7 kuopos sekretorius 
puola ant manęs, būk 
sai netaip į devinto 
protokolą įrašęs, kaip kad 
ten buvę. Pirmiausia vertė
tų apie save apsidairyti, o 
jau paskui prie kitų kibti. 7 
kuopos sekretorius J. Stul
gis sako, būk Bruknys visiš
kai seime nebuvęs, o aš jį j 
protokolą įrašęs. Bet kaip 
tas buvo, kad Bruknys įra
šytas mandate N13.

Dyspepsija ir Nevirinimas, Jaknu Negales, Tulžingu
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (hemoroidai), 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Tamistos 
namuose už labai mažų, užmokesti.

Mes taip-gi norime Jums pasakyti apie musą 
pasekmingą metodą naminio gydymo tokiu smarkią 
ir chronišku ligų kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi- 
jimas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas, 
Sukrekėjimo Striktura, Pūslės bei Inkstą Negalės 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip 
tankiai kankina.

Mano
Ypatiškas 
Pranešimas 
Vilties.

AS noriu susipažinti su kiekvienu scr- X 
Kančių, lietuviškai kalbančiu vyru ir mo
teto pasauiye. Aš noriu, kad jie mane 
Žinotų, kaipo teisingi) draugų Ir geredarl — 
kad žinotų kas aš ėsti —kuomi aš esu—ka aš 
esu padaręs praeityje Ir kad žinotų apie pra
kilnų darbų, kurj aš dabar veikiu. iŠ mano 
paveikslo jus galite matyli, kad aš užsiėmiau 
medicinos praktikavimu per unugelj, c.augel| 
metų. Mano plaukai dabar yra pabalę dėlei 
mano ilgų metų mokslo, tirinęjin-.ų ir patiri- 
mo. Aš atidžiai studijivau ir tirinčjau tas se
nas. chroniškas, giliai įsisėdusias ligas, taip 
sunkiai gydomas ir apie kurias kiti daktarai 
taip mažai Žino. AS neriu, kad kiekvienas 
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris 
savo negales man atneštų. Aš Jiems teisin
gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu 
ir geindariii, Parsisiųsdinkite mano Dykai 
Duodamų Knygų ir skaitykite mano pra
nešima vilties.

Severa’s Cold and 
Grip Tablets 
tSeveros Plotkelės 
Peršalimo ir Gripo) 
žinomos tuomi, kad 
gali peršalimų 
trumpu laiku

Easton, Pa.
• “Laisvės” N83 drg. V. J. 
Stankus praneša, būk aš me
lagingai sakęs, kad lenkai 
socialistai diskusijas pralai
mėjo ir toks mano pasaky
mas apšmeižiąs lenkus socia
listus.

• Turiu pasakyti, kad drg. 
Stankus neteisingai prane
ša, užslėpdamas tas diskusi
jas, kuriose pats pirminin
ku buvo. Patartina lenkų 
apgynėjams perskaityti 
“Glos Robotniczy” N29 ir

Pirmininkas užklausė drg. 
Griciūną prirodyti, kuo jis 
rėmėsi sakydamas, kad len
kai viešas diskusijas pralai
mėjo.

Griciūnas kalbėjo apie 15 
minu tų, pripasakojo daug, 
nurodė, kad ir vaikai, dirb
dami fabrikuose, peržengia 
socializmo principus, bet 
nieko gero nepasakė. Ant 
galo kritikavo, kaip galį į- 
vykti diskusijos tarpe lietu
vių, lenkų, vokiečių ir ang
lų, kuomet visi vartoja skir
tingas kalbas. Tuomi pats 
save susikritikavo ir užbaig
damas pasakė, kad daugiau 
balso neimsiąs. Vienok savo 
prižado neišlaikė ir pridūrė, 
kad visiems per spaudą at
sakysiąs. Dabar veda pole
miką net su trimis korespon
dentais. Suprantama, jeigu 
ir toliaus panašiai elgsis, tai 
ir mūsų kuopa panašiai tu
rės pasielgti, kaip kad savo 
laikais pasielgė L. S. S. 113 
kuopa.

) Drg. Stankus reikalavo 
prirodyti, kokia komisija ar
ba komitetas šaukė diskusi
jas, kiek balsų gavo viena ir 
kita pusė, nes to protoko
luose nėra įrašyta. Stankus 
apsiėmė viską atšaukti, jei
gu kuopa pripažins, kad to
kios viešos diskusijos buvo. 
Paleidus per balsus, didžiu
ma nubalsuoja, kad Stankus 
viską atšauktų. Stankus 
jaučiasi, kad kuopa netei
singai pasielgė panašiai nu
balsuodama ir praneša, kad 
iš kuopos išstoja ir nuo šio 
laiko nieko bendro su ja ne
turi.

Ant galo drg. Stankus pa
siūlo šimtą dolerių tam, kas 
prirodys, kad viešos diskusi
jos buvo ir kad jas lenkai 
pralaimėjo. Atsiranda dar 
vienas narys, kuris irgi šim
tą dolerių pasiūlo, bet nei 
vienas neprirodo, nepaisant 
į tai, kad slaptu balsavimu 
didžiuma ir nubalsavo, jog 
Stankus privalo atšaukti tą, 
ką buvo rašęs.

Labai peiktinas darbas, 
kad draugai neprisilaiko tei
sybės. Negana, kad visame 
kame pasielgė neteisingai, 
bet dar laužo tas taisykles, 
kurių visos draugijos prisi
laiko. Pavyzdžiui, jeigu 
koks nors viršininkas rezig
nuoja, tai jo vietą užima se
kantis kandidatas,gavęs rin
kimuose daugiau balsų, mū
sų kuopoj to nėra, kandida
tams neužleidžiamą vieta.

Mažas Vieversėlis.

Bell Phone, Dickinson 8W6 M.

