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Neužmirškite Amerikos 
politiškus kalinius!

Neapleiskite nei vieno lie
tuvių socialistų laikraščio!

Sekančiame jūsų kuopos 
mitinge Lietuvių Socialistų 
Sąjungos padarykit įnešimą, 
kad kuopa prisidėtų prie 
“Laisves” bendrovės.
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REIKALAUJAMA DAUGIAU 
AMERIKOS KARIUMENES.

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn. N. Y. on 
November 23, 1917,as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Londonas, lapkričio 20 d. 
—Anglijos pirmasai minis- 
teris Lloyd George reikalau
ja daugiau ir daugiau Ame
rikos kareivių.

Kadangi Rusija sukniubo, 
o Italijai ir nekaip sekasi, 
tai yra didžiausias reikalas, 
kad Amerika siųstų tiek 
daug kareivių ir taip grei
tai, kaip tiktai galima.

Tą užreiškimą Lloyd Ge
orge padarė bendroje kon
ferencijoje Amerikos kariš
kos misijos su Britanijos ka
rės kabinetu.

Dvi dienos anksčiau tasai 
pats Lloyd George užreiškė, 
jog submarinų pavojus jau 
praslinko.

ITALAI JAU
LAIKOSI GERIAU.

True translation filed with the 
rostmaster of Brooklyn, N. Y. on 
November 23. 1917,as required by the 
Act of October 6.1917 (“Trading with 
the enemy act”).

- Austro-germa-

Sukilimai Berlyne
Daug žmonių 

užmušta.
True translation filed with the 

Postmaster of Brooklyn, N. Y. on 
November 23, 1917,as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Berlyne kilo gana dideli * 
sujudimai iš priežasties de- 
monstracijos, kurią surengė 
Neprigulmingoji Socialde- 
mokratų Partija. Policija 
vartojo ugniašuvius ginklus 
ir tapo užmušta gana daug . 
žmonių. . i^

Pagal pranešimą bevieliu 
telegrafu, išsigandusi val
džia pašaukė kareivius ir 
policiją ir tuoj liepė stver- 
ties šaudyklių ir revolverių. | 
Socialistai ant to atsakė' 
ginklais ir peiliais.
Vokiečių laikraščiam griež
tai užginta rašyti ką nors a- 
pie tą dalyką.

Dar viena telegrama, at-

Tb IAE

CHICAOjO DAILY NS.VYfc

Rusija klausosi karės ir taikos muzikos.

ėjusi per Amsterdamą, sako, gubernatorius, sykiu su sa- 
1 kad nepaisant valdzšps uz-

360,000 RUSŲ KAREIVIŲ | Rusijoj respubliką ir įsteigt 
APLEIDO TRANŠĖJAS.1 konstitucijinę monarchiją.

True translation filed wjth the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y. on 
November 23, 1917,as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Petrogradas, 21 d. lapkr.
—Vyriausias karės vadas 
Kijeve, o taip-pat ir laikinis

ŽUVO 16 AMERIKIEČIŲ.
Torpedavus Amerikos lai

vą “Rochester”, žuvo 16 a- 4- Z
merikonų.

Apie tai oficialiai praneša 
vice-admirolas Sims.

KARIŠKA MINISTERIJA
. FRANCIJOJE.

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. V. on 
November 23, 1917,as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Naujoji Rusijos valdžia laikosi
L. TROCKIS SAKO, 

KAD BOLŠEVIKŲ 
VALDŽIA LAIKYSIS.

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y. on 
November 23. 1917,as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

L. Trockis yra užrubeži- 
niu reikalu ministeris nau
joje bolševikų valdžioje. At
silankiusiam pas jį kores
pondentui “N. Y. World” 
Trockis pasakė: “Viskas ro-

GRUODŽIO MĖNESYJ, b
Visi tie, kurie užsiregist

ravo 5 d. birželio, o ligišiol 
dar nepašaukti, gaus prane
šimus apie vidurį gruodžio 
mėn. Kiekvienas iš jų turės 
atsakyt ant tam tikro laiš
ko, kur bus visa eilė klausi
mu.

Atstovų butas šį vakarą iš-
reiškė pasitikėjimą nauja J0( kad naujoji valdžia yra 
Clemanceau ministerija. Už^ nusistovėjęs faktas. Nėra 
1 .......... . ’
prieš 65. j

Balsavimas įvyko potam, 
kaip Clemanceau perskaitė 
deklaraciją naujo kabineto. 
Deklaracija kvietė visus 
francūzus paaukauti visą e- 
nergiją karės reikalui.

nai t^atstumti‘šu^didZĮmitingus 
liais nuostoliais, kuomet mė-. 
gino persikelt per Piacčs u-| 
pę. lipęs pozicijas italai 
smarkiai gina. Austro-ger- 
manai dabar traukia kariu- 
menę į pietus nuo Quero 
kalnų. Bet ir čia italai at
silaiko gerai ir jų frontas 
taip jau drūtas, kaip ir ties 
Piavės upe.

Oficialiame pranešime sa
koma, kad smarkus mūšiai 
prasidėjo Monte Tomba 
Monfenera fronte ir jie tę
siasi dideliausiu aštrumu.

vo štabais, apleido vietą.
Jų vietas užėmė Ukrainos 

i komisionieriai, kurie patvir
tino, kad Ukraina (Mažaru-

1 ant gatvių, neprigulmingie- ■ 
ji socialistai surengė demon-1 
straciją rytinėj Berlyno da- sjja) turį neprigulmin- 
lyje. Taciaus policija ir čia 
juos išvaikė.

VIENYBĖS TARPE 
SOCIALISTINIŲ

PARTIJŲ NĖRA. 
' Žydų dienraščiui “For
ward” praneša:

Petrogradas. — Tarybos 
tarpe bolševikų ir kitų soci
alistinių partijų galutinai 
suiro, kadangi tam griežtai 
priešinosi Leninas ir Troc
kis. Išrodo,, kad dauguma 
darbininku ir kareiviu re
mia bolševikus, gi šiaip jau

T ... . 360,000 Ukrainos kareivių,
Lenkijos., mieste Kalish, kaip praneša, yra atšaukta 

koncentracijos_lagerniose,ir- iš karės fronto.’ Taigi, rusų 
gi įvyko riaušės, luošo la- kariumenč dar labiau susilp- 

nes ir vokiečiams gali pla
čiai atsidaryti frontas.

| Revoliucinis Komitetas pa- 
ir j leido Maskvos dūmą. Majo- 
1Qįras Rudenevas pasislėpė,nes 

j jam gręsia areštas.
Visi tie Petrogrado socia

listai, kurie eina prieš bolše- 
susivienijo į Central}

gi įvyko riaušės.
gėriuose randasi daug narių 
iš Lenkų legionų. Jie atsL’^į 
sakė priimt dvilypę prisie- [ 
ką Austro-Germanijai 
Lenkijai. Kuomet vėliaus’ 
dalis legionierių sutiko pri- I 
imti prisieką, tai jų draugai,! 
atsisakiusieji tai padaryti,1 
atakavo šiuos ; 1

Kaledinas kontroliuoja da
bar maisto ir anglių šalti
nius.
AMERIKA NESIŲS 

NIEKO RUSIJAI.
True translation filed with the 

Postmaster of N. Y. bn
November. 23, 1917.^flL^>J'r-vl by the 
Act of October 6,191'1 (“Trading with 
the enemy act”).

Iš Suvienytų Valstijų jo
kio maisto ir jokios medžia
gos nebus siunčiama į Ru
siją, koleik padėjimas nepa
aiškės. Jeigu bolševikai ga- 

’ lutinai laimės ir vykdins sa
vo programą, taikindamiesi 
su Germanija, tai Amerika 
ant visados uždraus ka nors v

, . UI 1 J. VILKI UVHUU

. . . . , a; mcnais> Įvikus, susivienijo į Central]
plaktukais n kuo tik papuo-, j<omiteta ir reikalauja liuo-

Kad Vokietijoj vistu’ siau
čia neramumas, matyti ir iš 
to, kad socialistai Scheide-

sakydami prakalbas Drezde
ne ir Elberfelde, griežtai 
reikalavo iš kaizerio val
džios, jog ši atsisakytų nuo 
prijungimo Lenkijos, Lietu
vos ir Baltijos provincijų ir 
sutiktų taikinties su Rusijos 
bolševikais.

sybės žodžio, panaikinimo 
raudonosios gvardijos ir už
baigimo karės tarpe brolių. 
Maximo Gorkio laikraštis ir 
“Volia Narodnaja” taip-pat 
reikalauja, kad raudonoji 
gvardija būtų paleista.

būdais pasyviai jiems prie
šinasi.

Maskvos miesto dūmą, ne
paisant, kad ją išvaikė bol
ševikai, nutarė veikti per 
tam tikrą komitetą.

Lietuvių skyrius Aliantų 
bazare (New Yorke) atsira
do 24 d. lapkričio (Tas sky
rius vadinsis Hero Land). 
Bazaras bus Grand Central, 
Palace, Lexington Ave., tar
pe 46 ir 47 gat., N. Y. City.

Įžanga 50 c. Atdara nuo ^^I^RIS ~ L^TUVOjš 
10 v. ryte iki 11 vai. vakare. ---- ’
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pasitikėjimą balsavo 418 b., Į opozicijos,“ kuri būtų užten-j 
kainai drūta, nuversti val
džią. Reikia tik daugiau 
maisto.

Kiekviena diena vis dides
nis biznierių, bankieriu, in- 
žinierių ir šiaip jau profesio 
naliu žmonių skaičius žada 
remti naują valdžią. Ka
dangi męs turim su savim 
minias, tai jie tiki, kad męs 
tik vieni galim duoti drūtą, 
pastovią valdžią.

Kuomet korespondentas 
paklausė Tro.ckio, kodėl bol
ševikai nepripažįsta laisvės 
spaudos ir šiaip jau griebia
si persekiojimų, tai Trockis

SVARBUS TEISMAS.
San Francisco, California. 

—42 vokiečiai ir indusai y- 
■ ra po teismu, kad norėjo pa
daryti revoliucinį pervers- 
jmą Indijoj.

Apkaltinimo akte yra su
minėta 98 asmens, bet iš jų 
spėjo suareštuoti tik 42.

“SOCIALDEMOKRATAS”.
Męs girdėjome, kad Mas

kvoje pradės eiti lietuvių so
cialistų laikraštis “Socialde
mokratas.”

Jį leis Lietuvos 
mokratų Partija, 
numanyti, kad 
santikiai su “Tiesi 
kokie.

socialde-
Galima 

laikraščio 
i” bus ne-

“M H AV A U K E E LE A D E R” 
TEISMAS.

Socialistų dienraštis “Mil
waukee Leader,” kuriam 
pačia atėmė antros klesos 
teises, nutarė gražumu ne-

progranją — duoti žmonėm 
taiką, žeme ir duoną—męs 
turim aštriai elgties ir grieb 
ties aštrių priemonių.”

XTRA!
ANGLAI PRALAUŽĖ
HINDENBURGO LINIJĄ.

DIDELĖS DEMONSTRA
CIJOS ŠVEICARIJOJ.

Ciuriche, Šveicarijoj, įvy
ko manifestacija už taiką. 
Valdžia areštavo 80 žmonių, 
kurie sakė kareiviam, kad 
neklausytų valdžios.

Ciuriche uždrausta reng- ■ 
t i mitingai. Atsiųsta keli | 
batalionai kareiviu, 4- Z 

“surengtų taiką.”
Iš Paryžiaus praneša, kad 

Ciuriche buvusi dar viena 
demonstracija. Ant Helve- 
cijos pleciaus. Minia dai
nuodama Internacionalą, nu 
slinko link kalėjimo, norė
dama paliuosuoti suareštuo
tus draugus, 
gai išmušti.

PIETINĖJ RUSIJOJ
I DIDELIAI BRUZDA 

ATŽAGAREIVIAI.
True translation filed with the 

Postmaster of Brooklyn, N. Y. on
November 23, 1917,as required by the j Stl’antU IP 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”). j

Amerikos valdžia gavo te
legramą nuo konsulio Will-

VOKIEČIŲ CIVILĖ
VALDŽIA LIETUVOJ.

Kaip praneša iš Kopenha- j 0Ughby, gyvenančio Tiflise, 
gpno, Lietuvoj jau įsteigta !pafi generolas Kaledinas su 
civile valdžia. (Veikiausia j savo kazokais smarkiai ei
ta pati, kurią įsteigė lietuvių ; na ant Voronežo.
seimas Vilniuje).

Pirmininku civilėš val
džios paskirta von Falken- 

j: hausen, vice-ministeris žem- 
7 dirbystės.

DID. KUNIGAIKŠTIS.
Sulyg žinių iš Berlyno ma- 

tyties, kad Vokietijoj eina ’ . .. .. v -r. . p
vos prijungimą ir už tai, kad

ARGENTINOJ. Ų ......... ..
G0žkelininkų streikas bent smarki agitacija už Lietu- 

išdalies išsirišo. Gelžkelinin-. _ . _ . T.
kai laimėjo 48 valandų dar- kaizeris taptų didžiuoju Lie 
bo savaitę. tuvos kunigaikščių.tuvos kunigaikščių.

reikalą i teismą.♦ 4. c

son jau pasakė, kame kalti- 
na “Leaderi”. Ji kaltina 
kenkime karei, priešinimąsi 
priverstinam kareiviavimui 
ir t. t.

' masai teismas.

ils AMERIKOS
DARBO FEDERACIJOS 

SUVAŽIAVIMO.
Buffalo mieste jau baigia

si suvažiavimas Amerikos

Kalėjimo lan- 
Tarpe demon-

ginkluotas susirėmimas.Už- 
mušta 12 žmonių.

Delegatai dideliausia bal
sų dauguma išreiškė užsiti
kėjimą prezidento Gomper- 
so karinei pozicijai.

Iš abelno delegatų 
čiaus tik kokia 20 
Gomperso priešų.

Gifford Pinchot karštai 
kvietė federeišius paduoti 
ranką farmeriams, kurie 
dabar organizuojasi į bepar- 
tyvę farmerių liigą.

skai-
buvo

36,000 SILPNAPROČIŲ.
Albany, N. Y. — George

. New York o valstijoj yra 36- 
nuo'000 silpnapročių. Valstija 

rūpinasi 6,000 silpnapročių,

Senobynis Voronežo mies
tas randasi 200 mylių 
Maskvos.

Jeigu Kaledinui pasiseks bet turėtų aprūpinti dar 
užimti vyriausius kelius į 
Maskvą, tai manoma, kad ji
sai greitai galės užkariauti 
ir pačią Maskvą ir Petro
gradą.

Eina gandai, kad didysis 
kunigaikštis Nikolai Niko- 
lajevič vėlei pasirodė ant 
scenos ir, eidamas išvien su 
Kalediųu nori panaikint j teises New Yorko “Cairur.)1

5,500.

PEIKIA BURLESONĄ.
; Tarptautinės jurininkų u-

CHINIEČIAI VAŽIUOJA
J SUV. VALSTIJŲ 

UNIVERSITETUS.
Pekinas, 5 d. lapkričio. — 

Chin i jos valdžios išleista 
statistika parodo, kad 1,170 
chiniečių dabar randasi Suv.vJell [J Vein III luo J Ll JL llllillYLl Ll“ | v

nijos pirmininkas Faruseth, Valstijų universitetuose. Pa- 
vienas iš žymiausių žmonių protai kasmet daugelis chi- 
ilnijų judėjime, peikia vy
riausia pačtorių Burleson, .
kad tas atėmė antros klesos paskui gavę diplomus, gqz-

niečių pabaigia Su v. Valsti
jose augštesnius mokslus ir

DAUGIAU ŽINIŲ
Iš RUSIJOS.

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn. N. Y. on 
November 23. 191 T.as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Petrogradas, Maskva ir

t True translation filed with the 
' Pest master of Brooklyn, N. Y. on 
| Nov, y.ibrr 23, 1917.as required by the 
Ad or October 6.1917 (“Trading with 
the enemy act”). *

Londonas. — Hindcnbur- 
gc bnija pralaužta per gilu
ma 4—5 mylių. Apie tai 
praneša Britanijos karės o- 
fisas.

Britu kariu menė atakavo 
visą sistemą Hindenburgo 
apsigynimo linijos tarpe St. 
Quentin ir Scarpe upės.

Anglai paėmė tūkstančius

Jcteu HaigTii .ir toliau 
seksis, tai anglai galės pai- 

ra naujosios bolševiku val-j!”1’ >Uestą Cambiai stam- 
džios rankose. ‘ | bu gelczkehų centrą linkui.

Iš naujos bolševikų mini
sterijos rezignavo septyni 
ministerial bolševikai. Re
zignavo ir darbo ministeris 
Šliapnikovas. Rezignavu
sieji ministerial reikalavo, 
kad būtu sudarvta ministe
rija nevien iš bolševikų, bet 
ir iš kitų socialistinių par-

TELEGRAMA APIE 
BOLŠEVIKŲ SUKILIMĄ.

būk naujoji Rusijos valdžia 
oficialiai paskelbė, jog ji at-

Kitas korespondentas pra
neša, kad Rusija dar neat-

kariauti.
Iš Petrogrado praneša, kad 

Lugos mieste randasi du ar
mijos korpusai, kurio yra iš
tikimi Kerenskiui.

Amerikos 
paprašė bolševikų valdžios 
traukinio, kad ambasados 
štabas galėtų apleist Rusiją.

Buvęs Rusijos armijos va
das generolas Brusilovas su
žeistas į koją laike šaudy- 
mosi Maskvoje.

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn. N. Y. on 
November 23. 191 7,as required by the 
Act of October 6.1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Četverge, 22 d. lapkričio 
John Reed, garsus rašėjas ir 
socialistiskos karės kores
pondentas mušė telegramą 
dienraščiui “New York 
Call”, plačiai aprašydamas, 
kas dėjosi Petrograde, kuo
met nuversta Kerenskio val
džia ir laimėjo bolševikai. 
Telegrama pasiekė New 
Yorką tik 21 d. lapkričio, 
nors ji buvo pasiųsta 13 d. 
lapkr. Tai yra pirma plati 
istorija šio sukilimo.

“Visas sukilimas — sako
.’ i Reed — yra tai žavėjantis 
1 spektaklis proletarinių mi

nių organizacijos, veikimo, 
ambasadorius drąsumo ir prakilnumo. . >

Darbininkų, Kareivių ir 
Valstiečių Taryba per dien
raštį Call siunčia pasveiki
nimą nuo pirmos darbinin
kų respublikos tarptauti
niams Amerikos socialis
tams. j



True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
November 23, 1917,as required by the 
Act of October 6,1917 ("Trading with 
the enemy act”).

Nekurie žmonės yra palin
kę žiūrėti į Rusijos atsitiki
mus, kaipo į repeticijas am
žinų mexikoniškų riaušių, 
kur margam kaleidoskope 
seka revoliucijėlė po revoliu- 
cijėlės. Panašus žmonės, go
dus naujų įspūdžių, mato re
voliucijos perversmuose tik 
blizgučius,- tik lyderius-va- 
dus, pagauna vienos, kitos 
partijos vardą, bet protas jų 
negali apimti viso platumo 
socialės kovos.

Tame visame, kas dabar 
dedasi Rusijoj, yra savas la
bai svarbus turinys ir sava 
liogika. Atsitikimai ne iš 
nykščio išlaužiami, bet seka 
vienas po kitam tam tikros 
tvarkos eilėje.

Kovo mėnesio revoliucija 
visųpirmiausia iškėlė atsar
gią ponišką dūmą, kuri juk 
per ištisus metus mokėjo su
gyvent ir su saro valdžia. 
Dūma—tai Rusijos buržua
zijos lizdas ir ta buržuazija, 
nuvirtus carizmui, norėjo 
delikatniai paimti į savo 
rankas valstybės vai ra.

Atsimenate, veikiausia, 
kaip dūmos pirmininkas Ro
dzianko sakė kareiviam: 

klausykite aficierių.
Rodzianko, Lvovas ir Mi

liukovas buvo žymiausiomis 
figūromis pirmame revoliu
cijos akte. Bet jie lošė tik 
dekoracijos rolę, nors tie na
bagai ir buvo įsivaizdinę, 
kad jie yra padėjimo bo
sais.

Pirmąjį Rusijos Revoliu
cijos aktą įdomu sulygint su 
tuo, kas dėjosi laike Didžio
sios Francūzų Revoliucijos. 
Tenais, revoliucijos pra
džioj, irgi buvo iškilę vidu
riniai “tvarkos ir atsargu
mo” karžygiai. Mirabeau ir 
žirondistai tarėsi esą nau
jais gaspadoriais.

Bet ir Mirabeau ir žiron
distai greitai tapo nusmelk
ti į pošalį. Taip išėjo ir su 
Rusijos liberale buržuazija.

Antrame revoliucijos akte 
vyriausią rolę lošė Kerens
kis.

