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Sekančiame jūsų kuopos 
mitinge Lietuvių Socialistų 
Sąjungos padarykit įnešimą, 
kad kuopa prisidėtų ptie 
“Laisvės” bendroves.
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VII METAft

KERENSKIS GALUTINAI SUMUŠTAS.
Masknje lai eina mūšiai.

KERENSKIS GALUTINAI 
SUMUŠTAS IR PABĖGO.
True translation filed with the 

Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
November 19, 1917,as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Visą pereitą savaitę kaip 
ir nebuvo tikrų žinių iš Ru
sijos. Niekas tikrai negalė
jo pasakyti, kas ten dedasi 
ir katra pusė laimės.

Tik štai, ryte, 17 d. lapkri
čio (subatoj) Washingtone 
gauta tikra žinia sekamo tu
rinio:

Washington, D. C., lapk. 
17 — Kerenskis pranyko, o 
laimėjusieji bolševikų karei
viai surengė parodą ant Pet
rogrado gatvių.

Tai pirmoji tiesiu keliu 
atėjusi iš Petrogrado žinia 
paleista pėtnyčioj.

Bolševikų kareiviai sumu
šė Kerenskio kareivius ties 
Gatčina, kuri randasi per 30 
viorstų nuo Petrogrado.

Taigi, Petrogradas dabar 
yra pilnai Darbininkų ir Ka
reivių Atstovų Tarybos ran
kose.

Gi apie Maskvą ve ką pra
neša: tenais eina milžiniškas 
mūšys. 20,000 bolševikų ka
reivių atakuoja Kremlių,kur 
užsidarė 10,000 Kerenskiui 
ištikimų kareivių. Kuo tas 
mūšys pasibaigė, dar nėra 
tikrų žinių.
f Beviebniu telegrafu pra
neša iš Petrogrado, kad bol
ševikų karės vadas yra ge
nerolas Muravjevas ir kad 
jisai komanduoja Petrogra
do karės apskričiu.

MASKVOJ 3,000
ŽMONIŲ ŽUVO.

Nors Maskvoje didelių 
nuostolių nėra, išėmus Kre- 
mlio apygardas, vienok ma
noma, kad laike mūšių pe
reitą savaitę žuvo 3,000 
žmonių.

Kerenskio šalininkai, ku
rie laikosi Maskvos Krem
liuj, blukia pagelboš iš gene
rolo Kaledino.

MŪŠIAI TIES 
CARSKOJE SELO.

Pereitą savaitę ir ties 
Carskoje Selo kilo smarkių 
mūšių. Miestas du sykiu 
perėjo iš rankų į rankas. 
Pagaliaus, Kerenskis ir čia 
pralaimėjo.

MELAGYSTĖS
' Iš SIBIRO.

Pereitą savaitę iš Sibiro 
buvo paduota žinia, kad būk 
Sibiras atsiskyręs nuo Rusi- 
’ 'S ir kad ex-caras Mikė vė- 

būsiąs Sibiro caru. Tą 
< 4 pagarsino didieji A-

merikos laikraščiai. Žinią, 
tas viskas buvo melai.

DAR KARTĄ PRANEŠA 
APIE KERENSKIO

SUMUŠIMĄ.
% Petrogradas, 14 d. lapkri

čio. — Kerenskio kareiviai, 
kurie ėjo nuo Gatčinos į 
Carskoje Selo, tapo sumuš
ti Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Tarybos kariumene. 
Mūšys įvyko tarpe Carsko
je Selo ir Pulkovo, 12 mylių 
nuo Petragrado.

SAKO, KAZOKAI
VALDO KIJEVĄ.

Telegramos iš Kijevo sa
ko, kad kazokai ir kadetai 
kontroliuoja miestą. Ant 
gatvių buvo didelių mūšių.

Prieš-kazokiškos spėkos 
ilgą laiką laikėsi valdiškam 
palociuje, bet pagaliaus ka
zokai paėmė viršų.

1,500 KAZOKŲ
YRA UŽMUŠTA.

Ties Aleksandrovska sta
cija (Petrograde) buvęs'di- 
deliausias mūšys. Ta staci
ja randasi už 7 viorstų nuo 
Petrogrado.

Mūšiuose tapo užmušta ar 
sužeista 1,500 kazokų.

KERENSKĮ APLEIDO 
NET AFICIERIAI.

Pereitą savaitę laike mū
šių ties Petrogradu Kerens
kį pradėjo apleisti netik ka
reiviai, bet ir aficieriai.

Kerenskiui labiausia nesi
seka todėl, kad jisai stoja už 
karę, o milžiniška dauguma 
Rusijos žmonių nori, labai 
nori taikos.

(Nuo red. — Kad geriau
supratus, kas dedasi Rusi
joj, perskaitykite straipsne
lį ant 2 puslapio šiame “L.” 
num.).

NAUJA VALDŽIA 
RUSIJOJE.

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y. on 
November 19, 1917,as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Nauja Rusijos ministeri
ja (komisariatas) savo dau
gumoje susideda iš bolševi
kų (kraštutinių kairiųjų so
cialistų). Tačiaus prie jų, 
rodosi, priguli ir dalis soci- 
alrevoliucionierių.

Iš Petrogrado ateina ži
nių, kad tenais vedamos ta
rybos tarpe įvairių socialis- 
tiškų sriovių įkurti bendrą 
valdžią.

Maskvoje, kaip rodosi, įsi
kūrė visų sriovių socialistų 
valdžia.

vėlesnes žinios
APIE KERENSKĮ.

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y., op 
November 19, 1917.as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Petrogradas. — Kerenskį

apleido dauguma jo aficie- 
rių ir liepė jam pasiduoti 
bolševikam. Kerenskis ko
kiu tai būdu pranyko. Gene
rolas Dukoninas laikinai už
ėmė vietą vyriausio koman- 
dierio valdžios spėkų.

Generolas Krasnovas, bu
vęs komandieras po Kerens- 
kiu, tapo areštuotas su ki
tais nariais Kerenskio štabo. 
Bet jisai tapo paleistas ant 
to pamato, kad klausęs vy
resniojo paliepimo. Gene
rolas Krasnovas taip-pat 
tvirtina, jog Kerenskis pa
bėgęs.

Generolas Krasnovąs sa
ko, kad Kerenskis buvęs la
bai susinervavęs ir susijudi
nęs.

Kerenskis paklausęs jo: 
nejaugi man liekasi tik nusi
žudyti?

Naujoji minis
terija Francijoj.

Nėra nei vieno socialisto 
ministerio.

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
November 19, 1917,as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Paryžius, 16 d. lapkr. Ge
orge Clemenceau įteikė 
Franci jos respublikos prezi
dentui naujų ministerių są
rašą.

Pirmuoju ir sykiu karės 
ministerių bus G. Clemance- 
au.

Užsieniniu reikalu minis- 
teriu bus St. Pickon.

Justicijos ministerių — 
L. Nail.

Viduriniu reikalu ministe- 
Lt

riu J. Paine.
Finansų — L. Klotz, lai

vyno — G. Leygues, komer
cijos — E. Clementel ir t.t.

Clemanceau taip greit su
darė naują ministeriją, kad 
įstatė tuomi rekordą Fran- 
cijos politikoj.

Naujas ministerių kabine
tas susideda iš 5 senatorių, 
15 atstovų ir dviejų žmonių, 
kurie nepriguli prie parla
mento. Ministerija atsto
vauja suvienytas republiko- 
nų grupas. Nei rojalistų, 
nei socialistų nėra ministe
rijoj.

Žmonės žingeidauja, kaip 
žiūrės Clemanceau į cenzū
rą. Kolei jisai nebuvo mi- 
nisteriu, tai leido laikraštį 
“Laisvas Žmogus,”, bet dėlei 
cenzūros persekiojimo, turė
jo keisti laikraščio yardą.

i■ T' Vi.’

. .... ..
KAS DEDA&1>NGEWOJ ?

True translation filed with th« 
Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
November 19, 1917,as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Anglijoj labai neramu 
(Skaitykit straipsnį ant 2 
puslapio šiame “Laisvės” 
num. “talkininkų vargai ir 
bėdos).

Lloyd George siūlė orlai- 
vyno ministerio vietą lordui 
No^thcliffui, bet tasai atme
tė pasiūlyjimą. Jisai para
šė Lloyd Georg’ui laišką, ku
ris visoj Anglijoj sukėlė di
džiausio lermo.

Kaip tik Nortcliffo laiš
kas tapo pagarsintas, tai 
tuoj aus atsisakė iš orlaivy- 
no ministerijos dabartinis 
ministeris Gowdray- Jisai 
pasijuto esąs užgautas.

Žymus Londono laikraš
tis “Spectator” smarkiai už
sipuola ant Lloyd George ir 
reikalauja jo pasitraukimo.

SOCIALISTAI ĮGIJO 
SPĖKĄ FINLIANDIJOJ.

Londonas. — Iš Stockhol- 
mo praneša į dienraštį “Dai
ly News”, kad Finliaridijoj 
socialistai, su pagelba rusų 
kareivių, apvaliojo buržua
ziją ir įsteigė savo valdžią, 
kurioj jokio buržuazijos at
stovo nebėra.

Socialistąi užėmė visas 
publiškas įstaigas Helsing- 
forse ir paleido senatą, ku
riame didžiuma prigulėjo 
buržuązijai.

Tuoj aus bus sušauktas se
nas Fitdiandijos seimas, ku
riame lidžiuma susidaro iš 
socialistų.

Tas derėjimas valdžios į 
sociali! tų rankas įvyko be 
jokio Irau jo praliejimo.

Italai ginasi.’ į
Italai laikosi ant Piave u- 

pės. Juos jau toliau nestu
mia.

Kad apsaugojus Veneciją, 
italai paleido vandenį iš Pi
ave upės, padarę tam tikrus 
tvenkinius. Patvino apygar
da per 70 kvadratinių mylių 
ir dabar vokiečiams bus sun
ku prieit prie Venecijos.

Iš Amerikos.!]
BOMBA CHICAGOS

TEATRE.
Grand opera teatre, veik 

viduryje jo, pasirodė bepa- 
dėta bomba.

Teatre kilo pusėtinas ler- 
mas, bet veik nei vieno ne
sužeista. Į penkias minutas 
visa publika spėjo išbėgio
ti.

Vieni spėja, kad bombą 
pakišo kaizerio šalininkai, o 
kiti spėja, kad tai esąs sa
votiškas protestas prieš tur
tinguosius, kurie turi gerus 
laikus operoj, kuomet bied- 
ni žmonės turi kęsti didžiau- 
sį vargą.

KUR DETROITO
FORDAS NUĖJO?

Detroito automobilių ka- ( 
ralius Fordas, kuris seniau 
buvo toks didelis taikos šali
ninkas, dabar smarkiai sto
ja už karę.

Šiomis dienomis jį pakvie
tė į laivų budavojimo komi
siją. Fordas sakosi rūpin
sis, kad ir laivus budavo- 
jant būtų priimtas tas grei
to darbo būdas, kurį jisai 
pritaikė prie automobilių.

Manoma, kad tuo būdu 
seksis labai greit būdavot 
laivus.

AMERIKOS KARIUMENĖ 
IMASI SU VOKIEČIAIS. 
True translation filed with the 

Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
November 19, 1917,as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
tho enemy act”).

Artilerijos šaudymasis to
je vietoje, kurią mžima a- 
merikonai, eina vis didyn. 
Žuvo jau gapa daug žmonių. 
Šrapneliai sužeidė tranšėjo
se tūlus Amerikos kareivius.

Priešo kulkos pataikė i a- 
merikoniį kanuolę ir padarė 
nuostolių žmonėmis. Neku- 
rie iš Amerikos kareivių,ku
rie buvo sužeisti pastaromis 
dienomis, mirė.

Amerikos batarėjos palei
do smarkią ugnį. Dabar iš
rodo viskas geriau ir aiš
kiau. Amerikiečiai mano, 
kad jų ugnis daro vokiečiam 
daug daugiau nuostolių, ne
gu vokiečių ugnis daro ame
rikiečiams.

AR TAI UŽTAI JUOS
BUTŲ UŽMUŠĘ.

Virginia, Minn., — Trįs 
austrijokai pasipirko čia “li
berty bondsJL~~—.-----

Ir ve 11 d. lapkričio visi 
jie tapo nužudyti.

Virtuvėje rasta laiškelis 
vokiečių kalba: “Tai užtai 
jums, kad jūs esate prieš 
kaizerį.”

PRANAŠAUJA AMERI
KOJE REVOLIUCIJĄ.

Emma Goldman, garsi a- 
narchistė, kuri buvo nuteis
ta kalėjimai! dėl agitacijos 
prieš priverstiną kareiviavi
mą, tik ką išėjo iš Jefferson 
kalėjimo. Jai surengė pra
kalbas New Yorko Hunt 
Point Pallace. Prakalbose 
dalyvavo 2,000 žmonių.

Ji pasakė, kad ateis lai
kas, kada ir Amerikoj “bol
ševikai” sukels revoliuciją.

Goldman pranašavo revo
liuciją Vokietijoj, Anglijoj 
ir Francijoj.

“Jeigu rusų bolševikams 
šiuo sykiu nepasiseks, tai jie 
išnaujo sukils ir galų-gale 
laimės. Rusijos revoliucija 
faktiškai dabar dar tik pra
sideda.

BAISIAI ELGIASI SU 
SUAREŠTUOTOM 

SUFRAGISTĖM.
Occoquan kalėjime (Vir

ginijos valstijoj) kankinasi 
virš 30 sufragisčių, kurios 
pikietavo prezidento Baltąjį 
Namą.

Vis daugiau ir daugiau 
žinių ateina apie tai, kaip 
bjuariai su jomis elgiasi.

Iš Rusijos.
DINGO NIKOLAI 

NIKOLAJEVIČIUS.
Petrograde eina gandas, 

nors oficialiai nepatvirtin
tas, kad dingo be jokios ži- 
liios Nikolai Nikolajevičius,

buvęs Kaukazo armijos vy
riausias komandieras. Jis 
gyveno Kaukaze savo dvare. 
Sprendžiama, kad jis tapo 
susektas suokalbyje prieš 
laikinąją valdžią ir slapta a- 
reštuotas.

KONTREVOLIUCIO- 
NIERIAI.

Į Kijevą pribuvo dvi po
nios, apie kurias ėmė spies
tis kontrevoliucionieriaL 
Jos pradėjo rengti regulia- 
riškus posėdžius,kuriuos da
lyvavo iš fronto aficieriai. 
Tapo patirta, kad tos ponios 
gaudavo dideles sumas pini
gų. Dabar eina tyrinėjimai.

ORGANIZUOJASI DRAU
GIJA PAGELBAI

NUO BADO.
Sevastopolyje organizuo

jasi tam tikra draugija, ku
ri rūpinsis liaudžiai suteikti 
maisto, kad apsaugojus nuo 
bado mirties.

BETVARKĖS. .
Simferopolyje iš priežas

ties maisto nedaktekliaus ki
lo riaušės. Minia, apie 3,000 
žmonių, užpuolė ant maisto 
valdybos ir ėmė reikalauti 
maisto. Suprantama, valdy
ba praneša, kad maisto nė
ra. Prasideda kratos ir po- 
grominė agitacija. Tapo 
sušauktas miesto valdybos 
posėdis,kad nuslopinus riau
šes.

Evpotorijoj buvo daromos 
kratos visose krautuvėse; 
jieškota maisto. Buvo atsi
tikimų, kuomet nuo priva- 
tiškų žmonių atiminėjo net 
drabužius. Pagalios miesto ‘ 
valdyba nutarė daugelį at
imtų daiktų sugrąžinti, bet 
kaip ? Atimant neužrašinė
jo nuo ko atima daiktus ir 
paskui nežinojo, kam ką su
grąžinti.

Saratovo gubernijoj val
stiečiai sunaikino baronie
nės čerkasinos dvarą. Ta
po pasaukti kareiviai nura
minimui sukilėlių.

Černigove atsargos pulkas 
sukilo, po vadovyste prapor
ščiko latvio, suareštavo pul
ko komandierą ir paskelbė, 
kad pulkas yra ukrainiečių. 
Dabar iš Petrogrado išva
žiavo specialė komisija paty
rimui visos tos betvarkės.

Viatkoj kareiviai, turinti 
40 metų amžiaus, reikalau-. 
darni paliuosuoti namo, sua
reštavo pulkininką ir sun
kiai sumušė pulko delegatus, 
kuomet pastarieji atėjo į 
kazarmas. Pulkininką Dob
rovolskį išlaikė po areštu 
dvi valandas ir paskui palei
do.

Tiflise, susidarius yagių 
šaika vaikščioja po miestą 
ir daro kratas, sykiu vog
dami. Ta šaika padarė apie 
150 kratų. Dabar valdžia 
gaudo tuos vagius. Tarpe 
jų didžiuma kareivių pabe-



Talkininku vargai ir bėdos

Herve

z True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
November 19, 1917,as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Franci jos ministerija puo
lė. Tai jau antra ministeri
ja puola, palyginamai trum
pu laiku. Pirmiau Ribot, o 
dabar Painleve.

Didžiausias talkininkų šu
las socialpatriotas Gustavas 
Herve ve kaip charakteri
zuoja savo laikrašty (La 
Victoire) dabartinį padėji
mą Francijoj: laivas išplau
kė į jūrą, o jūroje siaučia di
džiausia audra. Kapitonas 
(valdžia) užuot smarkiai ir 
drąsiai vedęs laivą pažymė
tu pienu, pats blaškosi ir ne
žino, kur dėties. Pasažie- 
riai nerimauja.

Ir ve, kacla kapitonas-mi- 
nisterija griuvo, 
džiaugiasi.

Bet kas bus toliau?
Žmogaus, žmogaus reikia, 

duokit vadovą, genijų, duo
kit drūtą žmogų — šaukia 
Francijos patriotai.

Galbūt, pasiims dabar Cle- 
manceau, galbūt Viviani,gal 
būti vėlei gražins Briandą...

Bet kas iš to? Jokia Fran
cijos ministerija nepasilai
kys be socialistų pagelbos, o 
socialistai Francijoj jau da
bar ne tie, kokie buvo se
niau. Net buvęs ammunici- 
jos ministeris Thomas eina 
už taiką.

Anglijoj tas pats. Visų- 
galingas Lloyd George lai
kosi, kaip ant vištos kojos.

Generolas Haig nepramu
šė Hindenburgo linijos, kaip 
teisingai sako New Yorko 
“Tribune.”

Kas kaltas tame? Kuo
met nesiseka,. tuomet visi 
pradeda šaukti, visi suranda 
kaltininkų ir visi turi tūks
tančius pienų, štai, Angli
joj jau norima versti Lloyd 
Georgą ir jo vieton dėti lor
dą Northcliffą, tą patį, ku
ris dabar vieši Amerikoj ir 
kuris kontroliuoja didžiau
sius Anglijos laikraščius.

Apie dalykų padėjimą Ru
sijoj ir Italijoj neverta daug 
kalbėti. Talkininkų diplio- 
matų ir šulų žvilgsniu žiū-

BADAS?
True translation filed with the 

Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
November 19, 1917,as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”). >

. (Iš Pearson’s Magazine).
Pereitą mėnesį aš šaukiau 

prie taikos, nurodydamas, 
kad šioji karė veda mus prie 
visasvietinio bado. Kviečių 
derlius šįmet Vokietijoj ant 
40% mažesnis, negu būna 
normaliai. Net Francijoj, 
kur tuo žvilgsniu išžiūra ^ge
resnė, derlius perpus mažes
nis, negu paprastai, o iš An-1 
glijos, nors ir nėra statisti
kos, tai betgi apie blogą da
lykų stovį galima spręsti iš 
to, jog valdžia prašyte pra
šo siųsti daugiau laivų ir 
maisto.

Sidney Webb, kuris bene 
bus geriausias ekonomistas 
Didžiojoj Britanijoj, išreiš
kia tą nuomonę, kad karės 
pabaigoj pasaulis stovės a- 
kis į akį visuotino bado pa
vojuj.

“Kadangi darbas pakreip
tas karės vagon, tai bus trū
kumas, visuotinas ir katast
rofą reiškiantis trūkumas 
pamatiniuose maisto produ
ktuose, tokiuose, kaip javai

RANDA IŠĖJIMĄ
Nepaisant to, kad pačta 

atėmė “N. Y. Call’ui” antro
sios klesos teises, dienraštis 
visgi bus siuntinėjamas pir
mos klesos teisėmis visiems 
jo skaitytojams, gyvenan
tiems už New Yorko.

Už kiekvieną siunčiamą 
numerį “N. Y. C.” mokės pa-

ir mėsa. Daugelyje šalių 
bus jaučiama didelis trūku
mas tokių pamatinių mate-

čtui po 1c. Tuo būdu per 
metus už vieną tik siuntinė
jimą reikės apmokėt pačtai

[rint, dalykai ten išrodo pu
sėtinai blogai. Apie bolševi
kų sumušimą Petrograde 
kaip nėra, taip nėra žinių, o 
apie italų pasitraukimą ži
nių ateina net perdaug.

Čia kįla pienas įsteigti 
vieną bendrą visiems talki
ninkams karės vedimo tary
bą. Ta taryba turėtų kont
roliuoti visų talkininkų re
sursus — kaip žmones, taip 
ir pinigų reikalus. Bet 
prieš tai daug kas protes
tuoja Francijoj ir Anglijoj. 
Mat, bijomasi, kad civiliai 
žmonės nepaimtų viršaus 
ant patyrusių karininkų. 
Nurodoma, kad ir į Anglijos 
patyrimą: dabar kada Ang
lijoj karės reikalus veda ka
rininkai Haig ir Robertson, 
tai anglų kariumenė vistik 
laikosi ir pėda po pėdos eina 
pirmyn. Nors tai ir nedide
lis laimėjimas, bet visgi jis 
apsaugoja nuo pralaimėji
mo. Na, o jeigu pavedus ka
rės vedimą civiliškiems žmo
nėms, paveizdan ChurchilF- 
iui,tai galima, būtų susilauk
ti antros avanturos, pana
šios į Dardanelų avanturą.