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

ris atnaujins.
Kas iš neskaitančių dar prisius už 
’’Keleivį” $1,75 gaus knygų už 50 c. 
etnas skaitytojas gaus knygų už 25c, 
Kas prisius už “Kovą” $2,00, gaus 
knygų už 75 c, kas prisius už “Kar
dų” $1.00, tas gaus knygų už 35 c. 
genas skaitytojas už 25 c, Kas užsb 
rašys “Naująją Gadynę”, kaina me
tams $1.50^ tas gaus knygų už 50 * 

>Kas užsirašys “Naujienas” v a* 
metų ir prisius $5.00, gaus dovani. 
“Keleivį” ant metų arba knygų 
$1.50, senas skaitytojas gaus dovam 
‘Kardą” ant metų, Kas prisius $1.«h 
už ’’Moterų Balsą”, gaus knygų 
25c, Rašydami pažymėkįt, ar esat* 
cnas, ar naujas skaitytojas.

Todėl visi užsirašykite tuos laik 
raščius per manę. Tiek pat mokėda 
rni gausite gerų knygų pasiskaity 
mui. Būtinai pasakyk apie tai savo 
draugui ir pažįstamų! Knygas duosi* 
tik “Laisvės” laidos.

Pinigus siųskit šiuo adresu:
> J. POCIUS,

W17C Margaret St, Philadelphia, Pm

Tel. 2320 GreenpointJ. GARŠVA Pristatom i namus ir 
mas apielinkes, Jersey
York, Central Broklyn,
peth, ir tt.
MACYS BROS
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

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

PAIN-EXPELLER
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.
-a Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
rt branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
M didelį.
M Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
IR gyduolę tokio pat gerumo ir pagclbingumo. Nesi- 
® duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
ET v/. pigesnę dienią.
W. Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
U; pnkelijc, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
n luitų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
H ,,I.OXO1.,” o taipgi musų pavardė.
a 'tikrasis l’A I N-J-.X PEI.I.ER IS parduodamas visose
& aptiekose. .Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 

pirkt buteliuką už 65 centus, ms jame yra gyduolių
Ivigubai daugiau, negu už 35 centus,

F. A D. RICHTER & CO.
74-80 Washington Street, New York

DENTISTAS
DU OFISAI:

189 GRAND STREET
Prieš Comedy Theatre

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

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

TRAUKIMAS BE SKAUSMO, — 
MANO SPECIJALIŠKUMAS.

Auksines kepuraites — 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.

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

—visur zptiskoto
Severos šeimyniškos Gyduolė*. parduodemo' 

visur aptiekose. Visuomet reikalai'1 ’te Sc 
voros" ir pasakykit pilna gydr-Cės varda. 
Jeigu arti negalima gauti, tai užsisakius, iš 
siųs tiesiog

W. F. SEVERĄ CO.
Cedar Rapids, Iowa

VISUOMET PIRKIT

ČEVERYKUS
Naujausios mados

PAS

J. MARTINAITI
157 GRAND ST.

BROOKLYN, N.Y.

LIETUVIŠKA APTIEKA

A PTS EK A
Žemiau paminėtas gyduoles galim* 

apturėti per pautą:
Nuo reumutiznio .......................
Kraujo Valytojas .......................
Viduriu Valytojas .....................
Vidurių Reguliatorius...............
Trojanka 25 c., 50 c., ir $1.00.

Ir visokias kitokias gyduoles nue 
visokių ligų, kurios čia dar n e panai 
aėtos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBONAVIČIUS, 
Z51 METROPOLITAN AVB.

BROOKLYN, N. Y. ,

v A v Parsisiųsdinkite kopiją tos knygos šiandien. Joje pasa-
'' kyti aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. Ji yra 

stindeliu žinijos ir užturi tokias informacijas ir patarimus, 
kokius kiekvienas tyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti—• 
ypač svarbi tiems, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite 
žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jūsų senų laikų Bval- 

A'® kata, stiprybė ir gyvingumas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti’ 
šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias 

'Ck negales. Nusiųskite mums pinigų—siųskite tiktai savo.
m_ vardą ir adresą aiškiai parašyt:) ant dykai duodamos knygos*

kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtu*.
1 įmigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vadą į svei
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo 

kentėjimų priežastis ir kaip jūsų negalės gali būti prašalinamos.

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS

TNI8INGIAU8IA Ir GKRIAUaiA 
LIMTUVIIKA

A P T 1E K A

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

a***■** * VMWfi     me.incft. • “M «

Telephone 196U Greenpoint.

Dr. H. Mendlowitz

•psireiSkia esqs stebėtinai pasekmingu • 
nuo grlimo pilvo ir tarnu, per- 
kiče skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 
šalčio palvoje, ect., ect., Šutai- 
Boinaa išdirbdju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo Šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje [K>r pusę šimtmečio— 35c. 
už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš
F. AI). RICHTKK & CO.® 

14—80 Washington Stroet, Now York.

Kolo- 
Chester 
praneša 
į dr.mn 
kiekvie- 

pirktu 
tiktai Severos Gy
duole''. nes jos 
yra ger»'. o y- 
natingai Severos 
Balsamas P I a u- 
čiains, uz kurj 
geresnio nėra. 
Mano s...kai tu
rėjo kosulį, mėgi
nome daugelį vi
sokių gyduolių. 
bet perniek; kaip 
pirkome Severos 
Balsamo P 1 a u • 
ėiams. tai kosulys 
nustojo po kelių 
priėmimų.

GRABORIUS (f^idnfal. pr) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 

ibalsamuoju ir laidoju auminmiui 
ant visokių kapinių.

Parsamdau Automobilius ir Karie
tas Veselijoms, Krikštynoms Ir šiaij 
pasivažinėjimams

Ofisai:
144 N. 5tti S*. FRO?<T SI
Srookiyu, Y. C. Brooklyn, N Y

Telephone 78G7 Main, PERSKAITYK! .
Kiekvienas natv- 
jas skaitytojas,, 

r kuris užsirašy* 
pas mane “Lai- 

m svę” ant metų 
H| ir užsimokės $2- 
UI 50, tai gaus do- 
||/ vanų knygų ver- 
W tės 1 dolerio ar« 
JI ba “Kardą” antį 

metų. Senas 
skaitytojas, au

gaus knygų už 50 c.