Atsimenat, veikiausia,kaip 
įėjęs į Lvovo ministeriją, 
Kerenskis skaitėsi joje 
“darbo minių atstovu.” At
simenate, veikiausia, kaip 
skardžiai anuomet jisai su
šuko Darbininkų ir Karei
vių Taryboj: “Draugai, 
jūs užsitikit man.” 

“Užsitikim”—sušuko 
rybos žmonės. Tai buvo pe
reitą pavasarį.
, Žiūrėkite, kaip toli revo
liucija nubėgo nuo tos fra
zės turinio. Kerenskis šian
dien jau miręs revoliucijai 
žmogus.

Kad supratus Kerenskio 
tragediją, reikia suprasti 
Rusijos gyvenimo ekonomi
ką ir santikius tų spėkų, ku
rios nugriovė carizmą.

Didžiojoj Francūzų Revo
liucijoj, proletariatas, kaipo 
savita klesa, dar nebuvo su
brendęs ir aiškios savo pro
gramos neturėjo. Visai kas 
kita Rusijos revoliucijoj. 
Proletariatas buvo nustatęs 
savo programą revoliucinių 
partijų filosofijoj. Proleta
riatas nenorėjo būti mėsa 
buržuazijos kanuolėms.

Pamatinė Kerenskio klai
da buvo tame, kad jisai dva
sia, gal būti, ir gyvendamas 
su revoliucine demokratija, 
faktiškai imant, virto aukso 
obuoliu Rusijos ir visų tal
kininkų imperialistų ranko

i

*

ar

ta-

se. Tai faktas yra, kad rau
doną vėliavą Kerenskis laikė 
tik dėl dekoracijos ir dėl ce
remonijų. Žinoma, tai erzi- 
noMiliukovą ir Rodzianko, 
bet juos tiesi jo, kad Kerens
kis ir tie, kurie ėjo su juo, 
buvo užmiršęs ir apie taiką 
ir apie demokratijos garbę 
ir net apie Įsteigiamąjį Sei
mą.

Jau tuomet, kuomet so- 
cial revoliucionierius Černo- 
vas apleido Kerenskio mini
steriją, galima buvo aiškiai, 
net čia Amerikoj, matyt,kad 
Kerenskio žvaigždė pradeda

Ir prieš pat savo nugriu
vimą Kerenskis, lyg per sap
nus, pradėjo matyti, jog kly-

“Rusų žmones nuvargo del 

korespondentui.

nuo to patriotiško šumo, nuo 

dė Galicijos ir Rygos fronte 
pereitą vasarą.

Prasideda trečiasis revo
liucijos aktas su bolševikais, 
kaipo centralėm figūrom. 
Čia apie santaiką su buržu
azija jau nėra kalbos. Čia 
aiškiai einama prie to obal- 
sio, kurį jau 12 metų tam at
gal nustatė savo trečiame 
suvažiavime Rusijos social
demokratu Darbininku Par
tija. Tas obalsis: darbinin
ku ir valstiečiu diktatūra. 
Kareivija, kaipo socialis or
ganizmas,susidedąs iš tų pat 
sluoksnių, tail)- pat gauna 
vietos diktatūros sistemoj. 
Taigi,teoretiškai imant,šian
dien Rusijoj turi turėt pir
menybę darbininkai, valstie
čiai ir kareiviai, kurie, vei
kiausia, sudaro 90% šalies

Pamislykite, kokia tai ga
lybė svieto! Kokia Įvairybė 
nuomonių ir visuomenišku 
pienų čia turės apsireikšti! 
Fronte dabar stovi bolševi
kai. Jie labiausia matyti. 
Jų sriovė rodė didžiausio 
aktyviškumo.

Įdomu dabar padaryti pa
lyginimai. Pačioje pradžio
je revoliucijos buržuaziniai 
elementai šventai laukė, kad 
Rodzianko - Lvovas - Miliu
kovas prilenks Rusijai dan
gų. Bet gyvenimas nėjo tie
sios linijos kejiu. . Vingių 
vingiais pasikeisdamas gy
venimas iškėlė naujas spė
kas ir naujus vardus.

Kuomet Kerenskis didžiu 
švyturiu sužibėjo, tai netik 
radikalė buržuazija, bet ir 
tūli nelabai pastovus sociali
stai šventai tikėjo, kad Ru
sija prieis prie išganymo ta 
tiesiąja linija, kokia veda 
Kerenskio dipliomatija. Ke
renskis buvo garbinamas, 
kaipo pusiau dievas.

Tačiaus gyvenimas nėjo 
tiesiąja linija paskui Keren
skį. Gyvenimas vingių vin
giais pasikeisdamas iššaukė 
ant scenos naujus žmones.^

Dabar atėjo bolševikų ei
lė. Daugelis žmonių ’šventai 
tiki, kad dabar tai jau tikrai 
esąs atrastas patsai tikriau
sias ir patsai trumpiausias 
kelias prie laimėjimo ir kad 
jau dabar, tai jau tikrai, 
žmonija bus vedama tiesių 
tiesiausiu keliu.

Kas taip mano, tas nela
bai tesupranta visą gilumą 
sociališkų pervartų, kokius 
neša revoliucija. Reikalų į- 
vairumas turi gaminti įvai
rumą politikoje. Męs jau 
sakėme,kad darbininkai,vty-

Iš šalies žiūrint į Rusijos Revoliuciją L. Pruseika.stiečiai, ir kareiviai sudaro 
90% Rusijos gyventojų — o 
juk tas minias atstovauja 
bolševikai, menševikai ir sti
priausia tarpe valstiečių 
partija socialrevoliucionie- 
riai. Naujoje valdžioje, lio- 
giškai kalbant, turėtų rasti 
vietos tos visos sriovės, ki
taip juk tai neišeitų darbi
ninkų ir valstiečių diktatū
ra, bet kurios bent vienos 
frakcijos diktatūra.

Telegramos jau pranešė a- 
pie rezignavimą penkių bol
ševikų ministerių. Rezigna
vo ir darbo ministeris bolše
vikas Šliapnikovas. Rezig
navusieji ministerial reika
lauja, kad naujon valdžion 
įeitų nevien bolševikai,bet ir 
visų kitų socialistiškų parti
jų atstovai, Taigi, kaip ma
tot, viename iš vyriausių 
klausimų, net labiausia su
siorganizavę bolševikai grie
žtai skiriasi nuomonėse, tai 
ko jau norėti nuo kitų soci- 
alistišku srioviu!

Gyvenimas ir čia pradeda 
eiti vingiuota vaga, gurioj 
atsispindi nauji spėkų san- 
tikiai. Revoliucija nepaken
čia šablono, vienodumo ii’ 
smarkiai protestuoja, jeigu 
ją mėginama įsprausti į iš- 
anksto sutaisytus rėmus.

Pirmieji du revoliucijos 
aktai pasibaigė. Prasidėjo 
trečiasis aktas, galbūt, pat
sai sunkiausias.

Buržuazija žiūri į tą aktą 
su baime ir neapykanta, o 
męs turime žiūrėti su vilti
mi, kad socialistiškos pajie- 
gos naujoje Rusijoje bendro- 

principus politiniame ir so
cialiame gyvenime.

“Atgimimas''
Neprigulmingųjų katalikų 
Organas.

Štai, prieš mus naujas lai
kraštis “Atgimimas,” kurį 
redaguoja p. K. Norkus ir 
kuris yra organu “Lietuvių 
Tautinės Katalikų Bažny
čios.”

Mūsų skaitytojams šiek- 
tiek žinoma apie vadinamus 
“nezaĮežninkus,” kurių vy
riausiu vadu yra kunigas 
(dabar jau vyskupas) Š.Mic- 
kevičius., Tos rūšies katali
kai nepriguli prie oficialės 
katalikų bažnyčios, neprigu
li prie Rymo, bet religija jų 
ta pati — tas pats dievo šlo
vinimas, tas pats šventųjų 
garbinimas, tos pačios reli
ginės ceremonijos, tas pats 
dūšios išganymas,ta pati pe
kla ir tas pats dangus. »

“Atgimimas” rašo*
“Svarbiausiu mūsų tik

slu bus nešimas apšvietos, 
mokslo ir žinijos mūsų 
skaitytojams, palaikymas 
tyros katalikų religijos, 
supažindinimas mūsų skai 
tytojų su įvairiomis moks
lo šakomis, suteikimas 
jiems beletristiškų pasi
skaitymų ir t. t.

“Kiekvienos naujos idė
jos platinimas yra sun
kus; pradžioje jos pasekė
jai neskaitlingi ir perse
kiojami; pasiekimui ko 
nors prakilnesnio reika
linga kova, energija ir t. 
t. Taigi, į darbą broliai 
Lietuviškos Tautines Baž
nyčios nariai ir simpati- 
zatoriai, nes laikas jau at
ėjo ir nuotikiai prie to 
mus verčia.

“Lietuvių Tautinė Ka
talikų Bažnyčia Ameriko

je, matydama, kad senieji 
kunigai, “mokinusieji”lie- 

tuvius apie 500 metų, ėmu- 
sieji iš jų daugybes pini-

gų, laikiusieji juos didžio
je tamsybėje, bauginusieji 
juos “krąmola” ir didžia- 
vusieji prieš cariškąją val
džią, neužsitarnavo jokios 
užuojautos nuo bažnyčios 
galvos.” ’
Pirmame naujo laikraš

čio num. vyskupas Mickevi
čius persergsti visuomenę 
nuo Strazdelio, Dilionio, Ur
bono ir Mikalauskų. Tie ku
nigai būk esą negeri.

Mickevičius rašo:
“Tai pranešdamas lietu

vių visuomenei, prašau vi
suomenės rimtai pagalvoti 
apie savo dūšios išgany
mą ir jieškoti suraminimo 
savo sielai, o Lietuvių Tau 
tinę Katalikų Bažnyčia, 
kuri skelbia tikrą Kris
taus mokslą, visuomet eis 
pagalbon savo tautos žmo
nėms.”
“Atgimime” yra Apžval

gos skyrius ir straipsnių a- 
pie Modernizmą, kurio pap
rasti parapijoųai, be abejo 
nesupras.

Iš apžvalgos matyties, kad 
visuomeniškai politiniuose 
klausimuose nezaležninku 4. 
organas eina su vadinamais 
tautininkais.

Pirmame num. telpa gana 
geras straipsnis: “žiupsnelis 
iš mūsų poetų darbų,” ta
čiaus jame vistik nėra aiš
kaus analizo naujosios lietu
vių poezijos ypatybių.

Skaitytojai, gavę pirmąjį 
“Atgimimo” numerį, vistik 
neturės jokio supratimo kuo 
yra, kokiais principais re
miasi tautine bažnyčia. Jo
kio pamatinio straipsnio 
tuo klausimu nėra. O jei
gu nėra — tai ir išrodo, kad, 
faktiškai imant dalyką, ne- 
zaležninkai principialiuose 
klausimuose, niekuo nesiski
ria nf^$$miokų.” Juk iš
tikimųjų — koks gi skirtumas 
yra, ar mus į dangų (ar į pe
klą) pasiųs kun. Mickevičius 
arkun. Kemėšis?

“Atgimimas” išrodo la
biau svietišku, o ne dvasiniu 
laikraščiu. Ar tiki i Dieva 
ir į Jėzų Kristų (į dūšios ne- 
mirtinumą ir į. kitus tink- 
sus) tas redaktorius K. Nor
kus—Sunku žinoti, bet išro
do, kad apie religijos daly
kus jisai neturi jokio supra
timo. O gal būti, jisai pats 
yra bedievis,bet tuomet sun
ku suprasti, kaip greitai ji
sai mokėjo prisitaikint prie 
“naujos vieros” ir net tapti 
jos vadovu.

Tarp angliškai kalbančio 
svieto yra kunigų, kurie iš 
krikščionybės išveda socia
lizmą. Mokslingumo tame 
nėra, bet yra gana daug šir
dingumo. Tačiaus “Atgimi
me” apie socializmą nei žo
delio nėra. Jame kvepia 
tauta ir tiktai tauta. Taigi, 
ir čia religinio nuoširdumo 
vietą užima sandoriečių tau
tiškumas — vadinasi, pap
rasta politikėlė.

»----------------------------------------------
Karolius Marksas ir 

Jojo gadyne
(Tąsa).

teisybės, o Vokietijoj prie to prives apsi- 
švietusioji mažuma. Francijoj žmonišku
mą atstovauja proletariatas, o Vokietijoj— 
dvasinė aristokratija.”

Vadinasi, “tikriejiem” socialistam ro
dėsi, kad išsiliuosavimo keliai Vokietijoj 
bus visai kitokie, negu Francijoj. Jiems 
rodėsi, kad Vokietijai nereikės pereiti per 
pragarą kapitalistinio išsiplėtojimo ir kad 
Vokietija, šviesūnijai vadovaujant, stačiai 
peršoks į socialistišką rojų.

Tie nabagai labai klydo. Vokietijos 
ekonominis atsilikimas nebuvo tai Vokieti
jos ypatybe, vedanti stačiai prie socializmo. 
Vokietija turėjo pereit per tą patį kapita
listinio plėtojimos laipsnį, kaip Anglija ir 
Francija.

gelsas dar nebuvo visiškai atsikratę nuo 
įtekmės taip vadinamu “tikrųjų” socialistų. 
Tai ypač aišku Engelso laiškuose1, rašytuo
se Marksui į Brusselį. Taip, paveizdan, lai
ške rašytame iš Barmeno 22 d. vasario En
gelsas praneša apie socialistišką agitaciją 
Bremene, Elberfelde ir kituose miestuose 
Girdi,susirinkimuosna lankosi daug žmonių 
—bankieriai, krautuvninkai, inteligentija... 
tik vienų darbininkų beveik nėra. Socialis
tai ( tuomet sakydavę komunistai) įgija vis 
daugiau šalininkų.

Taigi, mat, džiaugtasi, kad plačioji vi
suomenė pritaria komunizmui ir neatkreip
ta ganėtinai atydos, kad tuomi visųpir- 
miausia turi rūpinties proletarai.

“Tikrieji” socialistai manė, kad Vokie
tijoj tuo jautės įvyksianti socialė revoliuci
ja ir kad šalis jau pribrendusi prie socialis- 
tiškos tvarkos. Apie politinę revoliuciją 
jie nei nešnekėjo ir tame taip-pat buvo jų 
pamatinė klaida. Bėgamoj politinėj kovoj 
jie nedalyvavo ir tą jų stambią klaidą 
Marksas tuoj nurodė.

Tačiaus gyvenimas nemielaširdingai 
ardė tas “tikrųjų” socialistų svajones, būsią 
lygybę pasauly įkarsianti šviesimi ja. Tas 
svajones ypatingai ardė vis didėjanti darbo 
žmonių kova. Tos darbo minios turėjo bū
ti Messija, vedąs prie socializmo. Apie ūmą 
socializmo jvykinimą taip-pat neprisiėjo 
daug kalbėti.

Galima tvirtinti, kad apie pabaigą 1845 
metu mokslinio socializmo tėvai — Mark- c
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“Liberalei buržuazijai rūpi nuversti valsty
bės valdžią, o visiškai ne liaudies gerovė/’ 
tačiaus buržuazijos liberalų valdžia vistik 
daug geresnė, negu, paveizdan, patvaldiš- 
koji Prūsų valdžia. Marksas lygina padė
jimą Prūsuose su tuo, kas yra Amerikoi 
Francijoj ir Anglijoj. Prūsuose viešpatau
ja atžagareivių dvarponija, gi anuose kraš
tuose — liberalė buržuazija. Tuose kraš
tuose darbininkų klesai daug patogiau vesti 
kova už savo teises, nes ten yra daugiau 
laisvės — laisvė žodžio ir susidraugavimų.. 
Vadinasi, nuvertimas patvaldystės ir pakei
timas jos liberale buržuazijos valdžia yra 
žingsnis pirmyn, bet anaiptol ne galutinas 
tikslas. Pažengus tą žingsnį, darbininkai 
veda kuosmarkiausią kovą su buržuazija, 
veda klesų kovą. “Pati tikroji kova su bur
žuazija prasidės tuomet, kuomet buržuazi
ja laimės.”

Taigi, Marksas teisingai pasakė buržu
azijos radikalams, kad nuvertus Prūsų ab
soliutizmą, anaiptol dar neužviešpataus 
vienybė, netik neužviešpataus vienybė, bet 
prasidės dar aštresnė kova.

Kaip matot, tai Markso gyvenimas Bei- - 
gijos ištrėmime pasižymėjo nuoseklia prin- 
cipiale kova — i šp radžiu su pasipūtusiais 
filosofais a la Bruno Bauer, paskui su “tik
raisiais socialistais ir su buržuazijos radi
kalais. Ir vieni, ir antri ir treti tapo sukri
tikuoti. Filosofai nurimo, “tikrasai socia
lizmas pradėjo tirpti ant kritikos ugnies, o 
buržuazijos ideologai buvo atskirti nuo 
da rbi n i nkų j udė j i mo.

Užtat vis labiau vystėsi, vis drūtesniais 
pamatais rėmėsi ta mokslo ir politikos sis
tema, kuri vadinasi marksizmu ir kurios 
dvasiniais tėvais yra Marksus ir Engelsas. * 
Tos sistemos branduoliu buvo šie dėsniai: 
žmonijos praeitis yra tai istorija klesų*ko-U 
vos. Valdančioji klesa semia savo politinę 
ir dvasinę galybę ekonominiame išnaudoji
me žemutinių klesų. Pribrendus produkci
jos spėkoms, persimainius ekonominių san- 
tikių pagrindui, buržuazija nušlavė feoda
lizmą ir absoliutizmą (karalių patvaldys
tė), bet naujos pramonės centruose auga 
naujas milžinas — proletariatas, kuris savo 
kaleina turi nušluoti buržuaziją. v Kad to 
atsiekus proletariatas veda kovą kaip poli
tinę, taip ir ekonominę.

Taigi, pabaigoje 1845 ir pradžioje 1846. 
m. Marksas jau buvo “marksistu,” sudegi
nusiu visus senus “dievukus” 
filosofijos, buržuazinių radikalų ir tų socia
listų svajotojų (Owonas, Fourier, Cabet), 
kurie tikėjosi išgydyt pasaulį, sutaisę kokį

“dievukus”
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Naujas skandalas kapita
listiškos labdarybės pasauly.

Neperseniai New Yorke į- 
vyko armijos ir laivyno fė- 
rai, nuo kurių pelnas turėjo 
eiti kareiviams ir matro
sams, kad pagerinus jų są
lygas ir suteikus daugiau 
progos pasižmonėti.

Dabar žiūrėkite, kokios 
buvo fėrų įplaukos ir kokios 
buvo išlaidos. Pinigų iš įvai
rių šaltinių įėjo $71,475.93. 
Gi išlaidų pasidarė tiek, kad 
pelno liko tik $754.00.

Taigi veik 71 tūkstantis 
pasidarė išlaidų, o pelno li
ko tik septyni šimtai. Be ą- 
bejonės, visokie menadže- 
riai, visokie garsintojai čia 
puikiai pasipelnė.

jo su “tikraisiais” socialistais, netik nieko 
bendro neturėjo, bet vedė kovą su tais vėjo 
neštais ir pamestais romantikais. Neužilgo 
ir vienas “tikrųjų” socialistų stulpų — 
Hessas — prisidėjo prie Markso, gi G me
nas visą laiką buvo dideliu Markso priešu. 
Tačiaus jo žvaigžde greitai užgęso Pary
žiuj. Pabaigoj 1845 metų buvo parašytas 

^gan stambus veikalas — kritika įvairių rū
šių vokiečių filosofijos ir socialistų, tačiaus 
tas veikalas niekuomet nebuvo atspausdin
tas.

Gana greitai apsidirbo Marksas ir su 
vadovu vokiškų buržuazinių radikalų Ka
roliam Heinzenu. Tasai žmogus turėjo gan 
aštrią plunksną ir miklų liežuvį. Jis buvo 
karštas republikonas, karštas Prūsų val
džios priešas, bet kiekvieną kartą, kada iš
girsdavo socialistų kalbą apie klesų kovą, 
apie proletariato reikalus, tai biedniokas 
radikalas nebsitverdavo piktumu. Hein- 
ren, kaipo stiprėjančios buržuazijos ideolo
gas griežtai atmeta klesų kovą. Jam rūpi 
“visa tauta”. Gi darbininkam jisai reko
menduoja šviesties, gretinties prie abelnos 
nacionalės kultūros, laipsniškai pratinties 
dalyvauti politinėj kovoj.

Skaitytojai lengvai gali pastebėti, kad 
Heinzeno šnekos, kaip du lašu vandens pa
našios į šnekas dvidešimto amžiaus kapita
listiškų intelektualų, kurie mėgina praver
ti darbininkams duris i rūmus buržuazinės 
kultūros ir pasodinti juos kokiaiji nors ra
miam užkampy.

Taip kaip šiandien lietuvių šliupas, ru
sų Struve, amerikiečių Gompersas ir kiti 
panašus karžygiai gauna kinkų drebėjimą 
kiekvieną sykį, kuomet užsimenama apie 
klesų kovą, taip lygiai ir Heinzen, dar 70 
metų atgal, gązdino, kad klesų kova veda 
prie ištvirkimo ir neapykantos, veda prie 
doros išgverimo.