Štai, kodėl bijomasi tos 
bendros tarybos ir tą baimę 
išreiškia tūli didieji New 
Yorko laikraščiai.

Ponas Wilsonas, kuris da
bar yra smegenų sandėliu 
visiem talkininkam, vyku
siai išreiškia dabartinį padė
jimą savo prakalboj pasaky- 
toj Buffalo: girdi, gyvena
me kritiškiausiu istorijos 
periodu, kada viskas padėta 
ant svarstyklių.
Rūpestis, sumišimas ir pani
ka viešpatauja tarpe tūlų 
vadovų. Jie mato, kur daly
kai krypsta? -Bet jie ramina 
dar žmones ir rengiasi, ren
giasi, rengiasi — kariaut, 
kariaut ir dar sykį kariaut.

’ Tai tokios tokialės jųjų 
tarpe.

Gi žmonijos tarpe eina ki
toks procesas. Plačiosios 
minios vis labiau ir labiau 
jieško išėjimo taikos reika
lavime. Rusijos atsitikimai 
rodo, prie ko veda nekantry
bė.

riolų, kaip anglįs, žibalas, 
guma, sienojai, makos, oda 
ir t. t., ir tas trūkumas pa
matinių materiolų dar la
biau bus atjaučiamas iš 
priežasties sumažėjimo pre
kybinių laivų ir gelžkelių va
gonų.”

Ponas Webb daro išvedi
mą, kad valdžios kontrolė 
neturi pasibaigti net ir tuo
met, kaip įvyks taika.

Nėra abejonės, kaip tai 
jau aš prirodžiau pereitą 
mėnesį, kad tuomet, jeigu 
taika įvyktų prieš Kalėdas, 
Europos bėdinieji sluoksniai 
bent metus turės dalinai ba
dauti ir ilgą laiką daug žmo
nių bus be darbo. Juk dar 
atmenam, kad po Napoleono 
karių, iš priežasties skurdo, 
prasidėjo čartistų judėjimas 
ir socialistų augimas Didžio
joj Britanijoj.

$3.65 (turint antros klesos 
teises reikėdavo mokėt tik 1 
centą už svarą).

'Tuos centus už kiekvieną 
numerį be “N. Y. C.” moka 
jau “Novy Mir” ir “Volks- 
zeitung.” *

* Tačiaus, kaip sako
Charles Ervin, redaktorius 
“CalFo”, bėdavot nėra ko. 
“Vyriausias pačtos viršinin
kas Burleson yra geriausias 
socialistiško laikraščio pla
tintojas. Dabar “N. Y. Call” 
turi jau 65,000 skaitytojų. 
(Seniau turėjo apie 15,000).

Panašiai turės elgties ir 
tie lietuvių laikraščiai,su ku
riais atsitiks ta nelaimė.Rei- 
kės kaip nors versties.

Pradžia Baltramiejaus Nakties
Lawrence, Mass., vienas 

lietuvis užmušė kitą savo 
brolį, kuomet pasirodė, kad 
jų pažiūros religijos daly
kuose labai skiriasi. Užmu
štasis prigulėjo prie kun. 
Mickevičiaus parapijos, o 
žudikas prie “viernųjų” pa
rapijos. Iš tos priežasties 
“Vien. Liet.” daro kelias tei
singas pastabas:

x “Jau suvirš metai, kaip 
mūsų dešinieji laikraščiai, 
rodos kaip susitarę, veda 
aršiausias atakas prieš 
kiekvieną žmogų, kuris 
nors kiek kitaip drįsta 
manyti, negu tie laikraš
čiai nori. Visus kitus, ki
taip įsitikinusius nevadi
nama kitaip kaip pasilei
dėliais, nedorėliais, nu- 
smukėliais ir tam pana
šiai., Liepiama su jais ne
turėti jokio reikalo, per

sekioti, nepakęsti. Tiesa, 
užmušinėti dar neliepė,bet 
neliepė daugiausiai dėlto, 
kad užtai būtų reikėję at
sakyti prieš Suvienytų 
Valstijų tiesdarystę. Ne
gana dar to. Buvo lei
džiami anonimiški laikra
ščiai, kurie buvo platina
mi po tą patį_Lawrence’ą. 
Vienu žodžiu,tai buvo pri
sirengimas į Baltramie
jaus naktį.

Dabar jau ta tamsioji 
ir baisioji naktis užstojo, 
jau vienas lietuvis užmu
šinėja kitą lietuvį užtai, 
kad anasai kitaip įsitiki
nęs, kitaip, gerai ar nege
rai supranta augštesnes 
gyvenimo prekes.”

KAIP YRA IR KAIP 
TURĖTŲ BŪTI?

1850 metais Suvienytų 
Valstijų turtas siekė 7 bilio- 
rius, gi 1912 metais Suvieny
tų Valstijų turtas siekė 187 
bilionus dolerių. Nuo to lai
ko gyventojų skaičius užau
go keturis sykius, gi turtų 
skaičius užaugo 27 kartus.

Jeigu mūsų draugija būtų 
geriau ir teisingiau suorga
nizuota, negu ji yra,tai žmo
nės šiandien turėtų gyventi 
šešis kartus geriau, negu 
gyveno 1850 metais. Nebū
tų nei vargo, nei bado.

Gi šiandien kapitalas vis
ką valdo ir vienai žmonių 
klesai viskas priguli.

PININGŲ IR “DŽIABŲ” 
KRŪVA. / 

(Įdomu netik New Yorko 
žmonėm).

Sekančiais metais New 
Yorko miestas išleis įvai
riems reikalams $240,519,- 
858. Toks yra miesto biu
džetas (išlaidų ir įeigų są
mata).

Šiais metais New Yorkas 
išleidžia 29 milionus mažiau.

Metai iš metų išlaidos au
ga ir auga.

Dabar išrinko naują ma 
jorą. Nuo naujų metų ta

Hylan už-

gauna virš

departmento 
gauna veik

sai majoras — 
ims urėdą. Sako, kad jau 
dabar į duris naujo majoro 
barškina tūkstančiai žmo
nių, kurie laukia riebiai ap
mokamų urėdų.

4 Tik pažiūrėkime, kaip rie- 
d. biai moka miestas tūliems 

valdininkams:
Majoro ofiso sekretoriai 

ir stenografai 
$23,000.

Ugnagesių 
pirmininkas 
$8,000. Trįs assesoriai gau
na $15,000. Miesto čamber- 
lanas (ką jisai veikia, tai tik 
ponas dievas žino) gauna 
$12,000, o jo padėjikas 
$5,000. Miesto rekordų ta
rybai išmokama $13,000. Pa
taisos departmento viršinin
kam $12,000. Dokų ir fe- 
rų departmentui $30,000. 
Rinkimų tarybai išmokama 
apie $20,000 Finansų de
partmento viršininkam iš
mokama apie $150,000.

Begalo didelės išlaidos va
dinamam teisių departmen- 
te. . Vyriausias korporacijų 
advokatas Laudar Hardy 
šiais metais gauna $15,000. 
Jisai turi net 27 padegikus, 
kurių algos eina nuo 3 iki 7į 
tūkstančių dolerių.

Įsivaizdinkite, kokia galy
bė pinigų išleidžiama advo

POLICIJA IR KLEBONIJA.
Mums praneša, jog Cleve- 

lando kunigas taip sunacha- 
lėjo, jog kenkęs net archi- 
bepartyvio M. Petrausko 
koncertui.

Clevelando kunigas- nėra 
tai išimtis švento Jurgio ri- 
cierių eilėse. Klerikalų pa
sauly dedasi kas tai nepap
rasto. Koks tai nesvietiškas 
dūkimas pradeda ten vieš
patauti. Chicagos dienraš
tis, kuris +*ilą laiką buvo 
lygi? priklydęs savo liežuvį, 
vėlei paleido jį, nelyginant 
Raseinių Magdė. Gi Bosto
no ir Brooklyno lapai per
dėm užimti kryžkare prieš 
socialistus ir laisvamanius.

Žmonės šneka, — ir žmo
nių šneka turi pamato, — 
kad-pastaraisiais laikais įei
nąs madon stabdymas soci
alistų prakalbų yra tai pa
sekmė bendro darbo tarpe 
“police-station’o” ir kleboni
jos.

Kodėl Italai v 
pralaimėjo

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
November 19, 1917,as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).
Dabar ja utikrai galima sa
kyti, kad vokiečių pasiseki
mas ant Isonzo fronto (ita
lų fronto), kuris išsivystė 
iki tokio didelio laipsnio, bu
vo pradėtas nuodingais ga- 
zais. Teutonų kylys, kuris 
perskėlė generolo Cadornos 
armiją, buvo papriešintas 
gazo atakomis. Mat, italai 
prie to nebuvo prisirengę. 
Francūzai ir anglai šiuomi 
laiku jau viršija vokiečius 
vartojamais gazais — jų sti
prumu ir kokybe. Gi italų 
fronte, iš priežasties kalnuo
tų pozicijų ir tam tikrų ąt- 
mosferos sąlygų tasai ka
riavimo būdas pasidarė ly
giai pavojingas, kaip ata
kuojantiems, taip ir atakuo
to jams. Nei austrijokai,nei 
italai nebuvo išankfcto pasi
rūpinę ganėtinai apsaugų, 
būtent; maskų ir ko kito. Gi 

katam, kurie biskis po biskio 
perleido visą miestą į ran
kas įvairių trustų ir korpo
racijų.

“Laisnių” departmento 
viršininkai gauna virš $17,- 
000 į metus. Municipalės 
“civil service” komisija gau
na $21,000. Parkų komisio- 
nierius ir jo padėjikai gau
na virš $30,000.

Policijos departmento vir
šininkas Woods gauna 
$7,500. Jisai turi penkis pa- 
dėjikus, kurių kiekvieno al
ga siekia $6,000.

“Visuomeniškos 
bes” departmento 
kai gauna $30,000. 
jie daro?

Taksų ir assesmentų de
partmento šulam išmokama 
virš $55,000.

Gatvių valymo depart
mento ponai gauna $27,000. 
Vandens pristatymo depart- 
mentas — $29,000. ...

Čia suminėjau tik dalį tų 
departmentų ir jų išlaidų. 
Kaip matot, daugelis gauna 
didžiausias algas, o faktiš
kai jiem nieko nereik veikti.

Suprantama dabar, iš kur 
atsirado tokia galybė “džia- 
bų” jieškotojų.

New Yorkietis.

labdary- 
viršinin- 
Na, o ką

Męs atkreipiam savo skai
tytojų atydą j koresponden
ciją iš Schenectady, N. Y., 
kur mūsų korespondentas 
plačiai gvildena ex-socialis- 
to Lunno darbelius. Tas 
žmogus dikčiai užkenkė mū- 

darbas klerikalų pastumdė- sų partijai, bet “dievo rykš-

Męs jau žinom, kas išardė 
apie 10 prakalbų Lackawan
na ir Luzerne pavietuose 
Penu., kur turėjo kalbėt d. 
S. Michelsonas. Tai buvo 

lio Ramanauckučio. Kiek
vėliau Pittstone neleido kai- tas rinkimuose p. Lunn’as
bet Pruseikai, o dabar pana
ši žinia ateina ir iš Water- 
burio, kus sustabdyta Smel- 
storiaus prakalba.

Žmonės šneka, kad sociali
stai, norėdami rengti pra
kalbas, turės eiti gauti leidi
mo į klebonijas. Žinoma,so
cialistai jau seniai užmiršo 
tą taką ir neis jo j ieškoti.

• Geriausia padarys sociali
stai, perkeldami klausimą į 
teismus. Tuo keliu eina mū
sų Waterburio draugai. Ir 
męs norime, kad Waterbu
rio draugų byla būtų ponam 
“džiodžėm” toks jau drūtas 
riešutas, kaip ir kun. X. 
Mockaus byla^ 

jie pradėjo vartoti vakarų 
fronte. Prieš tą gazą net 
puikiosios anglų maskos ne
buvo užtenkamai geros, ka
dangi-tasai chemiškas pada
rinys atakuoja kaip kvėpa
vimo organus, taip ir visą 
kūną.

Žinodami tai, męs galime 
suprasti, kodėl taip staigiai 
pradėjo traukties italai. Su
prantama, kad tranšėjose 
turėjo iššaukti paniką tasai 
lietus gazų kulkų, turinčių 
savyje naują baisų nuodą. 
Tuomi tai vokiečiai ir pasi
naudojo.

(“The Evening Post”)

š AMERIKOS
SOČI AUSTŲ JUDĖJIMO.

Rhode Island.. — Provi
dence socialistai nutarė pa
sistatyt sau svetainę “Liber
ty Hali”, kurios kertinį ak
menį žada padėt sekančiais 
metais. Manoma, kad sve
tainė lėšuos $50,000. Jau 
pardavinėjama bondsai.

Geistina, kad iiunūsų dra
ugai lietuviai prie to prisi
dėtų. Kas nori paaukaut ar 
pirkt bondsų, lai kreipiasi 
prie Edward Livermore, 182 

lipsdale, R. I.
Buržuazijos persekiojimai 

privertė Providence’o drau
gus labiau rūpinties savais 
reikalais.

Newarko socialistų balsai 
laike komisionierių rinkimo 
užaugo net iki 6,000.

Dicįžiausias balsų skaičius 
paduotas už buržuazinį 'ko- 
misionierių buvo 17,000. Tai
gi socialistų įtekmė *Newar- 
ke žymiai užaugo. Ketvirt- 
dalis visuomenės su jais eina 
išvien.

Pačta ir “N. Y. Call”
True translation filed with the 

Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
November 19, 1917,as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Pačta atėmė antros klesos 
teises didžiausiam Ameri
koj socialistų dienraščiui 
“The New York Call.”

Pereitais rinkimais už so
cialistų kandidatą į New 
Yorko majorus buvo paduo
ta 22% viso balsų skaičiaus. 
Visa ta milžiniška minia y- 
ra šalininkai socialistiškos 
spaudos.

Taigi, pačtos viršininkas 
Burleson nori, kad virš 
penkdalio New Yorko gy
ventojų liktųsi be savo spau
dos organų.

Ir šitokia politika vadina
si “demokratizmo vykinimu 
pasauly...” 

te” neapleido ir jo. Sumuš- 

gali prisidėti dabar prie tos 
politikierių rūšies, kuri va
dinasi “down and out” poli
tikieriais.

Reikia tike ties,kad sekan
čiais metais, kai bus rinki
mai į kongresą, ponas Lunn 
bus išmestas ir iš tenais.

Gyvenime visuomet taip y- 
ra: kas kitam kasa duobę, 
greičiausia pats į ją įpuola.

Kad supratus tą, kas 
dabar dedasi Rusijoj.

Daugeliui nesuprantama 
tos staigios ir audroje gi
musios permainos, kurios 
dabar įvyko Rusijoj.

Petrograde įsikūrė Dar
bininkų ir Kareivių bei val
stiečių tarybos valdžia, arba 
kaip ją kitaip vadina, dar
bininkų ir valstiečių valdžia.

Taigi, buržuazija ir šiaip 
jau pasiturinčios klesos iš
mesta iš valdžios.

Kad supratus tą permai
ną, reikia susipažinti su is
torija Rusijos Socialdemo
kratų Darbininkų Partijos.

1905 metais, tai yra 12 m. 
tam atgal, įvyko III suva
žiavimas Rusų Soc.-Dem.- 
Darbininkų partijos. Tasai 
suvažiavimas įvyko prieš 
garsųjį rudens streiką (ge
neral is streikas spalių mėn.) 
Suvažiavime kalbėta* ąpie 
tai kas daryti socialistam, 
kuomet bus nuversta caro 
valdžia. Tuomet, mat, lauk
ta jo nuvertimo. Tarpe.so
cialdemokratu būta visokiu 
nuomonių. Viena jų dalis 
sakė, kad nuvertus caro val
džią turi įsisteigti nauja 
laikinoji valdžia, kuri tvar
kys šalį iki sušaukimo į- 
s teigiamo jo seimo. Socialis
tai į valdžią neturi įeiti,bet 
lošti kraštutinės opozicijos 
rolę. Kita gi dalis socialistų 
sakė, kad nuvertus caro val
džią, reikia tuojaus paskelbt 

taturą, paimant valdžią į 
savo rankas.

.... ------- f
Su šita antrąja nuomone 

III suvažiavimas sutiko.
Taigi, dabar Petrograde 

mėginama pravesti gyveni- 
man 
pai.

tos rezoliucijos princi-

VENGRIJA.
Pagal statistiką 1910 me

tų Vengrijoj yra 20,886,000 
gyventojai. Iš jųjų paeiti 
tikrųjų vengrų (madžarų) 
yra 10,050,000 (tai yra 48 
procentai). Austrų gyvento
jų pusę (52 proc.) sudaro 
vokiečiai, serbo-kroatai, slo
vakai ir rumunai.

Vengrijos parlamentas su
sideda iš 413 atstovų. Iš jų 
405 atstovai yra vengrai ir 
tik 8 ne vengrai reprezen
tuoja visas kitas tautas, ku
rių Vengrijoj gyvena dau
giau, negu pačiif tikrųjų 
vengrų.

Taigi, Vengrijoj (lygiai 
kaip ir Austrijoj) nėra tau
tų lygybės.

Vengriją ligišiol valdo di
dieji dvarponiai-junReriai, 
kurie slegia proletarus, val
stiečius ir visus svetimtau
čius.

Du visuomeniški 
Idealai.

“Vienybė Lietuvninkų” 
net tiek nesupranta, kad so
cialistu gali būti ir turtin
gas žmogus. Ji nepajiegia 4 
atskirt asmeniškų žmogaus 
reikalų nuo jo visuomeniškų 
įsitikinimų ir visuomeniško 
veikimo.

Seniau būdavo, klerikalai 
naudojasi bile proga,kad pa
pasakojus svietui apie Bebe- 
lio ar Zingerio lobius. Da
bar panašiai elgiasi “V. L.” 
su Hillquitu.

Bebelis visą savo turtą pa
liko partijai, tą-pat/padarė 
ir Zingeris. Gal panašiai pa
sielgs ir Hillquitas.

Šioje kapitalistiškoje ga
dynėje socialistai anaiptol 
nereikalauja turtų padalini
mo ir ubagystės stono. Kiek 
naudos būtų, jeigu, paveiz- , 
dan, Hillquitas išdalintų sa
vo pinigus New Yorko žmo
nėms? Juk, veikiausia, ant 
žmogaus nepareitų nei po 
centą.

Kaip matot, tai dalykas 
visai ne turtų padalinime ir 
ne asmeniškame altruizme.* 
Visuomenei nuo to nei per 
jotą nebus lengviau.

Centralis punktas soci
alizmo sistemoj yra ne as
mens’ pasišventimas, bet pa
keitimas pačių pagrindų e- 
samosios tvarkos į visuome
nišką kooperaciją. Kuomet' 
pati visuomenė kontroliuos 
produkciją, žemę ir jos tur
tus, tuomet pagerės kiekvie
no individualo reikalai, ger
būvis. Ve kame kertinis ak
muo socialistinės filosofijos, 
o visai ore asmens ištirpime 
buržuazinėj labdarybėje.

Taigi, kaip jnatot, mūsų 
visuomeninis idealas visai 
skiriasi nuo “V. L.” idealo.

“Vienybei Liet.” tik toks 
socialistas esąs geras, kuris < 
gyvena biednystės stone 
ir žydi visomis, cnatomis 
buržuazinės labdarybės.

Tačiaus, jeigu tai yra“Vie- 
nybės” idealas — tai męs 
klausiame jos, kodėl ji tą po
litiškos doros mierą taiko 
tik dėl socialistų? Kodėl ji 
nereikalauja subiednėjimo 
ir turtų išdalinimo nuo tau
tininkų, klerikalų, milionie- 
rių ? Juk šių pastarųjų eilė
se piniguočių knibždet 
knibžda. Tačiaus apie ' 
rūšies žmones ji nieko 1 , . 
nepasako ir per sulygm .no v •serengą jų nevaro.

Nuoseklumo tai nei 
“ditkį.”



ICKUS HARMIDERIS, FELČERIS, PAS ADVOKATĄ
; (MONOLOGAS).

• Dauggalis pons advokate! i rašyta protokolo, kad 
Nenoriu daug kalbėti, turiu' Borakienė numirė?-,.