\ B E D F o R o i-Av E 11
- :/- ^:KAMPAS2NORTH. 4T£S GATV

...-.n ..— r .rn-—-ngį

Vincas cJ. E»^n6ra
-- ■ APTIEKO RIU S      

toru ligos, 
it adresą: 
£NDLOW1TZ

Brooklyn,N.Y 
. 1-mos gatves. «

šimuty

..V; e'v...
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Susirinkimai atsibūna kas paskuti
ni nedSldienį kiekvieno mėnesio, J. 
Neffo svetainėje, 1500 So. 49th Ava., 
Cicero, III.

1529 — 10th St.
O. Box 80

Finansų sekretorius W.
436—4th Avė., 

Iždininkas K. Juška, 
825—4th Avė., 

Maršalka S. Esikevičia,
1012 — 16th Avė., E.

T. M. Dr-stė susirinkimus laiko pir
mų nedėldienj kiekvieno mėnesio 
Turner Hall svetainėj, 14th St. ir 6th 
Avė., Moline III.

RAMOJ VALANDOJ
Trejos devynerios.

—Ar tu tėmiji,kad “Drau
gas” vėl pradeda siusti?

—Nėra dyvų. Tai Maliau- 
skas sugrįžo į Chicagą nuo 
rekolekcijų pas Miluką.

—Sei, kodėl Džian Bamba 
spyčių neporina?

—Todėl, kad Juras Ridzi- 
kas nedaro jam konkurenci
jos.

—Kodėl kiaušiniai pabran
go?

—B a vištos, širdele, nede
da.

—Kodėl pienas pabrango ?
—B a karvių papai sustrei

kavo.
—Tai kodėl anglįs pabran

go?
—B a Šenadorio maimeriai 

pas saliūninkus ant burdo 
būna.

Zžį 1

—Ar tu girdėjai, kad So. 
Bostono Raulinaitis jaučiasi 
laimingu įstojęs į Pildantį 
Komitetą.

—Pilnai tikiu. Jisai dabar 
laimingas nuo ausų iki ko
jų, nes pergyvena antrąjį 
medaus mėnesį.

—Sakyk sykį, Rožyte, kaip 
tai greitai pasibaigė kelevie- 
čių streikas prieš Sąjungą ir 
“Kovą.”

—Matai, mama, vieno Ba- 
gočiaus streikas atstoja pus
tuzinį streikų visų kitų ke- 
leiv iečių.

—Set Džianai, pas ką lie
tuviški redaktoriai turi mo
kintis pasišventimo ir idė
jos?

—Durny, dar klausi.
'*Stalioraitį, žinia.

—Kas maino redaktorius, 
kaip čigonai savo tavorą per 
jomarkus?

—Clevelando “Dirva.”

Belgija telefonuoja Rygai:
—Ryga a Ryga ar girdi?
—O kas čia kalba?
—Belgija. Sveikinu tave 

su liuosybe.
—Ar tu šidiji iš manęs?
—Never mind! Turėsi 

liuosybę pasninkaut, savo 
merginas atiduot vokiečiam 
ir kaizerio geburtstagą 
švęst. Buvai netekus caro, 
tai sveikinu tave su kaizeriu.

—Nejaugi Gugis ne social- 
patriotas, kad jo pikčerį pa
dėjo net “Kova.”

—Durnelis iš tavęs, bro
lau. Jisai nedirba prie 
“Naujienų” ir todėl jisai all 
right.

—Sei, Čiru-Viru, juk pui
kiai Paukštys pasielgė, pasi
likęs prie “Laisvės,” ar ne?

—Žioplai, drauguti. Būtų 
gavęs daugiau pinigų, dau
giau garbės ir šimtą rezo- 
jiucijų, kaipo Christmas pre
sent.

Ar girdėjot, kad Scranto- 
no Franke Živatkauskas jau 
pardavė saliūną.

—Ko čia stebėtis. Juk di
džiausias kostumeris sve
čiuojasi pas M. Yčą Petro
grade.

—Ką tu manai, Maike, 
man rodosi, kad “Kova” pa
naši į Leniną?

Nieko panašaus, broly-

—Tai į ką ji panaši?
—Į kaizerį, širdele.
—Kodėl?
—-Todėl, kad visas svietas 

ant jos supuolė.

—Ar tu skaitei “Keleivy”, 
kad Šliupo namas Scrantone 
griūva į mainas?

—Didelio čia daikto. Juk 
Šliupas mierkavoja į White 

use Lietuviškai-Latviškos 
^publikos. Naplevat ant 

cičfantono.

Apie ką misli Šukys liūd- 
doj?
Seno Vinco likimą.

—Ar Vidikas bolševikas?
—Ale kas čia tau.
—Tai kas jis?
—Spiritualistas, nes tiki Į 

Kapsuko dvasią.

—Kas tai, kad Jurgelionis 
nesidarbuoja Susivienyji- 
mui?

—Niekus pliauški. Juk 
viršininkų rinkimai dar to-

Turbūt, kiekvienas jau y- 
ra mąstęs apie tai, kaip ir iš 
ko gamina cukrų, aną baltą, 
kietą, saldų daiktą, kurį vi
si taip labai mėgsta, o kurio 
dabar ,karės metu, mažai 
kur tėra gaunama. — Se
niau cukrui dirbti medžia
gos reikėdavo pristatyti iš 
tolimų kraštų. Tada cukrų 
tegamindavo vien tiktai iš 
cukrinių nendrių, kurių au
ga karštuose kraštuose. 
Daugiausia cukrinių nend
rių augindavo Amerikos pie
tuose. Pirmojoj pereito 
metašimčio pusėje vienas 
vokiečių mokslininkas išra
do, kad tokis pat geras cuk
rus galima gaminti ir iš sal
džiųjų sviklų, ir nuo to lai
ko Europoje cukrų dažniau
siai dirba iš cukriniu svik- £ 
lų. Šita sviklų rūšis yra ki
lusi iš paprastųjų sviklų. Ją 
išauklėjo, kas kartas iš tų 
pačių, parinkdami sėklai vis 
saldžiausius sviklus. Bet 
sviklų saldumas eina ir pa
gal žemę, kur juos sodina, 
pagal žemės priruošimą, trę
šimą ir t. t. , Šitie sviklai ge
riausiai dera riebioje žemė
je prie molio.