Marksas atsakė Heinženui per “Deut
sche Brusseler Zeitung.” Tarp kitko, Mark
sas tenai plačiai išaiškino, kaip .susipratę 
darbininkai privalo žiūrėti į buržuaziją.

/

Kaip matėte jau, Markso pažiūros vys
tėsi žingine, lėtai. Juk dar 1843 metais ji
sai redaguoja buržuazų pirmeivių “Rheinis- 
che Zeitung” ir sakosi nesąs kompetentišku 
kalbėti apie socializmą bei komunizmą, pa
skui užsidega Feuerbacho gyvąją kovos fi
losofiją ir vyksta Paryžiun semties naujos 
žinijos. Paryžiuj ir Briussely, ruoštas po 
ruošto, budavoja mokslinio socializmo sis
tema.

1841—47 metais Marksas persiskiria ir 
su Proudhonu, apie kurį męs gan kalbė
jom, kaipo apie smulkiosios buržuazijos so
cialistą, kuris atmesdamas stambiąją nuo
savybę, įsimylėjo į smulkiąją ir baisiai bi- 
jojd nuoseklios ir plačios darbininkų kovos, 
kurią pradėjo skelbti Marksas. 1854-55 
metais Marksas dar labai guodojo Proud- 
honą, o jo vyriausią veikalą prieš nuosavy
bę vadino pirmuoju darbininkų manifestu. 
Bet tas Proudhono gerbimas tuo labiau ny
ko, juo labiau tas veikėjas purtėsi nuo re
voliucijos ir nuo darbininkiško socializmo.

Viename savo laiške Proudhonas tėviš
kai mokina Briusselio tremtinį, kad revo
liucijos jau atgyveno savo amžį ir kad nuo
savybę, girdi, reikia suspirginti ant smul
kios ugnelės — truputis po trupučio. Jisai 
atmeta dogmą, tai yra, atmeta aiškumą ko
vos būdų ir tikslo. Vieton to rekomenduo
ja atsargią kritiką ir filisterių draugiš
kumą.

F. Mehringas, kalbėdamas apie šitą 
Proudhono laišką, teisingai pastebi, jog jam 
rūpėjo palaikyti darbininkų galvose painia
va ir prietarai. Tuo tarpu Marksas norėjo 
visiško aiškumo.

Proudhonas rekomenduoja Marksui iš
gydyt visuomenę su pagelba “ekonominės 
turtų kombinacijos.”

Kame gi buvo ta ekonominė kombina
cija? Apie tai rašo Engelsas, kuris 184^ 
m. kelis sykius buvo nuvykęs Paryžiun: 
“tie žmonės (proudhonistai) nori šūpirkt 
visą Franci ją, o paskui, veikiausia, visą 
pasaulį... savo sutaupytais skatikais) ir at
sisakydami nuo procentų ant įdėto kapita
lo... Tuo būdu jie mano supirkt “tuote la 
belle France...” Rotšildas ir jo draugai yra



5 į Knut Hamsun.

BADAS
Verte švenčioniškis.

(Tąsa).
—Taip, galite, — ji pusbalsiai, akis nu

leidus, prabilo.
—Kada?
—Nežinau.
Abudu tylime.
—Nejaugi tamsta nepermainysi savo 

nuosprendžio ir neatidengsi nors ant valan
dėlės veidą? Aš noriu aiškiai matyti su 
kuo kalbu.

Ir vėl tylime.
—Utarninko vakare tamsta gali mane 

čia pat sutikti. Ar norite?
—Mano brangi, jeigu tik pavelysi tą 

padaryti!
—Aštunta valandą.
—Labai gerai.
—Aš ranka glosčiau jos burnusą, neva 

šluostydamas sniegą, bile tik gauti progą 
arčiau prisiglausti prie jos; man buvo di
džiausia laimė prisiglaudus prie jos stovėti.

—Bet tamsta neprivalai apie mane blo
gai mislyti, — tarė ji ir nusišypsojo.

—Nieko panašaus...
Ji staiga numetė nuo veido uždangalą; 

mudu valandėlę stovėjome ir vienas į kitą 
žiūrėjome. Ilajale! prabilau aš. Ji tuojaus 
pasistiepė ant pirštų, abiemis rankomis ap
kabino mano kaklą ir pabučiavo tiesiai į lū
pas. Tik vieną sykį, bet karštai, meiliai ir 
pašėlusiai greitai pabučiavo į lūpas. Jau- 
čiau, kaip jos širdis ėmė smarkiai plakti ir

* jt pradėjo sunkiai alsuoti.
Akies mirksnyje ji išspruko iš mano 

rankų ir, uždususiu balsu,pašnabždomis,pa
sakė “labanakt/’, nusisuko ir greitai laip
tais nubėgo į viršų, nepratardama daugiau 
nei žodžio....

Durys užsidarė.

Ant rytojaus dar labiau pradėjo snigti; 
tai buvo mišinys lietaus su sniegu, krito di
deli, šlapi pluokštai sniego ir tuojaus tirpo. 
Oras drėgnas ir šaltas.

Nubudau vėliau, negu paprastai; po 
pergyventų vakarykščių scenų mano protas 
buvo apimtas kokiomis tai miglomis, neaiš
kumu, širdis pripildyta maloniais jausmais, 
smagiais atsiminimais. Aš džiaugiausi, il
gą laiką gulėjau lovoj, persistatydamas sau, 
kad greta manęs guli Ilajale; ištiesiau įlan
kas, neva apkabindamas, prispaudžiau jas 
prie savo krūtinės ir bučiavau tuštumą — 
orą. Atsikėliau, apsirengiau, išgėriau stik
lą šilto pieno, paskui užsisakiau mėsos, pa
valgiau ir nuslopinau badą. Tik mano ner
vai vėl tapo sujudinti.

Nuėjau ant turgavietės. Maniau, ar 
nerasiu kur nors panešioto brusloto, kurį už 
prieinamą kainą galėčiau nusipirkti; man 
norėjosi po žiponu ką nors pasivilkti. Ka
da aš stovėjau ant turgavietės ir žiūrinėjau 
brusloto, praėjo pro mane tūlas žmogus ir 
pašaukė. Aš numečiau bruslotą, atsisukau 
ii* pamačiau savo pažįstamą, — tai buvo 
technikas ir ėjo į darbą.

—Eime išgersime po stiklą alaus, — ta
rė jis. Tik greičiau, nes aš laiko neturiu... 
Beje, su kokia motore tu vakar vakare 
ėjai?

—Klausyk, — pavydžiai aš jam tariau, 
—o kas būtų, jeigu aš tau pasakyčiau, kad 
ėjau su savo sužiedotine?

—Velniai tave pagriebtų! — sušuko jis.
—Taip, vakar vakare mudu su ja jau 

padarėme sutartį.
Jis labai nusistebėjo ir tvirtai įtikėjo 

mano žodžiams. Begėdiškai jam melavau 
ir tuomi atsikračiau nuo tolimesniu klausi
nėjimų apie tą moterį. Mudviem padavė 
alaus. Išgėrėme, atsisveikinome ir persi- 
skiriant jis pridūrė:

—Beje, aš tau skolingas keliatą kronų; 
man labai gėda, kad iki šiol dar neprisiren
giau tau skolą atiduoti. Bet atleisk, greitu 
laiku atiduosiu.

—Ačiū už tai, — tariau jam, nors gerai 
žinojau, kad savo skolos niekad negausiu, 
jis niekad man negalės atiduoti.

Tuo tarpu alus pradėjo veikti, galva 
ėmė suktis. Vakarykšti nuotikiai pradėjo 
mane nervuoti, sukėlė visus jausmus. Kas 
bus tuomet, jeigu utarninke ji man nepasi- 
ndys? Juk ji gali permislyti ir nuspręsti 

prižadą sulaužyti?
Mano galva išsiblaivė nuo visų vaka

rčių miglų, protas pradėjo veikti ir aš 
įsiminiau apie vakarykščius pinigus, ku- 
aos pavogiau. Apėmė baimė ir pradėjau 
ervuotis. Vagystė iš smegenų neišėjo, 
kyse persistatė visi prasikaltimo pienai:

mačiau krautuvėlę, mačiau tuos pinigus ir Į 
savo sudžiūvusią ranką, grabaliojančią 
juos... Štai ir policistas, — jis mane suareš
tuos, uždės ant rankų retežius ir surakins; 
o gal tik ant vienos rankos uždės retežį ir 
nusives? Štai ir policijos nuovadas,, kur 
bus sustatytas protokolas ir man pasakys: 
“Na, ponas Tangen, dėl tavęs jau kamera 
prirengta ir joje amžinai galėsi būti. Ten 
bus tamsu!....

Hm... Aš vis labiau nervavausi, spau
džiau savo kūmščias ir greitai žingsniavau. 
Suardžiau suolą ir atsisėdau.’

Ir kokios vaikiškos mintys! Argi ga
lima bus prirodyti, kad aš tuos pinigus pa
vogiau? Apart to, jeigu pardavėjas kada 
nors ir prisimins visą tą istoriją, tai jis nie
kad neišdrįs triukšmą pakelti; juk jis tar
nauja toj krautuvėj ir brangina tą savo 
tarnystą. Jis tylės ir niekam nieko nesa
kys! Jeigu ką ir pasakytų, aš jam atkirs- 
čiau: “Meldžiamasis, be jokio triukšmo! 
Geriau nutilk!”

Nors aš ir stengiausi save nuraminti, 
vienok tie pinigai man nedavė ramumo. 
Mintimi pats sau padariau tardymą ir pas
kui priėjau prie išvedimo, kad pirmiau,kuo
met badavau, buvau daug laimingesnis, nes 
jaučiau, kad sąžinė tyra. Ir kaip su Ilaja
le?! Argi aš, prasikaltėlis, glausdamosis 
prie jos, nepažeminau jos doro vardo?! O, 
viešpatie! Ilajale!

Buvau girtas, kaip šiaučius. Palei ap- 
tieką sėdėjo moteris su pyragaičiais ir aš 
prie jos priėjau. Aš dar galiu nusiplauti 
tą juodą dėmę ,kurią vakar papildžiau, dar 
nevėlu. Visam pasauliui parodysiu, kad aš 
galiu padaryti! Įkišau ranką į kišenių, su
grabaliojau visus pinigus, prisiartinau prie 
jos, tartum norėdamas pyragaičių pirkti, 
supyliau jai pinigus į ranką ir, nei žodžio 
neprataręs, nuėjau.

Nuo manęs tartum slogutis nuslinko, 
pasidariau linksmas, jaučiausi, kad dabar 
mano sąžinė vėl tyra! Kada pasiliko tušti 
kišeniai, tai jau manęs niekas nekankino, 
nejaučiau jokios naštos ir jaučiausi laimin
gu, kad kišeniuje nėra nei ere. Tais pini
gais mažai pasinaudojau, bet vargo daug 
turėjau — jie mane slapta kankino. Dar aš 
nesu taip žemai nupuolęs ir galiu kovoti su 
piktais jausmais ir blogais darbais. Ačiū 
viešpačiui, dabar vėl pakilau iki žmogaus 
laipsnio. Pažvelgiau į minią ir tariau: visi 
mano pėdomis sekite! Darykite taip, kaip 
aš darau! Juk aš sušelpiau ir dar kaip nu
džiuginau beturtę seną moterį, kuri ant 
gatvės pyragaičius pardavinėja. Šiandien 
ji savo kūdikius galės pavalgydinti ir jie 
sotus atguls... Aš gėrėjausi savo darbais ir 
priėjau prie išvedimo, kad pasielgiau labai 
dorai ir teisingai. Ačiū tau, viešpatie, kad 
tų pinigų jau nėra mano kišeniuje!

Girtas, sujudintais nervais, ėjau gatve 
augštai iškėlęs galvą. Džiaugiausi, kad da
bar tyra sąžinė, drąsiai galėsiu Ilajalei žiū
rėti į akis. Jokio sunkumo, jokios sąžinės 
graužimo nejaučiau; galva buvo lengva, 
mintys blaivos, šviesios. Užėjo noras pa- 
baikauti, iškirsti kokia nors baika. Eida- 
mas gatve visą laiką elgiausi, kaip koks be
protis; ausyse truputį ūžė ir alkoholis ap
ėmė visą kūną. Pamačiau bestovintį laiš
kanešį. Man užėjo noras prieiti prie jo, pa
aiškinti, kiek aš turiu metų, paspausti ran
ką ir vėl nueiti be jokios platesnes kalbos. 
Taipgi pradėjau studijuoti praeivių juoką, 
gatvės akmenis ir suradau, kad jie labai 
įvairus ir turi daugybę ženklų. Taip ei
damas, dasigavau iki Stortingo pleciaus.

Staiga sustojau ir įsmeigiau akis į ve
žėjo vežimą. Vežėjai vaikštinėja palei sa
vo vežimus.ir kalbasi tarpe savęs; arkliai 
stovi nuleidę galvas. Vėjas smarkiai pu
čia. Einame! pats sau tariau ir alkūne su
daviau pats sau į šoną. Greitai priėjau prie 
vieno vežimo ir įsėdau į jį.

—Ullevaldo gatvė, N37!—sušukau jau. 
Mudu nuvažiavome.

Keliu važiuojant, vežėjas atsisuko ir 
pradėjo žiūrėti į vežimą. Ar tik jis nesu
pranta, kad aš pradėjau baikauti? O gal 
jam keista išrodo, kad mano drabužiai vi
siškai sudėvėti?

—Man būtinai reikia rasti namie vieną 
žmogų! — sušukau jam, stengdamasis ne
duoti progos pradėti kalbėti ir pareika
lavau, kad jis greičiau važiuotų.

Mudu privažiuojame prie N37, susto
jame, aš iššoku iš vežimo, laiptais užbėgu 
; viršų ir, iš visos pajiegos, patraukiu skam-

Ponia Humiston kaltina 
kareivius.

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
November 23, 1917,as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Moterų advokačių susirin
kime įvykusiame New Yor
ke, ponia Humiston metė 
kaltinimą, kad Up ton o lage
riuose, kur randasi naciona- 
lės armijos kareiviai iš mie
sto ir valstijos New York, 
platinasi paleistuvystė ir 
kad nuo to nukentėjusi dora 
G00 merginų. Jinai sakosi 
turinti faktu ir liudininku. 
Jai esą labai skaudu, kad ne- v z

dorumas įsiviešpatauja tar
pe jaunų kareivių ir kad 
greitai pradės rodyties “ka
rės vaikai.”

Generolas Franklin Bell, 
kuris yra pačiu stambiausiu 
viršininku Uptone, tvirtina, 
kad nieko panašaus nėra. 
To generolo mintį remia ir 
kiti aficieriai ir stambiųjų 
New Yorko dienraščiu ko
respondentai, kurie nei su- 
lyg aguonos grūdeliu nema
tą ištvirkimo.

Tačiaus ponia Humiston 
nenutįla. Ji su kupinom 
rieškėm faktų vyksianti į 
Washingtona pas patį karės 
ministerį ir darodysianti sa
vo įtarimą. Ji sako, jog la
gerių apielinkėse gyvenanti 
žmonės ir pačios merginos 
būsiančios geriausiomis liu
dininkėmis. Ji yra tos nuo
monės, kad visos tos “istori
jos” negalima užglostyt ir 
kartą reikia privesti dorą 
dar sykį pražydėti.

New Yorko kapitalistų 
spauda labai neužsiganėdi
nus ponios Humiston paskel
bimais. Ant jos pyksta, ko
dėl ji taip šaukia visa burna. 
Jai rekomenduoja tylomis tą 
klausimą išrišti, tečiaus net 
pats New Yorko “Sun” pri
pažįsta, kad “tam tikras pa
leistuvystės laipsnis yra kie
kvienoje draugijoje.”

Taigi, kaip pasirodo, net 
skaudus Europos patyrimai, 
kokiais Amerikos karinė 
valdžia norėjo pasinaudoti, 
yra tik menkas tvenkinys 
dėl tų apsireiškimų, kuriuos

kybos. Juk niekam šiandien 
nėra slaptybė, kad daugybe 
Francijos, Rusijos, Vokieti
jos ir kitų šalių kareivių sor
go veneriškomis ligomis ir 
kad karės vaiku visur išau
ga veneriškomis ligomis ir 
re ir kareiviai turi savotiš
ką psichologiją, kuri veik 
nepaiso individualūs “cna- 
tos” ir ta psicholiogija iš
nyks tik su militarizmo ir 
pastovių kariumenių griuvi
mu.

Ponia Humiston žiūri i ta 
blogą per individualės dory
bės plyšelį. Ji savo buržu- 
ziniu protu negali apimti vi
so platumo karinės paleistu
vystės klausimo. Ji negali 
panaikinti pasekmių, nepa
naikindama priežasčių.

Atidaro duris jauna, daili mergaitė; 
pastebėjau, kad ji nešioja auksinius auska
rus, dailiai apsirėdžius ir susišukavus. Ji 
nugąstingai žiūri į mane. <

Aš klausiu, ar čia negyvena Kerulfas, 
Jokimas Kerulfas, vilnų pirklys. Jis toks

“Naujienos” atrado esant 
reikalingu pakedent “Lais
vės” redaktorių, kad jisai 
kuomet tai parašęs rezoliu
ciją, jog ir šelpimo klausime 
nesą vienybės ir “kad tik na
ivus kūdikiai gali tikėt į vie
nybę šelpimo darbe.”

Taigi, žinoma, kad abso
liutūs vienybės nėra. At
siminkit,kad tuomet ėjo kal
ba apie visų trijų fondų su
liejimą, o dabar męs užsimi- 
nėm tik apie sutartį tarpe 
dviejų sriovių.
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(PO KONCERTUI—ŠOKIAI).

J-H. Petrauskas
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Iš anksto tikie» 
tus galima gaut 
“Laisves” ofise, 
455 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Choras “Aidas”

Antras Didysis “Laisves” Bendroves

Ehto -Arnote .............................
JEANNETTE ARENS 
LAZAR S. SAMOILOFF

Įfullaby .......................................
ANN IT A CAH1L

Violin •Š'olo.
MAURICE NITKE

•Selection of itussian ^oiuqs.
LAZAR S. SAMOILOFF

jHarseillaisc.

PRADŽIA 2:30 v, PO PJET. Susivėlinę bus inloidžiami svetainėn tik pasibaigus numeriui.

957 WILLOUGHBY AVENUE 
BROOKLYN, N.Y.

^nnjraniao.
DALIS I.

(a) IleUoliucijos iTjimnas.........................
(b) •Nueiki tujbi, b ramuti............................

"AIDO”CHORAS'

Įluo - (Crucifix........................ )........................
ADELAIDE DėLOCA 
ANN1TA CAH1L

Part of (Con ccrto ................................... .
MAURICE NITKE

Aria Pique panic..........................................
JEANNETTE ARENS

prolouuc Paiiliacci......................................
LAZAR S. SAMOILOFF

Avia Ramson anb palilla........................
ADELAIDE DeLOCA

DALIS IL

KONCERTAS
Programo išpildyme dalyvauja:

Lazar S. Samoiloff, baritonas Maurice Nitke, smuikorius 
Adelaide De Loca, contraltas Jeannette Arens, sopranas 
Annita Cahill, sopranas

Nedėliojo 
po piet

75 centai
50

LAZARS. SAMOILOFF yra žinomas visam pasaulyje, kaipo puikiausia bari
tonas. Savu laiku Lazar S. Sainoiloff yra buvęs direktorium Imperatoriškos 
Operos Odesoje. Taipgi ir kituose Rusijos miestuose yra davęs koncertus 
su didžiausiu pasisekimu. Tę laikę garsęs dainininkai, kaip tai: Shaliapin, 
Augusto Brodo ir kiti sakydavo, kad Lazar S. Sainoiloff turi genjališką bal
sų. Lazar S. Sainoiloff yra dainavęs Milane, Paryžiuje, Vienoje ir ant galo 
didžiajam New Yorke. New Yorke, Lazar S. Samoiloff, du metu dainavo 
su Metropolitan Operos Co. ir. būdamas geru pedagogu balso, jis uždėjo mo
kyklų, Carnegie Hali, kuri yra žinoma visam New Yorke.

^LAZAR S. SAMOILOFF, kaipo pirmeiviškę pažiurę žmogus, su mielu noru su
tiko patarnauti “Laisvei”, padainuodamas daug gražię populiariškę rusiškę 
dainelię. Visas programas yra po direkcija Lazar S. Samoiloff.

VISI suprantanti muzikų, lai perskaito programų, ir lengvai gales apvertinti 
musę koncerto laipsnį.

Tikietų 
Kainos:] 

l . s
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KODĖL NEVEIKIAMA?