Į senė 
/ Nors 

pas ją buvo vienas daktaras 
ir antras, o paskui ant galo, 
net trįs daktarai? Dėlko a- 
pie tai nėra protokolo, kaip 
apie tą Vaitiekų Balaboną? 
Gal pons advokatas manai, 
kad aš turiu tiesiog eiti teis 
man? Taigi, aš ir einu... 
Daktarai pasaloj a, kad aš 
Vaitiekui prieš pat mirimą 
kraują leidžiau, ir kad dėlto 
yra net trįs liudytojai ir žy
mė ant rankos. Turi tris liu
dytojus, kurie būk matę, jog 
aš Vaitiekui kraują leidau.O 
aš tuojaus galiu pristatyti 
dvidešimts tokių liudytojų, 
kurie to visai nėra matę! 
Kaslink žymės rankoje, tai 
liūdyjimas neišsireiškia. 
Kiek tai žmonių yra, kurie 
turi kokias-nors žymes... Dėl 
padarymo žymės visai nerei
kalingas felčeris. Ligonis 
galėjo sau įsidrėkst, galėjo

kad, kaip Mendelis Kalakuc- 
lieris turėjo į kariumenę ei
ti, tai aš padariau jam žaiz
dą ant kojos. Tegul pons 
advokatas paklausia: kame 
yra darodymas ant to? Juk 

neatsižvelgda-1 Mendelis Kalakuckeris nuo

sveikas, tai gali jo motina, 
žmona ir visa jo giminė pa
liudyti. i Gydytojai sakys, 
kad praeitais metais aš įčie- 
pijau daug žmonių nuo rau
pų ir, kad nei vienam nepri
gijo. Tegul pons advokatas 
užklausia: kuriame įstatyme 
yra pasakyta, kad kiekvie
nas įčiepijimas turėtų prigy
ti? Daktarai gali pasakyti,

♦
i

i

mažą žmogžudystės bylą,ką
snelį tokio darbo, arba rei
kalo, kuris visai nėra mie
las. O vis tai per mūsų ger
biamus daktarus. Puikus 
gyvenimas. Puikus laikai! 
Tfiu! Kaip Vaitiekus Bala-- 
bonas iš Kazėnų buvo ser
gantis, tai jie (daktarai) ne
rašė jokio protokolo. Kaip 
Vaitiekui pasidarė geriaus 
irgi nerašė protokolo. Bet, 
kad Vaitiekus sau truputį 
numirė, tai tuojaus padary
tas didžiausias trukšmas,ty
rinėjimas, protokolas ir visa 
byla. Kad prasčiokas numi
rė, didelis čia daiktas. Aš 
norėčiau tiek tūkstančių ru
blių turėti, kiek per vienus 
metus prasčiokų išmiršta. 
Ui, aš nenorėčiau raut dan
tų, statyti taures, skųst kam 
dalį burnos.. Tai nėra dai
lus darbas, bjaurus apsunki
nimas. Jeigu da be protoko- sau kitaip pasižeist, galėjo 
lo, o su protokolu,-tai. jau ne kokia kirmėlė, arba, su dide- 
darbas, ne apsunkinimas,bet liu persiprašymu, galėjo į- 
visai nelaimė ! Na, tegul,kąst blusa... Bet daktarai 
pons advokatas klausos. Jie i įnirtę nori būtinai protoko- 
(daktarai) rašo protokolus, I lo. Na, ir yra protokolas... 
jie daro bylas, jie nori, kad. Jie jau , džiaugiasi, kad aš 
aš kalinyje sėdėčiau... Už kalėjime sėdėsiu ir, kad man 
ką? Už tą, kad aš duodu j atims felčerystę. Tegul jie 
žmonėms sveikatą, kad juos sau džiaugiasi. Tuomtarpu 
geibiu sunkiose ligose, kad aš pas tamįstą atėjau ir ži- 
aš pažįstu mediciną? Ai-vai 
kaip aš gerai pažįstu! Visas katas išgelbės!, 
miestelis mane žino, visa a- 
pielinkė žino, o gydytojai, 
ant mano nelaimės, irgi ma
ne žino, ir per tai yra jų vi
sas piktumas. Jie man už- 
vydžia, kad aš gaudau ligo
nius ant gatvių, kad rašau 
receptus, kad statau .dieles, 
kad galiu daryti operacijas, 
kad, cha-cha-cha pons advo-lgal nori žinoti visą teisybę? 
kate, jie taipgi šneka, kad Aš pasakysiu. Kad Vaitie- 
aš sumanau padaryti sun- kus sirgo, tai yra teisybė, 
kias žaizdas kokiam' žyde- Kad jis gydėsi pas tą patį

nau, kad mane ponas advo- 
Aš pinigų 

nesigailėsiu. Duosiu šimtą,
1 duosiu du šimtu rublių ’.Tik
tai tegul pons advokatas 
taip kalba, kad daktarai nie
ko nelaimėtų. Aš išlaidų ne
sigailėsiu, aš su daktarais 
paskui pasirokuosiu... O tuo
tarpu reikalas eina apie ma
no garbę. Pons advokatas

pierėlio ir buvo parašyta, 
kad “kalomel,” bet ten visai 
ne “kalomelius” buvo, o tik
tai milteliai sodos. Juk po
pierėlis nieko neprirodo. Pa
ėmęs suvyniojau į tokį, kokį 
sugriebiau, ] 
mas, kas ant jo buvo para-'užgimimo yra ant kojos ne- 
šyta. Iš kur galėjo rasti ka-p ’’ 1 ' 1: ' - - -■■■■
liomelių? Tai buvo teisinga I 
soda! Pasakysiu ponui ad
vokatui, jog aš visuomet 
duodu ligoniams sodą... Kar
tais ta soda eina už kalięme- 
lių,- kartais už kinyną, bet, 
kad ir už nuodus eitų, tai so
da visados pasilieka tiktai 
soda. Toliaus, tas punktas, 
galima sakyti, kad ne yra 
punktas, kaipo apkaltinimui | kad ką nors ant kelio užmu- 
faktas... Paskui eina apie į šiau, kad keno arklius pavo- 
taures. Tai, pons advokate,1 giau, kad kam triobas pade- 
man tiek kenkia, kiek mano! giau..s Jie daug ko gali pri
sėda ligoniui. Aš pripažįstu,! meluoti... Toliau, tegul po- 
kad tas penkiasdešimts dvi nas advokatas viską daro, 
taures, pastačiau Vaitiekui kad tik dėl mans būtų “git”. 
Balabonui ant pečių mano! Aš už savo liudytojus tikri- 
savomis rankomis,ir-tuojaus nu, kad tai teisingi žmonės, 
ant rytojaus, Vaitiekus Ba- ką jau sykį sutiko, tai jau 
labonas sau pasimirė. Rūpi nedarys joldos atmainos, nei 
ponui advokatui, kaip aš tai apgavimo. Pons advokatas, 
galėjau padaryti? *O aš tai yra tokia byla, tyra kaip 
klausiu pono advokato, kaip, stiklas ir negali būti dėl ma- 
aš galėjau nedaryti, kadan- nęs jokio apkaltinimo. Su- 
gi turėjau kortelę nuo dak-'dieu. (Išeina). Galas, 
taro iš kito miestelio. Te-! Vertė'Buolio Sūnus,
gul pons advokatas pertikri-! 
na: “Meldžiu pastatyti Vai
tiekui Balabonui penkiasde-, 
šimts dvi (52) sausas taures 
ant pečių Diena... Dr. B.” 
Stovi aiškiai, kaip ant del
no. Pons juokiesi ir manai, 
jog gerai pažįsti raštą dak
taro B. ir kad toji kortelė
yra neteisinga.Gali būt! Bet krautuvių languose

į—aštriai užginta. Pačioje-
(Kopenhagoje gatvių žibu- 
■riai naktimis neuždegama;

VAIZDAI IŠ DABARTINIO 
GYVENIMO DANIJOJE.

(Nuo mūsų korespondento).

džiasi dėl stokos pašaro, to- 
dėlei dažnai prisieina arba 
parduoti gyvulius, arba pa
skersti juos. Jau nuo pat 
viduržiemio pritrūko Ko
penhagoj bulvių (ropučių). 
Pavasariui gi atėjus, bulvės 
skaitoma didele retenybe; 
netik šiaip žmonės jų niekur 
negali gauti, bet net ligon- 
bučiams jų trūksta. Visas 
maistas ir visokie reikalin
gi daiktai labai pabrango ir 
vis dar eina brangyn.

Idant sutaupyti vandenį, 
miestuose gatvės nelaisto
mos, tad vėjui pučiant, visas 
miestas skęsta dulkių debe
syse. Tai kiek nesmagumo 
ir vargo reikia nukentėti 
neutrališkoms šalinis dėlei 
vokiečių blokados ir abelnai 
dėlei dabartinės kares; vi
sur įkyrėjo jau dabartine 
karė ir darho žmonės netik 
kariaujančiose šalyse, bet ir 
neutrališkose pasiilgę tos 
valandos, kada santaika į- 
vyks Europoje.

Vartojimas elektros švie
sos miestuose visokiom rek
lamom, liuminacijai, taipgi

3

dėl manęs, tai buvo kortelė; 
nuo daktaro ir pats Vaitie- i 
kus man ją įdavė. O ant kor- į 
teles nebuvo užrašyta, kad retai, kur prie didžiųjų 
tyrinėčiau jos teisingumą., fcryžgatvių springso kur-ne- 
Tiktai buvo pasakyta, kad(kur žib Liūdnai išro_ 
pastatytų taures koksai f ei- do visas miestas naktimfs: 
ceris... Tai yra mano fak- vįsur tamsu .M tuščia, jokio 
^aS\ i-Ye n.ai zn?0.’ £a ta judėjimo niekur nesimato; 
koryje ir nėra teisinga, gal > vįsame mieste krautuvės už- 
ji falsyva. Nors dabar ir sįjaro g.7 valandą vakare

visur tamsu asu tuščia, jokio

liui, nenorinčiam eiti kariu- ’’ daktarą, kuris mane skun- man matosi, kad neteisinga. subatvakariais laikoma
. — i i j i •! » 1 Y • _ j • ~    * J 2 T ~ I < r\ 4- Ui1 ayvi no IrnHnci 9 o n . <• • •« • ~ w •menėn, kad net pataikau su- džia, tai nėra visai teisybės, 
gadint kam ausį, arba akį, bet ką tai ponui advokatui 
arba padaryti kitokias kliu'■ kenkia, kada aš turiu ketu
ris..., Ko jie neprišneka! Jie ris liudytojus, kurie gali pri- 
yra ant manęs pikti, nes jie 'siekti, kad tai teisybė. O 
turi “daktariškus patentus”, i kraujas, kurį būk aš Vaitie- 
bet pas juos ligoniai nesilan-. kui leidau, tuomtarpu aš nie 
ko. O aš neturiu “daktariš- ko neatsimenu. Gal tai tru
kų patentų” ir pas mane vi-' 
suoipet pilna stuba ligonių! 
Aš esu tiktai f ciceras, o jie 
dideli daktarai. Tiktai fel- 
čeras... Rodos visai niekai 
žydelis, o tuotarpu kas ma-Į 
ne pažįsta, tai žino, kad kito ’ 
Hafmiderio, kito tokio “dak
tarėlio” visame miestelyje 
nerastų... Ką Ickus Harmi- 
deris padarys, tai to nei de
šimts daktarų, kad juos vi
sus į krūvą sudėtum, nepa-

• darys! Du mėnesiai atgal, 
mūsų ponas burmistras bu
vo labai silpnas. Reikėjo iš
rauti jam vieną dantį. Jis 
dėlto mane pašaukė. Dėlko 
gi daktaro nešaukė? Ir ne
išėjo pusyalandis, o jau buvo 
išrautas dantis. O kaip ap- 
tiekoriaus teta turėjo dide
lius skausmus ir reikėjo ją 
pagelbėti, tai taipgi nešaukė 
daktaro, tiktai mane. Juk 
aptiekoriaus teta 'galėjo 
daktanj pasiklausti sau ro
dos... Kas leido dieles po
nui raštininkui. Ickus Har- 
mideris! Kas tepė kojas po
nui Rejentui, kaip jis turė
jo laužantį skausmą? Ickus 
Harmideris! Kas statė tau
res . kunigui z kamendoriui,

i kaip jis turėjo uždegimą 
aučių? Ickus Harmideris! 
sados Ickus gydė, darba-

. Nos, tarnavo, ir dėkui dievui 
burmistras sveikas, aptieko
riaus teta sveika, raštinin
kas sveikas, kunigas kameji-
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V

MIDDLEBORO, MASS.
_______ _ „ _ , 4 d. lapkričio buvo prakal- 

fallo ir praleido kelionėj ir bos L. S. S. 139 kuopos, Kal- 
Auditoriume net 36 valan
das taip brangaus laiko.

Kada bėda prispiria, tai 
'ir su darbininkais reikia 
šnekėties... atsiprašom... su 
pono Gompcrso darbinin
kais.

Na, o šįmet? Šįmet pats 
prezidentas atvyko į Buf-

“GARABET.”
Armėnas Giragossian, gy

venantis Amerikoj jau 27 
metus, sakosi išradęs naują 
stebuklingą energiją, kuri 
padarys, revoliuciją pramo
nėj. Tasai armėnas kalbėjo 
specialėj komisijoj Su v. Val
stijų kongrese ir komisija 
paskyrė jam, pinigų kiek tik 
nori tos energijos bandymui 
ir pritaikymui.

Tą naują išradimą jisai 
pavadino “Garabet” (tai jo 
locnas vardas). Autorius 
išradimo sako, kad jeigu jį 
pavyks tuojaus utilizuoti (iš
naudoti), tai laivai plauks 
dvigubai taip greitai ir bus 
bedūmiai. Tą išradimą ga
lima bus pritaikint prie or
laivių. Su “garabeto” pa- 
gelba orlaivis galės išvystyt 
spėką 10,000 arklių.
' Kuro tam. naujam išradi

mui nereikėsią. Žiūrėsim, 
kas iš to išeis.

Bet kuom tai as kaltas.Kas atūaros iki 9. Lošimas te
padarė klastą? Vaitiekus. aįruos leista tik 3 kartus į 
Bet kad Vaitiekus jau negy-1 savaitę ir tai lošimai visuos 
vena, tai tegul įieško kito teatruos turi užsibaigti 10 
kaltininko, tegul kaltina j Valandą; visi restoranai ir 
Vaitiekuvienę tą cigonką, kavinės uždaroma 11 valan- 
bjaurią bobą. Galima būtų c]a vakare, šiuo laiku girtų 

iyv «- (darodyti, kad jinai neteisy- beveik suvis nesiranda, ka-
1 pūtį ir teisybė, bet* man ro- į bėmis ir gyvena.. Oi, oi, oi, Jangi visų alkoholiškų gėra- 

pons advokate, matai kokie jų kainos tapo net 3 kartus 
dabar laikai stojo. Koks padidintos, išdirbyste spiri- 
dabar svietas! Kas su pras- to liko visiškai sustabdyta, 
čiokais^ pasidarė... Seniaus Miesto tramvajai sustojo ė- 
juos būdavo galima apgau- ję apįe n, 0 automobiliai 
dinėti, o šiandien jau jie vi- nustoja važinėję 12 valandą 
sus apgaudinėja . Kada kas nakties. Nuo 12 iki 6 valan- 
girdėjo, kad prasčiokai ne-‘f]ai pyto dėlei stokos benzi- 
'teisybėmis užsiimtų. O šian- (nos užginta važinėti auto- 
dien jie pardavinėja falsifi- mobiliais, taip-pat uždraus- 
kuotą sviestą, falsifikuotą ta važinėti toli už miesto, 
pieną... Dargi ir daktarų' vien tik gydytojai, reikalui 
korteles perdirbinėja! Bet esant, gali naudotis automo- 
kas man apie tai? Aš nė- biliais be jokio apribavimo. 
su kaltintojas, nei apgynė
jas Vaitiekaus.
kad kortelę1 man davė Vai
tiekus, o iš kur ją Vaitiekus dėlei* blokados," kiti dėlei sto- 
paėme ,tegul apie_ tai klau- kos anglių, tik, Amerikon ei-

dosi, kad ne, nes nėra ant to 
jokio darodymo, tiktai žymė 
ant rankos. Gali būti klau
simas, kas padarė žymę? Aš 
galiu atsakyti, ar aš žinau? 
Yra kiti tokie “rizikantai” 
tarpe felčerių. Aš nenoriu 
nieko kito skųsti, nes nesu 
skundėjas. Bet man rodo
si, kad kraują leido Berkus 
Tistolct, kitas felčeris iš mū
sų miestelio^ ir jau bus du 
mėnesiai, kaip jis su pačia 
ir vaikais išvažiavo Ameri
kon. Anas buvo didis “rizi- 
kantas.” Šinkoriųs alaus iš 
bačkos taip neleidžia, kaip 
jis kraują. Ar jis leido Vai
tiekui kraują, aš nežinau,bet 
turiu liudytojus, kad jis. Jis 
labai drąsus buvo... Aš pats 
jį nekartą perspėjau, kad jis 
kalinin nepakliūtų. Jis jau 
ten, New Yorke, tikrai dau
gybę kraujo išleido. Toksai 
smarkus! Gal abejojate, 
užsitikėti savo liudytojais? 
Juk tai yra visi geri gyven
tojai ir nebuvo atsitikimo, 
kad kokią apgavystę dary
tų...

Dar, pons advokate, yra 
du punktai. 1) Kad dakta
ras rado pas Vaitiekų ma
no “proškus” kaliomelio (ca
lomel), ir 2) kad atradę ant 
numirėlio pėdsaką penkias
dešimts - dviejų sausų tau
rių, kuriai būk aš esu sta
tęs. Manote, pons. advoka
te, jog tai yra blogai? Man

padidintos, išdirbyste spiri-

Visuose Kopenhagos uos-
Aš žinau, tuose pilna prisikimšusių

prekybos laivų; vieni stovi

šia Vaitiekuvienės... Aš 
tiktai noriu savo tiesą gin
ti ir ramiai sau gyventi. Tu
riu ant visko liudytojus, tu
riu poną advokatą... Mano 
liudytojai, pons advokate, y- 
ra teisingi žmonės, jokio ap
gavimo nėra padarę. Tegul 
tiktai ponas advokatas gerai 
šneka... Tuomtarpu duosiu 
aš ponui advokatui ant ran
kos. Kaip reikės, vėl atei
siu. Lenkiuos liki kojų...Lig 
pasimatymui... (Nori išeiti, 
po valandėlės atsigrįžta) 
Pons advokate, dar vieną 
žodį. Daktarai daug ant 
manęs šnekės prieš teismą. 
Jie turi bjaurią gerklę, jie 
išmislinės daug neteisybių 
ant manęs... Nedorėliai, oi, 
kokie jie nedorėliai! Nuola-

kerštauja! Jie pasakys,
-

nanti keleivių laivai, da vis 
nors retkarčiais palaiko su- 
sinešimą su New York,u.

Pradžioje šių metų visoje 
Danijoj įvesta . cukraus ir 
duonos korteles; manoma, 
ekonomiškai elgianties, prie 
tokio sutvarkymo duonos ir 
cukraus užteksią per ištisus 
metus. Neseniai tapo įvesta 
ir žibalo (kerosino) korte
lės; dar žadama ir dėl kuro 
(anglių, malkų) įvesti kor
teles, nors, tiesą sakant, ži
balo ir anglių už jokius pi
nigus visame mieste jau se
niai negalima surasti. Sun

 

ku tį)ms šeimynoms, kur nė

 

ra eĮektros šviesos pravesta 
į n us; daugelis* nenorė- 
da

us; daugelis, 
sėdėti patamsėję va

karais, žibina žvakėmis. :
Kailiuose valstiečiai skun-Ii

Neverta

bėjo teisių studente Z. Pui- ~ 
šiūtė. Kalbėtoja savo, už
duotį atliko labai puikiai. 
Tik gaila, kad žmonių ma
žai atsilankė. Pertraukoje 
deklamavo V. LiutkįUtė. Au- - 
kų padengimui lėšų surink
ta $3.50. /*

« * *
L. S. S. 139 kuopa turi nu- *_ 

sisamdžius kambarius-sve- 
tainę ant pačtos. Visą žiemąSenatorius Clark (apie 

kurio patriotizmą neabejos nedėldieniais bus rengiamos 
ir p. Burleson) pasakė, kad 
New Yorke randasi finan- 
sierių grupė, kuri darė kliū
čių Suv. Valstijų valdžiai jos 
agitacijoj pardavinėjant 
bondsus antrosios paskolos. 
Tiems bankieriams rūpėjo, 
kad išeitų* taip, jog trečioji 
paskėlė atneštų didesnius 
procentus.
Tasai pats senatorius Clark apfeisti šį miestą^fr "sykiu 
tvirtina,kad laike civilčs ka- kuopą. Man nesmagu, kad 
res 1861-64 metais irgi buvo vietos kuopa pasilieka vie- 
pahašiai veikusių finansie- . nu nariu silpnesnė, bet už 
rilL . i tai meldžiu likusius drau-

Pearson’s Magazino reda- gus energiškai veikti, o vai- 
ktorius, pranešdamas apie siai bus.
tai, sako, kad Amerika turi, Draugai, aš jus apleidžiu, 
saugoties nuo finansinių ry- bet jus nenustokit energi- 
klių _(šarkų)..................... !jos jr dirbkite, kaip kad iki

diskusijos ir šiaip vieši pa
sikalbėjimai. Geistina, kad 
vietos lietuviai koskaitlin- 
giausiai lankytųsi.
žodelis draugams.

Jau metai laiko, kaip čia 
tapo atgaivinta L. S. S. 139* 
kuopa. Nuo pat pradžios jos 
atgaivinimo dirbau, kiek ga
lėjau. Dabar priverstas esu

LIETUVIŲ KONFEREN
CIJA ŠVEICARIJOJ.

Ponas J. Savickas prane
ša, jog 20 d. spalių, 1917 m. 
Šveicarijos Lozannoj turėju
si įvykti lietuvių konferen
cija.

Konferencijos dienotvar- 
kis turėjo būti sekamas:

1. Lietuvos Valstybės at
gaivinimas ir jos forma.

2. Lietuvos rybų nustaty
mas.

3. Lietuvių santikiai su
kitataučiais. į

4. Finansinė ir monetarė! 
sistema Lietuvoj.

5. Lietuvos šelpimo, atsta
tymo ir ekonominio gyveni
mo sutvarkymas.

6. Lietuvos švietimo klau
simai.

7. Lietuvių teisių ir statu-'
to atgaivinimas. ‘

8. Lietuvos archyvo, kny- į

gynų Rusų valdžios užgrob-, 
tų sugrąžinimas. .