Sviklų sėklą sėja tam tik
romis, gudriai padirbtomis, 
mašinomis jau kovo mėnesy
je. Netrukus sėkla sudygs
ta ir diegai išlenda iš žemės. 
Kiek paaugėjus, juos vieną 
arba keliatą kartų apkau- 
puoja, kad storąją šaknį ar
ba gumbą gerai apdengus 
žemėmis. Gumbas išlėto ei
na didyn, storyn, podraugei 
darosi vis saldesnis. Daž
niausia šituose svikluose sal
dumo esti 16 iki 20 daliu iš 
šimto. Paprastai augina vi
dutinio didumo sviklu, nesą 
tokie geriausi. Kada svik
lai pačiame saldume, tai 
juos nuvalo, vaduojanties 
tam tikromis mašinomis, ku
riomis sviklus iškelia iš že
mės. Paskui lapus nugraižo 
ir širdis išpjauja, kad jie pa
skui begulėdami vėl neatžel- 
tų, nėsa tuomet sumažėtų 
svikluose cukraus kiekybė.

Fabrike nuvalo visus svik
lų nešvarumus. Šitą darbą 
atlieka taip-pat mašinomis. 
Sviklus suverčia į didžius 
indus, per kuriuos perdėm 
teka vanduo. Čia mašinos 
prietaisai sviklus tolei var
talioja, kol nenusiplauja visi 
nešvarumai. Paskui sviklus 
dar leidžia per valomąjį 
vamzdį. Iš ten jie eina į 
pjaustomąją mašiną, kame 
sviklus susmulkina. į mažus 
gabalėlius. Supjaustytus 
sviklus virina didžiuose in
duose, kolei iš jų.ndįšverda 
visas cukrus. Bet ugnies

prie indų neprileidžia, juos 
kaitina tiktai karštais ga
rais, kuriuose juos liko visą 
laiką. Išvirintasai cukraus 
skystimas — tai dar ne gry
nas cukrus, jame yra dar ko 
kita.

Iš cukraus sulčių chemiš
ku būdu ištraukia visa, kas 
į cukrų nepriguli. Paskui 
cukraus sultys patenka į to
kį indą, kuris iš visų pusių 
esti visai sandarai uždaro
mas, kad nei kvapas negalė
tų įeiti. Iš šito indo pro 
tam tikrą vamzdį ištraukia 
bemaž visą orą lauk. Tuo
met likusysis viduje oras es
ti daug skystesnis, negu pa
prastai esti oras lauke. A- 
nuose induose cukraus sultis 
vėl virina, kol iš sulčių neiš
garuoja didesnė dalis van
dens. Atviruose induose vi
rinant, sultys nuo karščio 
paruduotų, o nori, kad jos 
būtu baltos. Atvėsus, cuk- 
raus tirštimas skiriasi į dvi 
dali, į patį cukrų ir tirštą 
sirupą. Tirščius smarkiai 
sukant centrifūgose, sirupas 
nuo sukietėjusio cukraus at
siskiria visiškai. Bet cuk
rus dar nevisai grynas, ja
me vis dar randasi šiokių - 
tokių s vikio dalių, kurios į 
cukrų nepriguli. Cukrus dar 
vis kiek geltonas arba bent 
murzinas, žiūrint, iš kokių 
sviklu ir kokiomis įstaigo
mis yra dirbtas. Beto dabar 
to cukraus dar ypatingas 
kvapas ir nevisai grynas 
cukraus skonis. Mat, jis 
dar vis nepaskutiniai pa
baigtas dirbti. Kad pasiga
minus baltojo cukraus, tą 
spalvotą cukrų dar sykį iš
tirpina tam tikromis prie
monėmis, primaišydami, sa
kysime, kad ir kaulo anglies 
ir galvijų kraujo. Taipo iš 
cukraus ištraukia ypatingą
jį kvapą bei skonį. Gryno, 
balto cukraus masą tam tik
romis mašinomis suspaudžia 
į nuolaidžiai apvalias for
mas (galvas); taipo cukrui 
duoda paprastąjį jo pavida
lą, kokiame jį pardavinėja. 
Iš fabrikų cukrų išleidžia di
diesiems pirkliams, iš kurių 
jau perkasi mažesnieji mies
tų ir sodžių pirkliai, o iš šių 
pagalios gauna gyventojai ir 
saldinasi arbatą ir valgius. 
Karės metuose visose ka
riaujančiose valstybėse, cuk
riniu sviklu sodinimą kiek 
sumažino, kad būtų galima 
sėti daugiau javų ir sodinti 
bulvių. Daug cukraus karės 
metu suvartoja j marmale- 
da. Tokiu būdu cukraus ka
rės metu pasidarė striuka. 
Rusijoje už cukrų miestie
čiai siūlo negirdėtai augštas 
kainas, o męs apsieiname ir 
be cukraus, užuot jo saldin- 
damiesi sacharinu (cukre
liu). Bet cukrinių sviklų iš- 
lengvo vėl ima sodinti dau
giau, taikos metu cukraus 
vėl bus perpilnai.

Paskiausias penkiasde
šimts metų cukrinių sviklų 
augimas Europoje nuolatos 
ėjo platyn. Visą cukrų vi
durinėje Europoje tegamino 
vien tiktai iš cukrinių svik-

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

ADRESAI:
Centro pirminin. J. M. Maskeliūnas, 

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

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

Pittsburgh, 
Centro Iždininkas K., Varašis,

12 and Carson
Turtų Kontrolės
M. Urlakis, 2126

St., Pittsburgh, 
Komisija: 
Forbes St.,

Pittsbugh, 
Penn Ave.,

Pittsburgh,
Kuopų Sekretorių adresai:

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

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

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

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

P. O. Box 154, Cuddy,
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.

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ 
MAHANOY CITY, PA.

Pirminikas P. Yeoda,
534 E. Mahanoy Ave.

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

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

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

Iždo trustisai: A. Račkauskai, 39 
—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- 

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

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

Pirmininkas J. Rulis
321 Edward St.

Vice-Pirmininkas A. Šimonis,
517 Michigan Ave.

Protokolų sekretorius O. Valiulienė,
622 Hulin St.

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

Iždininkas S. Buzinskis,
721 Lincoln Avė.

Kasos globėjai:
SL Vazenms
P. Kutra, P.

Maršalka P. Vaitkus,
418 Wall St.