“Moterų Balso” N9 ir 10 
š. m., įžanginiuose' straips
niuose, drg. K. Petrikienė 
(bene tik kaip redaktorė) 
skundžiasi Lietuvių Moterų 
Progresyviam Susivienyji- 
mui, kad “tūlos buvusios va
dovės” neveda “neatlaidžios 
kovos už savo būvį, už dar
bininkų klesos reikalus,” bet 
tik “ramiai šiame momente 
ilsisi.” Būdama viena iš 
S-mo narių, pirmiau per il
gus metus veikusių toje 
mūsų organizacijoje, turiu 
tiesą mąstyti, kad ir aš es- 
mi viena iš tų buvusių va
dovių, kurios “šiame mo
mente ilsisi.” Nenorėdama 
ant toliaus duoti mūsų orga
no redakcijai panašiais be
reikalingais dalykais užim
ti organe vietą, kuri būtų 
galima kur-kas naudingiau 
sunaudoti patalpinant bent 
Pirmojo Susivažiavimo Pro
tokolo referendumo pasek
mes arba įvedimu nekuriu 
neesančių, bet reikalingų, 
“Moterų Balse” skyrių, aš 
šiek-tiek noriu pasakyti a- 
pie savo “neveikimą.”

Draugės, manęs šiais me
tais nematote priešakyje jū
sų veikimo ne dėlei to, kad 
nepritarčiau S-mui, kurio 
budavojimui per aštuonis 
metus paaukavau daug savo 
brangaus laiko. Ne. L. M. 
P. S.-mas man brangus,kaip 
ir visada. Bet mano veiki
mas tuo tarpu tapo nuo jo 
atitrauktas dėlei to, kad už
stojus reakcijai Suvienyto
se Valstijose šiuo karės me
tu, prisieina daug laiko pa
švęsti vietiniame prieš-reak- 
cijiniame darbe, kuris yra 
neatidėtinas. Kad atlikti 
man pavestas pareigas ge
gužės mėnesyje, Brooklyn, 
N. Y., susitvėrusioje Lietu
vių Tiesų Pagelbos Draugi
joje, tai prisiėjo per porą 
mėnesių nevien tik visas 
liuosas valandas pašvęsti,bet 
reikėjo daug dienų nuo re- 
guliario darbo išlikti. Vė
liaus, rugpjūčio mėnesyje, 
susitvėrus New Yorko ir A- 
pielinkės L. D. Taikos ir 
Teisių Komitetui, man vėla 
prisiėjo apsiimti atlikti dalį 
darbo. Kaip vienoje, taip ir 
kitoje įstaigoje darbo daug, 
o pagelbininkų neturime,kac 
atlikinėtų mūsų darbą. Be
to, suvirs mėnesį laiko il
giausias valandas vakarais 
pagelbėjau anglams socialis
tams darbe prie įsteigimo 
“The Peoples House.” Vis
kas tas juk ne dėl asmeni-

nes, bet dėl “darbininkii kle
sos” gero. Atleiskite, kad 
mano nuomone, veikimas L. 
M. P. S-me nėra vieninteliu 
būdu veikimo “už savo būvį 
ir darbininku ’klesos reika
lus.”

Kaslink mano veikimo S- 
me šį metą turiu pasakyti, 
kad mažai padaryta sulygi
nus su darbu atliktu pir- 
miaus, apart sutvarkymo L. 
M. P. S. finansinių knygų ir 
surengimo raporto, gegužės 
11, 12 ir 13-tą sulyg P. K-to 
nutarimu lankiausi Phila
delphia, Pa., reikale įvedimo 
tvarkos “Moterų Balso” Ad
ministracijoje. Vėliaus, 
liepos mėnesyje, vėla prisi
ėjo būti virš savaitę laiko 
Philadelphijoj, kad užvedus 
finansines knygas ir sura
šius visas apyskaitas “Mot. 
Bal.” Ad-jos, pradedant su 
rugsėjo mėnesiu, 1916 iki 
1-mai liepos, 1917 m. Drau
gės pačios galite spręsti, 
kiek laiko man teko prigel- 
bėjimui “M. B.” redakcijai.

Galop prisieina priminti, 
kad mano straipsnis pasiųs
tas “M. B.” redakcijai į lai
tą, kad tilptų N1 š. m., per 
penkias savaites išgulėjo re
dakcijoje be jokio paaiškini
mo, kodėl vilkinama. Parei
kalavus jo atgal tas straips
nis tapo sugrąžintas irgi be 
mažiausio paaiškinimo, ko
dėl netalpinta. Jeigu pana
šiai pasielgiama ir su kitų 
draugių straipsniais, tai tas 
negali paskatinti mūs drau
gių prie “neatlaidžios kovos 
už savo būvį”, atpenč, gali 
išeiti ant blogo mūsų orga
nizacijai ir organui. Turint 
tokį patirimą iš praeities, 
tad jei ir būtų laiko, nelabai 
galėtų rastis noras naujus 
straipsnius rašyti, nes kas 
gali užtikrinti, kad juos ne
patiks likimas, kaip mano a- 
nąjį straipsnį. Esant taip 
dalykams, nėra ko stebėtis, 
kad nekuriu draugių pasiry
žimai negalėjo kitaip užsi
baigti, kaip tik likti “gra
žiais pasižadėjimais.”

M. M. Račiūtė - Herman. 
New York City,

Lapkričio 17, 1917.

Korespondencijos

keliatas dainelių; antras, — 
apkalbėjimui apie pirkimą 
nuosavos svetainės, šiame 
klausime dalykai eina geron 
pusėn. Daugiausia rūpinasi 
L. S. S. 42 kuopos narai. Ta
po išrinkta komisija apžiū
rėjimui namo; trečias susi
rinkimas sušauktas iš prie
žasties kilusių tarpe draugų 
nesusipratimų. Dalykas 
štai kame: 3 d. lapkričio bu
vo maskų balius L. S. S. 42 
kuopos su skrajojančia kra- 
sa. Vėliaus paaiškėjo, kad 
laike baliaus tūlas kuopie- 
tis netik cenzūravo rašomas 
atvirutes, bet ir konfiskavo. 
Iš to kilo nesusipratimai ir 
reikėjo šaukti speciali susi
rinkimą, kad tą dalyką išri
šu s.

Draugai, prie ko męs ei
name panašiai besielgdami.

Mažas Vieversėlis.

EASTON, PA.
10 d. lapkričio vietos len

kų socialistų kuopa buvo su
rengus prakalbas. Kalbėjo 
drg. Laulis — rusas. Pub
likos susirinko mažai, nes 
nebuvo išgarsinta, tik vieni 
nuo kitų sužinojo.

11 d. lapkričio buvo pra
kalbos S. L. A. .31 kuopos. 
Buvo garsinta, kad kalbės 
S. Gegužis, bet vieton jo at
važiavo V. Vitaitis iš New 
Yorko. Pirmiausia kalbėjo 
apie Susivienyjimo reikalus, 
o paskui apie išgavimą Lie
tuvai neprigulmybės. Pir
moj daly savo kalbos nurodi
nėjo naudingumą prigulėti 
prie Susivienyjimo ir agita
vo visus rašytis. Antroj da
ly kalbos aiškino apie Lietu
vą ir kaip galima būtų iš
gauti neprigulmybę. Išpėrė 
kailį klerikalams, užsiminė 
ir apie socialistus ir pasakė, 
kad socialistai stato pirmoj 
vietoj darbininkų reikalus, 
bet ne Lietuvos. Jis irgi 
prijaučiąs socialistams, tik 
dėl tūlų priežasčių nepri
klausąs. Tautiečiai gi pir
moj vietoj statą Lietuvos 
reikalus. Ragino aukuoti į 
Lietuvos Neprigulmybės 
fondą ir t. t.

Aukų padengimui lėšų su
rinkta $6.89.

Tą patį vakarą buvo net 
trįs susirinkimai: L. S. S. 42 
kuopos, kuriame sudainuota

Prie Ratelio prisirašė du 
nauji nariai. 1 •

Tamkūnas apsiėmė nedėl- 
dieniais mokinti lietuvių 
gramatikos; mokins pas Ba- 
čionį, 2209 St. Clair Ave. 

t Pradžia 9 vai. ryte.
I Dabar Ratelio susirinki
mas bus nedėliomis Good 
Rich svetainėj; pradžia 2 v. 
po pietų.' Taipgi turime ir 
anglišką mokytoją. Kvie
čiame atsilankyti vaikinus 
ir merginas.

25 d. lapkričio bus vaka
ras Vaikų Draugijėlės. Bus 
labai žingeidus programas; 
dalyvaus ir Mirtos choras. 
Visi Ratelio nariai žada da
lyvauti.

WILKES BARRE, PA.
Čia pasidarbavus kelioms 

moterims, pavyko sutverti iš' 
aštuonių narių Lietuvių Mo
terų Progresyvio Susivieni
jimo kuopą.

Susitvėrus kuopai, pradė
ta jau ir veikti. Nutarta 
surengti prakalbas, kad dau
giau narių gavus ir tuomi 
kuopą sustiprinus. Kadangi 
L. S. S. VII Rajonas užkvie
tė su prakalbomis drg. K. 
Petrikienę, tai ir mūsų kuo
pa surengė prakalbas ant 28 
d. spalių. Drg. K. Petrikie- 
nės prakalba darė ant klau
sytojų nepaprastą įspūdį, y- 
patingai ant moterų. Po 
drg. Petrikienės prakalbų 
prisirašė 11 naujų narių.

5 d. lapkričio irgi buvo 
prakalbos; antru kartu kal
bėjo drg. K. Petrikienė. Pu
blikos susirinko nepaprastai 
daug ir labai ramiai užsilai
kė. Mat, čia buvo “keturių- 
dešimtų” atlaidai, tai kuni- 
gužis per pamokslą išnieki
no moteris, per tai ir žmonių 
labai daug susirinko. Kuni
gas sakė,kad išpažinties nei
ti ir pėtnyčioj mėsą valgyti 
dar nėra tokiu nusidėjimu, 
kaip kad prigulėti prie L. M. 
P. S. kuopos. Laike šių pra
kalbų prie kuopos prisirašė 
4 naujos narės. Dabar kuo
pa išviso turi 23 nares.

7 d. lapkričio buvo kuopos 
susirinkimas. Nutarta pas
tatyti scenoj veikalą “Žings
nis prie šviesos.” Linkėtina 
kuopai gerų pasekmių ir ant 
toliaus. E. K.

V. Strygas.

WAUKEGAN, ILL.
4 d. lapkričio buvo vaka

ras Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų draugystės; statė scenoj 
juokingą komediją “Bom
ba”. Aktoriai sayo užduo
tis atliko labai gerai ir pub- 

Įlika įvalias prisijuokė. Per
traukoje grajino ant smuikų 
Urbonavičiukai — vaikas 13 
metų ir mergaitė 12 metų. 
Jiedu publiką labai užganė
dino. Pabaigę aktoriai loš
ti, dar sudainavo tris daine
les. Programą išpildė drau
gijos choro nariai. Viskas 
pavyko labai puikiai.

*

Socialist Party lietuvių 
skyrius turi apie 60 narių 
ir vis eina didyn. Turi savo 
knygyną, yra literatūros ko
mitetas, kuris pardavinėja 
literatūrą ir užrašinėja “Ko
vą”, “Laisvę”, “Keleivį”, 
“Naujienas”, “Kardą”, 
“Naująją Gadynę” ir “Mote
rų Balsą”. Greitu, laiku į- 
gis nuosavą socialistišką vė
liavą šimto dolerių vertės.

Spalių mefiesį buvo susi
rinkimas, kuriame tapo pa
keltas klausimas, kad prisi
dėti prie Sąjungos. Kilo 
karštos diskusijos, paskui 
šis klausimas tapo atidėtas 
iki 1918 metų. Didžiuma iš
sireiškė taip: “Jeigu “Kova” 
pakeis kritikos būdus ir pa
liaus užsipuldinėti ant kitų 
socialistiškų laikraščių, tuo
met galima bus prisidėti ir 
prie Sąjungos.

Dabar eina kalbos, būk tą 
namą padegę vokiečiai, nes 
iš ten keli nuėjo į kariume- 
nę.

8 d. lapkričio 3 iš apdegu
sių mirė, kurie dar gyvi, 
taipgi nėra vilties, kad pa
sveiks. *

*
10 d. lapkričio buvo ba

lius A. V. moterų draugys
tės. Žmonių ’susirinko ga
na daug ir linksmai laiką 
praleido.

Reikia pažymėti, kad vie
tos visos draugystės, nepai
sant kad ir šventus vardas 
nešioja, atsikratė nuo baž
nytinių prietarų ir veikia iš
vien.

* *
T. M. D. nariai subruz

do darbuotis,kad gavus dau
giau narių. Jau net ant gat
vių susitikdami lietuvius 
kalbina prisirašyti prie T. 
M. D. Nors agitacija va
roma smarkiai, bet pasekė
jų negauna ir gana.

11 d. lapkričio policija at
silankė į Lietuvių Ūkėsų 
Kliubą ir pradėjo areštuoti 
už girtuokliavimą.

Pirmiau kliubiečiai girda
vosi, kad jie kelia savo tau
tą. Žiūrėsime, ką jie sakys 
dabar? O gal ir tas prisi
deda prie tautos pakėlimo?

Visų Draugas.

nemoka kitiems apie tai pa
sakyti. Na, o dr-gė Petri- 
kienė, kaipo redaktorė, žino 
dar geriaus už kitas gaspa- 
dines, kad maistas pabran
go; ji žino ir dėlko jis pa
brango ir moka labai gerai 
ir kitiems apie tai pasaky
ti.

Antroje savo kalboje drg. 
Petrikienė kalbėjo apie rei
kalingumą organizuoties, 
kaip vyrams, taip ir mote
rims. Ji patarė merginoms 
nevaikščioti su tais vaiki
nais, kurie nepriguli prie so
cialistų kuopos. O vaiki
nams nežiūrėti į tas mergi
nas, kurios laikraščių ne
skaito. “Vyrai” — ji sako— 
“Argi jums ne gėda, kad 
moteris turi raginti, kad jūs 
prigulėtume! prie organiza
cijos?” Ir tie jos žodžiai at
nešė gerų vaisių. Prie L. M. 
P. S. A. 26 kuopos prisirašė 
4 narės, ir prie L .S S. 7-tos 
kuopos 10 narių. Aukų lė
šų padengimui surinkta $12 
ir 12 centų. Tokiu būdu 
prakalbos iš visų pusių pa
vyko labai puikiai

Tą pačią dieną L.S.S. 7-os 
k. pusmėnesiniame susirin
kime, atsiminus apie seniaus

buvusį kuopos narį drg. St. 
Indriūną, dabar esantį ka
lėjime už nesiregistfavimą, 
surinkta dėl jo aukų $3.17. 
Taipgi išrinkta komitėtas ir 
ant toliaus rinkti aukas dėl 
politiškų kalinių. Kuopa 
žada smarkiai darbuotis per 
žiemos sezoną.

FITCHBURG, MASS. 
Pranešimas.

25 d. lapkričio, 160 Fair
mount St., Fitchburg, Mass., 
bus konferencija Lietuvių 
Moterų Progresyvio Susivie- 
nyjimo Mass, valstijos. Pra
džia 11 vai. ryte. Visos de
legatės malonėkite atsilan
kyti, nes turime daug svar-

Delegatės privalo turėti 
nuo kuopų mandatus.

O. Samulienė.

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.

ANSONIA, CONN.
11 d. lapkričio buvo pra

kalbos Lietuvių Politikos 
Kliubo pobažnytinėj svetai
nėj. Kalbėjo Liutkauskas iš 
Brooklyno. Pasakojo viso
kias nesąmones, sakė, kad 
męs, neturėdami kumščio,pi
nigų ir mokslo negalime iš
reikalauti Lietuvai neprigul- 
mybės, smerkė socialistus ir 
t. .t Žodžiu, iš jo kalbos iš
ėjo tikra lietuviška trejan- 
ka, apie kurią neverta ir ra
šyti.

Rinko aukas Liet. Nepri- 
gulmybės Fondui, — surin
ko 11 dolerių su centais.
Tokie kalbėtojai, kaip Liut

kauskas, tik publiką atšaldo 
nuo prakalbų.

P. Ansonietis.

* #
Katalikams sekasi silpnai. 

Pirmiau būdavo žmoneliai 
velka kunigėliui penkines ir 
dar skvernus bučiuoja, o da
bar jau pradeda atšalti nuop’Q <1 v j oi v j — i — • ’ o n“šventos” bažnytėlės ir ne
neša kunigėliui penkinių. 
Žmonės jau suprato, kokią 
naudą jiems suteikia bažny
čios ir kunigai.

Bijūnėlis.

MOUNDSVILLE, W. VA.
29 d. spalių, 3:30 vai. po 

pietų, Panamos kasykloj, li
kosi sunkiai sužeistas Povy-1 
las Latvėnas, — “Laisvės” 
skaitytojas ir platintojas, i 
Nelaimingasis nugabentas į, 
Glendale ligonbutį.

J. J. Jankevičius.

BAYONNE, N. J.
Drgg Bayonnės Ateivis ir 

Parapijonas praneša, kad 29 
d. spalių turėjo būti kleri
kalų prakalbos bažnyčioje 
su tikslu sutverti, rodosi,vy
čių kuopą ar ką tai pana
šaus.

Mūsų korespondentai irgi 
nuėjo į tą susirinkimą, žin- 
geidaudami patirt, kas ten 
bus veikiama. Katalikų bu
vo susirinkusių apie 20. Kal
ba koks tai Miliauskas iš 
Brooklyno. Vietinis vargo
nininkas patėmijo,kad čia y- 
ra keli socialistai. Jisai tuoj 
užreiške, kad socialistu čia 
nereik ir dar pridūrė: kas 
bus, kas nebus, o socialistai 
vis pirmi.

Socialistams liepta išeiti, 
bet jie pasipriešino. Juk 
čia yra bažnyčia ir kiekvie
nam valia ateit. Išvaryti 
nieks neturi teisės.

Vargamistra pradeda aiš- 
kintie, kad čia susieita cho
rą sutverti. Pasigirsta bal
sas: tai jūs kalbėkit, o męs 
pasiklausysim.

Vargamistra pradeda gra
sinti, kad uždarysiąs bažny
čią — mums čia, girdi, ne
reikia socialistu.

Tuomet keliese išėjo, 
reštas pasiliko.
pam laikui katalikai buvo 
suvesti į kleboniją ir tenais 
turėjo atsibūti tos garsio
sios prakalbos. Kas ten bu
vo kalbama — nežinoma.

O

Po trum-

BOSAK STATE BANK
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t©“ OFISO VALANDOS: 
nuo S fki 12 ryte ir nuo 6 iki 8 rak. 
NedSUomto nuo 11 iki 1 po piet. 
Kitomh valandomis salima matyt 
_______ tik pasai sutarti. ______

LIETUVIAI, SKUBINKITĖS SU 
PAGELBA SAVO NAMIŠKIAMS

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

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

Už siunčiamus pinigus mes pilnai gvarantuojam ir už tai at
sakome. Kurie dėlei tolumo negalite atsilankyti ypatiškai J musų 
banką išpildykite šią blanką ir iškirpę kartu su money orderiu 
prisiųskite j BOSAK STATE BANK, Scranton, Pa Lithuanian dep,

Blanka dėlei siuntimo pinicų Rusijon:
Vardas ir pavardė siuntėjo .....................................................
Teisingas adresas siuntėjo .........................................................
Kiek rublių siunčiate ..................  Kiek dolerių .....................
Vardas ir pavardė kam pinigus siunčiate .............................
Kaimas ..........................................................................................
Gminas arba volostis........................................................... ......
Paskutinis pačtas arba miestas .................................................
Pavietas, (Ujezd) ............................................................................
Gubernija, Rėdyba ................................................................. ..

Diena............................. Parašas siuntėjo.......................................

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

6)
6)

2)

8)

2)

«)

Lietavių skyriui,
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Pirmu sykiu kalbėjo apie 
dabartinį pragyvenimo

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

Lapkričio 18 d. L. M. P. S. 
A. 26 kuopa surengė prakal
bas Kalbėjo drg. Petrikie-

CLEVĖLAND, OHIO.
10 d. lapkričio buvo viešos 

diskusijos Lietuvių Lavini
mosi Ratelio. Diskusuota 
klausimas “Ar pavojingas 
alkoholis.” E. Liutkiūtė ir 
Želvis prirodinėjo alkoholio 
pavojingumą, J. Tamkūnas 
ir A. Raila — jo naudingu
mą. Po diskusijų klausimas 
leistas per balsus. Didžiu
ma nubalsavo, kad alkoho
lis yra pavojingas.