9. Lietuviu intelektualiu 
jiegų tikslus sunaudojimas 
Lietuvos atstatymui.

10. Priemonės ir taktika 
Lietuvos laisvės atgavimui.”

PERNAI IR ŠĮMET.
Pernai, tuoj po suvažiavi

mui Amerikos Darbo Fede-, 
racijos Baltimorės .mieste,’ 
dalis delegatų nuvyko į Wa- j 
shingtoną ir turėjo unarą< 
persistatyt ponui Wilsonui.

Tai buvo subatos diena, 
kuomet ponas Wilsonas pa-i 
prastai svečių nepriima, te- ; 
čiaus jisai teikėsi padaryti 
ponam federeišiam malonią1 
išimtį.

Žinoma, jie šauniai pasi
šnekėjo ir viskas buvo gera>

Taip buvo pernai, kuo
met delegatai vyko pas pre-

■<‘J ■

J. J. Pranckas.

i

kliu (šarkų). !.................
Mūsų patarimų jie visvie-igiol dirbote, 

na neklausys.

Pradžia 
2:30 vai. 

po 
pietų.

BROOKLYN,.J

i į 
■

I

Antras
Metinis 

“ L ai s v ė s 
Koncertas 

ir
Balius 
įvyks

16 Gruodžio
(Dec.)

1917 m.
Labor

Lyceum
Hall 
957

Willoughby 
Ave., 

Brooklyn,

“VOKIEČIU KAREIVIO KARES ATSIMINIMAI"
Tai yra įdomus ir labai įspūdingi 
vaizdai iš karės lauko. Tai įdomiausia 
knyga lietuvių kalboje, 
kiekvienam perskaityti.

KAINA be apdarų
“ su apdarais *

Reikalaukit šiuo adresu:

455 Grand Street, 
Ui AAtywlmAMnHrAKA'ludr .’A u .

Patartina

75c.
$1.00
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žmonių visados prisirenka buvo ilgos ir karštos disku- 
pilna svetainė. Šiuom tarpu sijos. Po diskusijų> po ap- 
kuopa turi daugiaus, kaip kalbėjimo nubalsuota 29 bal- 
170 narių. sa;s viena, kad nirkt

Generalis pactos viršini nkas Burleson laiko savo dešinėj visus Amerikos redak
torius. Faktiškai, jisai turi daugiau galės, negu galingiausias cenzorius.

Męs Įgijome nuolatinį ko
respondentą Baltimore, Md.

Tikimės, kad jo žinios bus 
maloniai priimtos mūsų 
skaitytojų Baltimore, Md.

riaušių įtekmę visuomenėj, 
negu bile kokia kita vietos 
draugija. Jeigu kuopa pa
rengia kokį nors vakarą,

---------------------r_

Worcesterio draugai! Tė- 
mykite sekantį “Laisvės”nu- 
merį. Ten rasite smagumėlio 
dėl savęs. Laukite.

Vėliaus paremta 59 kp. į- 
nešimas, kad L .S. S-ga pa
pirktų “Laisvę”

The Lithuanian Semi-Weekly 

“LAISVĖ” 
Published by the 

LITHUANIAN Co-OPER. PUB.
SOCIETY (Inc.)

.Every Tuesday and Friday at. 
455 Grand St., Brooklyn, N.Y.

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

“Entered as second class 
matter March 11, 1914, at the 
Post Office at Brooklyn, N. Y., 
ander the Act of March 3, 1879. 
Telephone Greenpoint 5231. Męs tariam ačiū Nantico

ke, Pa., L. S. S. kuopai, kad 
nutarė parengt vakarą 
“Naujosios Gadynės” ir 
“Laisvės” naudai.

$600, taigi, brangiau, negu 
persikraustymas iš Bostono 
į Brooklyną.

Tai vis tas nesvietiškas vi- 
>sako pabrangimas. Už ką 
seniau reikėjo mokėti desėt- 
ką dolerių, tai dabar reikėjo 
mokėt tris desėtkus.

Smulkiau apie tai parašy
sime kitame “Laisves” nu
mery.

,, «
Eina du sykiu savaitėj: Utar- g 
ninkais ir Pėtnyčiomis, 183 Ro- 8 
•bling St., Brooklyn, N. Y. Lei- S 
dŽia Lietuvių Ko-operatyviška 8 
Spaudos Bendrovė, 183 Roebling g 
St., Brooklyn, N. Y. 8

Prenumerata metams: Ame- g 
rlkoj — $2.50, Kanadoje ir už- g 
ruhežiuose — $3.50; pusei me- 8 
tų Amerikoje — $1.25; Kanado- S 
į* ir užnibežiuose $1.75. «
Telephone Stagg 3878. 8

X Viena po kitos socialistų 
' kuopos dedasi prie “Lais

vės” bendrovės. Mums sma
gu pažymėti, kad savo pas
tarame susirinkime prie 
bendrovės nutarė prisidėti 
L. S. S. Montello, Mass.,kuo- 

i pa.
Kuopa teisingai priėjo prie 

to išvedimo, kad tik pristo
jus prie bendrovės socialistų 
kuopos turės pilną teisę kon
troliuoti laikraštį.

Geistina būtu, kad visos 
socialistų kuopos prisidėtų 
prie “Laisvės.” Tuomet pa- 

♦ IfDgvėtų “Laisvės” perėji
mas i Sąjungos rankas.

Drg. Šukys, kuris lošia ne
tik administratoriaus rolę 
“Kovoje”, bet yra ir amži
nas svietkas, ką tai neaiš
kiai mikčioja apie kokius tai 
žąsukus ir apie $5,500. Ko
kie tokie “Laisvės” vedėjai 
paėmė po dolerį už skaityto
ją, Kada jie gavo tuos pini
gus? Kas jie?

Tai viena. ’ O antra, kokį 
ryšį turi “žąsiukai” (kodėl 
ne privatiški lotai?) su ka
riškų apskelbimų talpini
mu?

V ogorodie buzina — a v 
Kijeve tiatka. .

trumpa draugijos istorija. 
Tuo rūpinsis L. Pruseika.

Sekantiems metams iš 
Centro Komiteto narių tik 
d. K. Liutkus priima kandi
datūrą ant seno urėdo (iž
dininko). Drg. Griciūnas 
priima kandidatūrą ant 
knygiaus. Gi Pruseika ir 
Benesevičiūtė nepriima kan
didatūros.

kuopa (59) paduoda L. S. S. 
sumanymą atpirkti “Laisvę” 
ir statyti namą Brooklyne.

Kaip girdėjome, tam su
manymui pritaria daug kuo
pų. Mums praneša, kad vie
na iš didžiausių L. S. S. kuo
pų So. Bostone remia tą su
manymą.

“Laisvės” red. L. Prusei- 
ka jau turi parengęs prelek- 
ciją apie bolševikus ir men
ševikus (apžvalga rusų soc.- 
dem. judėjimo nuo pat susi- 
tvėrimo partijos).

Visųpirmiausia ta prelek- 
cija bus skaitoma Newark,

Korespondencijos
BALTIMORE, MD.

(Nuo mūsų korespondento).

4 d. lapkričio buvo prakal
bos, kurias surengė L. S. S.

Išleidus “Meilės Laips
nius” ir “Kareivio Atsimini
mus” ‘ ‘Laisvės” bendrovės 
turtas pusėtinai paaugo.

Sekančios stambios (dole
rinės) knygos, kurias išleis 
bendrovė bus “Karolius 
Marksas ir jo gadynė,” ir 
“Badas.” Ši pastaroji kny
ga išeis tuoj po Kalėdų.

Darbininkų Literatūros 
Draugijos Centro

Komiteto Posėdis

Cleveland© apygardom.
1 d. gruodžio (December) 

Ulman Hall (1400 E. 55th 
St.) bus “Laisvės” naudai 
vakaras.

Programas prasidės 6:30 
vai. vak. ir bus labai įvai
rus.

Rengia “Mirtos” komite
tas.

Clevelandiečiai, skaitlin
giausiai atsilankykit ant to 
parengimo.
Platesnių žinių rasite “Lai

svės” numery.

“Laisvės” bendrovės dali
ninkai ir “Birutės” draugi
ja rengia “Laisvės” naudai 
vakarą Montello, Mass.

Didysis “Laisvės” bendro
vės koncertas atsibus Broo- 
klyne 17 d. gruodžio Labor 
Lyceum.

avės”

Draugai chicagiečiai ir 
worcesterieciai, malonėkite 
pranešt centran, kuomet į- 
vyks “Laisvės” ir “Naujo
sios Gadynės” koncertas.

“Laisvės” centras kreipėsi 
į draugus šėrininkus, gyve
nančius Elizabeth, N. J., pa
rengti ką nors “Laisvės” 
naudai

Kalbėjo drgg. C. Herman iš 
New Yorko ir J. A. Bekam
pis iš Brooklyn, N. Y.

Drg. C.Herman kalbėjo a- 
pie karę Europoj, jos prie
žastis ir abelnai apie gyve
namojo momento nuotikius.

Ragino klausytojus švies
as, organizuotis į unijas, ra
šytis į L. S. S. ir S. Partiją, 
kuri tik viena kovoja prieš 
šiandieninį netikusį surėdy
mą.

Drg. J. A. Bekampis, 
trumpai peržvelgęs šių die
nų blogą surėdymą, ragino 
klausytojus rašytis prie so
cialistų ir atėjus rinkimams, 
balsuot už socialistų pasta
tytus kandidatus. Toliaus 
kalbėjo apie L. D. L. D., nu
rodydamas jos vertę ir svar
bą lietuviams darbininkams, 
ir ragino visus rašytis į ją.

Ant galo drg. C. Herman 
užklausė susirinkusiųjų, gal 
turi kas kokį klausimą iš jo 
prakalbos, gal kam kas ne
aišku? Tuoj aus pašoko vie
nas “Pilypas” ir vietoj klau
simo pradeda sakyti pamok
slą apie vietos socialistus, 
kad jie esą šiokie, jie esą to
kie. Bet kadangi tas žmo
gutis yra visiems žinomas 
rėksnys ir susirinkimų tvar
kos ardytojas, tad apie jį čia 
daugiau ir nekalbėsiu.

Pasiprašo balso antras di
dvyris” ir sako: “Ar sociali
stai gali užtikrint, kad jeigu 
jis prisirašys į S. Partiją, jo 
neims į kariumenę. Toliaus 
tęsė: “Jeigu aš žinočia, kad 
prigulėdamas prie socialistų, 
galėčia išgelbėt savo kailį, 
tai aš pirmas prisirašyčia.” 
Drg. C. H. atsakė, kad į So
cialistų Partiją visai nepa
geidaujami tokie bailiai,kaip

žmonijos gerovę ir todėl tu
ri būt drąsus ir tvirti dva
sioje.

Bet ne tame svarba, kad 
tas “didvyris” statė tokį 
žioplą klausimą. Dalykas 
štai kame. Metai tam at
gal dešimts vietinių draugi
jų buvo surengę protesto 
mitingą prieš karę ir maisto 
brangumą. Kalbėjo tada 
drg. J. Kapsukas. Ir kada, 
perskaičius rezoliuciją prieš 
karę, leista nubąlsavimui,tai 
tas ponas priešinos, kiek jis; 
drūtas. Jis tada sakė, kad 
“Karė reikalinga ir jeigu tik 
reikės, tai jis pirmas ims ka
rabiną ant pečių ir eis gint 
šią šalį’.’ O šiandien jau 
klausia, kaip^jis galėtų išgel
bėti savo kailį. Tai tau ir 
protas ir liogika žmogaus. 
Abelnai, prakalbos padarė 
gerą įspūdį. Į L. S. S. 14 kp. 
prisirašė 3 nauji nariai, kas 
Baltimorėj retenybė. Lite
ratūros taipgi nemažai iš
parduota.

Reik pasakyt, kad prakal
bos pavyko labai gerai.

ant jo parengtų vakarų, o 
jaunimui prisidėti prie jo ir 
dainuot sykiu.Praktikos bū
na kiekvieną seredos vaka- 

; rą socialistų svetainėje, 376 
1 Broadway, So. Boston.

*
* *

į 11 d. lapkričio buvo L. S.S. 
60 kp. mėnesinis susirinki- 

! mas, kuriame buvo balsuota 
Sąjungos viršininkai. Bal
savimo pasekmės buvo maž- 

!daug tokios: į sekretorius - 
vertėjus 28 balsavo už J.Stil- 
soną ir 8 už Baltrūnytę. Į 
redaktorius — už Vidiką 34, 
už Stalioraitį 3, o kiti net 
piktinosi, kad drg. Staliorai- 
tis kandidatuoja į pirmus re 

| daktorius, girdi, jau ir pats 
, turėtų suprasti, jog toj vie- 
' toj dar nepribrendęs... J 
i Literatūros Komitetą dau- 
I giausiai gavo balsų drgg. J.
Baltrušaitis, C. A. Herman, 
J. B. Smelstorius ir Z. Pui
šiūtė.

Taipgi buvo nominuota a- 
pielinkės dėl P. Komiteto. 
Rezultatas sekantis: už No. 
1 balsavo 30, t. y. už Mass, 
valstiją, už No. 2—3; už 5—

kuri savo prakalba atnešė 
naudą stoughtoniečiamsjsu 
tvėrė L. M. P. S. kuopą iš 14: 
narių; prie L. S. S. 86 kp*, 
prisirašė 8 nariai Po pra
kalbų tarpe susirinkusių gir 
dėjau kalbant, kad drauge 
Puišiūtė daug geriau pasa
kanti prakalbą už Bagočių. 
Visi prakalbomis užganėdin
ti. ■

Adamson.

WATERBURY, CONN.
(Nuo mūsų korespondento)

Drgg. Juozas Ripkevičius 
apsivedė su drg. Jieva And
riukaičiu tė; abudu jaunave
džiai yra socialistai, priklau
so prie L. S. S. 34 kp. Drg.

sais prieš vieną, kad pirkt 
“Laisvę”, jeigu tik bus priei
nama.

Įvyko 17 d. lapkričio. Da
lyvavo L. Pruseika, J. Bene
sevičiūtė ir K. Liutkus.

Nutarta paskirti L. šerno 
jubilėjinei dovanai iš C. K. 
$5.00 ir tuo reikalu atsiliep
ti į kuopas.

“Ant rytojaus po socialės 
revoliucijos” spausdint 5,000 
egz., apdaryti 2,000. Rank
raštis jau pasiųstas “Ko
vai” ir bus gatava gruodžio 
mėnesį. Taigi, L. D. L. D. 
nariai, tuoj gaus antrą kny
gą šiais metais.

Drg. P. Grigaičiui, vertė
jui, bus tuoj, atlyginta. Ver
tėjas skaitys korektas.

Drg. K. Liutkui pavesta 
kuogreičiausia skubint 
Whitehorną, kad išimtų čar- 
terį. Whitehornas užvilko 
tą darbą iš priežasties rinki
mų, kada jisai buvo kandi
datu į N. Y. assembly.
Apsvarstyta visa eilė smul

kių reikalų apie kuopą Me
dicine Hat, Altą, Canadoj, 
Biliūno prašymą ir kitus.

Užbaigti reikalai su d. La- 
liu, kuris verčia “Karoliaus 
Markso Ekonominį Mokslą”. 
Lalio vertimas išeis sekan
čiais metais. Tai bus dide
lės svarbos knyga.

Socialistų Moksleivių Šel
pimo Fonde yra jau $16.00. 
Tai pradžia. Nariai malo
nės liuosu noru remti fon
dą, nes prievartos nėra.

Nutarta spausdint nauja----------- c ------ - ------ ,
konstitucijos laida su tais kitų. Į S. Partiją priimami! Reikia pafcidžiaugtij kad 
naujais priedais, kurie pri- tik tokie, kurie pasirengę Detroite,ypj ~ 
imti draugijos narių ir siilpaaukaut savo gyvastį užjku. L. S. S,

34 kp. susin. sekret.; And- 
riukaičiūtė priklauso ir prie 
“Vilijos” choro, šliūbą ėmė 
civilišką pas teisėją.

H*

* *
Apsivedė Kleopas Sadula 

su Petruse Indelaite. Inde- 
laitė priklauso prie “Vilijos” 
choro ir yra gera sopranas. 
Abudu jaunavedžiai yra at
vykę iš kito miesto. Sadula 
nežinau kokių pažvalgų.Šliū- 
bą ėmė civilišką pas teisėją. 
“Vilijos” choras savo daini
ninkes aprūpino dovanomis 
—nupirko dovanų, žinoma iš 
sidabrinių daiktų. Linkiu 
jaunoms poros laimingo gy
venimo, kad ir ant toliaus 
darbuotųsi drauge. Taigi, 
mūsų dūšių ganytojas nega
vo skambučių iš apšviestų 
žmonių.

4 d. lapkričio buvo sureng
tos prakalbos L. S. S. 34 kp. 
Kalbėto jum buvo drg. J. B. 
Smelstorius Prakalbos ne
pavyko, — policija publiką 
išvaikė iš svetainės; areš
tuotas Vincas Jovaiša.

*
* *

L. S. S. 60 kp. jau pradė
jo krutėt, parengė visą ei
lę moksliškų prelekcijų, ku
rios būna kiekvieną ketver
ge vakarą. Prelegentu yra 
St. Michelsonas. Prelekci- 
jos atsibūna socialistų sve
tainėje, 376 Broadway, So. 
Boston, Mass.

DETROIT, MICH.
(Nuo mūsų korespondento).

Lapkričio 11. d. L. S. S. 116 
kp. surengė prakalbas dėl 
sušelpimo politiškų prasikal
tėlių, kurie randasi vargin
giausiam padėjime ir jiems 
reikalinga pinigiška pašelpa. 
Kalbėjo kun. Mockus temoj 
“Dievas gailėjosi, jog žmo
nes buvo sutvėręs ant že
mės, ir rūpinosi dėlto savo 
širdyje”. Antra tema: “Ką 
žmogus pasės, tai ir pjaus”. 
Kalbėjo gerai. Pertraukoje 
prakalbų sudainavo L. S. S. 
116 kp. choras kelias daine
les ir drg. P. Varnas daina
vo solo. Dainos pavyko ne
blogiausia. Drg. K. Stankus 
pagiedojo gadzinkas ir labai 
publiką prijuokino, net ant
ru sykiu publika iššaukė. 
Žmonių buvo prisirinko pil
na svetainė. Žinoma, kun. 
Mockaus prakalba žmonėms 
patiko. Publika klausėsi su 
didžiausia atydžia. Užsibai
gus prakalbai, drg. K. Stan
kus nesutiko su Mockaus 
prakalba, kad katalikas ne
gali būti socialistu. 0 drg.
K. S. sako—-kad gali būti so- iš didelių pasišventėlių dėl 
cialistu. K.'S. Mockų kvietė darbo žmonių labo.
į debatus. į Mockus publiką 
užklausė ar užsimoka tas 
klausimas debatuoti. Pub
lika nubalsavo 69 prieš 10.

tamista, kurie nori gelbėt' Kas rengs debatus, dar ne- 
savo kailį pasislėpdami už • žinia. į

[iu lai* 
Iri ge-

STOUGHTON, MASS.
Lapkričio 9 d. D. L. K. Ge- 

demino draugystė surengė 
teatrą naudai našlaitės L. 
Viežaitės, kurios tėvams pa
simirus, minėta draugija au
klėja ir laiko savo globoje. 
Aktoriai iš L. T. Ratelio 
“Viesulą” iš Montello, Mass., 
sulošė veikalus: “Žmonės”ir 
“Dėdė atvažiavo” ir savo ro
les atliko gerai. Publikos 
atsilankė ant to teatro dau
giausia, kaip kada yra bu
vę, nes susirinko apie 400

{ LAIKRAŠČIŲ LEIDĖJUS
Norėdami pakreipti vie

tos lietuvių gyvenimą geres- 
nėn linkmėn, užmanymu ku
nigo Mickevičiaus, Neprigul- 
mingos Lietuvių Parapijos 
klebono,tapo sutvertas Law
rence mieste Lietuvių Kny
gynas. Pinigų minėtam kny
gynui tapo jau surinkta 
$120.90,už kuriuos partrauk
ta jau ir didis apščius kny
gų.

Stebėtinas noras skaitymo 
knygų pas žmones apsireiš
kė, nes išduota skaitymui 
jau daugelis knygų.

Lawrenco Lietuvių Kny
gynas nėra dar galutinai 
pilnas, kaip kad turėtų būti. 
Trūksta dar daugel įvairių 
lietuviškų knygų. Męs no
rime turėti mūsų knygyne 
visas lietuvių laidos knygas; 
visus lietuviškus laikraščius. 
Norime pakakinti, mat, visų 
žmonių dvasinius reikalus.

Matydami tą didį reikalą, 
šiuomi kreipiamės prie gerb. 
lietuviškų leidėjų knygų, ir 
šiaip žmonių paaukauti po 
kiek kas išgali, lietuviškų 
knygų. Lietuviškų laikraš
čių leidėjų gi prašome pri- 
siųsdinėti mūsų knygynan 
po vieną egz. savo laikraš
čių, veltui. Knygas ir laik
raščius reikia siųsti žemiaus 
•padėtu antrašu.

Z. Jankauskas, pirm. 
L-co L. K. Komisija:

156 Gardner St., 
Lawrence, Mass.

D. L. K. Gedemino dr-stės 
nariai, prijausdami našlai
tei L. V., nutarė kiekvienas 
pasiimti tikietą ant minėto 
teatro. J. Šidlauskaitė nu
pirko drapanų našlaitei už 
$6.35, J. Buividaitė — už 
$2.00. Pelno nuo teatro liko 
apie $60.00.