Organo prižiūrėtojas A. Petronis
719 Lincoln Avė.

Susirinkimai atsibtum pirmą ne- 
dėldienį kiekvieno mėnesio, 1010 So. 
Main Street, X vai. po pietų.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL.

Valdybos adresai: 
Prezidentas F. Akatckis, 

1360—12th Avė., E. Moline, 
Vice Prez. A. Trepkus, 

349 — 10th St, Moline,
Prot sekretorius S. Rusteika,

12201 — 7th Avė., Moline
Vapsevich 
Moline,

DRAUGIJOS, KURIOS 
TURI “LAISVĘ” 

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

255 Bond 
Pirmininko Pagelb. V. Balinskis, 

3.16 Second 
Nutarimų Raštininkas J. Biete, 

108 Inslec
Turtų Raštininkas St. Mickevičius, 

180 Front St. 
Organo Raštininkas A. Lukoševičius, 

228 First St.
Iždininkas A. Balinskis,

158 Ripley PI.
Kasos Globėjai: St. Baltutis,

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

Maršalka K. Budris, 
127 Bond St.

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

Pirmininkė V. Ivanauekiutė.
1452 East 88rd St 

Vice Pirmininkas J. Katkauekas, 
5828 Superior Avenue 

Protokolų Sekretorė M. Misevičiutė 
1452 E. 83rd St 

Fin. Raštininkas Antanas Banialis, 
1449 East 24th St 

Kasierius M. Lavinskas,
8120 Cory 8t 

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

V. Kvedaravičius
1543 Oregon Ave.

Dainų repeticijos atsibūna kiekvie
nų Seredų nuo 7:30 vai. vakare ant 
Schwab svetainės, 6131 St Clair Ave. 
Mėnesiniai susirinkimai atsibūna kas 
trečių pėtnyčių kiekvieno mėnneslo 
nuo 7:30 vai. vak. antSchwab svetai
nės 6131 St Clair Ave. Knygynas 
randasi Neuro* krautuvėje, 2047 Ha
milton Ave. Knygos išduodamos kiek
vienų Panedėlio vakarų nuo 7:88 vai. 
vakaro.

Knygine Pranas Tnmosas,
8870 K. 72nd lt

A. C. W. of A. LIETUVIŲ 218 SK. 
BALTIMORE, MD.

Pirmininkas K. Matuliauskas, 
637 W. Lombard 

Pirminihko Pagelb. A. Rulis, 
Protokolų Sekr. G. Milinavičius, 

708 W. Fayette i 
I 735a W. Saratoga 

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

Finansų Sekret. John I. Denkevicz; 
108 (Fair Oaks Avę., Hamilton, Md. 
*w”r’ kas A. Pilipaiiskas, 

614vSo. Paca St.

Ji

st 
st

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILL.

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

Pagelbininkas D. Rimša,
P. O. Box 849, Melrose Park,'Ill. 

Protokolų raštininkas ir organo pri
žiūrėtojas A. Starevičia, Box 1188, 

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

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

P. O. Box 1109, Melrose Par*, IM 
Iždo Globėjai: W. Janėnas, 

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

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

Susirinkimai atsibūna kas trečių 
savaitę kiekvieno mėnesio Frank and 
James svetainėj, 23-čia Avė. ir Lake 
gatvė, apie 1-mų vai. po pietų.

st
st.

st

Ill.

Ill.

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

802—Sth
Vice-pirmininkas K. Dimša,

812—8th
Užrašų rašt. B. Masiliūnas,

922—10th
Finansų rašt. J. Waičis,

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

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

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

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

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

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

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

L. Pašelp. Dr-stė “Laisvės” 
Easton, Pa.

Prezidentas L. Tarvidslti,
1118 Jackson St, Easton, ftu • 

Vice-Prezidentas S. Masiul«viEiM%
820 So. 11th St, EartMtfta' 

Protokolų Raštininkas ir organo 
žiūrėtojas Alek. Vituris,

312 So. 5th St, Eastonjhu 
Finansų Raštininkas M ar. Urba,

1939 Fairview Ave., Eastonjta.
Kasierius F. Vituris,

330 Taylor All., PhillipaburgiųNJ, 
Kasos globėjai:

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

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

Susirinkimai atsibūna kas piras* 
Pėtnyčią kiekvieno mėnesio, 8 vai va
kare, Anglų Socialistų svetainėj, 488 
Northampton St, Easton, Pa.
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“Laisvės” laidos knygos.
LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIRTIN 

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

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

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

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

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

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

SOCIALIZMAS—KUOMI JIS YRA
KAIP JI ĮKUNYT. Parašė O.Ąme- 

, ringer, sulietuvino Europietis, 
r 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 
li'ekviennm, ypač tikinčiam žmo
gui. Kaina ............................

20c

20c

15c

..10c
IR

15c

15c.
LAISVĖS KALINYS. Justino Tumėno 

poema. Kaina .....................
LIETUVA SUŠALS. Buvusioji ledų ga

dynė a.ba žmonių ateitis bei pra
eitis. Kaina ........................  20c

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

LEKCIJOS APIE ATSEIKIMO ŽENK
LUS. Naudinga norintiems išmokt 
taisvkliškai rašyti. Kaina......10c.

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

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

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

ŠEIMYNOS ISTORIJA. Peržvelgta 
šeimynos formom ir besiplėtojimas 
senovėj. Kama...................

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

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

TYME. Parašė švenčioniškia. Mei
lės istorija ir ins vystymasis, pra
dedant nuo primiiyvio žmogaus it 
užbaigiant šiandieniniu. Kabia.- 81.00.

Apdaryta.................................

30c

10c.

Svetimos laidos knygos
STEPONAIČIO R a ši AL IR EILĖS 

Kaina. .. ..............   75c
NAU.v KANTIČKOS arba politiškos 

... Kaina......................3Oc
N U' a V- *S IŠSIVYSTYMAS. Kai 

nu ......  .... ....... 50c

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

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

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

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

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

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

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

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

DEMOKRATAI. Kaina................... 10e.
VALSTYBE 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. SocialogiŠkas 

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

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

angliškai lietuviškos kalbų. Abidvi 
dalis. Kaina..........................  $6.09

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.