LOWELL, MASS.
6 d. lapkričio užsidegė (nė “Moterų Balso” redakto- 

gyvenimo namas; sudegė 5 re. Kadangi Rochesterio 
ypatos ir 12 apdegė. Spė
jama, kad namą kas nors 
padegė, nes visi laiptai buvo 
aplieti kerosimi. Tula mo
teris nuo trečių lubų suvy
niojus į padušką išmetė per kienė, kaipo kalbėtoja, savo 
langą kūdikį ir paskui pati užduotį atliko gana gerai, 
šoko. Kūdikis laimingai iš- 
krito, bet motina užsimušė.
Vyras bėgo į kambarį liku- brangumą ir karę. Ir ištik
siu kūdikių gelbėti, bet kada rųjų, gal niekas taip gerai 
kambarį atidarė, tai liepsna nežino apie Valgomųjų pro- 
įsiveržė į vidų ir visi žuvo., dūktų pabrangimą,kaip gas- 
iTame name gyveno lenkai, padinės, tikftiėda, kad jos

Kadangi Rochesterio 
lietuvių istorijoj moteris 
kalbėtoja dar pirmą sykį,tai 
visi tuom įdomavo ir publi
kos prisirinko pilna Gede- 
mino svetainė. Drg. Petri- KODĖL 

nebūt linksmu, kuomet 
kaštuoja tiek mažai?

Galvos skaudėjimas ir nerviškumas, 
daugiausia paeina nuo silpnų akių.

Vtenintills išsiirydymas, — moksliškai prl» 
\. taikyti akiniai. Matykit aklu specla* 

lietę jo APTIEKOJE ’ 

DR. MEDOFF
500 6rand St. v»Wv. Brooklyn, N.Y.



KORESPONDENCIJOS
IŠ NEW YORKO 

PADANGĖS.
(Nuo mūsų korespondento).

New Yorko lietuviai soci
alistai įsteigė savitarpinę 
lavinimosi mokyklą; dau
giausia studijuoja politišką 
ekonomiją ir kitas mokslo 
šakas, lavinasi iškalbystėje, 
diskusuoja įvairius klausi
mus ir pasakoja visokius at
sitikimus. Lavinimosi lai
kas kiekvieną nedėldienį 
People House kambariuose, 
N7 East 15th St. Pradžia 
10 vai. ryte. Į mokyklą lan
kosi gana skaitlingai. Geis
tina būtų, kad ir kitų miestų 
socialistai įsteigtų panašias 
mokyklas.

9 d. lapkričio buvo susi
rinkimas L. S. S. 52 kuopos. 
Apart kitko nutarta sureng
ti prakalbas. ' Taipgi buvo 
skaityti L. S. S. 59 kuopos į- 
nešimai, kad Sąjungos na
mas būtų statomas Brookly- 
ne ir kad Sąjunga “Laisvę” 
nupirktų.

yra viena. Todėl męs mie
lai sutinkame su jumis stoti 
į viešas diskusijas, tik malo
nėkite štai ką padaryti:

1. Pirm diskusijų turite 
mums pranešti ne vėliau tri
jų savaičių.

2. Duoti gvarantiją, kad 
laike diskusijų nekelsite jo
kios betvarkės.

3. Išanksto pranešti dis
kusijų temą.

4. Sutinkame diskusuoti 
su kiekvienu jūsų išstatytu 
diskusantu, išskyrus Rama- 
nauskutį, nes mums, socia- 
tams, per žemas darbas su 
tokia ypata diskusuoti.

Socialistas.

TAMAQUA, PA.
21 d. spalių buvo prakal

bos S. L. A. 204 kuopos. Kal
bėjo F. živatkauskas iš 
gcranton, Pa. Jis nurodinė
jo, kiek gero atneša Susivie- 
nyjimas, kurie prie jo prigu
li ir ragino visus susirinku
sius rašytis. Buvo rinktos 
aukos; surinkta $3.12 ir pa
skirtos išgavimui Lietuvai 
neprigulmybės.

Ten Buvęs.

WATERBURY, CONN.
Iki šiol darbai ėjo labai ge

rai, bet dabar jau pradeda 
mažėti ir tūlos dirbtuvės da
lį darbininkų atleidžia iš 
darbo. Reikia pažymėti,kad 
į čia privažiavo labai daug 
darbininkų, kurie manė “lai
mę” surasti, bet rado tą pa
tį vargą ir skurdą. Visur 
darbininkai išnaudojami ir 
laimės sau negali rasti.

Vargdienis.

dieną gaudavo $3.10, dabar- 
gi gauna $4.50 už 8 vai. dar
bo dieną. Nuo karų irgi ta
po pakelta mokestis: po pi
kiu—20c. nuo karo ir ir po 
mašina — 16 c. Kalnaka
siai dabar gauna už karą po 
pikiu $1.23; karas sveria 
virš dviejų tonų.

Algas darbininkams pakė
lė tik tose vietose, kur susi
organizavę į unijas. Kitų 
kompanijų darbininkams al
gų nekelia, sako, kad jie ir 
taip daug uždirba, — pripi
la virš 12 karų į dieną. Mat, 
viskas pašėlusiai pabrango, 
tai darbininkai deda visas 
pastangas, kad tik daugiau 
uždirbus.

Tūli žmonės vaikštinėja 
po stubas ir renka parašus, 
kad gaspadinės pasižadėtų 
maistą taupinti. Vienos pa
sirašo, o kitos atsisako pasi
rašyti.

Šiuomi laiku tik viena ka
sykla dirba pilną laiką, o ki
tos ne.

ATLANTIC CITY, N. J.
Čia vietos hotelių darbi

ninkai pradėjo organizuotis 
j uniją. Darbdaviai, išgirdę 
apie tai, ėmė darbininkus 
gązdinti, kad prašalins iš 
darbo. Nekuriuose koteliuo
se jau nepriklausanti prie u- 
nijos darbininkai negali ir 
darbo gauti. Manoma, kad 
iki pavasariui visi darbinin
kai susiorganizuos ir tuo
met galima bus streiką aps
kelbti reikalaujant, kad ofi
cialiai unija būtų pripažinta.

Viską žinantis.v

NANTICOKE, PA .
Pastaruoju laiku čia susi

tvėrė L. S. S. 252 kuopa ir 
30 d. spalių buvo surengus 
prakalbas. Kalbėjo drg. K. 
Petrikienė iš Brooklyn, N. 
Y. Žmonių susirinko apie 
150 ir ramiai užsilaikė. Bu
vo ir pamarginimų. Viskas 
labai puikiai pavyko. Aukii 
surinkta $7.75. Laike pra
kalbų prisirašė keturi nauji 
nariai ir po prakalbų, — lai
ke susirinkimo, — šeši.

J. Bieliauckas.

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

Vietos lietuviai irgi pra
deda nubusti: 6 d. lapkričio 
buvo mitingas šv. Petro ir 
Povylo pašelpinės draugys
tės. Į susirinkimą atsilankė 
L. S. S. 192 kuopos delegatai 
ir paprašė, kad draugystė 
nors kiek paaukuotų tų dar
bininkų naudai,kurie yra su
imti. Draugystė iš savo iž
do paaukojo $50 ir dar pa
aukojo $10.00 M. A. ir P. K. 
naudai. Draugystės na
riams reikia ištarti širdin
gą ačiū.

SO. MANCHESTER.CONN
Broliai katalikai! Jūs gąz- 

dipate socialistus viešomis 
—C |kusijomis. Diskusijos nė- 

ra'taip baisios, kaip kad 
jums išrodo. Męs, socialis
tai, seniai to laukėme, nes 
per diskusijas galima prieiti 

, prie teisybės, o juk teisybė

SCHENECTADY, N. Y.
Nesinorėtų rašyti tokias 

korespondencijas, kurios pa
liestų L. S. S. 154 kuopos na
rių blogąsias puses, bet ne
galima tai užtylėti ir prisi
eina tarti viešą žodį.

13 d. lapkričio buvo kuo
pos susirinkimas. Prasidė
jus posėdžiui, moterįs ėmėsi 
už darbo, — pradėjo megzti. 
Tūli draugai pastebėjo, kad 
laike susirinkimo nevieta 
užsiimti darbu, nes reikia tė- 
myti į svarstomus dalykus 
ir iš to kilo karščiausios dis
kusijos, kurios priėjo prie 
to, kad protokolų sekreto
rius trenkė knygas į žemę ir 
atsisakė susirinkime daly
vauti ;kiti pradėjo apleisti 
Svetainę.Susirinkimo pirmi
ninkas, norėdamas nuramin
ti narius, ėmė kūju mušti į 
stalą ir galų-gale pats taip 
įsikarščiavo, kad moteris to
kiais bjauriais žodžiais išva
dino, kurių spaudoj jokiu 
būdu negalima vartoti.

Man rodosi, kad kuopos 
nariai sekančiame susirinki
me turėtų apsvarstyti tokį 
pirmininko pasielgimą. 
Draugai, męs turime atsi
minti, kad savo tarpe mažai 
turime moterų, kurios būtų 
pilnai susipratusios ir su
prastų organizacijos vertę 
ir jeigu męs susirinkimuose 
pradėsime panašiai elgtis, 
tai kokios iš to bus pasek
mės? Męs privalome šaltai, 
rimtai dalykus svarstyti,bet 
nesikolioti.

Męs laikraščiuose mato
me pranešimus, kad visur 
kuopos auga, o pas mus at
bulai, — puola žemyn. Prie
žastis puolimo, — didžiausi 
nesutikimai ir ypatiškumai. 
Kiek teko patirti, tai dauge
lis nepriguli prie kuopos 
vien tik dėl tų pjovynių, ku
rios yra įsigyvenę mūsų 
kuopoje.

Draugai, atsiminkite 1914 
ir 1915 metus, kuomet tarpe 
kuopos narių buvo sutiki
mas, tai kuopa puikiai gy
vavo ir visokių pramogų pa
rengė. Dabar to nėra. Tai
gi, meskime tuos ginčius,bet 
imkimės už bendro darbo.

Pipiras.

LAWRENCE, MASS. 
Fanatizmo auka.

Jonas Kriaučiūnas susi
ginčijo su J. Kavaliausku dėl 
parapijų, tai Kriaučiūnas 
Papjovė Kavaliauską. Kriau
čiūnas yra senas Rymo-ka- 
talikų parapijonas, o Kava
liauskas priklausė prie ne- 
prigulmingos parapijos.

*
* *

4 d. lapkričio L. S. S. 64 
kuopa antru sykiu atkartojo 
veikalą “Nihilistai.” Publi
kos prisirinko pilna svetai
nė, buvo daug šviežios. Ak
toriai savo užduotis atliko, 
puikiai; kuopa turės pelno. 
Kuopa yra nutarus ir dau
giau veikalų scenoj statyti. 
Greitu laiku bus perstaty- 
ti“Žmonės” ir “Kontraband- 
ninkai.” Linkėtina kuopai 
gerų pasekmių ir ant to- 
liaus darbuotis.

M. M. Našlaitis.

PITTSTON, PA.
(Nuo mūsų korespondento).

Šnipinėjimo bei skundų 
gadynė pas mus pasiekė jau 
augštą laipsnį. Lapkričio 11 
d. VII Rajono L. S. S. komi
tetas laikė posėdį dėlei išda
vimo raportų iš buvusių tri-

CENTURY, W. VA. 
(Nuo mūsų korespondento).

Nuo 1 d. lapkričio tapo 
darbininkams pakeltos algos 
ant $1.40 į dienų; pirmiau į,

vieną socialistišką, pirmiau
siai pašaukė į City Hali Ka
zakevičių. Jam paaiškinus 
skirtumą tarpe dviejų pla
katų ir užsigynus žinojimą 
ką nors apie socialistišką 
plakatą, puolė “nuožiūra” 
ant drg. A. Valinčiaus ir, su
prantama, tas tuojaus buvo 
padėtas į kalėjimą, kaipo 
kriminalistas. Istorija tik 
tokia. Bet štai N36 “Tėvy
nės,” Kipšas rašo, būk soči, 
alistas melagingai įskundęs 
tautietį. “Laisvės” kores
pondentas pasiūlo dešimtį 
dolerių tautiškos partijos 
reikalams, jeigu p. Kipšas 
smulkmeniškai ar kitaip pri- 
rodys, kad tasai socialistas 
kada nors kokį tautietį į- 
skundė policijai.
dyk Kipšuti, o dešimtinė ga
tava.

ei ją. Jo kalba susirinku
siems labai patiko ir dauge
lis pasimokino, nes perbėgo 
visus dienos svarbiausius 
klausimus. Kalba tęsėsi a- 
pie 3 valandas.

P. Penley.

Tik priro-

*

Kunigas Kassakaitis 4 d. 
lapkričio per pamokslą net 
patsai pasigyrė, kad visos 
prakalbos čia sustabdytos 
per jo paties prašymą. 
Gana aišku, kad jėzuitai net 
nesigėdija girtis “kramolos 
malšinimu,” o mūsų tautie
čiai tuos kunigėlius begla- 
monėdami kone pabučiuoja. 
Darbininkai neužmirš jūsų 
darbelių prieš liuosybę.

CHICAGO, ILL.
(Nuo mūsų korespondento).

Darbai amunicijos dirbtu
vėse eina gerai. Tūlos kom
panijos savo didesnes dirb
tuves pavedė išdirbimui ka
rės reikmenų. Kriaučiai dir
ba prastai, darbai kassyk 
mažta. Dardaviai netiki, 
kad turės užtektinai darbų, 
nes labai mažus užsakymus 
gauna, apart to, trūksta ma
terialo ir negali gauti. Chi- 
cagoj unjformų mažai daro
ma, sakoma, kad rytinėse 
valstijose esą daug daroma. 
Taipgi sakoma, kad rytinės 
valstijos mažai moką už tą 
darbą, todėl čia ir negauna
ma valdiškų užsakymų.

Teisėjų rinkimai į augšte- 
snį pavieto teismą jau užsi
baigė. Socialistai gavo daug 
daugiau balsų, negu pirmes- 
niais rinkimais, bet nei vie- 

jų maršrutų prakalbų. Tas nas socialistas neišrinktas, 
susirinkimas buvo grynai fi- Mat,. republikonai ir demok- 
nansiškas ir legališkas, bet ra^ai buvo susivieniję prieš
gerieji “tautiečiai” įskundė 
“State Police”, kad būk tai 
anarchistai, na ir savo tiks
lą atsiekė. Visas rajono ko
mitetas turėjo persėdėti už 
grotų per naktį iki viskas 
paaiškėjo. Keršinti tiems 
nesusipratusiems darbinin
kams už tai nereikia. At- 
leistie jiems, nes jie nežino, 
ką daro.

Spalių 17 d. policijos vir
šininkas gavo rašytą skun
dą nuo klerikalų šnipo “Ro
mano” ant d. Michelsono. 
Tuojaus patsai miesto majo
ras išėjo per karčiamas tyri
nėti, ar ištikrųjų tokiam bai
siam žmogui, kaip Michelso- 
nas, rengiama prakalbos. 
Mayoras, kuris lietuviškai 
skaityt nemoka, rado plaka
tu karčiamose skelbiančiu 
S. L. A. prezidento Gegužio 
prakalbas; tuojaus vienur - 
kitur po plakatą pasiėmęs 
klausinėjo, kas tuos plaka
tus čia paliko. Daugelis bar- 
tenderių, nieko blogo nema
tydami tuose plakatuose,pa
sakė, kad tai paliko tautie
tis Kazakevičius. Michelso
no prakalbų plakatų karčia
mose nebuvo (apart vienos 
vietos), nes socialistai ne- 
visuomet plakatus išsiunti
nėja per pačtą savai publi
kai. Taigi, mayoras, gavęs 
žiupsnį

socialistus ir todėl pasta
ruosius pavyko sumušti. 
Žmonės jdu krypsta prie so
cialistų, bet dar nėra visuo
se apsk ricinose užtektinai 
prirengti, kad socialistai ga
lėtų laimėti. Kuriuose sky
riuose buvo socialistų stip
rios organizacijos, ten socia
listų balsai viršijo kitų par
tijų balsus. Kitos partijos 
jau rengiasi prie pavasari
nių rinkimų, socialistai irgi 
neatsilieka; galimas daiktas, 
kad pavasariniuose rinki
muose socialistai galės lai
mėti, pravesdami nemažai 
aldermanu.

Stockyardų darbininkai 
jau susiorganizavo į taip va- 
dinamą“Amalgamated Meat 
Cutters and Butchers Work
men’s Union of Stockyards”. 
Reikalavimus išstatė sekan
čius: 8 vai. darbo diena, vie
ton 10 ir pakelti mokestį po 
$1.00 į dieną. Jeigu reika- 
vimai bus atmesti, tuomet 
rengsis prie streiko.

RALEIGH AND GLEN 
WHITE, W. VA.

1915 m. balandžio mėn. 
tarpe unijos viršininkų ir 
kasyklų savininkų buvo pa
darytas kontraktas ant ke
turių metų ir tas New Ri
ver ir Winding Fulf apielin- 
kėj nupuldė darbininkus 
dvasioj. Kaip kur unijos 
silpnai gyvuoja, bet vieto
mis jau visiškai pakrikę; 
Raleigh paviete visiškai pa
krikę. Senelė Jones, važinė
dama su prakalbomis, atvy
ko ir į Raleigh pavietą ir 
birželio mėnesyje atgaivino 
uniją. Pirmiausia buvo iš
rinkti 3 žmonės, kurie nuėjo 
pas kasyklų gaspadorių ir 
išdėstė darbininkų reikala
vimus, — kad pildytų se
nąją sutartį,—duotų vietą 
dėl susirinkimų ir t. t. Gas- 
padorius atsakė,kad tik tuo
met galės unija gyvuoti,kuo
met ji numirs ir į peklą nu
eis; pakol jis gyvas, jo nuo
savybėje unijai vietos negali 
būti.

Gavus tokį atsakymą, ki
tokio išėjimo neliko, kaip 
tik streiką apskelbti. Su
prantama, darbininkams iš
ėjus į streiką, kompanija 
nusisamdę sargybą ir strei
klaužių. Sargybai buvo į- 
sakyta saugot streiklaužius, 
todėl daugelis streikierių 
nukentėjo. Kompanija pa
matė, kad darbininkai lai
kosi vienybėj ir kad su strei
klaužiais negali apsieiti, pri
versta buvo darbininkų rei
kalavimus išpildyti. Strei
kas tęsėsi savaitę laiko.

Dabar eilė Glen White. 
Čia darbininkai irgi pasiun
tė delegatus pas kasyklų ga
spadorių, bet pastarasis at
sisakė su jais kalbėti. Dar
bininkai matydami, kad ge
ruoju nieko nepadarys, 25 
d.spalių apskelbė streiką. 
Bet ar laimės streiką, sun- 
ku pasakyti, nes beveik pusė 
darbininku dirba, o kiti 
streikuoja. Iš lietuvių nėra 
nei vieno streiklaužio. Lie
tuvių randasi 3 šeimynas ir 

<1 pavieniai.
10 d. lapkričio, išėjus dar

bininkams pikietuoti, kdln- 
panijos nusamdyti sargai 
sumušė du darbininku,—ru
sa ir amerikoną. Sumuštie
ji patraukė mušeikas į teis
mą. Nors teisėjas palaiko 
kompanijos pusę, vienok pri
verstas buvo mušeikas nu
bausti po $5.00.

16 d. lapkričio, 4 vai. po 
pietų, nežinia ar streikieriai, 
ar kokie provokatoriai, iš 
kalnų ėmė šaudyti į streik
laužius, bet nei vieno ne
sužeidė. Kompanija tuojaus 
apginklavo šautuvais apie 
30 žmonių ir paleido į kal
nus jieškoti kaltininkų.

Iki šiol streikieriai labai 
ramiai užsilaikė, bet dabai’, 
kuomet sargyba užpuola ant 
streikierių ir muša, gali kilti 
riaušių, nes galimas daiktas, 
kad ir streikieriai nenorės 
skolingais pasilikti.

A. Sherbin.

CAMBRIDGE, MASS.
16 d. lapkričio buvo pra

kalbos L. S. S. 71, kuopos. 
Kalbėjo dr. A. Montvidas iš 
Chicagos. Aiškino apie so-

ANNISTON, ALABAMA.
Čia labai smagios vietos 

dėl gyvenimo, bet baltų žmo
nių mažai yra, daugiausia 
apgyventa juodveidžių. A- 
pielinkiniuose miesteliuose 
randasi daugiau baltvei- 
džių.

Bažnyčių labai mažai ma-
plakatų ir Cializmą ir Rusijos revoliu tosi,

Rusijos Valdiškosios 
CEDIJIMO KASOS

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

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

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

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

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

PUIKUS VAKARAS
Rengia “Mirtos” Choras 
“Laisves” Naudai

Įvyks Subatoj, I Gruodžio (December),^1917
ULMANN’S HALL SVETAINĖJ

1400 E. 55th St., tarpe St. Clair Ave. ir Superior, Cleveland, Ohio.

Ant to vakaro kviečiama Sąryšio Vaiky Draugijėlė su savo 
programų, “Mirtos” choras su naujausiomis dainomis. Bus mono- 
logy, deklamacijų, pasikalbėjimai Maikio su Tėvu ir Rožytės su 
Motina. Po programui šokiai prie puikios muzikos. Apart to bus 
duodamos dovanos:

J) Kas atims kunigui Bimbai cigarą, gaus “Laisvę” metame.
2) Kas pridės uodegą Juozapo asilui, gaus “Laisvę” metame.
3) Kas dAugiausia laimės atviručiu per skrajojančią krssą, 

gaus “Laisvę” metams.
4) Kas geriausia atliks programą, gaus “Laisvę” pusei metų 

Todėl visi Clevelando lietuviai, atsilar.kykit ant šio įdomaus
vakaro. Mes užtikrinam, kad šiuo syk bus smagiausia, negu kad 
kada yra buvę.