Jei ir toliaus stoughtonie- 
čiai taip prijaus našlaitei, 
tad męs lengvai galėsime ją 
išauklėti, pakol ji sau galės 
užsidirbti pragyvenimą. 

. *
* *

Lapkričio 11 d. L. S. S. 86 
kp. surengė prakalbas. Kal-

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

3 d. lapkričio turėjo įvyk
ti “Birutės Kanklių” choro 
koncertas ir šokiai, tečiaus 
neatsilankius choro vedėjui 
dėl svarbių priežasčių, aM-' 
buvo tik šokiai. Publikos bėtoju buvo dr-gč Puišiūtė 
buvo neperdaugiausiai, vie- __ __
nok pelno biskį liks. Man 
biskį stebėtina, kodėl So. 
Bostoniečiai neremia šio 
choro. Tai yra choras, ku
ris susidaręs iš nedidelio bū
relio draugų bei draugių,bet

Kada 
: tik būna keno svarbesnis su
sirinkimas — prakalbos, tai 
“Birutės Kanklių” choras ir 
dainuoja veltui, lyg kad 
jiems nelėšuotų nei laikas, 
nei choro užlaikymas. To
dėl patartina visiems pa-1 
remt tokią gražią organiza
ciją, kaip choras;, lankytis

MIRĖ GARSUS 
SKULPTORIUS.

Paryžius. — Mirė garsiau
sias Franci jos skulptorius 
Augustas Rodin. Jisai tik 
visai trumpą laiką prasir- 
go-

SUNAIKINO DIDELĮ 
VYNO SANDELĮ.

Nikolajevske, Samaros gu
bernijoj, keturios maršavos 
rotos užpuolė ant vyno san
dėlio ir jį sunaikino. Desėt- 
kai tūkstančių viedrų tapo 
išnešioti kareivių ir valstie
čių ir sandėlis padegtas. Ug
nyje žuvo virš 200 žmonių. 
Miesto gatvės užkimštos 
girtais. . Visos krautuvės, 
bankai ir kitokios įstaigos 
uždarytos. 

NAUJOS KNYGOS.

16 lietuviikų šokių, himaq ir t. t. 
dėl vi bos erkestros 10 knytu $4. D81 
Beno 10 knyjų, 20 lieturiikų rinki
nių, Šoklų maršų ir t. t. $4. DS1 
Piano arba Tarsenų 18 lietariškų rei
kalų $1 Kny<a 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 RACKS. PA.

■■
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LAISVI

KORESPONDENCIJOS
DETROIT, MICH.

(Nuo mūsų korespondento).

3 d. lapkričio buvo vaka
ras L. S. S. 116 kuopos. Su
lošta veikalas “Paskutinė

• Banga.” Aktoriai savo už
duotis atliko gerai, tik pas
kutiniame akte trūko ener- 
giškumo. Po lošimui L. S. 
S. 116 kuopos choras sudai
navo “Marselietę” ir “Revo- i 
liucijos Himnų”; dainininkai 
savo užduotį atliko gerai. 
Publikos atsilankė pilna 
svetainė ir, kaip girdėti, li
kosi užganėdinta. Kuopa 
turės gražaus pelno.

*
* *

4 d. lapkričio buvo prakal
bos L. S. S. 116 kuopos. Kal
bėjo vietiniai draugai: F. 
DruČas temoje “Darbininkų 
ir kapitalistu reikalai.” Nu
rodinėjo, kaip laike rinkimų 
kapitalistų kandidatai visko 
prižada, o kaip tik juos iš
renka, tuomet užmiršta vi
sus savo prižadus. Kvietė 
balsuoti už darbininkų kle- 
sos reikalus. Antras kalbė
jo J. Danta, nurodinėdamas 
.’Mikumų šių dienų surėdy- 
rmo. Viskas pavyko labai
puikiai, tik publikos mažai 
atsilankė, mat, po baliaus, 
tai norėjo pisislėpti.

ROCKFORD, ILL.
3 d. lapkričio buvo pasi

linksminimo vakaras, kurį 
surengė L. S. S. 75 kuopa. 
Programas buvo trumpas, 
bet įspūdingas, — tapo su
lošta drama “Karės Nuota
kos”. Tūli aktoriai savo ro
les atliko silpnokai. Buvo 
ir deklamacijų. Publikos su
sirinko nemažai ir likosi už
ganėdinta, tik keli sporte- 
iai negalėjo ramiai užsilai

kyti ir trukdė kitiems klau
sytis. Patartina tokiems 
sportdiams ramiau užsilai
kyti arba visai neiti į vie
šus susirinkimus, jeigu jau 
negali savęs suvaldyti. Ne
mažai tapo išplatinta ir li
teratūros. Kuopai liks ke- 
iatas dolerių pelno.

Sųjungietis.

EASTON, PA.
4 d. lapkričio buvo prakal

bos L. S. S. 42 kuopos. Kal
bėjo drg. Stalioraitis. Per- 
iraukomis deklamavo M. 
Bunžinskaitė ir kuopos cho
ras dainavo. Ant galo kal
bėtojas kvietė rašytis prie 
vietos L. S. S. kuopos; pri
sirašė 6 nauji nariai. Bu
vo klausimų, į kuriuos trum
pai atsakinėjo. Pardavinė
ja literatūra ir aukų lėšų pa
dengimui surinkta 
Viskas pavyko gerai.

*
* *

3 d. lapkričio buvo maskų 
balius L. S. S. 42 kuopos. 
Viskas pavyko labai gerai ir 
tuopai pelno, rodosi, liko 

$21.75.
Mažas Vieversėlis.

$9.39.

naujo—surengia kokių nors 
jramogų. 3 d. lapkričio L. 
S. S. 203 kuopa buvo suren
gus balių; publikos atsilankė 
nemažai ir užsilaikė labai 
dailiai. Kuopai liks keliatas 
dolerių pelno. Kuopa kas
dien stiprėja ir auga narių 
skaitlius, bet už tai tautie
čiai puola žemyn.

*
* *

4 d. lapkričio buvo prakal
bos šv. J. draugystės. Kal
bėto jum pakvietė K. Žiurin- 
ska iš Norwood, Mass. Kal
bėtojas aiškino, kodėl socia- 
istai priešingi tikėjimui ir 

faktiškai prirodė, kad tikėji
mas eina atgal, o ne pirmyn 
ir dvasiški j a visiškai nepil
do Kristaus mokslo, bet tar
nauja kapitalistų reikalams. 
Kvietė visus laike rinkimu 
^alsuot už socialistų partijos 
sandidatus. Po prakalbų 
orisirašė keli nauji nariai.

Reikia pastebėti, kad pir-> 
miau minėta draugystė buvo 
abai priešinga socialistams, 

o dabar jau ir kalbėtojų pa
kvietė socialistų. Už 
draugija reikia pagirti.

*
* *

Su mūsų parapija dalykai 
stovi nekaip ir nežinia, ar 
dievulis ją galės sustiprinti, 
ar pasiims vargšės dūšelę 
jas save. Parapijonai taip 
iškriko, kaip rudenį žydo bi
tės, — iš 2,000 parapijonų, 
pasiliko apie 200 ir jau ne- 
jajiegia kunigėlį užlaikyti. 
Jau keli mėnesiai, kaip var
gonininkas dirba dirbtuvėj 
:.r tik nedėldieniais birbina 
ant vargonų. Mat, kunigė
lis, bekeikdamas bedievius, 
praganė ir savo parapijo
mis.

tai

Visų Draugas.

buvo

NANTICOKE, PA.
20 d. spalių buvo prakal

bos; kalbėjo St. Michelsonas 
temoje “Kas yra socialistai 
ir ko jie nori”? Kalbėtojas 
savo užduotį atliko gerai. 
Nors buvo paskirta 10c. į- 
žangos, bet publikos prisi
rinko gana daug. Prie L. S. 
S. 90 kuopos prisirašė 2 na
riai ir dar keliatas pasiža
dėjo prisirašyti.

*
* ♦

2 d. lapkričio irgi
prakalbos; kalbėjo K. Pet- 
rikienė — “Moterų Balso” 
redaktorė. Kalbėtoja publi
kų pilonai užganėdino. Iš 
Wilkes Barre buvo atvyku
sios trįs merginos, jos sudai
navo keliatų dainelių ir pub
lika likosi užganėdinta. Bu
vo ir deklamacijų. Laike Pe- 
trikienės prakalbos prie L. 
S. S. 90 kuopos prisirašė 6 
nauji nariai ir keliatas žadė- 

į jo vėliaus prisirašyti. Aukų 
padengimui lėšų surinkta 
$4.95. Prakalbos visais žvil
gsniais pavyko labai puikiai.

* K ♦

4 d. lapkričio buvo kuopos 
susirinkimas, kuriame tapo 
nutarta surengti teatrų ir 
pelnų paskirti “Naujosios 
Gadynės” ir “Laisvės” nau
dai. Už tai kuopos narius 
reikia pagirti.

M. Zaranskas.

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

30 d. spalių tapo paliuo- 
suotas iš kalėjimo drg. J. 
Kučinskas. Jis išbuvo kalė
jime 4 mėnesius už nesire- 
gistravimų. Bet teismas j:; 
paliuosavo, — sėdėjo tik iki 
teismo. *

♦ *
4 d. spalių buvo vyčių pra

kalbos. Kalbėjo “Darbinin
ko’* r-* aktorius, bet pirmi- 
ninKi lepasakė pavardės. 
Jis nekalbėjo, bet pliauškė ir 
visaip socialistus plūdo. So
cialistai prašė balso, bet mū
sų vyčiai paprastai balso ne-

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

Nors tankiai telpa laik
raštyje žinių apie vietos lie
tuvių draugijų veikimų, bet 
abai mažai matosi arba, ge
riau sakant, visiškai nesi
mato apie moterų veikimų.

Apie vietos lietuves nieko 
gero visuomenei negalima 
pranešti,nes jos jokiame vie
šame veikime nedalyvauja ir 
prie jokių draugijų neprisi
rašo, išskyrus dviejų, kurios 
priguli prie L. S. S. 70 kuo
pos. Mat, mažai jos atkrei
pia atydos į visuomeniškų 
veikimų. Teisybė, ne visos 
tokios, yra keliatas, kurios 
netik atsilanko į viešus pa
rengimus, bet ir simpatizuo
ja darbininkiškoms draugi
joms — veikia L. D. L. D. ir 
S. L. A. kuopose, bet tokių 
randasi mažai. Dabar geis
tina būtų, kad tos moterįs, 
kurios supranta naudingu
mų darbininkiškų draugys
čių, pasistengtų sutverti 
Lietuvių Moterij Progresy- 
vio Susivienyjimo kuopų, o 
jau tuomet ir moterų veiki
mas padidėtų.

Aš manau, kad L. S. S. 
vietos kuopos draugai pasi
stengs moterims padėti su
tverti kuopa, pavarys smar
kesnę agitacijų. Tik pačios 
moterįs neprivalo snausti, 
turi prisidėti prie šio svar
baus darbo. Patartina, kac 
Ruzgienė, Maželienė, Stepo
navičienė, Mažeikienė, Bal
trušaitienė ir kitos tuoj aus 
imtųsi už šio darbo, tver-

rai ateis joms į pagelbų.
Taigi moterįs, prie darbo

gučių. Pasirodo, kad mūsų 
komisija norėjo gauti tokių 
knygučių,kokių dar nėra lie
tuvių kalba išleistų. Tas ko
misijos pranešimas bei ra
portas kuopos narių visgi 
neužganėdino ir antrų įneši
mų, kad būtų surengtas per
statymas, jau nebegalima 
buvo duoti, nes ir taip visas 
mitingas praleistas bar
niams.

Patartina draugams dau
giau veikti, bet mitinguose 
mažiau bartis ir neužsivari- 
nėti ypatiškumų, nes dabar 
susieina keli ir jau pasidaro 
tokias taisykles, kokios 
jiems patinka, o kitiems na
riams mažai duoda ir kal
bėti.

GREAT NECK, N. Y.
Šiame kampely randasi 3 

pašelpinės draugijos ir 2 po
litiškos, — viso 5, bet visos 
mažai kų veikia. Aš čia ne
kalbėsiu apie pašelpines 
draugystes, nes jos niekad 
nesirūpina visuomeniškais 
reikalais, — jų užduotis rū
pintis savais reikalais. Bet 
politiškos draugystės turėtų 
daugiau veikti, ypatingai 
šiais metais, kuomet labai 
reikalingas veikimas. Kada 
visame pasauly didžiausia 
suirutė, tuomet ir draugai 
mažai rūpinasi visuomeniš
kais reikalais. O juk reikia 
atsiminti, kad kitur veikė
jai sukimšti į kalėjimus dėl 
kapitalistų naudos. Todėl, 
draugai, męs irgi negalime 
rankas susidėję sėdėti, bet 
privalome veikti, kiek galė
dami. Dabar męs jau gau
name atsišaukimus, reika
laujančius pagelbos, o kaip 
męs galėsime pagelbų su
teikti, kuomet neturime pi
nigų, — iždai tušti? Vadi
nasi, prisieina veikti, prisi
eina rinkti aukas ir patiems 
aukuoti. Čia aš priminsiu at
šalusį veikimų ir L. S. S. vie
tos kuopos, kaipo politiškos 
organizacijos. Dar pa vasa
ry j e tapo nutarta, kad su
laukus rudens perstatyti 
scenoj kokį nors veikalėlį. 
Tam darbui buvo išrinkta 
komisija, į kuria įėjo gabes
nieji draugai. Pirmiaus vi
suomet komisijos gaudavo 
vėjo, jeigu neatlikdavo savo 
darbo. Nuo šios komisijos 
laukta didelių darbų, bet 
praslinko keli mėnesiai lai
ko, o dar nuo komisijos jo
kio pranešimo nesigirdi. Da
bar jau laikas būtų veikalų 
pastųtyti, bet komisija pra-

Lėtesnieji nariai, matyda
mi, kad smarkuoliai nieko 
nenuveikė, apart barnių, 
griebėsi už darbo, — pra
dėjo organizuoti bešališkų 
jaunimų ir surengė balių, 
pelną skirdami politikos ka
liniams. Susiorganizavo a- 
pie 22 nariai ir surengė 3 d. 
lapkričio balių su įvairiais 
pamarginimais. Bet ir šiam 
prakilniam sumanymui tūli 
politikieriai dar norėjo už
kenkti, vienok tas jiems ne
pavyko, — balius tapo su
rengtas ir viskas puikiai nu
sisekė; publikos susirinko ne 
mažai, ypatingai daug buvo 
iš Brooklyno. Publikai už 
skaitlinga atsilankymų tariu 
širdinga ačiū.

Pelno liko $16.02. Apart 
;o, aukojo šios ypatos: Ona 
Vasiliauskiūtė — $1.50; J. 
Masiulis — $1.00; M. Smai- 
džiūnukė — 25c. Viso $2.75. 
Vadinasi, pasidarbavus jau
nimui, padaryta $18.77 dėl 
sušelpimo politiškų kalinių.

Linkėtina jaunai draugi
jai ir ateity pasekmingai 
darbuotis ir geistina, kad 
prie jos visas vietos jauni
mas prisidėtų, tuomet gali
ma būtų daug daugiau nu
veikti. J. R.

LOWELL, MASS.
Vietos lietuviai nesnau _ .

džia, bet darbuojasi, kiek nešė, kad dar nieko neveikę 
galėdami, — veik kiekvieną ir pasiteisino, kad negalėjusi

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

Buvusis socialistas Lun
nas gavo baisų smūgį. Tas 
žmogus iš kailio nėrėsi rin
kimų laike. Kaip aš gyve
nu Schenectady per 17 me
tų, tai dar negirdėjau nei 
vieno kandidato išniekinant 
socialistus, kaip tas renega
tas George R. Lunn išnieki
no. Nors jis nekandidatavo 
į miesto mayorus, betgi vedė 
didelę agitacijų už savo ša
lininką demokratų F. Coope- 
ra. Jei F. Cooperas būtų 
buvęs išrinktas miesto ma
joru, tai Lunno draugai ir 
šalininkai būtų buvę paskir
ti į municipališkas vietas. 
Pats Lunnas būtų daugiau 
miesto dalykus tvarkęs, ne
gu Cooperas. Jei Lunnui bū
tų pasisekę pravesti demo
kratų kandidatus į miesto 
ir pavieto viršininkus, tai 
jam būtii viltis laimėti į 
New Yorko valstijos guber
natorius 1918 m. rinkimuo
se.

Nors Lunnas niekino soci
alistus, išvadindamas šlykš
čiausiais žodžiais, kaip tai 
šalies išdavikais,kaizerio ša
lininkais, slackeriais ir t. t., 
bet nieko nepešė. Nors žmo
gus kuo galo negavo lieda
mas tulžį ant socialistų ir 
republikorų, o vienok nei 
vienas demokratas nebuvo 
išrinktas j miesto ir pavieto 
urėdus. Viskų užvaldė re
publikonai. kurie nuo 1907 
m. nei kartų nebuvo išrinkti.

Nepaisant, kad abej’os ka
pitalistų {partijos varė šlyk
ščiausią agitaciją prieš sod^

alistus, o vienok jų balsai 
užaugo ant 154 nuošimčių.

1916 metais d. Merrill į 
kongresų gavo 1278 balsus, 
o šįmet į majorus gavo 3,144 
balsų (dar nepriskaičius ka
reivių balsų).

Iš Devens, Mass., kempės, 
kur randasi Schenectady ka
reiviai, atėjo žinių, kad bal
sai ve kaip pasidalino: re- 
publ. Simon 1466, Merill— 
1026, o dem. Cooper tik 43 
balsus.

Kaip girdėt nuo demokra
tų politikierių, jei Lunn’as 
nebūtų kalbėjęs ant kariš
kos platformos, tai gal kokis 
kandidatas ir būtų laimėjęs. 
Žmones, kurie išgirdo Lun- 
no kalbą, manė, kad tas 
žmogus pamišo. 1916 m. 
kandidatuodamas į kongre
są niekino karę visokiais bū
dais, girdi, kurie norit ka
rės — nebalsuokite už ma
ne. Kaip tik tapo išrinktas 
į congresą, balsavo už karę, 
balsavo už konscripciją ir 
važinėdamas su prakalbo
mis varė agitacijų už kons
cripciją, o šįmet Lunnas ir 
jo mašina reprezentavo ka
rinę žmonių pusę, manyda
mi, kad tuomi laimės, bet, 
nabagai, apsivylė ir demok
ratų mašina tapo atsakan
čiai sumušta. Šįmet 2,799 
balsus gavo mažiau, negu 
kad pernai ant Wilsono, 
kaip jis ėjo ant taikos plat
formos. Pasirodo, kad di
džiuma Schenectady žmonių 
nenori karės. Kitas daly
kas — tai džiaugsmas Sche
nectady žmonių, kad didelį 
demokratų bosą paguldė po
litiškai, kuris, turbūt neatsi
kels. Žmonės abelnai supra
to, kad Lunnas, tai politiš
kas “sukčius” (faker); jei 
ne Lunnas, tai socialistai 
Schenectady būtų tiek nenu
kentėję ir būtų daug augš- 
čiau stovėję, negu kad šian
dienų.

Ateis laikas, kad žmonės 
supras politikierių visokias 
šunybes.

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

6-tų d. lapkričio miesto 
rinkimuose socialistai gavo 
8,241 balsų. Kadangi 1915 
m. gauta tik 1,400, tai balsų 
skaičius labai žymiai paau
go. Išrinkta du aldermanai, 
du “supervaisoriai” ir du 
konstėbeliai. Socialistų 
(Partijos lokalas išrinko “Pa
tariamąjį Komitetų”, kuris 
žiūrės, kad išrinktieji socia
listai netik kad neperžengtų 
Socialistų Partijos principų, 
bet, reikalui esant, suteiks 
jiems ir patarimus. Taip ir 
reikia.

Lapkričio 11 L. S. S. 7-ta 
kuopa turėjo diskusijas te
moje “Ar reikalingos mote
rims lygios teisės?” Nors 
principinių priešų davimo 
moterims lygių teisių ir ne
buvo, bet visgi diskusijos 
buvo gyvos. L. S. S. 7-ta 
kp. išrinko komisija iš 5 na
rių, kuri per žiema rengs 
prakalbas, paskaitas, disku
sijas ir kas tik papuls po 
ranka naudinga dėl agitaci
jos ar prasilavinimo. Toji 
komisija bandys susinešti su 
aplinkiniais miestais dėl pa
rankesnio surengimo pra
kalbų, kaip tai su Clevelan- 
du ir kitais Ohio miestais. 
Taipgi su Binghamtonu ir 
kitais New Yorko valstijos 
miesteliais. *

♦ *
Šiuose miesto rinkimuose iš 

rinkta į miesto ofisus 6 so
cialistai, 1 demokratas, kiti 
visi republikonai. Demokra
tams nosis. Kas baisiausia, 
tai kad lietuviška bažnytėlė

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

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

Department©.
Šisai Bankierius siunčia ir maino pinigus sulyg pigiausių Čienių, 

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

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

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

nuo naujų metų bus socialis- prakalbų ir t. t. Yra tam 
tų atstovaujamam varde, tikri žmonės “maišytų srio- 
kad, apsaugok šventas Jur- vių” (ten rasi merginų taip
gi, ir kiti šventieji jie nesu- gi!), na, kartais jie ir suda- 
griautų jos. ro naktinį “chorų”.

Jeigu vaikinų darbas, kad 
pasiuntė “Kovai” ir L. S.’ S. 
centrui užuojautos rezoliu
cijų (kuri, ant nelaimės, tur
būt tilpo “Kovos” gurbe, ne- 
išvydus pasaulio!), tai kų gi 
tuokart merginos veikė? Ar 
jos nei kuopos susirinkime 
nebuvo ?