EODEL Aš NETIKIU T DIEVĄ? arba 
tikėjimo kritika. Kaina ........ 28c.

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 ...................................... 78e.
Su apdarais ................................ $1.00

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

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

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

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

PRASIKALTIMAI IR PRASIKALTĖ
LIAI. Kama...............................

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

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

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

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

Petrauskas. Kaina....................  ••
KULTU,Ė, ŽEMAITIJOS MERGELĖ 

Sceniškas veikalas. Kaina..
PILIN1EČIAL Sceniškas raikalaa. Kai

na. .••••«•• «••••• •••••• ••••

15c

20c

10c

10c

15c

20c

50C
75c

40c
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VIETINES ŽINIOS,
Suareštuotas M. Vaitekūnas

15 d. spalių, Brooklyne, 
kaip praneša “New York A- 
merican,” tapo suareštuotas 
lietuvis Motiejus Vaitekū
nas, kurio moteris ir kūdi
kiai gyvena ant Berry St., 
po N250.

Pas jį kišeniųje rado bom
bą ir detektyvai sako, kad 
jis norėjęs susprogdinti nau
jai pabudavotą transportinį 
laivą “Matawaska,” kuris 
randasi Brooklyno dokuose.

5 .d lapkričio buvo tardy
mas ir District Attorney 
Frances pastatė jį po $25,- 
000 kaucijos.

Hillquitas užganėdintas rin
kimais.

Socialistų kandidatas įma- 
jorus M. Hillquitas pilnai 
užganėdintas rinkimų pa
sekmėm. Svarbiausios, anot 
Hillquito, pasekmės šių rin
kimų tai nesvietiškas užau
gimas socialistiškii balsų ir 
sumušimas karingojo Mit- 
chelio. Majoras Mitchelis 
norėjo padaryti biznį iš pat
riotizmo ir militarizmo, bet

merikos karinė partija, su 
Roose veltu ir Rootu prieša
kyje, veik visi didieji dien
raščiai ėjo už Mitchelį,o bet
gi jisai pralaimėjo.”

Hillquitas sako, kad visoje 
New Yorko valstijoj Socia
listų Partija gavo virš 200,- 
000 balsų ir visi socialistiški 
balsuotojai padavė savo bal
sus už suteikimą moterims 
teisių. Taigi, jeigu ne soci
alistų balsai, tai moterys ne
būtų gavusios teisių.
Mitchelis sveikina Hylaną.

Pralaimėjęs rinkimus ma
joras Mitchelis pasiuntė lai
mėjusiam Hylan’ui telegra
mą su pasveikinimu.

Mitchelis kviečia New 
Yorko žmones pasitikėti 
nauju majoru ir remti jį.

Ir ką kitą tasai nabagas 
gali daryti?

Moterįs užganėdintos.
New Yorko moterįs di

džiai užganėdintos, kad New 
Yorko valstijoj jos gauna 
balsavimo teises. D-rė Ona 
Shaw, buvusi sufragisčių 
pirmininkė pasakė: “New 
Yorko rinkimai turės milži
niškos įtekmės Anglijoj ir 
dabar galima laukti, kad ir 
ten moterįs tuoj gaus teises. 
Be abejonės, tai turės įtek
mės ir F ra nei j o j.’’

Juodukai išrinkti atsto
vais.

Pirmu dar sykiu New 
Yorko miesto istorijoj į le- 
gislaturą ir į miesto tarybą 
išrinkta du juodukai.

E. Johnson ,negras iš Har
lemo, išrinktas į Albany le- 
gislaturą, o James Thomas 
išrinktas aldermanu.

kos Komitetui. Daugiausia 
tam priešinosi keli tautinin
kai. Galų gale betgi praėjo 
įnešimas paaukauti $5.00.

Kliubo reikalai eina gana 
gerai.

11 d. lapkričio, Socialist 
Party kambariuose, 308 So. 
5th St., bus mėnesinis susi
rinkimas L. S. S. 19 kuopos. 
Pradžia 10 vai. ryte. Visi 
nariai malonėkite atsilanky
ti, nes turime daug svarbių 
reikalų.

Sekretorius.

Repeticija veikalo 
“Revizorius.”

8 d. lapkričio, Socialist 
Party kambariuose, 308 S. 
5th St., bus repeticija veika
lo “Revizorius.” Pradžia 8 
vai. vakare. Visi aktoriai 
malonėkite atsilankyti.

Komisija.

SEPTINTAS METINIS 
MASKŲ BALIUS.

Subatoj, 10 d. lapkričio, 
Washington Park salėj, 
Grand St., Maspeth, L. I.,bus 
septintas metinis maskų ba
lius Lietuvių Gimnastikos 
Kliubo. Muzika bus po va
dovyste p. J. H. šiclalusko. 
Durys atdaros nuo 7:30 vai. 
vakare ir trauksis iki vėlai 
nakties-. Įžanga 25 centai y- 
patai. Grand St. karai už 5 
centus daveža iki parko var
tų.
. .Yra paskirtos šešios dova
nos tiems, kurie bus navat- 
niau apsimaskavę, — 3 del 
vyrų ir 3 del moterų.

Atsilankykite visi, nes tai 
bus didžiausias balius, kokio 
dar niekad nebuvo. Salė 
bus apšildyta. Visi gerai ži
not kliubiečių parengimus, 
todėl nereikia daug ir aiš
kinti.

Taigi būkite ten visi!
RENGĖJAI.

J. Beržietis —* $1.00; M. 
Mikolaitis, J. Burba, J. Sat- 
kūnas, B. S t rūbas, A. Pipi
ras — po 50 c.; P. Zerenka, 
O. Bajoriūtė, S. Sirget, V. 
Teteniūtė ir P. Ražiekas — 
po 25c.; J. Petraška — 20c. 
Viso $4.95.

Aukos Socialist Party agi
tacijos fondui.

J. Jokimas surinko p. J. 
Biržiečio dirbtuvėj Socialist 
Party agitacijos fondui 
$4.95. Aukojo šios ypatosr!

Pirmas socialistiškas 
teisėjas.