Durįs atdaros nuo 4 v. po piety, programas- 6:30 va), vak.

Įžanga vyrams'.. 25c.; moterims 15c.

giausia amerikonai. O jei
gu yra ir kitų tautų, tai jie 
patys nežino kuo esą.

Čia auga visokie vaisiai; 
miesteliai paskendę vaisių 
medžiuose.
bai geras, tik gaila, kad nė
ra gyventojų. Darbininkai 
privalo spiestis ten, kur dū
mai rūksta ir dirbtuvės ū-ĮiM<lxuuo 
žia. Geresnėse vietose jie Sandoros, kad sutverus kuo- 
negali apsigyventi. .pa. Publika eina laukan.

Daugybė girių ir tuščių Kalbėtojas klausia, argį čia 
laukų. Žemė derlinga, — buvo susirinkę visi socialis- 
molis ir juodžemis, smilčių tai? Iš publikos balsas atsi- 
veik visiškai nėra.

J. Sprainaitis

tuo tarpu Liutkauskas dro
žia iš svetainės laukan. Pa
baigus Martui kalbėti, vėl 
pasipila klausimai. Kalbėto
jas atsako, kad už tautiečių 

Gyvenimas la- prasikaltimus jis neatsako 
ir duos paaiškinimus tik iš 
savo kalbos. Galų- gale, po 
tų klausimų ir atsakymų, 
Martus kviečia rašytis prie

liepia, kad “taip.” Karso- 
, kas protestuoja ir praneša, 
• kad jis ne socialistas, bet 
I sandorietis. Kad sutverus 
kuopą, reikalinga penkių 
žmonių, — tuo tarpu randa
si tik vienas, — Karsokas, 
keturių gi trūksta ir kuopa 
liekasi nesutverta.

Išvedžiojimų nereikia, nes 
skaitytojai galės suprasti, 
kokią įtekmę turi mūsų tau
tiečiai.

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

10 d. lapkričio buvo su
rengtos prakalbos tuo tiks
lu, kad sutverus Sandoros 
kuopą. Kalbėtojais pribuvo
Liutkauskas ir Martus. Ka-' 
daugi buvo garsinta, kad 
prakalbas rengia S. L. A. 70 
kuopa, tai kuopos pirminin
kui M. Burokui prisiėjo ir 
susirinkimą atidaryti. Bet 
štai jis užeina ant steičiaus 
ir praneša, kad kuopos ko
mitetas nieko nežino apie darė kooperatyvę krautuvę 
prakalbu rengimą ir užpro-‘valgomų daiktų. Krautuvės 
testuoja, kad rengėjai nele-' įsteigimui pritarė įvairių 
gališkai kuopos vardą pasi- j pažiūrų žmonės. Supranta- 
savino. Pradeda protestuo- ma, atsirado ir tokių, kurie 
ti ir daugiau narių. Būro- visgi stengiasi krautuvei ir 
kas atsisako mitingą atida- užkenkti, ypatingai anglams 
ryti ir apleidžia steičių. Tuo- biznieriams nepatinka, nes 
met užeina ant steičiaus • ‘
Karsokas, — prakalbų mei- pirkdavo, o dabar eina į ko- 
steris, atidaro susirinkimą operacijos krautuvę.
ir perstoto kalbėti Liutkaus- 
ką iš Brooklyno. Pastarąjį 1 
visuomenė gerai žino, todėl j 
daug nereikia nei rašyti. Jis 
kalba neva apie vienybę,bet 
sykiu plūsta visokiais žo
džiais socialistus ir nepatin
kamas ypatas. Kada jau iš
plūdo socialistus ir pripasa
kojo visokių nesąmonių, pu
blika ėmė duoti klausimus. 
Kalbėtojas atsako, kad da
bar į klausimus neatsakinė
siąs, bet vėliaus, kuomet 
Martus pabaigsiąs kalbėti.

ATHOL, MASS.
1 d. lapkričio lietuviai ati-

pirmiau lietuviai pas juos

Nežinia, kaip toliaus, bet 
dabar viskas einasi gerai, 
savaitinę apyvartą daro a- 
pie $1,000. Lietuviai gauna 
atsakantesnį tavorą ir pi
giau, negu kitose krautuvė
se.

*
* ♦

L. S. S. 114 kuopa auga. 
Tik labai gaila,kad tarpe sa
vęs nariai negali draugiš
kai sugyventi ir tas labai f •

*
1'

Pradeda Martus kalbėti



K. filDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas 

128 Broadway, kanip. C Street
SOUTH BOSTON, MASS. 

Tai, 8o. Boston, 21014 ir 21018.

Sutaisau receptui au didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tia receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. 
Tai vienatini lietuviška aptie- 
ka. Bostone ir Massachusetts 
valstijoj Gyduolių galit gauti, 
kokios tik pasauly yra varto
jamos. Galit reikalaut per lai
škus, o ai prisiųsiu per expre- 
B»|.

Iš Argentinos
(Nuo mūsų korespondento).

f DENTISTAS ~
DU OFISAI: 

įjJ 189 GRAND STREET 
fjįĄ Prieš Comedy Theatre
Šn 307 BEDFORD AVE.

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

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

($3 TRAUKIMAS BE SKAUSMO, —
MANO SPECIJALIŠKUMAS.

fvT Auksinės kepuraitės — 15 ir augščiau.
Tiltukai (Bridge teeth) — $1 ir augščiau. 

dO Užpildymas auksu — $1.00 ir augščiau. 
Užpildymas sidabru — 50 c. ir augščiau.

KALBAME LIETUVIŠKAI IR LENKIŠKAI.

Žodis Nuskriaustojo
(POLEMIKA)

minti, kad Suvienytų Valsti
jų kapitalistai lošia Argenti
nos industrijoj pačią svar
biausią rolę.

Tiktai dabar didžiausias 
keblumas Argentinos val
džiai tai tas, kad pertraukus • 
dipliomatiškus ryšius su Vo
kietija, ant gelžkelių prasi
dėjo visuotinas streikas. Tai 
valdžiai prisiėjo nukreipti 
savo akį į darbininkus.

—Jau pusė mėnesio, kai]) 
tęsiasi Argentinos gelžkeli- 
ninkų streikas. Darbinin
kai pasiryžę laimėti, laiko
si labai drūčiai, nežiūrint į 
dideles aukas, kokias turi 
pakelti. Gelžkelių kompani
jos trotija milionus, bet ne
pildo darbininkų reikalavi
mų. Visoj respublikoj ver
da milžiniška kova darbo su 
kapitalu. Žinoma, kapitalis
tai pasiryžę sulaužyti strei
ką, o jiems tame padeda val
džia. Jeigu koks traukinys 
ir eina su pagelba streiklau
žių, tai kareiviai saugoja 
juos. Bet iki šiam laikui 
niekas nepajiegė sulaužyti 
streiką. Streikas tik didėja 
ir plečiasi. Įvairių pramo
nės šakų darbininkai meta 
darbą ir eina talkon gelež- 
kelininkams.

Kur streikieriai ardo gelž- 
kelius ir griauja tiltus, pjau
sto telegrafų stulpus. Keliū
tą kartų atsitiko, kad trau
kiniai bevažiuodami, nusiri
to nuo relių.

Argentinoj gali kilti revo-

TEISINGIAUSIA Ir GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

Pietų Amerikos patriotai, 
o ypač Argentinos, ne juo
kais agituoja už karę. Ži
noma, tai daro “vardan de
mokratiškumo,” kaip ir vi
sur kitur. Dabar apie vo
kiečių barbarizmą kupini 
laikraščiai. Laikraščiai bū
tinai nori įkalbėt darbiniu- ū

ti galima, bet viešai ir fak
tiškai prirodyti negalima.

Matydamas tokį draugų 
neteisingumą ir jausdamasis 
nuskriaustu, priverstas bu
vau išstoti iš L. S. S. 42 kuo
pos, prie kurios buvau pri
sirašęs 11 vasario, 1910 me
tų. Vadinasi, dirbau kuo
poje arti vienuolikos metų. 
Per tą laiką kuopa iš kelių 
narių išaugo iki 55 narių. 
Suprantama, ne mano vieno 
tas darbas, bet visgi aš ne-

Easton, Pa.
Mieli draugai “Laisvės” 

skaitytojai ir visi Sąjungos 
nariai! Aš dirbau su jumis 
per ilgus metus platindamas 
apšvietą ir socializmo idėją, 
todėl tikiu, kad jūs išklausy
site mano žodžio, nes tapau 
nuskriaustas L. S. S. 42 kuo
pos.

Visi męs kovojame už ly
gias teises ir darbininkų 
principus, trokštame, kad 
kogreičiausiai nuveikus savo 
bendrą priešą — kapitalą. 
Aš tikėjausi, kad ir L. S. S. 
42 kuopos draugai nors kiek 
prisilaikys teisybės, bet ap
sirikau, — teisybė tapo po 
kojų paminta ir mane skau
džiai nuskriaudė. Mano 
skriaudą matysite iš žemiau 
paduoto rašinio, tečiau kurie 
norėtų plačiau apie tai suži
noti, gali įgyti “Glos Robot
niczy” N29 ir ten rasite visą 
istoriją, aprašytą drg. A. 
Rudner, šilkų dirbtuvės dar
bininkų ir apie drg. Griciū- 
ną — kas jis per vienas yra. 
Ten jam, kaipo L. S. S. 42 
kuopos organizatoriumi, pa
tariama prisirašyti prie 
“The Workmen Intern. Ind. 
Union ir jau tuomet bandyti 
rišti darbininkų klausimą.

J. Griciūnas “Laisvės” N 
N. 75 ir 81 apšmeižė lenkus 
socialistus, sakydamas, būk 
jie pralaimėjo viešas disku
sijas, kuomet diskusavo su 
lietuviais socialistais. Maty
damas, kad tas žmogus rašo 
neteisybę, “Laisvės” N83 a- 
titaisiau tuos melus, primin
damas tai, jeigu jis prirodys 
L. S. S. 42 kuopos susirinki
me, kad rašė teisybę, tuomet 
aš viską atšauksiu, ką buvau 
“Laisvėje rašęs.

21 d. spalių buvo kuopos 
susirinkimas. J. Griciūnas 
tame klausime kalba tiek, 
kiek tik nori ir kaip jam pa
tinka. Aš trumpai atsakau 
ir pareikalauju,kad man pri
duotų. diskusijų protokolą ir 
balsavimo pasekmes kaslink 
pralaimėjimo viešų diskusi
jų (apie atidirbimą viršlai
kiais amerikonišku švenčiu 
ir naktimis dirbimą po 12 
vai. vieton dešimties). Gri
ciūnas ir kompanija gynė 
viršlaikį ir ilgesnes valan
das. Kadangi tame klausi
me viešų diskusijų nebuvo, 
tai kur tu, žmogus, gausi 
protokolą ir balsavimo pa
sekmes. Todėl kitokio išėji
mo neliko, kaip tik prašyti, 
kad kuopos nariai nubalsuo
tų, kurioj pusėj teisybė — 
mano ar Griciūno. Ir štai 
slaptu balsavimu nubalsuo
ja, kad aš privalau atšaukti 
tą, ką buvau parašęs “Lais
vės” N83 ir privalau užgirti 
kuopos organizatoriaus Gri
ciūno pasielgimą. Maniau, 
kad kuopos nariai nesupra
to, už ką balsavo ir papra
šiau antru kartu perbalsuo- 
ti, aiškiau perstatydamas tą 
dalyką. Bet ir antru sykiu 
balsavimo pasekmės išėjo 
tos pačios. Tuomet jau pa
stebėjau, kad L. S. S. 42 kuo- 

’ pos nariai neprisilaiko teisy
bės. Susirinkime dalyvavo 
apie 25 nariai ir tik 5 balsa
vo, kad aš teisybę rašiau.

Negalėdamas jų žodžiu 
pertikrinti, kad jie neprisi
laiko teisybės, pasiūliau šim
tą dolerių tam, kuris pirmas 
prirodys, kad minėtos disku
sijos buvo ir jas lenkai so
cialistai pralaimėjo. Savo 
pasiūlyjimą atkartojau po 
kelis sykius, bet nei vienas 
neišdrįso prasižioti ir gauti 
Šimtą dolerių. Mat, balsuo-

Išbuvus tiek laiko Sąjun
gos nariu ir nemažai dėl jos 
pasidarbavus, nutariau pasi
likti pavieniu nariu ir apie 
tai pranešiau sekretoriui J. 
Stasiulevičiui. Nuo jo gavau 
atsakymą, kuriame pataria

prašant pavelijimo prigulė
ti prie Sąjungos pavieniu 
nariu arba kad aprašyčiau 
visą dalyką ir paduočiau 
Piki. Komitetui. .

Prašyti malonės pas tuos, 
kurie mane nuskriaudė ne
norėjau, Piki. Komitetą pali
kau ramybėje, todėl 7 d. lap
kričio įstojau į Socialist 
Party vietos skyrių be jokių 
prašymų ir malonybių, nes 
tūli draugai mane pažįsta 
per 10 metų ir žino, kas aš 
per vienas.

Dabar atsakysiu Griciu
mi]. Brolau, “Laisvės” N90 
sakai, būk aš buvau pirmi
ninku kalbamų diskusijų. 
Čia nėra teisybės ir sulyg 
nago juodymu. Jūsų mini
moj dienoj kuopos nepapras
tam susirinkime lenkai kvie
tė kuopą į viešas diskusijas, 
bet kuopos susirinkimas bu
vo uždarytas, tai aš, kaipo 
kuopos sekretorius, buvau 
tarpininku tarpe lenkų ir 
lietuvių. Pagalios, jeigu no
rėjai būti teisingu korespon
dentu, turėjai nurodyti pro
tokolą, kur aš tapau išrink
tas pirmininku minėtų dis
kusijų. Tolinus sakai, kad 
aš esu lenkų apgynėjas. Aš 
nesu lenkų apgynėju ir ap
rašiau teisybę; aš neskirs
tau darbininkų į tautas ir 
nesu patriotų vienos kokios 
nors tautos, nes kovoju už 
visų darbininkų reikalus. 
“Glos Robotniczy” N29, ku
rį patariu visiems žingei- 
daujantiems tuo dalyku per
skaityti, niekur norą pami
nėta apie tas diskusijas.

G r ic i ū n as, užbaigdamas 
savo korespondenciją, pata
ria man prisilaikyti daugiau 
rimtumo, nes jis nenorįs tre
čiųjų teismo ir su tokiais 
žmonėmis, kaip aš, žada ne-

eina nuo vokiečių utilitariz
mo ir kad jį būtinai reikia 
sutriuškinti. Patriotai ren
gia karingas demonstraci
jas, kad tik kaip norints su- 
kursčius darbininkus.

Jau čia prasidėjo vokiečių 
pogromai — daužo jų namus 
ir tą, ką randa juose, užpul
dinėja ant jų pačių. O Ar
gentinos socialpatriotai ir jų 
organas “La Vanguardia” 
visai per pirštus žiūri į ši
tokius atsitikimus (Nuo re
dakcijos. — Mums yra dide
lė naujiena šitas už reiški
mas. Rodosi, ligšiol “ La 
Vanguardia” visuomet sto
vėjo už darbininkų reikalus, 
bet, galbūt, dalykai dabar 
persimainė).

23 d. rugsėjo socialpatrio- 
tų veidas visiškai paaiškėjo, 
nes visi socialistai kongres- 
manai balsavo už su trauky
mą dipliomatiškų ryšių tar
pe Argentinos ir Vokietijos. 
Reiškia, ir jie pasirengę prie 
“triuškinimo.” Iš visko ga
lima spręsti, kad ir Argenti
na gali įsikišti į visasvietinę 
karę dėl “demokratijos.” 
Juk Argentina paprastai vi
suomet seka Suvienytų Val
stijų pėdomis. Reikia atsi-

NUSIPIRK KNYGĄ “MEILĖS

LAIPSNIAI JŲ IŠSIVYSTYME.”

LIGŲ PRIEŠAS — 
MŪSŲ DRAUGAS.

Žmogus linksmas ir ra
mus, kol jis sveikas. Papras
ta liga padaro žmogų nelai
mingu. Tankiausiai žmogų 
kankina vidurių arba skil
vio ligos — nemalimas, dis
pepsija, diegliai ir skaus
mai, išpūtimas, diegliai šo
nuose, krūtinėje ir nugaroje, 
užstosimas gerklėje ar krū
tinėje ir t. t. Tas paeina 
nuo nereguliariško ir ne- 
normališko skilvio. Geriau
sias vaistas, kuris apsaugo
ja nuo tų ligų arba greit jas 
prašalina — tai Provizo
riaus Vinco J. Daunoros 
TREJOS DEVYNERIOS 
arba TREJANKA. Tai ne- 
įveikimas ligų priešas, o 
kartu mūsų draugas. Rei
kalaukite to draugo pas a- 
gentus arba tiesiog prisiųs- 
dami 50 centų pačtos ženk
leliais. Vincas J. Daunora, 
Provizorius, 229 Bedford 
Ave., Brooklyn, N. Y.
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DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS!
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Tel. 2372 Greenpoint.
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Fornišiai
Naujausios mados dideliams 

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

1

•.o r:; u-atn o e a

run

PUIKIAUSIA 
MODERNIŠKA 
“LAISVĖSSPAUSTUVE

Gražiai padaryti spaudo* darbai patraukia kiekvieno akį.
Atsakanti* pagarsinimas priduoda žmogui norą eiti ant rengia* 

nią pramogų.
Todėl, draugystes Ir kuopos, kada rengi at bailu*, teatrus, ar 

šiaip pasilinksminimus, visados duokit darbus “Laisvės” 
spaustuvei. Mes padaromo visokius spaudos darbus gražiai, 
greit h pigiai.

“LAISVES” - KNYGYNE
Randasi įvairių naudingų knygų, kurias patariame kiekvienam 

perskaityti.
Kas skaito, taa daugiau žino ir įamnareikia prašyti kitų paaiš

kinimo. Reikalauk katalogo.

BROOKLYN, IN.

$1.00 ANT 
savaites 
Pristatom j namus Ir 

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

MACYS B 1 n 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET 

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

w •t
cZ

švęsdami savo 20 metines su- 
kaktuves biznio, męs nuspren- £ 
dėm padaryt nupiginimą. Gra- 
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 $10.50 < 
Tūkstančiai parsiduoda kas- g 
dien ir jeigu nori pasinaudot > 

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

246 Bowery,
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VISUOMET PIRKIT

ČEVE RYKUS
Naujausios mados

PAS

J. MARTINAITI
157 GRAND ST.

BROOKLYN, N.Y
IHlIfflMlWIWWIWRIIll

Gerbiamasis, meldžiu ma
nęs trečiųjų teismais nebau
ginti, nes aš jų, su teisybe, 
nesibijau. Kad daugiau su 
manimi ginčytis nenori, tai 
čia kitas dalykas, — daug 
prirašei neteisybės ir dabar 
jau faktų neturi, kad tą ne
teisybę apgynus.

Dabar, draugai, svarsty
kite, kurioj pusėj teisybė.

V. J. Stankus.
Nuo red. — Drg. V. J. 

Stankus atsiuntė ir rezoliu
ciją Kaštono lenkų socialis
tų 26 skyriaus, kurioje sako
ma, kad jie užkvietė L. S. S. 
42 kuopą į viešas diskusijas, 
bet minėtoj dienoj atėjo tik 
du L. S. S. 42 kuopos nariu 
ir tokiu būdu diskusijos ne
įvyko. Taipgi atsiuntė 
“Glos Robotniczy” N29, ku
riame apie diskusijas nieko 
neminima.

Rezoliucijos, dėlei 
stokos, netalpiname.
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PAIN-EXPELLER
tai kiekvienos šeimynos geriausia draugas, kuris 
tikrai pagclbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.

Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė 
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 suklastuutais vaistais, parduodamais 
už pigesnę čienią.
Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
„LOXOL,” o taipgi musų pavardė.
Tikrasis PA I N-EX PF.l.l.ER IS parduodamas visose 
aptickosc. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių 

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

74-80 Washington Street, New York

Vi nc as /'J;-©Ktjnor a/'

APTIEKA <

Telephaa* B9B Greenpeint.
Daktaras J. MISEVIČE

Specialistas Širdies ir 
Plaučių ligą.