Dar atkartoju: gerai, kad 
d. buvo prakalbos. Kalbėto- rašo. Bet reikia rašyti su 
jum buvo p. Vitaitis iš New faktais, o ne taip, bile “ra- 
Yorko. Kalbėjo apie nau-' syti”... 
dingumą organizacijos S. L. 
A. ir apie Lietuvos laisvę. 
Prakalba buvo gana švari ir 
nieko neužgaunanti. Pas 
socialistus gali būti tik skir
tinga nuomone, negu kalbė
tojas aiškino, apie Lietuvos 
laisvės išgavimą, o šiaip jau 
viskas galima pripažinti ge
rai. Girdėjau, kad patys S.
L. A. nariai (tautiški-kleri- 
<alai) nepasiganėdinę kalbė- 
tojum, kam perdaug kairus. 
Prie kuopos prisirašė kelia
tas narių, taipgi pardavinė
ta literatūra S. L. A. laidos.*

*

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

Spalių 30, 31 ir Lapkričio 
2 d. buvo S. L. A. kuopos pa
skaitos, arba taip vadinamo
ji: “Sveikatos ir apdraudos” 
savaitė. Į paskaitas publi
kos lankėsi labai mažai, apie

*
Keliolika L. S. S. kuopos 

narių (su kuopa nepasitarę) 
įsisteigė nuo Lapkričio 1 d. 
naujų draugijėlę, pavadin
dami ja “Aušrine.” Nusi
samdę Tautiškame Name 
pas Fotografų rūmų ir žada 
lavintis rašybos, aritmeti
kos, diskusuoti ir t. t. At
dara bus kas vakarų. Kad 
tik tie geri užmanymai ne
nueitų ant tuščio, kaip ir 
langelis praeityje likusių.*

* *
Iš mūsų miesto jau tan

kiau matyti laikraščiuose 
korespondencijų. Atsirado 
rašytojų. Gerai. Bet kad 
tūli rašytojai perdaug nura
šo, tai nevisai gerai. Štai 
“Laisvės” No.89,Jaunas Vai
kinas, pasiremdamas “Ko
vos” administratoriaus laiš
ku, nušneka, būk mūsų mie
sto visas lietuvių judėjimas 
rymo ant merginų pečių. 
“Prakalbas, koncertus ir ki
tokias pramogas rengia 
merginos.”

Pora metų atgal, kaip ėjo 
balsavimas dėl suteikimo 
moterims lygių teisių, mūsų 
miestas balsavo už 4914 b., 
prieš 4542. Reiškia bing- 
hamtoniečiai ir tada viršijo 
už moterų teises. Dabar gi 
priešų skaitlius truputį nu
puolė. Už paduota balsų 
5995, prieš 4260.

Nors miesto majoru iš
rinktas demokratas, vienok 
“draugas” Charna neišrink
tas ant demokratų tikieto 
ant Constable. Republiko- 
nai viršijo dideliu skaitliumi 
balsų ant to urėdo. Charna 
iš socialistų prašalintas, pas 
demokratus “džiabo” nelai
mėjo ir vargk, kaip vargęs.

Jau 36 metai kaip 
gyvuoja Prof. Stern 
Šokių Mokykla, 952 
Broadway, kamp. 
Myrtle Ave. Brook
lyn, N. Y.

Waltz, Two Step, 
Foxtrot, One Step 
ir (vairus naujausios 
mados šokiai moki
nami, privatiškai ir 
kliasoje. Mokestis
nuo S5.00 iki $10.00 pagal šokių. Mo
kykla atdara nuo 9 ryto iki 11 vai. 
vakaro, taipgi ir nedėliomis. Mokina
me balių šokių ir stage’iaus. Klausk 
atsilankydamas informacijų.
THE STERN SCHOOL of DANCING 
950-52 Broadway, Brooklyn, N. Y.

Sauja Pipirų 
SENBERNIAMS IR SEN

MERGĖMS
yra taip begalo žingeidi kny

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

Knygoj randasi puikus paveikslai 
Kaina tiktai 35 centai.

Galima gauti pas: A. Pipiminkas, 
. 2023 St. Paul Ave., Chicago, IU. ar-otebetina. Kon-; ba •‘Laisvės” knygyne, 183 Roebimg 

certo šį sezonų dar niekas st> Brooklyn, n. y. 

nei darbščiosios merginos,
nei bendru darbu! Frakai-'
bos — na, koks čia rengi- dien viso pasaulio akis atkreiptos i 

Plnkntnc: ičnpainfi ir didžiQW Europos karę, kuri yra reli- llias. 1 laKatUS išnešioti ll gijos pasekmė, tai būtinai kiekvie-
pirmininkauti. Plakatu dar nas lietuXį* A™v NI A I I I A K N V I . A

! Kadangi tarp visų tautų religija 
užima svarbią vietą ir kadangi fiian-

NAUJĄ KNYGĄ

Kas tai yra
merginos nenešiojo, o pirmi
ninkavo moteris d. Žukienė 
porų sykių, kaipo kuopos or
ganizatorė. į

Toliaus J. Vaikinas sako,’
jog vaikinai užsiėmę degti- Toje knygoje yra nurodytas religi
ni pa D ji iltirt imi 1 ir* i®® atsiradimas ir jos veikimas nuones naiKimmu ir pnsiaeaa pat pirmpradinio žmogaus iki musų 
prie palaikymo automobiliu, dienų.
/„„„„„„b Čia gaunamos ir kitokios visokios(Suprask, jais važinėjasi), knygos. Reikalaujant katalogo ar at-i 
Kad yra tokių vaikinų, tai »>ko
ne prie rengimo koncertų, |u Atlantic su ^ .Boatoa. Mam.

RELIGIJA?
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TeL 2372 Greenpoint.
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Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pij&nus.
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Ar nori gauti dykai knygy?

■i

E

455 (Iia id Street, Brooklyn, N. Y.

mano praktikos, aš

ir

f

Severas Tab-Lax

Antras metinis <g;

‘Laisves
koncertas

i bus 16 December $
/

l#l

30c.
20c.M

H

2b4 FRONT SI 
c Brooklyn. N T 

Aoiepiion* 7867 Mala.

APTIEKA
^ETUVIS PAS LIETUVI

Vie- 
de- 
Tai

Cukrinis vidurių suliuosuotojas. Vaik«ms 
ir suaugusiems. Kaštuoja 10 ir 25 centus.

GRAIh'lGUS (Undottt
LAIDOTI v n; DIRE1G;

ibalsamuoju ir '.a'doiu '.ctcrvunlHt 
ant visokių kapiniu.

Parsamdau Automobii.oti ii Kari* 
tas Veselijoma,'Krikštynoma h sialj 
pasivažinėjimams

Ofisai:
144 N. bth S1,
Brooklyn. N. Y

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

/

Dr. Ignotas tokus'
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. ši

Bell Photic, Dickinson 3995 N. L.j!

Dr. Ignotas Stankus

ir Severa’s Medicated
Skin Soap

(Sevoros Gydantis Odinis muilas.) Kaštuoja 25 cent us

1 Aptiekoje reikalaukite vien Sevcros sutaisytu gyduolių ir
i neimkite jokią užvaduotoją. Jeigu aptiekorius n.galėtą
, išpildyti jūsų reikalavimo, tai parsitraukite tiesiog nuo 

; W. F. SEVERĄ CO., cea» RapUs. i6Wa.

SKAUDĖJIMAI IR DIEGLIAI 
nuo reumatizmo, neuralgijos, strėnų diegimo 

ir “sciaticos” greitai prašalinami, jeigu z

SEVERA’S
SOTHARD OIL

(Scvcros Gothardiškas Aliejus)
yra pavartojamas tepimuisi. Jisai sumažinti už
degimą, prašalina tinimą, ir Kpmalšo mėšlun

giškus traukimus ir ^tingumą.
Kaštuoja 25 ir 50 centų. Gaunamas kiekvienoje aptiekoje.

K? papasakojo du rūsy 
Kareiviu apie Lietuvą

TKISlNGIAUBlA (r LSRIAUMIA 
" '.imivifik a

Du rusai kareiviai, kurie 
buvo suimti yokiečių*belais- 
vėn, bėgo iš tonais. Juodu 
dirbo ties Klaipeda pas tū
lą farmerį. Pabėgti jiems 
pasisekė per Kauno guber
niją.

Štai ką tuodu prabėgusiu 
kareiviu papasakojo “Santa
ros” korespondentui:

“Vargo vejami, susitarė- 
va bėgti per Lietuvą pas sa
vuosius. Rubežiu nesunku 
buvo pereiti; greit atsidūrė- 
va Raseinių paviete. Ant ru- 
bežiaus visur veikia vokiečių 
muitinės. Rusų muitines, 
riokso išardytos. Iš Prūsų j 
Lietuva nieko neleidžiama i- 
vežti, gal tik kontrabandos 
būdu kas pakliūva; o kontr- 
abandistų esama, nors juos 
ir gaudo. Neįleisdami nieko 
iš’Prūsu i Lietuva, iš Lietu
vos tečiaus iščiulpia ir išga
bena viską, kas tik kokios V 7 
vertės turi. O Kauno gub. 
šio bei to nemaža atsiranda. 
Perėję skersai ir išilgai, ]>a- 
matėm, kad Kauno guberni
ja turtingesne, negu Prūsai. 
Čia, tiesa, naminių gyvulių, 
mažiau ir laukus dirbti sun
kiau, tečiaus parėję Rasei
nių,Šiaulių pavietus per 
Gruzdžius iki Auco, Kurše, 
ir atgal per Panevėžio pa
vietą iki Rokiškio visur ma
tėm gražų užderėjimą. Duo
nos visur matėme pas gy
ventojus nemažai ir patįs 
mudu gaudavova iš gyvento
jų kiek norint. Duona vie
tomis avižų miltais maišyta. 
Kurše visai duonos nėra, ir 
todėl mudu priversti buvom 
grįžti atgal. Laukai nevi- 
sur pilnai užsėti dėl arklių 
stokos, darbininkų, gal ir sė
klos. Iš kur pas lietuvius 
duona mudviem net nuosta- visi jie ginkluoti vokiečių ar 
bu buvo. Matomai jie gud-1 ™.slJ šautuvais. Nelabai jie 
riai ją mokėjo taupyti ir iš- hijo net vokiečių žandarų, 
laikyti iš praėjusiu metu. Reikėtų visa bataliono ka- 
Gudrus vokietys, bet vieti- riumenės, kad juos suvaldy- 
niai gyventojai, rodos, nesi-11'. Nakvoja jie miškuose iš
duoda savę apgauti. Patiko ’ kastose duobėse ar tankiai 
mudviem lietuviai, širdin- n«t ūkininkų pirtyse. Nak- 
gi geri žmonės; labai pri- 
jaučia nelaisviams. Duoda 
pavalgyti, sušelpia duona, 
pašnekina. Tankiai net ap
daru suteikia. Retai, labai 
retai teatsitinka, kad nelais
vi vokiečiu žandarams iš
duotu. Pataria kur ir kaip 
eiti, kad žandarų išsisaugo
jus.. Baisiai neapkenčia žan
daru, šelpia, kiek galėdami 
Belaisvius - pabėgėlius.

Blogai Vilniaus guberni
joj; žmonės bedinesni ir tam 
sesni; nekenčia nelaisvių; 
tuo išduoda žand 'ram Net 
patys saviškius išduoda, vo
kiečiams,jei kas sušelpia ne
laisvi; žmonės daugiausia 
tenai lenkai igesd’^i žanda
rų, patys savųjų Lijo. Męs 
nelaisviai - pr,-e'Tmai'gerai 
tą žinom, todėl ei labiausiai 
slapstomos po Kauno guber
niją Vokiečiai smarkiai 
baudžia už šelpimą nelais
vių, už pavalgydinima nelai- 
svio 500 markiu pabaudos 
ar kalėjimas. Lietuviai bai
siai nekenčia vokiečių ir jų 
žandarų; laukia, kada juos 
išvaduos rusų armiją. Jei 
dar šią žiemą reikės po vo
kiečiu kentėti, tai nežino, 
kain gyvi išliksiu.

Nors užderėsimas laukuo
se puikus, bet vargšai lietu
viai žino, kad jiems už jų 
prakaitą tik džiaugtis gali
ma, o naudotis netbks. A- 
kvlus vokiečių žandarai vis
ką žiną, viską užsirašę. Turi '* — M * M «

kų. Užaugus javams žanda
ras bus, kaip čia buvęs, ir 
ims sau, kiek norės, palikda
mas ūkininkui trupinius, lie
kanas. Kol nebus javai iš
kulti vokiety s, kaž kaip jį 
spaustų, visokiomis jiegomis 
laikysis. Tokiu būdu jie iš 
žmonių viską atima viščiu
kus, paršiukus, kiaušinius, 
avių vilnas. Buvo prisaky
ta nupjauti trumpai visiems 
arkliams uodegos, o ašutus 
pasiėmė be užmokesnio. Vi
si arkliai be uodegų, 
nas ūkininkas pasėjo 
šimts tabako diegų.
jam pasakė: augink; už dar
bą vieną diegą pasiimsi sau. 
Jei ko neatima, tai už tą rei
kia jau duoklę mokėti. Rei
kia mokėti už laikymą ar
ki iii, karvės, kiaules. Už 
nulaidą šunį mokama 10 ru
blių, už pririštą 5 rubliai.Už 
kate 5 markes, už vištą'1 
mk. Kiekviena šeimyna tu
ri pati savo žemę dirbti. 
Dvarų žemė nelaisvių dir
bama, o lietuvių nevaro. Tik 
šventadieniais, kada žmonės 
švenčia, tai žandarai gaudo 
vyrus ir varo tada į dvarą 
pasidarbuoti. Tankiai daro 
medžiokles po bažnyčias, ka
da tenai susirenkama mels
tis. Jaunesnius vyrus tai 
suima ir prie darbo stato. 
Varomi lietuviai plentų 
dirbti, kelių taisyti, prie 
gelžkelio, buvo vežami net į 
Vokietiją. Už darbą nieko 
nemoka. Bet su jais beveik 
nieko vokiečiai negali pada
lyti ; bėga, kas gyvas ir slap
stosi po miškus, kaip ir ne- 
laisviai - pabėgėliai.

Nelaisvjų - pabėgėlių pil
ni Lietuvos miškai, ypač 
Kauno gubernijos. ’Beveik

DYKAI! E X

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. —:— —:— —:—

čia padėto

3

Pasidarbuokit, nes tos knygos neilgai bus duodamos

M

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 SPEC1JALIŠKUMAS.

Auksinės kepuraitės — 45 ir augščiau.
Tiltukai (Bridge teeth) — $1 ir augščiau. 
Užpildymas auksu — $1.00 ir augščiau. 
Užpildymas sidabru — 50 c. ir augščiau. 

KALBAME LIETUVIŠKAI IR LENKIŠKAI.

tį pastatoma ginkluota sar- u 
gyba. Maitinasi visi iš vie- į 
tinių gyventojų rankų, ačiū ( 
lietuvių gerumui. Už tai pa- ( 
deda jiems darbuotis lau- i 
kuose: šieną pjauti, mėšlus i 
vežti ir t. t. Jei, pavyzdžiui 1 
prireikia nelaisviams taba- 1 
ko, tai eina visu būriu j mie- 1 
stelį ir parsineša. Vieni ei
na krautuvėn, kiti iš oro da
boja. Taip buvo Kęnstanti- 
navos miestely: nelaisvių < 
būrys atėjęs į miesčiuką su
riko: ura, visi žandarai iš
bėgiojo. Gavę ko reikia, iš
sinėšino atgal į miškus. 
Laukuvos miestelis buvo 
sumanytas užpulti, kad su
imti vokiečiu viršininką ir 
žandarus. Nelaisviai ant jų;
i pykę už tai, kad tie vokie
čiai perdaug aštriai elgda
vosi su lietuviais, kad duo
davo nelaisviams maisto. 
Lietuviai gi visai nekalti, 
nes, jei jie ir nenorėtų duo
ti, tai būtų priversti tą pa
daryti, kada iš jų reikalam ’ 
ia ginkluotas nelaisvis - pa-! 
bėgėlis. Nelaisviai taipgi 
tariasi neduoti vokiečiams 
grūdų, kada jie mėgins vež
tis atėmę iš vietinių gyven
tojų. I

Vokiečiai matomai visai 
nesirūpina šiuo užimtu kra
štu, jie tur būt nusimano, 
kad jiems galų gale neteks. i.

Kai kur yra naujų kelių 
pratiesta ir plentų padary-i 
ta. Apie Šiaulius vokiečiai 
stiprina pozicijas. |

Hutainau receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie recoptaJ 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. 
Tai vienatinė lietuviška aptin
ka. Bostonė' ir Massachusetts 
valstijoj Gyduolių galit Rauti, 
kokios tik pasauly yra varto
jamos. Galit reikalaut per lai- 
Ikus, o aš prisiųsiu per expr»-

1 MDLAUSKAfi.
tptiekoriug ir Savininkai 

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

Fol, So. Boston, 21014 ir 21018.

ligų priešas —
MŪSŲ DRAUGAS. 4

Žmogus linksmas ir ra-’3 
mus, kol jis sveikas. Papras-^2 
ta liga padaro žmogų nelai-j 1 
mingu. Tankiausiai žmogų | 
kankina vidurių arba skil- 
vio ligos — nemalimas,, dis- $ 
pepsija, diegliai ir skaus- | 
mai, išpūtimas, diegliai šo-' J 
nuošė, krūtinėje ir nugaroje, v 
užstojimas gerklėje ar krū- | 
tinėje ir t. t. Tas paeina £ 
nuo nereguliariško ir ne- Z 
normališko skilvio. Geriau- J 
sias vaistas, kuris apsaugo- ■, yj 
ja nuo tų ligų arba greit jas: ® 
prašalina — tai Provizo- • įa 
Haus Vinco J. Daunoros 
TREJOS DEVYNERIOS 
arba TREJANKA. Tai ne-j 
įveikimas ligų priešas, o į 
kartu mūsų draugas. Rei
kalaukite to draugo pas a- 
gentus arba tiesiog prisiųs- 
dami 50 centų pačtos ženk
leliais. Vincas J. Daunora, 
Provizorius, * 229 Bedford 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Physician and Surgeon (lietuvis gydy- 
gtojas ir chirurgas pal>aiges 1 ndianos į’įį 

Universitetą) Gydo visokias ligas vy 
ru® moterių ir vaiku Daro operacijas. 
Ofiso valandos: 911 ri<o. 2 4 pa piet. 7-9 
vakaro. Nedelionis; 9-11 rito 1-4 po piet.

.><•

Vincas J.lDau norą
AP.TIEKORIUS

PAIN-EXPELLER
tai kiekvienos šeimynos geriausis’ draugas, kuris 
tikrai pagclbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.

Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
didelį.
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę dienią.
šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
Lutų ant pakelio ženklas „INKARAS" ir žodis 
„I.OXOL,” o taipgi musų pavardė.
Tikrasis PAI N-EXPF.LLER IS parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių 

gubai daugiau, negu už 35 centus.
F. AD. RICHTER & CO

74-80 Washington Street, New York I

SERGANTIEJI!

S4S EAST 22

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ U 
PRIEŽASTIES LIGOS?

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

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

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

Cių jaknų ir tr.
Dėl gydymo

su didžiausiomis pa
tai:

pilvo, širdies, plai- 

nervų ir ligų
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. Neatidėiiokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinomą:

D R. LEONARD LANDES
Ofiso va!.: nuo 10 va), ryto iki 8 

vai. vakare, šventadieniais nuo 1® 
v. ryto iki»4 vai. po pietų. 4
140 E. 22nd St , Lexington ir

3rd A ve., New York City.

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS! o ►—<
Švęsdarfii savo 20 metines su- M 
kaktuves biznio, męs nuspren- E 
dėm padaryt nupiginimą. Gra- -50 
mafonas už kurį pagal jo ge- £ 
rūmą ir išdavimo balso, ture- 
turn mokėt $50.00, bet dabar 
parduosime su 12 dainų pagal O 
jūsų pasirinkimą už $16.50 
Tūkstančiai parsiduoda kas- g 
dien ir jeigu nori pasinaudot ;> 

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

‘246 Bowery, New York, N. Y.

Pi
C
CL

įj|iinRUiiiiii!i!mnffwi!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮiT!TTiimHHiiiiiiiirmHr!wwBiii 
y^llHUlililiililuitUIUIIIIIIIIIUIIIIIIlUIUlllllUl^limIUlllUtlllUjtllHitilHIIHHWHU

= =

$1.00 ANT 
savaites 
Pristatom j namus ir 
mas apielinkes, Jersey 
York, Central Broklyn, 
peth, ir tt.

MACYS FR0S 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET 

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

toli- 
Nevr 
Mm**

VISUOMET PIRKIT

ČEVERYKUS
Naujausios mados

✓

FAS

J. MARTINAITI
157 GRAND ST.

BROOKLYN, N.Y.
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I
 DYKAI, DYKAI! AA ištraukiu dantis be skausmo ir veltui 

tiem, kurie duoda taisyt ir naujus ideti. lisas darbas visiškai be 
skausmo. Dr. Cha«. TeschberK yra Kerai žinomas kaipo speeialis- 
tas įvairiose atsitikimuose. Ateik ir duok išegzaminuot. Informa
cijos dykai. Mano karūnos ir tiltukai 22 karato. Darbas Kvaran- 
tuotas. Ofiso valandos: nuo 9 A. M. 
sas uždarytas 
DR CHAS TCSCHHBRti, l). D. S. 
500 Grand St. 
Kalba,Lietuvižka. Lenkiškai, Rusiškai.

karato.
iki S: 30 P.M. Petnyči >mis ofi- 

Ne.toliomis nuo 10 A.M. iki 1 P. M.
Liet. Dentistas

Kampas Union Ave. Brooklyn, N. Y.
Tol. Stato? 3698

Telephone itk (IraanpolaL
Daktaras J. MISEV1ČL

Specialistas girdite Ir 
Plaučių ligų.