Jau išrinktas draugas Ja
cob Panken, kriaučių unijos 

• advokatas. Jisai bus muni- 
cipaliu teisėju antrame dist- 
rikte ant East Side. Tai pir
mas atsitikimas New Yorko 
istorijoj, kad teisėju išrink
tas socialistas.

Į New Yorko valstijos le- 
gislaturą greta senų Šiplia- 
kovo ir Whitehorno išrinkta 
dar šie draugai: E. Rossen- 
berg, A. Claesens, Ch. Gar- 
finkel, W. Karlin, ir Feigen- 
baum. Kitų vardų dar neži
nome.

. Lietuvių Amerikos Ukėsų 
Kliube kilo pusėtinas triukš
mas pereitam mitinge, kuo
met buvo įnešta paaukauti 
kelius dolerius (Teisių ir Tai*

Nusipirk knyga
“MEILĖS LAIPSNIAI

JO IŠSIVYSTYME"
KAINA $1.00 ir $1.25.

PAJIEŠKOJIMAI.
Pajieškau brolio Jono Gudaucko, 

Suvalkų gub., Senapiles pav., Veive
rių gmino, Veiverių kaimo. 4 metai 
atgal gyveno Johnston City, III. Tu
riu svarbų 
šaukti.

reikalą, malonės

407 Greely
A. Gudaucky
St., Detroit, Mich.

“VOKIEČIŲ KAREIVIO KARĖS ATSIMINIMAI”
Jį Tai yra įdomus i r labai įspūdingi 

vaizdai iš karės lauko. Tai įdomiausia 
knyga lietuvių kalboje.

tC/j ^kiekvienam perskaityti.
KAINA be apdarų 

/j SjSk “ su ap^ara*s 
Reikalaukit šiuo adresu:

Patartina

75c.
$1.00

Sergantieji
atsilankykite pas mane

specialistas chroniškų ir nerviškų ligų ir vartoju mokslift* 
metodas gydymui jų.

Jieškok pagelbos ten
Esu 

klausias

j Pradėk gydytis tuoj, o atgausi sveikatą, 
į OFISO VALANDOS: nuo 9 A.
• M. iki 4 P. P. M., nuo6 P. M. iki
* 8 P. M. Nedėliomis nuo 10 A.M.
I iki 2 P M.
į Turiu goriausi patyrimą, kurį 
3 įgijau bėgyje ilgų metų praktinį kilodamas medicinoje. Turiu vė-
8 liausios mados Electro-Medical į- 
3 rengęs mašinas, kurios suteikia di-
9 dėlę pagelbą gydymui chroniškų ir 
I nervų ligų.

PATARIMAS VISAI DYKAI!
J Ateik pasikalbėti ypatiškai, jei- 
B 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.

3 Aš išgelbėjau šimtus nuo operacijos, mano gydymu ir patarimo. 
A Jeigu reikalauji gydymosi — ateik. Atidėliojimai pavojingi.
g Nepaisant kokią chronišką ar 
S kalauja gydymui specialisto.

DR. LEWIS

Kau-Antano Sileinsko,
Šiaulių pavieto, Pazero kai- 

Meldžiu atsišaukti arba žinan-

Pajieškau 
no gub. 
m o. 
ti praneškite.

K. Grigas 
Great Neck, N.Box 119

brolio Simono Jakšto, 
Baseinų pavieto, Vitgi- 

Seniau gyveno Pittsburgh

Pajieškau 
Kauno gub., 
rių kaimo. 
Pa. Meldžiu atsišaukti.

A. Jakštas
P. O. Slovan, Pa.

ir Vinco
Marijampo- 

, Mikališkių gmino. Deginu 
Taipgi švogerio Vinco Gali- 
Meldžiu atsišaukti arba ži-

Pajieškau Aleksandros 
Bielevičių, Suvalkų guh., 
lės pav, 
kaimo, 
naičio. 
nanti , praneškit,

P. Andriušaitis
53 Hudson Ave., Brooklyn. N. Y.

REIKALINGA DARBININKŲ.
Reikalinga darbiųinkų 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 Cross town karo.

85—91)

^trauklu hVŲAI tarpe 11 Ir 12
Dantis U I vai. kasdieną,

kad tuem parodyt, jog ištraukiu
BE SKAUSMO!

MinkitI robinlal prlslsiurb^inti ■mekenki 
kurto tinka kiekvienaj burnai. £?arsldua~ 
da žema kaina ir gvarantuoti.
Pilnas setas dantų........ ?S.OO ir augščiau
22 kt. auka, kepuraitė....$5.00
Pripildymas auksu........ $1.50 Ir augSčiau
Tiltelio uždėjimas.......$5.00 už dantį 
Pripildymas platina....$1.50 ir augt&sn
Pripildymas eidabni bo gydymo......60e.

M cementu „ ..........$Qe.
Dantis egzaminuoju dykai»

DR. J. G. COLE, Deotistas.
292 Bedford h* Brooklyi, N. t.

Sustok! Pamislylc!
Ar jūs kada nors girdėjote apie visam 

pasauly žinomą laikrodėlį su kalendorium ?
Laikrodėlis patsai reguliuojasi ir pa

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

Speciališkai padarytas darbininkui 
žmogui, kuris nori turėti gerą laikrodėlį 
už mažus pinigus. Męs esamo nupirkę 
tūkstančius šitų pasauly žinomų laikrodė- l 
lių su kalendorium ir tik todėl męs galime S 
parduoti už speciališką kainą $ 7.75. Prie m 
to męs dar jums duosime dykai auksuotą w 
lenciūgėlį. X

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

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

AMERICAN SALES CO., Dept. 1501926 W. Huron St., Chicago, III.

nervų ligą turite, kuri tik rei-

183 ROEBLING STREET, BROOKLYN, N. Y. 749 SIXTH AVE.
Tarpe 42-ros ir 43-čios Gatvių.

NEW YORK CITY

ŠEIMYNOMS .

ĮEVERYKAl
Atidariau čeverykų krau
tuvę dėl vyrų, moterų ir 
vaikų. Tavoras gvarantuo- 

jamas. Mandagus 
patarnavimas.

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

Jeigu nori gerai įšrodyti, — pirk . 
skrybėlės

“Manhattan Hat”'

V. ŽEMAITIS

“Laisves**
Agentas

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

“Laisvės” Adm.