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

278 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

DYKAI, DYKAI! Aš ištraukiu dantis be ekaunmo ir veltui 
tiem, kurie duoda taisyt ir naujus ideti. Visas darbas visiškai be 
skausmo. Dr. Cbas. Teschbvrjr yra gerai Žinomas kaipo specialis
tas įvairiose atsitikimuose. Ateik ir duok išegzaniinuot. Informa
cijos dykai. Mano karūnos ir tiltukai 22 karato. Darbas gvaran- 
tuotas. Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 8:30 P.M. Petnyčlomia ofi
sas uždarytas. Nedaliomis nue 10 A.M. iki 1 P. M.
DR CHAS TESCHBERO, D. D. S. Liet. Dentistas 
500 Grand St. Kampas Union Ave. Brooklyn, N. Y. 
Kalba Lietuviška, Lenkiškai. Rusiškai. Tel. Staga 3693

Tel. 2320 Greenpoint

J. GARŠVA

GRABORIUS (Undatakcr) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

dbalsamuoju ir laidoju nuiuiruaiuc 
ant visokių kapinių.

Parsamdau Automobilius Ir Karie
tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaij 
pasivažinėjimams.

Ofisai: r
144 N. 5th S*, 264 FRONT ST
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N Y

Telephone 7867 Main.

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ U 
PRIEŽASTIES LIGOS?

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

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

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas 
sekmomis kaip 

čių jaknų ir it.
Dėl gydymo

su didžiausiomis pa
tai:

pilvo, širdies, plan- 

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

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

vai. vakare. Šventadieniais nuo 10 
į v. ryto iki 4 vai. po pietų.

140 EAST 22 SLN.Y. 140 E* 22nd St - Lexibgton ir
* * 3rd Ave., New York City.
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Pasikalbėjimas su 
Buriesonu — 

pačtos viršininku.
A. Burlesono, S. V. krasos 

viršininko nuomones politiš
kuose ir ekonomiškuose 
klausimuose, dabar, kada 
jam duota neaprubežiuota 
gale,kaipo laikraščių cenzo
riui, pasidarė labai svarbios. 
Visi žingeidauja,kaip jis vie
ną ar antrą klausimą su
pranta, kaip jis juos riša. 
Juk nuo to priguli daugelio 
laikraščių likimas.

George P. West, reporte
ris nuo “The Public’’ maga
zino, turėjo pasikalbėjimą 
su Buriesonu. Už kokius 
straipsnius Burlesonas ma
no sulaikyti’ laikraščius, tas 
jau lietuviškų laikraščių 
skaitytojams gerai žinoma. 
Todėl paimsiu tik ištraukas 
iš to pasikalbėjimo, kurios 
parodo, kaip Burlesonas rū
pinasi darbininkų gerove.

“Dabartinė valdžia,” pasa
kė Burlesonas, “padarė dar
bininkams daugiau gero, ne
gu kokia nors kita valdžia. 
Męs davėme jiems viską, kas 
jiems priguli. Įsitėmykite, 
aš nemanau, kad jie gavo ką 
nors, kas jiems nepriguli; 
gaila tik, kad męs dar ne- 
išleidom įstatymą apie pri
verstiną arbitraciją. (Pri
verstinas sutaikymas daib- 
davių su darbininkais per 
valdžią). Aš tikiu į privers
tiną arbitraciją. Niekas už 
mane neturi daugiau užuo
jautos dėl biedno darbinin
ko žmogaus, ką dirba prie 
špato susilenkęs per dieną 
už $1.30. Aš darau viską, 
ką galiu kad palengvinus to 
žmogaus naštą, bet kada tas 
žmogus pasiima žibintuvą 
(torch^ ar bombą, tuomet 
kas kita! — “Čia Burlesono 
kumščia visu smarkumu nu
sileido ant stalo. “Duokite 
jiems progą padaryti žmo
nišką gyvenimą” — patarta 
Burlesonui — ir jie visi ne
turės palinkimo prie tokių 
darbų.”

“Ar jūs žinote, kodėl tie 
žmonės negali turėti pinigų 
ir gero gyvenimo?” — Vėl 
šypsodamos pradėjo> krasos 
viršininkas. — “Tai yra čia” 
—rodydamas į kaktą, sakė 
Texas’o farmeris. — “Toks 
jau proto sudėjimas, taip 
Dievas visogalis padarė ii* 
Jūs negalite permainyti. Iš
dalinkite viso krašto turtus 
visiems lygiai ir kas atsi
tiks? “Į metus laiko viskas 
vėl bus tose pačiose ranko
se.”

“Apleiskime suaugusių 
žmonių klausimą” — patė- 
mijo reporteris West, “bet
gi vaikai tai neatbūtinai turi 
turėti lygias progas, eidami 
į svietą.” “Ar jūs norite pa
sakyti” — užgriaudė Burle
sonas—kad vaikas biedniau- 
sio farmerio ar dirbtuvės 
darbininko negali eiti į mo
kyklą, kad gavus gerą pra- 
silavinimą, likti bankos di
rektorium ar geležinkelio 
prezidentu, kaip kad J. P. 
Morganas.”

“Žinoma, kad ne—atkirs
ta — vos keliatas iš biednes- 
niųjų pabaigia pradines mo
kyklas. Paimkite tik darbo 
skyriaus statistiką.- Pažiū
rėkite į sveikatos depart- 
mento pranešimus, jūs atra
site, kad tik mažoji pusė 
darbininkų apmokama taip, 
kad galėtų, kaip reikiant,už
laikyti savo šeimynas.”

—Tai jų pačių kaltė — 
kartojo viršininkas—tai jų 
pačių kaltė. Amerika “laiš

kiausia” ir puikiausia šalis 
iš visų, kurias Dievas sutvė-

rė. Ir jūsų užsipuldinėjimas srityje suvažiavimas taip- 
yra užsipuldinėjimas ant pat pabriežė, kad koopera-
Dievo. Jūs viską persistato- 
te klaidingoj šviesoj. Ir 
jeigu jūs tokias idėjas skel
biate svietui, tai darote dau
giau blogo, negu gero.”

—Dievas nesutvėrė žemės 
dėlto, kad savininkai, patys 
nedirbdami, krautų sau tur
tus iš kitų darbo vaisių—pa- 
tėmijo Burlesonui.

Burlesonas biskį užsprin
go.

—Kaipo žemės savininkas 
aš negaliu tikėti tam— pa- 
galiaus atsakė.

Iš tų kelių trumpų ištrau
kų iš pasikalbėjimo galima 
labai gerai suprasti kokio
mis pažvalgomis, kokiu su
pratimu dabartinio gyveni
mo sėdi ponai Washington© 
valdžios lizduose.

Darbininkui sunku gauti 
užtarimas pas tokius ponus, 
kurių filozofija tokia, kad 
darbininkas dėlto yra darbi
ninkas ii* dėlto nieko neturi, 
kad nemoka taupyti ir kad 
pas jį nėra tiek proto, kad 
pasidarius turtingu. Nieko 
nebūtų nuostabaus, jeigu to
kias mintis išreikštu koks 
nors lietuviškas prabaštėlis. 
Bet kada tokie “perlai”plau- 
kia iš ponų paties pono Die
vo dideliu protu apdovano
tų ir užimančių augštas vie
tas šalies valdžioje, tai visgi 
prastam žmogeliui klausi
mas nevisai lengvas išrišti.

Lazdynėlis.
Rochester, N. Y.

tyvai turi vadovautis klasi
nio judėjimo bendrais prin
cipais ir megzti gyvų ryšių 
su darbininkų klesos profe
sionalėmis bei politinėmis j 
organizacijomis.

Maisto bei municipaliais 
(miesto ūkio) klausimais su
važiavimas taip-pat atsisto
jo ant bendro pamato ir dar 
kartą pažymėjo kooperaci
jos ryšį su visų darbininkų 
judėjimu.

Suvažiavimas taip-pat ta
rė tvirtą savo žodį einamais 
politikos klausimais ir paro
dė, kad demokratija, kovo
dama dėl savo laisvės, ko
vodama su kontr-revoliuci
ja, gali drąsiai remtis nauja 
savo organizacija.

Bet maža to. Suvažiavi
mas vienu balsu nutarė 
kreiptis į Tarptautinį Koo
peratyvų Sąjungos Biurą, 
Londone ir pasiūlyti tuoj 
imtis organizuoti Tarptauti
nę Konferenciją, idant pa
laikyti socialistų kovą del 
taikos.

(“Nauj. Liet.”)

DRAUGIJOS, KURIOS 
TURI “LAISVĘ” 

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

255 Bond St.
Pirmininko Pagelb. V. Balinskis,

316 Second St.
Nutarimų Raštininkas J. Biete,

108 Inslce PI.
Turtų Raštininkas St. Mickevičius, 

180 Front St.
Organo Raštininkas A. Lukoševičius, 

228 First St.

Kooperacijos Rusijoje.
Ką tik pasibaigusia visos 

Rusijos darbininkų koopera
tyvų suvažiavimas parodė 
darbininkų kooperacijos di
dį augimą. Suvažiavę buvo 
152 atstovų nuo 102 nepri
klausomų kooperatyvų, tu
rinčių 458,735 narių, ir 14 at 
stovų nuo 13 priklausomų 
kooperatyvų — 52,930 nar., 
ir. 19 atstovų nuo jungtinių 
susi vienyj imu.

Iš viso buvo nuo 511,665 
žm. 206 atstovai.

Šitas suvažiavimas paro
dė, kad darbininkų koopera
cija gali ir privalo veikti sa
varankiai. Jisai pabrėžė 
darbininkų kooperatyvų 
klesos poziciją ir darbinin
kų judėjimo visose šakose 
vienodumą bei solidarišku- 
mą. Suvažiavimas nutarė, 
kad darbininkų kooperacija 
idėjos žvilgsniu turi atsiri
boti nuo visų klesų koopera
cijos. Darbininkų koopera
tyvai yra tai darbininkų or
ganizacijos, einančios prie 
tų pačių tikslų, ką ir kitų 
klesų organizacijos. Todėl ir 
jųjų darbai turi būt taikina
mi. Darbininkų kooperaci
jos tikslas — sudaryti tin
kamas sąlygas narių dvasi
niam lavinimuisi ir klesi- 
niam auklėjimuisi.
Užtat suvažiavimas išrin

ko idėjinį centrą, kuris turi 
jungti dėl nurodytų uždavi
nių kooperatyvių darbus.

Be to, buvo svarstyta daug 
ir kitų svarbių klausimų.Su
važiavimas nutarė, kad dar
bininkų kooperacija turi 
remti bendruosius demokra
tijos reikalus, turi aktyviai 
darbuotis revoliucinės demo
kratijos organuose, Darb. 
bei Kar. Tarybose, ir palai
kyti rinkimuose į Steigiamą
jį Susirinkimą socialistines 
partijas.

Nors pripažinta buvo ko
operatyvų visiškas neutralu
mas, suvažiavimas rado 
geistina visokiais būdais 
remti socialistų partijas ir 
profesionales sąjungas.

Kultūros bei švietimosi

Iždininkas A. Balinskis,
153 Riplcy PI. 

Kasos Globėjai: St. Baltutis,
147 Clark Place.

P. K abi is, 310 Pine St.
Maršalka K. Budris,

127 Bond St.
Susirinkimai atsibūna kas paskuti

ni nedėldieni kiekvieno mėnesio, J. 
Neffo svetainėje, 1500 So. 49th Avė., 
Cicero, III.

Maršalka P. Vaitkus,
411 Wall St.

Organo prižiūrėtojas A. Petronis • 
719 Lincoln Avė.

Susirinkimai atsibuna pirmą n«- 
dėldienį kiekviena mėnesio, 1010 So. 
Maia Street, 8 vai. po pietų.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL.

Valdybos adresai:
Prezidentas F. Akatckis,

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

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

12201 — 7 th Avė., Moline III. 
Finansų sekretorius W. Vapsevich,

436—4th Ave., Moline, III. 
Iždininkas K. Juška,

825—4th Avė., Moline, III. 
Maršalka S. Esikevičia,

1012 — lGth Avė., E. Moline, III.
T. M. Dr-btė susirinkimus laiku pir

mą nedėldienį kiekvieno mėnesio 
Turner Hall svetainėj, 14th St. ir 6th 
Avė., Moline III.

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

Pirmininkė V. Ivanauckiutė.
1452 East 83rd SL 

Vice Pirmininką* J. Katkauskaa,
5823 Superior Avenue 

Protokolų Sekretorė M. Misevičiutė
1462 E. 83rd 8t.

Fin. Raštininkas Antanas Banialis, 
1449 East 24th St.

Kasieriua M. Lavinskas,
8120 Cory Bt 

Kasos Globėjai: O. Sidabriutė,
2120 St. Clair Av®.

V. Kvedaravičius
1543 Oregon Ave.

Dainų repeticijos ntsibuna kiekvie
ną Seredą nuo 7:30 vai. vakar® ant 
Schwab svetainės, 6131 St. Clair Ave. 
Mėnesiniai susirinkimai atsibūna kas 
trečią pėtnyčią kiekvieno mėnnesio 
nuo 7:80 vai. vak. antSchwab svetai
nės 6181 St. Clair Ave. Knygynas 
randasi Neuros krautuvėje, 2047 Ha
milton Ave. Knygos išduodamos kiek
vieną Pagedėlio vakarą nuo 7:30 vai. 
vakaro.

Knygiai Pranas Tnmosas,
S57b E. 7ftad fit-

A. P. L. A. DILJOS CENTRO VAL
DYBOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI:
Centro pirminiu. J. M. Maskeliūnas, 

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

1421 Fayette St., Pittsburgh, Pa. 
Centro sekretorius .L L Alexis,

P. O. Box 344 N. Diamond Sta., 
Pittsburgh, Pa. 

Centro Iždininkas K. Varašis,
12 and Carson St., Pittsburgh, Pa. 

Turtų Kontrolės Komisija:
M. Urlakiš, 2126 Forbes St., 

Pittsbugh, Pa.
F. Pikšris, 1331 Pcnn Avė.,

Pittsburgh, Pa, 
Kuopų Sekretorių adresai:

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

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

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

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

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

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

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

P. O. Box 312, Creighton, Pa.
10- tos kp. Sekr. John Shopis,

713 McKean Ave. Donora,Pa. 
U-tos kp. Sekr. P. Ainis,

P. O. Box 434, Courtney, Pa. 
12-tos kp. Sekr. J. Kindaris,

Ambridge, Pa.
13 kuopos.—V. Petravičia,

P. O. Box 447, Vestaburg, Pa.
14 kuopos.—J. Ubonas,

803 Talbot Ave., Braddock, Pa.

LAISVAS SUNŲ DRAUGYST® 
MAHANOY CITY, PA. 

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

Pirmininko Pagelb. J. Kovas,
1227 E. Pine 8t 

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

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

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

802 E. Market St. 
Susirinkimai atsibūna paskutini pa- 

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

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

Pirmininkas J. Rulis
821 Edward St. 

Vice-Pirmininkas A. Šimonis,
517 Michigan Ave. 

Protokolų sekretorius O. Valiulienė,
G22 Hulin St

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

Iždininkas S. Buzinskis,
721 Lincoln Avo.

Kasos globėjai: K
St Vazonas, 1529 — 10th St.
P. Katra, P. O. Box 80

A. C. W. of A. LIETUVIŲ 218 SK. 
BALTIMORE, Ml). 

Pirmininkas K. Matuliauskas, 
637 W. Lombard St.

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

708 W. Fayette St.
735-5 W. Saratoga St.

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

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

6.14 So. Paca St.

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILL.

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

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

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

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

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

P. O. Box 1109, Melrose Peri^ ML 
Iždo Globėjai: W. Janėnas,

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

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

Susirinkimai atsibuna kas trečią 
savaitę kiekvieno mėnesių Frank and 
James svetainėj, 23-čla Avė. ir Lake 
gatvė, apie 1-mą vai. po pietų.

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

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

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

922—10th St 
Finansų rašt. J. Waičis,

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

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

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

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

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

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

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

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

Prezidentas L. Tarvidaitė,
1U8 Jackson St., Easton, Pa 

Vice-Prezidentas S. Masiulevičienl,
820 So. 11th St, Easton,P» 

Protokolų Raštininkas ir organo prl 
žiūrėtojas Alek. Vituris,

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

1939 Fairview Ave., Easton^** 
Kasierius F. Vituris,

830 Taylor All., Phillipsburgh,NJ 
Kasos globėjai:

A. Biga, 1021 Elm St., Easton, Fa
A. Meškauskas, 56 N. Locust ll 

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

Susirinkimai atsibuna kas pirmi 
Pėtnyčią kiekvieno mėnesio, 8 vai va 
kare, Anglų Socialistų svetainėj, ill 
Northampton St, Easton, Pa.
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kAllralmcrA VYRV mokintis RClKdlIUgd barbeno amato.

mk Darbą gausi visada. Reika- 
JsZ lauk informacijų.

Nossokoff’s International 
Barber School, 1202 Penn 

>2E?^XAve., Pittsburgh, Pa.
\ m.' .............. . *
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MEILESLAIPSNIAI
ISS1VYSTYME

Toje knygoj aprašyta mei-

uaejo iki S'Ų 
i •.» a f q < >o
U i.7, 
roli

t acmes 
romen- 
ir jes 

jgij niam gyvenime,

i

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

Knyga didelio formato, 217 pusi.
Kaina be apdarų $1.1'0.

su apdarais $1,25.

■455 Grand St., Brooklyn, N.Y.

f SKAUDĖJIMAI IR DIEGLIAI....... į
nuo reumatizmo, neuralgijos, strėnų diegimo

draT ir .“sciaticos” greitai prašalinami, jeigu

f SEVERA’S f

f SOTHARD OIL |
(Scvcros Gothardiškas Aliejus)

yra pavartojamas tepimuisi. Jisai sumažina už- TOS
degimą, prašalina tinimą, ir apinalšo mėšlun-

giškus traukimus ir stingumą. W
Kaštuoja 25 ir 50 centų. Gaunamas kiekvienoje aptiekoje. C’L

ir Severa’s Medicated 'siXSIr f
toilotlnis Qlfin Cnnn galvos
muilas yra dOclp plovimui.

(Sevoros Gydantis Odinio muilas.) Kaštuoja 25 centus t

Tlh I Cukrinis vidurių suliuosuotojas. Valkams 
uuVuiUo I OlrLdA Ir suaugusiems. Kaštuoja 10 ir 25 centus.

Aptiekoje reikalaukite vien Severoa sutaisytų gyduolių ir 
neimkite jokių užvaduotojų. Jeigu aptiekorlus negalėtų 
Išpildyti jūsų reikalavimo, tai parsitraukite tiesiog nuo

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.
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DYKAI!
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Ar nori gauti dykai knygų?
Jeigu taip, tai prikalbink vieną naują 
metinį skaitytoją “Laisvei” ir prisiųsk 
mums $2.50, o tada gausi dovanų knygų 
vertės 50c.; jeigu prikalbinsi 2 nauju 
metiniu skaitytoju, tai gausi knygų 
vertes $1.00. —:— —:— —:—

Knygas pasirinkit iš 
surašo:

čia padėto

30c.
20c.

f =

r

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

35c.
20c.

Pasidarbuokite,rnes~tos knygos neilgai bus duoda mos

Brooklyn, N. Y.455 Grand Street,

..................................................... . ..... ......

PERSKAITYK! •
Kiekvienas nau 
jas skaitytojas 
kuris uŽsirašy 
pas mane “Lai 
svę” ant met 
Ir užsimokės $*. 
50, tai gaus du 
vanų knygų ver 
tės 1 dolerio a: 
ba “Kardą” ar 
metų. Sena? 
skaitytojas, 

gaus knygų ui 50 zris atnaujins,
Kas iš neskaitančių dar prisius ui 
’’Keleivį” $1,75 gaus knygų už bO u. 
senas skaitytojas gaus knygų už 2L.

. Kas prisius už “Kovą” $2,00, gam 
[ knygų už 75 c, kas prisius už “Kai- 

dą” $1.00, tas gaus knygų už 35 e.
genas skaitytojas už 25 c, Kas užsi-,. 
rašys “Naująją Gadynę”, kaina me* 
tams $1.50 tas gaus knygų už 50 

)Kas užsirašys “Naujienas” • IS'* 
metų ir prisius $5.00, gaus dovaną 
"Keleivį” ant metų arba knygų »* 
$1.50, senas skaitytojas gaus dovar* 
‘Kardą” ant metų, Kas prisius $O> 

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

Todėl visi užsirašykite tuos lafr** 
raščius per manę. Tiek pat mokėda
mi gausite gerų knygų pasiskaitę 
mul Būtinai pasakyk apie tai sav«. 
draugui ir pažįstamu! Knygas duos;.i 
tik “Laisvės” laidos. j-

Pinigus siųskit šiuo adresu:
« J. POCIUS,

W Margaret St, Philadelphia, Fc

<

• ’boaiuS soin-x *os evdam^ • T.
•A N’a^Hoojg‘ųsAjjag Uc 

ZJLIM01GN3W H ’MG i

ii urenai jst raaef)
•sroSfii nuoąouu :

•(vpads o ubui jedX o
•«įuio!8įį 8!uioįjįbaĮ sniuoSn

ąsaI^C į

ZlĮMOĮpuafl
Tatoduaain (W6I eaoųdapj,

K. LUTKAUS
ŽODIS

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

ttaa ar kitokį
vyriški aprėda- 
lai, užeik pas 
mane, o gausi 
viską, vertės 
•avo pinigų.