Nue S—10 ryto
Nuo 12—2 po piet
Nuo 6—8 vakare.

270 BĖK H Y STREKT 
BROOKLYN, N. Y.

Tai. 2320 Greenpoint

J. GARŠVA

PUIKIAUSIA

SPAUSTUVE
Gražiai padaryti spaudo* darbai patrauki* kiekvieno ak}.
Atsakantis pagarsinimas priduoda žmogui norą eiti ant rengi*, 

mtj pramogų.
Todėl, draugystės tr kuopos, kada rengiat balius, teatrus, ar 

t Šiaip pasilinksminimus, visados duokit darbas "Laisvės” 
spaustuvėj. Meo padaromo visokius spaudos darbus gražiai, 
greit Ir pigiai.

“LAISVES" KNYGYNE
Randasi (vairių naudingų knygų, kurias patariame kiekviena 

perakaitytl.
Kas skaito, tas daugiau line Ir tam nereikia pralyti kitų paa. 

kinbno. Reikalauk kataloua



•r*

Kryžius
IBKIBKO

st

st.

st.

Ill.

f
im

Pa.
•Centro Park, Ill.Pa.

Park, Ill.
Pa. IllF. Pikšris, 1331
Pa.

Pa.

10

Pa.

K. LUTKAUS Pa.

Pa.
ŽODIS Pa.

10-tos

11-tos
Pa.

12-tos
Pa.

Pa.
Pa.

LIETUVIŠKA APTIEKA

nue

Ill.

Ill.

Ill.

*
* *

Komitetas.

St.

St.
st.Pl.

127 Bond sd

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

$1.01 
1.05 
i.oe 

,-50e

802 E. Market St.
Susirinkimai atsibūna paskutinį pa- 

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

Centro
P. O.

Susirinkimai atsibūna kas paskuti
ni nedBldlenį kiekvieno mėnesio, J. 
Neffo svetainėje, 1600 So. 49th Avė., 
Cicero, I1L

228 First St. 
Iždininkas A. Balinskis,

153 Ripley PI.
Kasos Globėjai: St. Baltutis,

147 Clark Place.
P. Kablis, 810 Pine St.

Maršalka fL, Budrią

Park, 
kas trečią 

savaite kiekvieno mėnesio Frank and

vai. vakare. 
Nedčliomis ir šventadieniais nuo 
vai. iš ryto iki 2 vai. po piet.

644 Penn Avenue
PITTSBURGH, PA.

L O UUO pLlllXUb

K. Vytauto

Dpi Ir a lin VYRŲ mokintis 
i'Clžict < IU gd barberio amato. 

a Darbą gausi visada. Reika- 
JųZ Ituk informacijų.

OAW. Nossokoff’s International 
Barber School, 1102 Penn 
Ave., Pittsburgh, Pa.

mMM

Didžioji dalis kuopų įr drau- 
' gysčių lošia teatrus tik dėl 
nelno. Ir nestebėtina, kad 
ynkiai galima matyti loš
iant visai menkos vertės vei
kalėlius. Nes čia, mat, ir 
mažai triūso ir mažai iškas- 
čių, o pelno, kartais, lieka 
kaip ir nuo gero veikalo. Nė
ra kas kalbėti apie bespalves 
grupes, kurioms pelnas tik 
ir terūpi. Bet užtai L. S. S. 
ir L. D. L. D. kuopos ir ki
tos darbininkiškos grupės, 
statydamos ant scenos vei
kalus, turėtų daug atydos į 
tai atkreipti. Nes gerą vei
kalą statant ant scenos, ne
tik kad dailė kėliam a, o ir 
idėja ir neretai agitacija. 
Daug geriau gerą veikalą at 
kartoti, negu kokį menkos 
vertės lošti pirmą sykį. Da
bar, lošimo sezonui prasidė
jus, man norisi atkreipti lo
šėjų atydą į vieną iš geres
niųjų veiknlų,ypač šiuomlai- 
ku—4 aktų dramą “Kry
žius ”, parašytą B r. Varg
šo būnant ligonbutyje prieš 
pat mirtį. Vaizdelis paim
tas iš gyvenimo Lietuvoje, 
tik dabartinei karei prasidė
jus. Kaip pats autorius sa
kosi medžiagos veikalui sė- 
męs iš pabėgėlių laiškų ir ki
tų ištikimų šaltinių. Taip 
kad visa drama labai natu- 
^ališka ir karės baisenybes 
parodo pilnoj to žodžio pra
smėj. Taipgi parodoma, kaip 
Lietuvos Ūkininkai—jau
nuomenė ir inteligentija pa
sitiko karę ir kokias nelai
mes karė dėl jų atgabeno. 
Perstatymui irgi nėra labai 
sunkus, sulyginus su nauda, 
kokią jis atneša.

Lazdynėlis. 
Rochester, N. Y.

tik dėl to, kad gavus progą 
lankyti Propagandistų rate
lio mokyklą.

Konferencija pavedė Ra
telio sekretoriui surasti ins- 

[truktorius (mokytojus), pa- 
.sirupint svetainę ir paskirti 
vakarus, t. y. kokiais vaka
rais mokysimės.

Instruktoriais apsiėmė dd. 
C. A. Herman, V. Paukštys 
ir gal (abejodamas) L. Pru- 
seika.

Kas link svetainės, tai L. 
S. S. 19-ta kp. duoda svetai
nę. P. ir A. Rateliui 2 vaka
rus savaitėje už dyką. Vaka
rai, kuriais P. ir A. Ratelis 
lankys lekcijas yra šie:

Seredos ir Pėtnyčios va
karais, pradžia lygiai 7:45 
vai. vakare. Kai-kurie Rate
lio draugai norėjo, kad butų 
mokinamas! nedėldieniais, 
bet nedieldieniais jokiu bu
di! negalima, nes instrukto
riai neapsiima duot lekcijas. 
Pirmutinis Propagandistų ir 
Agitatorių Ratelio susirinki
mas — lekcijos prasidės Se- 
redoje, 21 d. lapkričio, 7,30 
vai. vakare, po num. 308 So. 
5th St.r Brooklyn, N. Y. 
Draugai, būtinai stengkitės 
pribūti ant paskirto laiko, 
nes pirmiau negu pradėsime 
mokytis, turėsime apkalbėt 
narių mokesčių klausimą, ba 
išlaidų bus , nes instrukto
riams turėsime bent kiek 
apmokėt už lekcijas.

globėju ir P. Barenas mar
šalka. Pasirodo, kad D. L.K. 
Vytauto draugystės nariai 
pilnai užganėdinti senąja 
valdyba, nes ir ant kitų me
tų beveik visus senus išrin
ko apart iždo globėjo ir 
maršalkos, ba tie atsisakė 
nuo kandidatūros.

DAKTARAS LORENZ
VIENINTĖLIS SPECIALISTAS 

VYRIŠKŲ LIGŲ PITTSBURGHE.
Kalba lenkiškai ir Ru
siškai. Ofiso valandos: 
Panedėliais, seredomis 
ir pėtnyčiomis nuo 9 
vai. iš ryto iki 5 vai. 
vak. Utarninkais, ket- 
vergais ir subatomis 
nuo 9 vai. iš ryto iki 8

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. 
sekretorius J. I. Alexis, 
Box 344 N. Diamond Sta, 

Pittsburgh, 
Iždininkas K. Varašis,

12 and Carson
Turtų Kontrolės 
M. Urlakis, 2126

Ratelio Sekretorius
Pr. Bukšnis.

PRANEŠIMAS BROOKLY- 
NO IR APIELINKĖS 

DRAUGAMS IR 
DRAUGĖMS.

L. S. S. IV Rajono Propa
gandistų ir Agitatorių Rate
lis laikyto j konferencijoj 4 
d. lap., New Yorke, nutapė 
persikelti iš New Yorko į 
Brooklyną.

Lekcijas nutarta imti šie- 
- met senkančiais klausimais: 
1) Politinė Ekonomija, 2) 
Socializmo Teorija. 3) Lie
tuvių kalbos gramatika ir 4) 
Istoriją. Jeigu draugai no
rės mokytis ir kituose klau
simuose, tai bus galima ap- 
kalbet tie dalykai, kuomet 
mokysimės.

* Šiemęt Brooklyno ir apie- 
MinkČs draugams yra labai 
gera proga likti agitatoriais, 
kalbėtojais ar rašyto jais,nes 
lavinimosi būdas taip pui
kiai bus sutvarkytas, kad 
geriau pas mus lietuvius,ro
dos, ir būti negali: du vaka
rus savaitėje mokytojai 
skaitys lekcijas ir kitokiais 
būdais mokys, tokiu būdu 
męs įgysime supratimą abel- 
name socializmo moksle, — 
tai viena, o antra, susipa- 

x žinsime su taisykliška lietu
vių kalbos rašyba. Tokiu ; 
būdu turinti palinkimą prie 
rašymo draugai turės pro- 

. gą likt rašėjais. Toliaus 
19-ta kuopa rengia diskusi
jas vieną vakarą savaitėje, 
ir čia draugams kaip tik 

; proga išreikšti savo supra
timą gyvu žodžiu, sykiu ga
lima prasilavinti ir tokiu bū
du lengva lavintis iškalbys
tės.

Męs manome, kad lankys 
šią rūkyklą ne vien Brook- 

r New Yorko apielin- 
augai ir draugės, bet 
los ir iš tolimesnių 

draugų apsigyvent 
o apielinkėje vien

kės 
atva 
mies 

<Bro6

thio ar kitoks 
vyriški aprčda- 
lai, užeik pas 
mane, o gausi 
viską, vertes 
savo pinigų.

131 Grand St,,
BROOKLYN. N. ¥□

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, 

kp. Sekr. J. Kindaris, 
Ambridge,

13 kuopos.—V. Petra vięia,
P. O. Box 447, Vestaburg,

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

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ 
MAHANOY CITY, PA. 

Pirminika* P. Ysoda,
534 E. Mahanoy Avė. 

Pirmininko Pagelb. J. Kova*,
1227 E. Pino St.

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

Finansų Rašt P. Petčiulis,
1227 E. Pine St

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

eMaršftlka L. Andriuškevičius,

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininku K. Jankausku,
P.O. Box 749, Metros* Park,Ill. 

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

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

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

1814 So. 50th Ave., Cicero,Ill. 
Iždininkas F. Lapinski,

P. O. Box 1109, Melrose Pa*K 
Iždo Globėjai: W. Janėnu, 

Box 675, Melrose
K. Samollonis, 
Box 613, Melrose 

Maršalka A. Piešti*,
P. O. Box 675, Melrose 

Susirinkimai ataibuna

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

802—8th 
Vice-pirmininka* K. Dimša, 

812—8th 
Užrašų rašt. B. Masiliūnas, 

922—10th 
Finansų rašt. J. Waičis, 

1320 Lincoln St., Waukegan, 
Kasierius M. Kairaiti*,

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

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

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

1420 So. Victoria St., Waukegan,Ill 
Pagelbininkas J. Wardau*ka>3, 

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

____ x_______ _______ ______ ___ nedėlią kiekvieno menesio 2 vai. po 
James svetainėj, 23-čia Av*. ir Lak* Į pietų, Liuosybč* avetainėj, 801—8th k»r» 
gatvė, apio 1-mą vai. po pietų. I £L & Sheridan Rd., Waukegan, Ill.

L. Pagelp. Dr-ste “Laisvės” 
Easton, Pa.

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

Vice-Prezidenta* 8. Maoiulevičieei,
820 So. 11th St, E**Un,P» 

Protokolų Raštininkas ir organo pri
žiūrėtojas Alek. Vituris,

812 So. 5th St, Easton,Pa. 
Finansų Raštininkas Mar. Čirba,

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

330 Taylor All., PhillipsburghJiJI. 
Kasos globėjai:

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

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

Susirinkimai atsibūna kas pinna 
Pėtnyčią kiekvieno mėnesio, 8 vai va- 

Anglų Socialistų svetainėj, 411 
Northampton St, Easton, Pa.

p*Qaoeoacac*

SURAŠĄS KNYGŲ. KURIAS GALIMA GAUTI 
"LAISVES” KNYGYNE

Laisvės” laidos knygos

BAYONNE, N. JJ.
Draugai ir draugės, kaip 

jums jau žinoma, D. L. K. 
Vytauto draugystė paėmė 
•Laisvę” už organą ir dau
gumas narių jau užsirašė 
“Laisvę” ir liko pilnai užga
nėdinti. Daugumas “Lais
vės” skaitytojų sako, kad jie 
^L.” geriau patinka, negu 
kiti laikraščiai. Taigi ir aš 
su tuom sutinku, nes laik
raštis “Laisvė” yra tikras 
darbininkiškas laikraštis, 
kuris apgina darbininkų tie
sas, beto “Laisvė” yra koo
peratyviškas laikraštis, iš
leidžiamas darbininkų bend
rovės, o ne kaip kiti jį vadi
na privatišku. Taigi, drau
gai ir draugės, katrie da ne
užsirašėte “Laisvę”, tai nie
ko nelaukę tuoj užsirašyki
te, ir kurie jau užsirašėte ir 
da neužsimokėjote prenume
ratą, malonėkite užmokėti. 
“Laisvę” galima užsirašyti 
pas M. F. Trakimą, 247 Avė. 
E. ir pas V. Sledžių, 48 E. 
19th St. Užsirašykit tuojaus 
ir kitus prikalbinkit.

Nutarta surengt prakal
bas dėl agitacijos už drau- 
gystę ir dėl išnešimo protes
to rezoliucijos, kaslink vers
tino kareiviavimo neturin
čių pirmų pilietiškų popie- 
rų.

20 d. 
balius

Mydosh, 94 E. 21 st St 
A. F. Bayonne, N. J. 
džia 6:30 vai. vakare. Įžan
ga 25c. ypatai. Kviečiame 
kuoskaitlingiausiai atsilan-

žemiau paminėtas gyduoles gailias 
apturėti per pačią:
Nuo reumatizmo .......................
Kraujo Valytojas.............................
Vidurių Valytojas *.........................
Vidurių Reguliatorius......... ..........
Trojanka 25 c., 50 c., ir $1.00.

Ir visokias kitokias gyduoles
visokių ligų, kurios čia dar rtepan*l< 
netos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVB.

BROOKLYN, N. Y. ,

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

Pirmininkas J. Rulis
321 Edward St. 

Vice-Pirmlnlnka* A. Šimonis,
517 Michigan Ave. 

Protokolų sekretorius O. Valiulienė,
622 Hulįn St. 

Finansų Raštininką* P. G. Aleksynas, 
1516 — 14th Av* 

Iždininkas S. Buzinskis,
721 Lincoln Avė. 

Kaso* globėjai:
St. Vazenas, 1529 — 10th St.
P. Kutra, P. O. Box 80 

Maršalka P. Vaitkus,
418 Wall St.

Organo prižiūrėtojas A. Petronis
719 Lincoln Avė.

Susirinkimai atsibtlna pirmą ne- 
dėldienį kiokviene mėnesio, 1010 So. 
Main Street, 1 vai. po pietų.PERSKAITYK! .

Kiekviena* nau
jas- skaitytojas* 
kuris užsirašy* 
pas mane “Lai
svę” ant metų 
ir užsimokės $2- 
50, tai gaus do
vanų knygų ver
tės 1 dolerio ar
ba “Kardą” ant 
metų. Senas 
skaitytojas, Ku

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

jKas užsirašys “Naujienas” v aa> 
metų ir prisius $5.06, gaus dovami 
“Keleivį” ant metų arba knygų 
$1.50, senas skaitytojas gaus dovam 
‘Kardą” ant metų, Kas prisius $1.B* 
už ’’Moterų Balsą”, gaus knygų 
25c, Rašydami pažymėkit, ar esat* 
enas, ar naujas skaitytojas.

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

Pinigus siųskit šiuo adresu: 
cor. j , J. POCIUS, 

P ra- Margaret St, Philadelphia,

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL.

Valdybos adresai:
Prezidentą* F. Aka tekis,

i860—12th Avė., E. Moline, III.
Vice Prez. A. Trepkus,

349 — 10th St4 Moline, III. 
Prot. sekretorius S. Rusteika,

12201 — 7th At*., Molino III. 
Finansų sekretorių* W. Vapsevich,

436—4th Avė., Molino, 
Iždininkas K. Juška,

325—4th Avė., Moline, 
Maršalka S. Esikevičia,

1012 — 16th. Avė., E. Moline,
T. M. Dr-stė susirinkimu* laiko pir

mą nedėldienj kiekvieno mėnesio 
Turner Hall svetainėj, 14th St. ir 6th 
Avė., Molino III.

DRAUGIJOS, KURIOS 
TURI “LAISVĘ” 

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

255 Bond 
Pirmininko Pagelb. V. Balinskis, 

316 Second 
Nutarimų Raštininkas J. Biete, 

108 Inslee

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

Pirmininkė V. Ivaaaoskiati.
1451 East 83rd St

Vice Pirmininkas J. Katkauskas, 
5823 Superior Avenue 

Protokolų Sekretorė M. Misevičiutė 
1452 E. 33rd 8t 

Fin. Raštininkas Antanas Baniai!*, 
1449 East 24th Bt.

Kasierius M. Lavinskas,
8120 Cory St 

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

V. Kvedaravičius
1543 Oregon Ave.

Dainų repeticijos atsibūna kiekvie
ną Seredą nuo 7:30 vai. vakare ant 
Schwab svetainės, 6131 St Clair Ave. 
Mėnesiniai susirinkimai atsibūna kas 
trečią pėtnyčią kiekviena mėnneslo 
nuo 7:30 vai. vak. antSchwab svetai
nės 6131 St Clair Ave. Knygynas 
randasi Neuro* krautuvėje, 2047 Ha
milton Ave. Knygos išduodamos kiek
vieną Panedėlio vakarą nuo 7:88 vai. 
vakare.
< Knygius Pranas Tumosas,

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIRTIN 
IR ŠL1SSELBURGO BASTILIJA 
Parašė V. Paukštys. Jeigu dar kas 
nežino tų baisenybių, kurios deda- 
siRusijos kalėjimuose, jei dar kas 
negirdejo, 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 motenj padėjimas 
buvo gilioj senovėj ir kaip link 
moterų atsinešdavo Kristaus apaš
talai ir pats Kristus kurio mokslą 
skelbia dabartinė musij dvasiškija 
Ypač patartina ją perskaityti mo
terims. Kaina.......................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VELNIAS. Parašė R. G. Ingersoll, ver
te Ferdinand de Samogita. Jojo 
aprašyta visa velnio istoriją, jo 
darbai ir galybė. Kaina ........ 20c.

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

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

RAUDONAS JUOKAS. Parašė L. 
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 besi pietoj imas 
senovėj. Kama............................10c.

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

Apdaryta .....  ..................... 81.00
MEILĖS LAIPSNIAI JŲ IŠSIVYS

TYME. Parašė švenčionilkis. Mei
lės istorija ir jos vystymasis, pra
dedant nuo primityvio žmogaus ir 
užbaigiant šiandieniniu. Kaina.. 81.00.

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

20c

20c

15c

10c
IR

15c

15c.

30c.

BAYONNE ,N. J.
7 d. lapkričio buvo pus

metinis susirinkimas D. L.
K. Vytauto draugystės. Bu- Turtų Raštininkas St. Mickevičius,

• i • - • 180 Front St.
VO rinkimas puses naujos Organo Raštininkas A. Lukoševičius, 
valdybos; į naują valdybą 
išrinkta sekančios ypatos: J. 
Rutkauskas protokolų se
kretorium, F. Lukaitis iždi
ninku, K\ Kuncevičius iždoiMI

A. C. W. of A. LIETUVIŲ 218 SK. 
BALTIMORE, M D.

Pirmininkas K. Matuliauskas,x 
637 W. Lombard 

Pirmininko Pagelb. A. Rulis, 
Protokolų ' Sekr. G. Milinavičių*, 

708 W. Fayėtte 
735i W. Saratoga 

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

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

614 So. P»a SL

Svetimos laidos knygos.

St 
St.

St.

STEPONAIČIO RAŠTAI. IR EILĖS 
Kaina..........................................

NAUT^ KANTIčKOS arba politiškos 
. Kaina....... ...... ...

NUOSAVI <>’S IŠSIVYSTYMAS. Kai
na.

75c

30c

50c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

puikus veikalas, todėl turi rastis 
kiekvieno darbininko stubelėj.
Kaina............................................... $1.00
Apdarytą ....................................... $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 ISTERIJA. Su daugybe pa
veikslų, gražiais apdarais. Kaina $5.09

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

Drūtais apdarais....................
PAŽVELGUS ATGAL. 

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

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

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

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

NEŽUDYK. Ųramos 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 ........ 26c.

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

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

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

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

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

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

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

REVOLIUCIJOS ATBALSIAI. ParašS 
Senas Vincas. Kaina. .........

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

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

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

. Petrauskas. Kaina................. «•
RUTVILĖ, ŽEMAITIJOS MERGELE 

Sceniškas veikalas. Kaina.....
PILINIEČIAL Sceniška* wikalaa. Kai- 

na.

81.25 
U.50 

Socialogiškas

15c

20c

10c

10c

15c

20c

50c
75e

40e
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VIETINES ŽINIOS.
Ar žinote?