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ?
A DQ A Q SENIASIA IR VJL/Ar\D/-\O GERIAUSIA

Kepa geriausią duoną iŠ 
Cystų ruginių miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veeeli- 
joms ir kitokiems poki- 
liams ♦*<*»**•

Turėdami kokį nors užsa
kymą ir norėdami valgyti 
gerą, skanią, puikiai pa
darytą duoną, tai visados 
kreipkitės j mus. Duoną 
siunčiame ir kitą miestą
—■ " ■ ■■„■■--I .w-.w II nij

TIKRA IR TEISINGIAUSIA
APTIEKA

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

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

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

Tėmykit! Ypatingai visi mano bu 
taisyti žemiau paminėti vaistai yr* 
gvarantuojami ir užtvirtinu, kad p» 
gydys jus be jokio daktaro. Gaukite 
šiuos vaistus:

Nuo prakaitavimo kojų 50 ir 75 «
Nuo nuospaudų ant kojų
Plaukų stiprintojas
Pleiskanų naikintojas
Nuo reumatizmo
Vidurių valytojas I

Lietuviška Trejanka 25c., 50c. ir $1.0' 
Kartus ’* dėl apetito 50c. $1.0< 
Visokios šaknys, žiedai, žolės ir t 

. Aptieka atdara dieną ir naktį 
Su visoms rodoms kreipkitės:

Lietuvis aptiekorius ir savininkas

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

Pas mane galite gauti krajavų di» 
lių kiek tik norite.

KĄ IŠRASTI

F. MASIULEVIČIUS ir SUNAI, Savininkai.
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, N. V? 5

B

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS!
Švęsdami savo 20 metines su
kaktuves biznio, męs nuspren
dėm padaryt nu piginimą. Gra- 
mafonas už kurį pagal jo ge
rumą ir išdavimo balso, turė
tum mokėt $50.00, bet dabar 

_ parduosime su 12 dainų pagal 
jūsų pasirinkimą už 10.50 
Tūkstančiai parsiduoda kas
dien ir jeigu nori pasinaudot 

likusius užmokėsi prie aplaikymo.gera proga, prisiųsk $3.50,
EMPIRE PHONOGRAPH Co

New York,246 Bowery

į 25 ir 35c 
$1.0( 
$1.0t 
$1.51 

50c. ir 75c

VYRŲ. mokintis 
barbeno amato. 

Darbą gausi visada. Reika- JųZ lauk informacijų.
Nossokoff’s International 

Barber School, 1202 Penn 
^^jAve., Pittsburgh, Pa.

Jau 36 metai kaip 
gyvuoja Prof. Stern 
Šokit} Mokykla, 952 
Broadway, kam p. 
Myrtle Ave. Brook
lyn, N. Y.

Waltz, Two Step, 
Foxtrot, One Step 
ir įvairus naujausios 
mados šokiai moki
nami, privatiškai ir 
kliasoje. Mokestis 
nuo $5.00 iki $10.00 
kykla atdara nuo 9 ryto iki 11 vai. 
vakaro, taipgi ir nedėliomis,, Mokina
me balių šąkių ir stage’iau^v Klausk 
atsilankydamas informacijų.
THE STERN SCHOOL of DANCING 

, Brooklyn, N. %.950*52 ‘Broadway, Brook!;

Mo« 
vai.11 

Mokina-

Jos 
žinomos 

kaipo 
geriau

sios.
didelį pasirinkimų

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

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

skrybėlių.

Manhattan Hat Stores
230 Grand Street 479 Grand Street

arti Driggs Avenue arti Union Avenue
Abi krautuves Brooklyne.

S leista, kurioje yra apie 400 iš- 
Tjj radimų, kurie gali būti reika- 
P lingi, likosi išduoti ant reika- 

«•’ lavimo ir dėl naudos LIETU
SI V1Ų IŠRADĖJŲ. Iš knygutės 

dasižinosite kokį pelną išradi- 
mai atnešė ir dar gali atnešti.

SS Jeigu manote apie .išradimus, 
ra tai rašyk šiandien Lietuviškai 

reikalaudamas knygutės, kurią 
ag išsiųsime DYKAI.
Eį AMERICAN EUROPEAN K PATENT OFFICES Inc.
ra .256 Broadway, New York,N.Y. 
M (LĖ)

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 tesis apie 2 vai. laiko. Susi- 
žinokit:

MIKAS PETRAUSKAS 
395 Broadway, So. Boston, Mass.

<14

Iki

JOSEPH LIPMAN, M. L
Specialistas moterų ligų

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

10 vai ryte; nuo 1 iki 2 vai. y
Nedėliomis pagal sutartį. 
Egzaminavimas DYKAI. Mes išt 

piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare, 
riaine ir pasakoma visas ligas ir pr 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiam 
ligoniams parūpiname vietą, kol g? 
dosi. Reikalui esant, kreipkitės, męi 
apžiūrėsime ir duosime prieteliški 
rodą. Patarnavimas visai pigus. N& 
užmirškite mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
St.,Vienas ofisas: 814 E. 50th

Antras zOfteas: 1945—7th 
arti 117th 8t„ New

DYKAI. DYKA1I A§ ištraukiu dantis be skausmo ir veltui 
tiem, kurie duoda taisyt ir naujus ideti. Visas darbas visiškai be 
skausmo. Dr. Chas. Teschberpr yra serai žinomas kaipo specialis
tas įvairiose atsitikimuose. Ateik ir duok išegzaminuot. Informa
cijos dykai. Mano karūnos ir tiltukai 22 karato. Darbai gvaran- 
tuotas. Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 8:30 P.M. Petnyčiomis ofi
sas uždarytas. Nedaliomis nuo 10 A.M. iki 1 P. M.
DR. CHAS TESCHBERG, D. D. S. Liet. Dentistas 
500 Grand St. Kampas Union Ave. Brooklyn, N. Y. 
Kalba Lietuviška. Lenkiškai, Rusiškai. Tel. Stagg 3698
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DYKAI!
Ar nori gauti dykai knygų?

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

30c.
20c.

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

Pasidarbuokit,'fnesėtos knygos neilgai bus duodamos.

183 Roebling Street, Brooklyn, N. Y.
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