131 Grand St^
BROOKLYN, N.Y.
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Prakalbos
Pirmu kartu Brooklyne 

kalbės daktaras A. Montvi- 
das pėtnyčioje, 23 d. lapkri
čio, 1917, New Plaza Hall, 
Grand ir Havemeyer Sts., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 
lygiai 8 vai. vakare. Įžanga 
10 centų. Kviečiame susi
rinkti skaitlingiausiai.

Komitetas.

kėjimo, etikos, draugijos ir 
politikos klausimais. Minė
toji draugija kviečia prele
gentus visokių pažiūrų ir 
rengia debatus ant įvairių 
klausimų. Pereitą nedėldie- 
nį buvo debatai tarpe , M. 
Sanger, redaktorės “Birth 
Control Review” ir daktaro 
E. Lee , redaktoriaus 
“Health Culture.” Debatai 
buvo gana pasekmingi.

Prelekcijos ir debatai bū
na kiekvieną nedėldienį, ly-

Nepamirškite!
Draugai ir draugės, nepa

mirškite, kad pėtnyčioje, 23 
d. lapkr. L. S. S. IV rajono 
Propagandistų ir Agitato
rių Ratelio bus lavinimosi 
vakarėlis. Patys lankykite 
lekcijas ir draugus prie to 
raginkite. Lekcijos skaito
mos seredų ir pėtnyčią va
karais, apie 15 minutų iki 
8-niu, po numeriu 308 So.5th 
St., B’klyn, N.' Y.

Komitetas.

New Yorko apielinkes 
Lietuvių atydai!

“Laisves” koncerto tikietų 
galima gauti pas šiuos drau
gus:

Newark, N.J., 8 Merchant 
PI., pas A. Žolyną ir 221

K.Cliffside, N. J., pas 
Steponavičių.

Central Brooklyn, 79 Hud
son Ave., pas J. Jušką.

Jersey City, N. J., 202 
Wayne St., pas D. Pilką.

Elizabeth, N. J., pas Plun- 
gį-

So. Brooklyne — pas V. 
Janušką.

Brooklyne — “Laisvės” o- 
fise, 455 Grand St., K. Liut
kaus krautuvėj, 131 Grand 
St.; pas kriaučių delegatą 
S. Pavalkį ir kitus.

Bayonne, N. J. — pas J. 
Trakimą.

Great Neck, N. Y., pas P. 
Marcinkevičių.

New York City.
Jau 12 metų, kaip gyvuoja 

Lietuvių Politikos Ukėsų 
Kliubas. Per tą laiką mirė 
tik 5 nariai. Rodosi finan
siškai jis turėtų labai stip
rus būti, bet dabar iždas vos 
viršija du tūkstančiu dole
rių. Daugelis narių mato 
tame pavojų, nes iždas netik 
neauga, bet dar puola. Dau
gelis stebisi, kame čia prie
žastis? Visa bėda tame, 
kad daug kliubiečių dirba 
pavojingus darbus, susižei
džia ir paskui reikalinga pa- 
šelpą mokėti. Apie tai kliu
bo nariai turėtų plačiau pa
svarstyti.

Vargo Vaikas.

L. S. S. 19 kuopos susirin
kimas bus 25 lapkričio 
anglų socialistų kambariuo
se, 308 So. 5th Št., Brooklyn,

ryte. Būtinai ateikite visi.

22 d. lapkričio įvyks pra
kalbos, kurias rengia kriau
čių visi trįs skyriai, L. S. S. 
19 kp. L. M. P. S. 1 kp., L 
D. L. D. 1 kp. ir Labo Bend
rovė išnešimui protesto 
prieš ėmimą kariumenėn ne- 
piliečių, New Plaza Hall, 
kampas Grand ir Havcme- 
yer Sts. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Kalbės J. Jukelis ir 
kitas drg. iš Philadelphijos. 
įžanga dykai.

House kambariuose, 7 E. 
15th St., New York, bus su
sirinkimas L. S. S. 52 kuo
pos. Pradžia 2 vai. po pie
tų. Visi kuopos nariai ma
lonėkite atsilankyti, nes tu- 

' rime daug svarbių reikalų.
Po susirinkimui bus diskusi
jos, todėl pasistengkite dau
giau pašalinės publikos atsi
vesti. ;

Sekr. T. M. Usajus.

Island Business College, ant 
South 8th St., tarpe Bed
ford ir Driggs Ave. Įžan
ga 10 centų. Buvo ir muzi
kos keli kavalkai.

Lekcijos tęsis iki gegužės 
menesio. Todėl, kurie tik 
suprantat anglų kalbą, pasi
naudokite proga, nes šįmet 
lietuviai turbūt nei nemano 
rengti prelekcijų sezoną.

Sekanti prelekcija lapkri
čio 25 d. bus temoje “Pro 
German, Pro Ally and Pro 
American Socialists.”. Skai
tys Adolf Benevy.

Ant toliau yra pasižadėję 
profesoriai Danna, Nearing, 
Hillquith, pacifistas, Rus
sell ir kiti.

Kaip bus sutvarkytas 
gruodžio mėnesio progra
mas, tai paskelbsiu “Lais
vėje.” A. Petriką.

Lietuvių Gimnastikos Kliu- 
bas paskutiniame savo susi
rinkime nutarė įsteigti va
karinę mokyklį. Bus moki
nama: lietuvių rašybos, 
skaitliavimo, kaip rašinėti 
laiškus arba korespondenci
jas, dailaus apsiėjimo ir an
glų kalbos bei rašybos. 
Taipgi bus mokinama ir ki
tokių dalykų, jeigu mokiniai 
panorės^

Mokykla atsidaro nuo 23 
d. lapkričio. Kurie norite 
lankytis į mokyklą, malonė
kite pirmiau prisirašyti 
prie kliubo, nes bus mokina
mi tik kliubo nariai.

Užtikriname, kad ta mo
kykla kiekvienam patiks.

Mokins J. Draugelis ir VI. 
Meškūnas. Kliubietis.

D. L. K. Vytauto d ra il
gy st ė nutarė prisidėti prie 
New Yorko ir apielinkes lie
tuvių teisių draugijos. Taip
gi nutarė kogreičiausia su
rengti protesto prakalbas 
prieš kėsinimąsi imti į ka- 
riumenę ir nepiliečius.

Draugiškas vakarėlis.
Lietuvių Moterų Progre- 

syvio Susi vieny jimo 1-ma 
kuopa rengia draugišką va
karėlį, kuris įvyks nedčlio- 
. e 25 d. lapkričio, trečią va- 
andą po pietų. Todūl/lrau- 
gai ir draugės, kas norite 
inksmai laiką praleisti, tai 
ižkviečiame tą vakarą atsi- 
ankyti į Palace Hali, 93 
irand St., Brooklyn. N. Y.

įžanga 50 c. ypatai. Nuošir
džiai užkviečia Komitetas.

Subatoj, 17 d. lapkričio, 
McCaddin svetainėje, Dra
mos ir Dailės Draugija, po

APSIRUPINKIT 
TIKIETAIS 
IŠ ANKSTO

“LAISVĖS” B-VĖS 
KONCERTO.

t

nervų ligą turite, kuri tik rel-

Manhattan Hat Stores

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

NEW YORK CITY

DR. KOLER
638 Penn Avė.,

230 Grand Street 479 Grand Street 
arti Driggs Avenue . arti Union A venae

Abi krautuves Brooklyne.

KĄ IŠRASTI

k7

©TUCfrK©

Pittsburgh, Pa.

KSKJi’i3S3Sii

kad p»-
Gaukit#

ST., BROOKLYN, N. Y 
galite gauti krajavų di*- 
norite.

ji $

i

Jau 36 metai kaip 
gyvuoja Prof. Stern 
Šokių Mokykla, 952 
Broadway, kainp. 
Myrtle Ave. Brook-

Mo
vai. 

Mokina-

o • z. Indianos

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 
metų negalėjo net iš lovos pasikelti. 
Jisai išbandė daktarą po daktarui,pa
ramstį po paraisčių;, bet nieko negel
bėjo. Galutinai jis buvo pertikrin
tas, kad jis turės cit ant pavojingos, 
pasibaisėtinos operacijos, kitaip tu
rės mirt. Bet jis nėjo aut operacijos 
ir nemirė! Jis išsigydė pats per save.

‘ ą.

DYKAI RUPTUROS KNYGA IR 
GYDUOLIŲ KUPONAS.

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

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

Vardas .............................................
Adresas..............................................

ir 75 t
25 ir 35c.

$1.0*
$1.00
$1.50

50c. ir 75c

LIETUVIŠKA APT1EKA

APTIEK A
Žemiau paminėtas gyduoles galimą 

apturėti per pautą;
Nuo reumatizme .........................
Kraujo Valytoj .s .........................
Vidurių Valytojas .......................
Vidurių Regudaloidua................
Trojanka 25 c., 50 c., Ir $1.00,

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

P. A. URBONAVIČIUS.
151 METROPOLITAN AVB.

BROOKLYN. N. Y.

<3 I U® luotel iu ir vaiku. Daro operacijas.

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.
j Toliau gyvenantieji galit kreiptis
■ laišku šiuo adresu:

J. A. KATKUS,
2201 Forbes St., Pittsburgh, Pa.

Waltz, Two Stop, 
Foxtrot, One Step 
ir |vairus naujausios 
mados šokiai moki
nami, privatiškai ir
kliasoje. Mokestis 
nuo $5.00 iki $10.00 pagal šokių, 
kykla atdara- nuo 9 ryto iki 11 
vakaro, taipgi ir nedėliomi 
me balių šokių ir stage’iaus. Klausk 
at 5lankydamas informacijų.
THE STERN SCHOOL of DANCING 
950-52 Broadway, Brooklyn, N. Y.

“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 gyduoles ir knygute siunčiama 

dykai!

DAKTARAS LORENZ
VIENINTELIS SPECIALISTAS 

VYRIŠKŲ LIGŲ PITTSBURGHE.
Kalba lenkiškai ir Ru
siškai. Ofiso valandos: 
Pąnedėliais, seredomis 
ir pėtnyčiomis nuo 9 
vai. iš ryto iki 5 vai. 
vak. Utarninkais, ket- 
vergais ir sukatomis
nuo 9 vai. iš ryto iki 8 vai. vakare. 
Nedėliomis ir šventadieniais nuo 10 
vai. iš ryto iki 2 vai. po piet.

644 Penn Avenue 
PITTSBURGH, PA.

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.

Nepamirškit, kad

Gerbiamieji ir 
Gerbiamosios!

15 GRUODŽIO
(December 1917)

bus sulošta drama:

“Kryžius

McCADDIN HALL
Berry St., tarpe So. 2 ir 3 g.

JOSEPH LIPMAN, M. D
Specialistas moterų ligų

S14 E. 50th St., New York, N. T
OFISO VALANDOS:

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

piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare, 
narna ir pasakome visas ligas ir pa 
gelbstime. Ii kitur atvažiavusiam 
ligoniams parūpiname vietą, kol gy
dosi. Reikalui esant, kreipkitės, męi 
apžiūrėsime ir duosime prieteliik? 
rodą. Patarnavimas visai pigus. Na 
užmirškite mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
Vienas ofisas: 314 E. SOth St., 
Antras Ofisas: 1945—7th Ava., 

arti 117th St., New York CH,

Sergantieji
atsilankykite pas mane

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

Jieškok pagelbos ten 
Kur gali ją rasti.

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

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

Turiu1 goriausi patyrimą, kurį 
įgijau bėgyje ilgų metų prakti
kuodamas medicinoje. Turiu vė
liausios mados Electro-Medical į- 
rengęs mašinas, kurios suteikia di
delę pagclbą 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
y?

B

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

paraiščiai jus kankintų.”
Kapitonas Collings atydžiai išstu- 

l dijavo save, savo padėjimą — ir ga
ili galo jis buvo atlygintas per sura
dimą būdo, kuris ji taip greit padare 
stipriu, mikliu ir linksmu vyru.

Be katras gali vartot tą patį būdą, 
jis yra paprastas, lengvas, nepavo- 

įjingas ir nebrangus. Kiekvienas pa
ll rūkęs žmogus pasaulyje turėtų tu- 
I rėt kapitono Collings knygą, kurioj 
aprašo, kaip jisai išsigydė ir kaip be 
kas gali vartoti tą pati išsigydymo 
būdą, namie be jokių keblumui. Kny
ga ir gyduolės yra Uždyką, jais pri
siusi™ apmokėję ir siuntimo lėšas 

I kiekvienam žmogui sergančiam rup- 
turos (patrūkimo) liga, kuris išpildys 
ši'a kuponą. Bet siųsk jį tuojaus —• 
Dabar —■ pirm negu padėsi šitą laik
rašti iš rankų.

Jeigu,nori gerai išrodyti, — pirk 
skrybėles

Manhattan Hat”'ru

BROOKLYN, N.Y.

Rengia LSS. 83 kp.

MAESKOjnUI
Pajieškau Juozo Navadausko, pir

miau gyveno Scranton, Fa., o paskui 
išvažiavo Į Lawrence, Mass., bet da
bar nežinau, kur yra. Turiu svar
bų reikalą. Jis pats arba kas apie 
jį žino, malonėkite pranešti šiuo ant
rašu :

Downs Ave., Bingham loir, N. Y.
(93—91)

Povilo Vepšto. paeina 
Panevėžio pav. Apie 

enumo, geltoni plaukai.Pir- 
gyveno Shcdysidc, N. J., pas- 

Brooklyne pas 
čionai prasi- 

pasiimdamas $164.00 nuo An- 
jis

Pajieškau 
iš Kauno gub., 
30 metų 
miau 
tarajam laike gyveno 
Motieji) Kraujalį ir i 
šalino . 
tano Kraujalio. Kas praneš, kur 
randasi, gaus $5.00 dovanų.

Antanas Kraujai is 
301 Wvthe Ave.,. Brooklyn, N.

(93—95)

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

nuodugniai pažįsta. , Gydau užsi- 
nuodinimą kraujo ir silpnybes vyrų, 
spuogus, niežėjimus, ligas tinimo, į- 

I vairias ligas paeinančias nuo nečys- 
' turno kraujo. Atsišaukite ypatiškai 
per laiškus aš negydau.

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

Pajieškau brolio Kazimiero Zalen- 
<os, Suvalkų gub., Vilkaviškio pa- i 
vieto. Vaišvilių kaimo. Seniau gyve
no Wilkes Barre, Pa, ’ Meldžiu atsi
šaukti arba žinanti, kad praneštų.

P. Dudoniene
315 So. 4lh St., Brooklyn, N. .Y.

(93—95

DARBININKŲ ŽINIAI.
Kas užsirašys pas mane “Laisvę” ir 

prisius $2.50, tas gaus dovanų kny
gų už 75c., kas užsirašys ant me- 
,ų “Naujienas”, gaus knygų už $1.50,. 
<as užsirašys “Kovą”, “Naują Gady-I 

gaus knygų už 50'

3 Dr. Ignotas Stankus
1^1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa
'G-*S i’hvsician and Surseon (lietuvis p:\ dv

ru. 
c.

ar

knygųar “Moterų Baisa,” j
25c.

l’asinaudokit proga.
vo draugams dovanų ant Kalėdų
gu patįs jau skaitote. Laikrašti: 
geriausia dovana.

J. JURKŠA,
58 Adams St., Easthampton, N. Y. 

,(93—91)

u z

J<'l-

Tai yra lietuviška knygutė iš
leista, kurioje yra apie 400 iš
radimų, kurie gali būti reika
lingi, likosi išduoti ant- reika
lavimo ir del. naudos LIETU
VIU IŠRADĖJU. Iš knygutės 
dasižinosite kokį pelną išradi
mai atnešė ir dar gali atnešti. 
Jeigu manote apie išradimus, 
tai rašyk šiandien Lietuviškai 
reikalaudamas knygutes, kurią 
išsiųsime DYKAI.
A M E RIC A N E U R OP E A N 

PATENT OFFICES Inc.
.256 Broadway, New York,N.Y.' 

(LĖ)

TIKRA IR TEISINGIAUSIA
APTIEK A

Jeigu jums reikalinga kokia nors 
oda link sveikatos, tai ateik pas ma 
e ir pasiteirauk arba rašyk aprašy

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

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

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

Nuo prakaitavimo kojų 50
Nuo nuospaudų ant kojų
Plaukų stiprintojas
Pleiskanų naikintojas
Nuo reumatizmo
Vidurių valytojas

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

Aptinka atdara dieną ir naktį. 
Su visoms rudoms kreipkitės:

Lietuvis aptickorius ir savininkas '

F. KUDIRKA.
64 GRAND

Pas mane 
lių kiek tik

Jos 
žinomos 

kaipo 
geriau

sios.
didelį pasirinkimą 

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

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

skrybėlių.

! AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? ETJį&ĄT^

GARSAS GERIAUSIA KEPTUVE
Kepa geriausią duoną iš 
Cystų ruginių miltų. 
Teipat mes kepame ge* 
riausiua keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poki* 
Rame * 9 ° 9 ♦ • *

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

F. MASIULEVIČIUS ir SUKAI, Savininkai
259 BEBI ORO AVĖ. (Tek 2876 Greenpoint) BROOKLYN, N. Y.'

NAUJOS KNYGOS.
■■ —■■■ —

jdį - |,__ i — *LLV_ L-^-<—ė ............. ■ ■LINKSMŲ KALĖDŲ!
Pranešu visiems lietuviams ir lie

tuvaitėms, jog turiu puikiausių atvi
ručių su lietuviškais užrašais, tin
kančios pasveikinimams su Naujais 
Metais ir Linksmom Kalėdom ir šiaip 
įvairiems susirašinėjimams. Užlaikau 
įvairios pakraipos knygų, laikraščių, 
i’ontaninių 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 įvairiu laikraščių.
■(91—98)

16 lietuviškų šokių, himnų ir t. t. 
dėl visos orkestros 10 knygų $4. Dil 
Beno 10 knygų, 20 lietuviškų rinki
nių, šokių maršų ir t. t. $4. D81 
Piano arba vargonų 18 lietuviškų vei
kalų $1 Knyga išsimokinimo* notų 
lietuviškoj kalboj be mokytojo $1.50 
parduodu už $1.00 ant visokių instru
mentų arba dainavimo 8 lekcijos.

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

te scenoj veikalą “Girių Pa
slaptys.” ■Žmonių susirinko 
veik pilna svetaine, bet susi
rinkusieji veikalu likosi ne
užganėdinti. Veikalas pasa
kiškas, perstatantis, kaip 
žmonės tiki į raganas, vel
nius ir kitokias piktas dva
sias, kaip jie patys pavirsta 
velniais, raganomis ir t. t. 
bet sykiu baisiai nuobodus 
ir nesuprantamas. Daugelis 
nelaukė pabaigos ir išėjo iš 
svetainės. Tokie veikalą: 
mūsų publikai neprieinami 
ir nevertėtų juos scenoj sta
tyti.

S

Brooklyn LABOR LYCEUM
Ban-

842 Stagg.

1

$1.0« 
1.04 
1.0$ 
50&

DARBININKŲ ĮSTAIGA.
Sales del Balių, Koncertų, 

kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. 
į Puikus steičius su naujaisiais įtaisy
mais. Keturios bolių alleys.

11 KAINOS PRIEINAMOS.
I 949—959 Willoughby Avė

1

■ai...... ii—*'iiimiin tMrtiiiW ’ IwktaiMi

Proga lavinimuisi.
Nuo 1878 metų Brookly

ne1 gyvuoja “The Brooklyn 
Philosophical Association,” 
kurios tikslas yra supažin
dinti čionykščius gyvento
jus su filosofijos, mokslo, ti-

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

Sutaisytas ir formules- 
recepto; suteikto IšniiutiB- 
gu Egypto zokoninku,

apsireiškia stebėtinai pasekmingu - 
nuo yriu,.o pilvo ir žarnų, rjer- 
klės skauelėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 
žalčio galvoje, eel., act., Šutai- 
Botnas išdirboju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-
seno ir Ištikimo draugo Šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per pusę šimtmečio—35e. 
už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš
F. AD. RICHTER « 00.9 

M—K WasbitgtH Strait, New Yuk.

Sauja Pipirų 
SENBERNIAMS IR SEN

MERGĖMS
yra taip begalo žingeidi kny

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

Knygoj randasi puikus paveikslai 
Kaina tiktai 35 centai.

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

lietuvis turi perskaityti • 
NAUJĄ KNYGĄ

Kas tai yra

RELIGIJA?
Toje knygoje yra nurodytas religi
jos atsiradimas ir jos veikimas n’ « 
pat pirmpradinio žmogaus iki 
dienų.

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

F. MILAŠAUSKIS
13 Atlantic SU Sa Boston, Mass.