Ar žinote, kad 16 d. gruo
džio bus antras metinis 
koncertas “Laisvės” koope
racijos?* Jeigu žinote, tai 
kogreičiausia pasiskubinki
te nusipirkti tikietus,nes pa
skui gali jų pritrūkti. At
siminkite, kad šis koncertas 
bus daug puikesnis, negu pe
reitais metais. Taigi, visi 
“Laisvės” skaitytojai priva
lo būti tame koncerte.

“L.” Adm.

laikė protesto mitingą 
Washington Irving augšto- 
joj mokykloj.

Susirinkę mokytojai karš
tai protestavo prieš tai, kad Į 
apšvietos tarybos biurokra
tai slepiasi Amerikos “flia- 
gėj”, kad neparodžius svie
tui savo bjaurių darbelių.

Motiejus Vaitiekūnas, ku
ris randasi dabar miesto ka
lėjime ant Raymond St.. 
Brooklyne, rašo laišką savo 
giminėm, pasakodamas visą 
istoriją, kaip ta bomba pa
kliuvo į jo kišenių. Męs ne
turim vietos visą laišką pa
talpinti, bet tik paimsim jo 
paskutinius žodžius:

“O Dieve brangus, kas ap
sakys mano nekaltos širdies 
skausmus. O dabar prašau 
vietinių laikraščių patalpin
ti mano laiška, kad neturėtu 
mūsų broliai lietuviai klai
dinai nuomonių apie mane. 
O aš su krauju aplieta šir- 
džia lauksiu Suvienytų Vals
tijų teismo, kuris nei vieno 
nekalto žmogaus nenutei
sia.”

Savo laiške Vaitiekūnas 
sako, kad niekuomet nej ne
manęs pakelti rankos prieš 
Suvienytas Valstijas. Jisai 
pritaria tam, kad Amerika 
kariauja ir tuomi nori išgel
bėti Lietuva iš kaizerio na-

Iš So. Brooklyn©.
Jau buvo keliatą kartų ra

šyta apie Liet. Gimnastikos 
kliubo steigiamąją mokyklą, 
bet iki šiol dar negalima bu
vo ją gyveniman įvykdinti. 
Dabar mokyklos reikalai ga
lutinai sutvarkyti. 7 d. lap
kričio buvo duota pirma lek
cija, — mokytauja J. O. Sir
vydas. Dabar reguliariškai 
kiekvieną i______ .c __
duodamos lekcijos nuo 8 iki 
10 vai. vakaro anglų kalbos, 
skaitliavimo ir lietuvių ra
šybos.

Kliubo kambariai randasi 
po N655—3rd Avė. Moki
niai turės mokėti po 15 cen
tų į savaitę. Taigi draugai 
ir draugės dabar yra gera 
nroga prasilavinti, todėl visi 
lankykite šią mokyklą. At
siminkite, kad be mokslo da
bar žmogus negali apsieiti. 
Kurie norite prasilavinti, 
malonėkite atsilankyti utar- 
ninku vakarais.

Sekr. V. Kazlauskas.

“Išgydyk savo 
Rupturą-patrukimą 

taip kaip aš 
išgydžiau savo”.

Senas jūrių kapitonas, kuris buvo pa
trukęs, išsigydė pats save, ne

paisant ant to, kad daktarai 
jam jau buvo pasakę: 
“Eik ant operacijos, ki

taip mirk.”

Jo gyduolės ir knygutė siunčiama 
dykai!

Kapitonas Collings, jūrininkas per 
daugelį metų, staigiai gavo dvigubą 
rupturą (patrūkimą). Iš priežasties 
šios ligos jis netik ką turėjo apleist 
plaukimą ant jūrių, bet per daugelį 
meti) negalėjo net iš lovos pasikelti. 
Jisai išbandė daktarą po daktarui,pa- 
raištį po paraiščiui, bet nieko negel- 

, bėjo. Galutinai jis buvo pertikrin- 
tas, kad jis turės eit ant pavojingos, 

nLnrrirl-n u..a ! pasibaisėtinos operacijos, kitaip tu- utai ninKą dus r5s mirt Bet ji8 n-.() ant operacijO8 
ir nemirė! Jis išsigydė pats per save.

DR. KOLER | KĄ IŠRASTI II Ce f Q-a n f I £1i
638 Penn Ave., Pittsburgh, Pa. * S ® J|_ M Į Į Į ■ ą

Dr. KOLER yra H, j? H

; “a’ta?.rHPep"r I Tai yra lietuviška knygutė iš- atlankykite pSS DMIM
< (S sburghe. Mokinosi : ! leista, kurioje yra apie 400 iš- T j,gu Specja]istas chroniškų ir nerviškų ligų ir vartoju moksliš-

VįM 4 Varšavoje, studijavo - radimų, kurie gali būti reika- g « klausias metodas gydymui jų.
bėgyje 26 m. įvai- | į. lingi, likosi išduoti ant reika- f |

I'-'. rias ligas vyrų iri £ lavimo ir dėl naudos LIETU- £ M n»»n^lL^n (am

i moterų, todėl jaut r, VIŲ IŠRADĖJŲ. Iš knygutės t J1CSKOK DdHClDOS ICU

638 Penn Avė.

_ ___ j moterų, todėl jau Į 
tuodugniai pažįsta. Gydau užsi- 
modinimą kraujo ir silpnybes vyrų, 
puogus, niežėjimus, ligas tinimo, į- 
airias ligas paeinančias nuo nečys- 
umo kraujo. Atsišaukite ypatiškai 

per laiškus aš negydau.
Valandos: nuo 9 ryto iki 5 vakare. 

Nedėliomis iki 2 vai.

(! VIŲ IŠRADĖJŲ. Iš knygutės S 
dasižinosite kokį pelną išradi- f
mai atnešė ir dar gali atnešti. 
Jeigu manote apie išradimus, 
tai rašyk šiandien Lietuviškai 
reikalaudamas knygutės, kurią 
išsiųsime DYKAI.
AMERICAN EUROPEAN

PATENT OFFICES Inc.
.256 Broadw'ay, New York,N.Y.

(Lfi)

Esu specialistas chroniškų ir nerviškų ligų ir vartoju moksliš-

W ih^‘ .t

<’ i

Karė! Kare!

814

Iki

CHORAMS PAMOKOS.
Komp. Mikas Petrauskas, važi

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

MIKAS PETRAUSKAS 
395 Broadway, So. Boston, Mass.

b

•1i
4

Tą Vaitiekūno laišką gi
minės pristatė ir “Vien. Lie- 
tuv.”.

“Laisvės” red. taip-pat ga- 
va pereitą subatą labai dide
lį straipsnį nuo Frano But
kaus, kuriame jisai plačiai 
pasakoja apie Vaitiekumi 
šeimyną ir apie jo nelaimes. 
Butkus, pasiremdamas liudi
ninkais ir aplinkybėmis, sa
ko, kad bomba buvus Vaitie
kūnui pakišta. Butkus kal
tina vietos lietuviu visuome
nę ir ypač vietos lietuvių lai
kraščius, kad jie nesirūpina 
ištirt to viso dalyko.

Jisai ragina draugijas su
krusti rūpinties vientaučiu 
ir nurodo, kad Vaitiekūnas, 
nemokėdamas anglų kalbos, 
absoliučiai negali išsiaiškin
ti.

Vaitiekūnas prigulėjo prie 
muzikantų beno ii* kriaučių 
unijos ir buvo labai ramus 
žmogus. Tos draugijos vi- 
supirmiausia turėtų ištirt tą 
viską ir duoti progos gauti

Didelis mitingas.
22 d. lapkričio, New Pla

za Hall, kampas Grand ir 
Havemeyer Sts., bus prote
sto mitingas prieš ėmimą 
nepiliečių į kariumenę. Kal
bės drg. J. Jukelis ir kitas 
draugas iš Philadelphijos. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Prakalbas rengia suvieny
tomis jiegomis šios draugi
jos. 1. Kriaučių unijos visi 
trįs skyriai, 2. L. S. S. 19 
kuopa, 3. Liet. Moterų Pro- 
gresyvio Susivienyjimo 1 kp. 
4. Lietuvių Labo Bendrovė

“Draugai, Vyrai ir Moterįs, nėra rei
kalo, kad jus supjaustytų ir kad 

paraiščiai jus kankintų.”
Kapitonas Collings atydžiai išstu-( 

dijavo save, savo padėjimą — ir ga- 
ų gale jis buvo atlygintas per sura

dimą būdo, kuris ji taip greit padarė 
stipriu, mikliu ir linksmu vyru.

Be katras gali vartot tą patį būdą, 
jis yra paprastas, lengvas, nepavo
jingas ir nebrangus. K ’'kvienas pa
brukęs žmogus pasaulyje turėtų tu
rėt kapitono Collings knygą, kurioj 
aprašo, kaip jisai išsigydė ir kaip be 
kas gali vartoti tą patį išsigydymo 
juda, namie be jokių keblumų. Kny
ga ir gyduolės yra Uždyką, jais pri- 
siųsim apmokėję ir siuntimo lėšas 
ciekvienam žmogui sergančiam rup- 
buros (patrūkimo) liga, kuris išpildys 
šitą kuponą. Bet siųsk jį tuojaus — 
)abar — pirm negu padėsi šitą laik- 

rašti iš rankų.__________________

JOSEPH LIPMAN, M. L
SpecialiMtas moterų ligų

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

10 vai ryte; nuo 1 iki 2 vai. 
Nedėliomis pagal sutartį. 
Egzaminavimas DYKAI. Męs lik 

piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakarą, 
namo Ir pasakome visas ligas ir pa 
gelbstiine. H kitur atvažiavusitnu

Reikalui esant, kreipkitės, rsę 
prietellik 

rodą. Patarnavimas visai pigus. N* 
užmirškite mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
Vienas ofisas: 314 E. 50th St.,

IFDYKAI RUPTUROS KNYGA 
GYDUOLIŲ KUPONAS.

Capt. W. A. Collings (Inc.)
Box 171 B Watertown, N. Y.
Meldžiu prisiųsti man DYKAI 

Jūsų RUPTUROS (patrūkimo) 
Gyduoles ir Knygą be jokios atsa
komybės iš mano pusės.

Vardas ’.........................................
Adresas..........................................

Ar tu norėtum matyt Europos korę ! 
Ar nori matyt karės Franci jos, Itali
jos, Rusijos ir Turkijos? Kai]) jie 
kriauja ore ir su submarinais ma
riose? Kaip jie mobilizuoja Ameri
koniškus kareivius, kaip Rusijos ka
reiviai atiduoda savo pozicijas laike 

; revoliucijos ir kaip jie grįžta fron- 
tan ir daug kitų žingeidžių karės pa
veikslų. šitą visą gali matyt savo 
namuose už mažai išlaidų. Per pa-, 
skutines kelias dienas mes esame ga- ligoniams parūpiharne vietą, kol g; 
vę dėl “stereoskope” daug skirtingi) dosi. 
paveikslų nuimtų Europos karės lau- apžiūrėsime ir duosime 
koše. “Stereoskope” yra pagerintas ' 
stiklas yra geras, nes padidina pavei
kslus iki 3 pėdų ir per jį viskas atro
do tarytum gyva.

Kainuoja $1.50. Keturiose serijose, 
tai yra 1000 karės paveikslų už $1.50. 
25 paveikslai Europos miestų ir prie
miesčių griuvėsiuose už 50 centų. 
25 paveikslai Kristaus gyvenimo ir 
mirties už 50 centų. Jeig užsiorde- 
riuosi visą, tai yra “stereoskope” ir 
tos paveikslus tai mes prisiusime vis
ką už $3.50. Patemykit, kad jus su- 
čedinat 50 centų. Męs pinigų nereika
laujame su orderiu, tik iškirpk šitą 
apgarsinimą ir prisiusk mums su 25 
centais, kad apmokėjus siuntimo lė
šas, o už tavorą užmokėsi tuomet, 
kaip bus pristatytas į tavo namus. 
Siuskit orderį į

Universal Sales Co.
Dept. 777 

937 North Winchester Avenue, 
CHICAGO, ILL.

P

arti 117th St., New York CK

TIKRA IR TEISINGIAUSIA
APT1EKA

Jeigu jums reikalihga kokia non 
oda link sveikatos, tai ateik pas nia 
e ir pasiteirauk arba rašyk aprašy

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

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

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

Nuo prakaitavimo kojų 50
Nuo nuospaudų ant kojų 25 ir 35c
Plaukų stiprintojas
Pleiskanų naikintojas
Nuo reumatizmo
Vidurių valytojas

Lietuviška Trejanka 25c., 50c. ir $1.0(
Kartus •• — - dėl apetito 50c. $1.0C 
Visokios Šaknys, žiedai, žolės ir t 

. Aptieka atdara dieną ir naktį 
Su visoms rodotns kreipkitės:

Lietuvis nptiekorhm ir savininkas
F. KUDIRKA.

64 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y
Pas mane galite gauti krajavų di« 

lių kiek tik norite.

kad p*
Gaukit.

ir 75 e

t

Jieškok pagelbos ten 
Kur gali ją rasti.

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

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

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

PATARIMAS VISAI DYKAI!
Ateik pasikalbėti ypatiškai, jei

gu negalima pagyti, aš tau tai pa
sakysiu.

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

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

kalauja gydymui specialisto.

DR. LEWIS

7
p

nervų ligą turite, kuri tik rei-

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

NEW YORK CITY

I Jeigu nori gerai išrodyti, — pirk
J skrybėlės

1 “Manhattan Hat”

©P^kQ

Jos 
žinomos

geriau
sios.

lt O

didelį pasirinkimą
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 tarime 
didžiausį pasirinkimą vaikams 

skrybėlių.
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ka dovanai.
Visi vietos ir apielinkių 

lietuviai malonėkite atsilan
kyti į šias prakalbas.

Rengimo Komisija.

20 d. lapkričio po N375 So. 
1st St., bus nepaprastas su
sirinkimas Lietuvių Gimnas
tikos Kliubo. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti, nes 
turime daug svarbių reika-

PAJIESKOJIMAI
Pajieškau brolio Franciškaus Čar- 

nio ir pusbrolio Rimšos, abudu Kau
no gub., Ežerėlio pav. Seniau gyve
no Chicagoj, III. Malones patįs atsi
šaukti arba žinanti pranešti.

A. i mis, 13 Evan St., Brooklyn.

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.

$1.0(
$1.00
$i.5e

50c. ir 75c

Manhattan Hat Stores
230 Grand Street 479 Grand Street

arti Driggs Avenue arti Union Avenue
Abi krautuves Brooklyne.

T
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AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? I'.ie MLJfiĮ 

GARSAS GERIAUSIA KEPTUVEPajieškau Mateušo ir Emilijos Ker- 
nagių, Kauno gub., Ukmergės pavie- 
o.Kovarskio valsčiaus, Dulginčių 
<aimo. Mateušas seniau gyveno Phi- 
adelphia, Pa. Meldžiu atsišaukti ar

ba žinanti praneškite.
R. Keblienč (Vilotite)

281 Jackson Ave., Long Island Citv, 
(90—92) N. Y.

LINKSMŲ KALĖDŲ!
Pranešu visiems lietuviams ir lie-1 

tuvaitėms, jog turiu puikiausių atvi- ' 
ručių su lietuviškais užrašais, tin
kančios pasveikinimams su Naujais 
Metais ir Linksmom Kalėdom ir šiai]) 
įvairiems susirašinėjimams. Užlaikai! 
įvairios pakraipos knygų, laikraščiu, ' 
fontaninių plunksnų, kurios dabar yra 
madoj, puikiausių pypkių, kurios tin
ka dovanoms, ir šiaip įvairių daiktų. 
Kviečiu atsilankyti, o mano patarna-, 
vimu būsit užganėdinti.

A. STRUMINSKAS
184 Grand St., Brooklyn. N. Y.

Esu agentas įvairių laikraščiu.
(91—98)

Kepa geriausią duoną iš 
Cystų ruginių miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poki- 
liams ° o ° * * e *

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

Girdėjau,
(Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, N? Y.- iį

____................ .... =JA
M asui is

Orient, Ill.’. O.

Kaina 20 Centai

Brooklyn, N.Y.

Franciškaus 
Baseinų pav., 

kad g’yve- 
atsišaukti.

NUSIPIRK KNYGĄ “M Eli 
LAIPSNIAI JŲ IŠSIVYSTYME.

bedruimis— 
gyventi. Šū- 

įčjimui durįs sky- 
matyt kas
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PERSKAITYK TUOJAU!
R. G. INGERSOLL'O

KNYGA

VELNIAS
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visa Vaitiekūno istoriją ir 
visą jo gyvenimą.

Reporteris.

Komitetas.
21 d. lapkričio, po N308

So. 5th St., bus viešos disku-

kusijų tomą: “Socialistai ir 
taika.” Pradžia 8 vai. vaka
re. Kviečiame koskaitlin- 
giausiai atsilankyti.

“Valo” mokyklas. į
New Yorke mokyklų vir

šininkas pradėjo “valyti” 
miesto mokyklas nuo neišti
kimų mokytoju. Kiekvieną 
mokytoją “tardo” ir jeigu 
tik pasirodo neištikimu,tuo 
jaus jį prašalina arba per
veda į prastesne vietą. Vir
šininkas pranešė, kad steng
sis tardyti kndaušiaušia mo
kytojų ir visus neištikimus 
prašalins nuo vietų. Iki šiol1 
tapo prašalinti jau tris mo
kytojai ir 6 perkelti į pras
tesnes vietas. .

Iš De Vitt Clinton mokyk
los prašalinta trįs mokyto
jai už tai, kad jie būk tai bu
vę nriešineri valdžiai ir, abel- 
nai, neištikimi.

Tai dabar daugelis kitų 
rmkvklų mokytojų užsisto
jo už savo pavarytuosius 
draugus. 300 mokytojų at-

21 d. lapkričio, Tautiška
me Name, bus nepaprastas 
susirinkimas L. M. P. S. 1 
kuopos. Pradžia 8 vai. va
kare. Visos narės malonė
kite atsilankyti, nes turime 
daug svarbių reikalų.

Iz. Jakimavičienė.

21 d. lapkričio, Tautiška
me Name, 101-3 Grand St., 
B’klyn, bus susirinkimas 
“Lietuvių Moterų Sąryšio 
Kovai Prieš Maisto Brangu
mą.” Pradžia 8 vai. vaka-
re.

Draugės atsilankykite ant 
šio susirinkimo, nes bus 
svarstoma svarbus dalykai.

Sekretorė.

Kas turit parduot kriau
čių dirbtuvę, nes aš manau 
oirkti, todėl norėčiau susiži
noti. Skubiai atsišaukite 
šiuo adresu.

J. W. Bush
105 So. 4th St, B’klyn, N. Y.

Pajieškau pusbrolio 
iirnkaus, Kauno gub., 
’azaro kaimo., 

na Chicago, III.
J.

Box 8
(91—92)

Kam reikalingas geras 
vienam ar dviem vyram 
>a drapanoms.
rium. Galima matyt kas vakaras 
nuo 5 iki 9 vai. Antros lubos.

Antanas Citavičius
21 Ten-Eyck St.. Brooklyn, N. Y.

((91—92

Telephone 19bU ureenpoint.

Dr. H. Mendlowitz
271 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano specials 

tini moterų ligos.
Gerai įsitčmykit adresą:

Dk». M. MI5NDLOW1TZ
271 Berry St., Brooklyn,N.Y.
f' Kampas So. 1-mofl gatves. <»

ATSYTAS ifl formnlos 
.epto; Miteikto ihiniiitln-

Kopto zukuiiinku,

DRAUGIJŲ ATVIJAI!

SIRUPAS IR KOMPANIJA
Mes IWirbam viską, kas tik drau

gijoms tikslinga; t. y. visokius gu- 
xlkuilus, medalius, kuksrdas, vė
liavas,.antspaudas Ir t. t.,

Mes turim S. L. A., S. L. R. K. A. 
Ir T. M. D. gutavįi lenkkllv pardavi- 
aiui: auksiniai po $1.90, sidabriniai 
tiedai po $2.50, n uksiniai pledai, nuo 
$5.00 ir aukAtyn, laikrodėliams kabu
čiu! po $1.75.

llrlkataukitf miuu Katalogu

STRUPAS & CO.
92 Warwick St. Newark, N. J.
33 Jobą SL New York, N. Y.

Milkui .linkite 1 Newark, N. J.

H

F. MAS1ULEVIČIUS ir SUNAI, Savininkai
209 BEDFORD AVE. I

apalraiSkiH <>siįs Ktebctinai paaekiningii 
nuo o pilvo ir barnu, ger
klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
skandi nustojimo apetito,
ialfio g alioje, tct., ecl., Šutai- 
Boru ns išuirbčju labai paga rijusio

PO-EXPELLERIO-
eono ir ištikimo draugo čeimy 
non, naudojamo visame pasau
lyje per pusę Šimtmečio—35c.
už bonl.utę visose nptiekose, 
arba galite uisisakyti tiesiai iž
1’. Al>. RIHITKR & 00.4

14—6Ū Washington Street, New Vark. |H

Brooklyn LABOR LYCEUM
i DARBININKŲ IŠTAIGA.
I Salės del Balių, Koncertų, Ban- I 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir t.t.

} Puikus steičius su naujaisiais įtaisy
mais. Keturioe bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.
949—959 Willoughby Ave.

TeL 8842 Star*.
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VERTS

FERDINAND do SAM06ITU

Daugybe žmonių bijo velnio, 
todėl visi turėtų perskaityti tą 
knygą, nes susipažins su vemio 
istorija, jo darbais ir galybe.

Ar jau nusipirkai knygą: “ A 
laipsniai jų išsivystyme?




