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jai! cialė telegrama į N.
Times). Atstovai visų tai- joj p. Francis patvirtina,kad 
kininkų, susirinkę interna- i bolševikų valdžia išties ple- 

. ........... „1______ Zj 
susirinks Shanghai’aus mie-[ užvesti taikos tarybas. Wa-
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TROCKIS SIŪLO LAIKI
NAI PERTRAUKT KARĘ

vardai susimaišė mūšiuose, 
vėlei perorganizuoti ir su
grąžinti mūšių laukuosna.

Generolas Ludendorf 
ko į rylų armiją.

Anglai eina vis artyn 
(’ambrai.

puiku darba, valydama tula^ 
dalis sulaužtos Hindenburgo

& s

Leninas pradėjo mažinti 
rusų armiją.

Britai atnaujino savo ata- 
is ant Fontaine Notre

• ____________________ ________________

NE DeL TAIKOS. BET
DeL KARĖS NUVYKO 

PULKININKAS HOUSE 
Į FRANCIJĄ.

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y. on 
November 27,1917. as required by the 
Act of October 6,1917 ( 
the enemy act”).

Prezidento Wilsono pa-

Sako, kad su tuo sutinka 
visi talkininkai.

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn. N. Y. on ( 
NovembeV 27,1917, as required by the j

Itf----- - ~~
| miestu Skalat ir Gaidamov, 
kurie randasi visai netoli ru
sų rubežiaus. Tūlos labįau 
pirmyn nusikišusios pozici

KĄ RUSIJA DARYS, 
JEIGU VOKIETIJA

NESITAIKINTŲ?
True translation filed with the 

Postmaster of Broo’-1'n K V r>n 
November 27,1917. as
Act of October 6,1917 (“Trading with j 
the onemv act”). :

JOG ŽMOGUS NEDARO SAU TURTŲ Iš “LAISVĖS” IR NEDARYS JŲ, NES “LAISVĖ” LEIDŽIAMA VISUOMENĖS IR DĖL VISUOMENĖS. TAIGI VISUOMENĖ TURĖTŲ IR 
RUPINTIES “LAISVE”. PARENGIMAI “LAISVĖS” NAUDAI ĮVYKS BROOKLYNE, MONTELLO, ELIZABETHE, CHICAGOJ IR CLEVELANDE. KITŲ MIESTŲ VISUOMENĖ, KURIAI 
RUPI “LAISVĖ”, TAI TAIP- PAT PARENGS KĄ NORS DARBININKIŠKO LAIKRAŠČIO NAUDAI.

Malonėkite šelpti socialis
tų moksleivių fondą # prie 
D. L. D-jos. Aukas sjųskit: 
K. Liutkus, 131 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

SOCIALISTŲ
APGYNIMO FONDAS, rių,

Nacionalis ofisas Socialis
tų Partijos įsteigė darbinin
kiškų teisių apgynimo fon
dą. Iš to fondo bus šelpia
mi draugai, papuolę nelais
vėn.

Žinoma, legalė pagelba ne
gali būti suteikta be pinigų, 
o pinigų iš turčių nėra ko 
laukti. “Męs prašome jūsų 
remti tuos, kurie kovoja už 
jūsų teises, taip kaip norė
tumėte ir jūs patįs.”

Socialistų Partija nori 
fondo bent iš $100,000.Svar- 
biausia yra, kad draugai, 
papuolę nelaimėn dėl darbi
ninkų klesos reikalų, žinotų, 
kad kiti, laisvi dar, apie 
jufos neužmirštų. Siųskit 
tuoj dolerį Į apgynimo fon
dą. Adresas: Adolph Ger- 
mer, Secretary, 803 W. Ma
dison St., Chicago, Ill.

Aidablistų apgynimo fon
do adresas yra toks: Wm. 
D. Haywood, 1001 W. Ma
dison St., Chicago, Ill.

ryba,” kuri turi jau 200 sky-; 
pradėjo agitaciją už

* “taiką per derybas” — da-' 
[bar. Jie rūpinasi padaryti) 
spaudimą ant kongresmanų,1 
kurie dabar vieši namie.

Pastaramjam leidiny 
“Council’s Bulletin” profe
sorius Scott Nearing, pirmi
ninkas, rašo, straipsnyje 
“Demokratija ir taika, kad 
“karė, kuri griauja Europą, 
buvo pradėta valdovais ir 
valdančiomis klesomis. Ji 
niekuomet nebuvo ir nėra 
liaudies karė.”

L. Lochner, tarybos sekre
torius, sako, kad taikos ta
rybas reikia pradėti dabar.

Ant pirmo puslapio to lai
kraščio yra pranešimas: 
“Męs neprigulim nuo pačtos 
ir todėl mus galima lengvai 
sustabdvt.” (Iš “N. Y. 
World.”)

LATVIAI REIKALAUJA 
AUTONOMIJOS.

Latvių Darbininkų Tary-

8

LATVIAI SOCIALISTAI 
SVEIKINA NAUJĄ 

RUSIJOS VALDŽIĄ.
True translation filed with the 

Postmaster of Brooklyn. N. Y. on
-* 'November 27,1917, as required by the 

Act of October 6.1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Boston, Mass. — Latvių 
Socialistų Federacija Ame
rikos Socialistų Partijos pa
siuntė Rusijos darbininkams 
pasveikinimo telegramą iš 
priežasties laimėjimo Petro
grade. Telegrama pasiųsta 
vardu Petrogrado Darbinin
kų ir Kareivių Tarybos.

Rezoliucija tapo priimta 
vienbalsiai mitinge, kuria- 

‘me dalyvavo 200 asmenų’,su
sirinkusių Latvių Darbinin- 
gų Name: I

“Kadangi Petrogrado pro
letariatas, per savo darbi- 

/ ninku ir kareivių tarybą,pa- 
vedė patiems rusų žmonėms 
ndtidoties ir kontroliuoti vi
sų išdirbystės ir turtų šalti
nius, kas yra vieninteliu ke
liu prie liaudies valstybės, 
tai męs siunčiame pasveiki
nimą Rusijos proletariatui 
šioje didžioje kovoje, kuo
met darbininkų klesa pirmu 
sykiu istorijoj, Įeina savo 
vagon.

“Męs dalinamės jūsų liū
desiais ir laime ir sekam

vo priimta rezoliucija reika
laujanti: sutaisyti iš dalies 
Vidžemės, Kuršo ir Vitebs
ko gubernijų vieną autono
minę Latviją su ataklru sei
mu, renkamu slaptu, visuo
tinu, tiesiu,, lygiu ir propor- 
cijonaliu balsavimu. Kraš
to valdiškose įstaigose, mo
kyklose turi būti Įvesta lat
vių kalba. Latvijos autono
mijos projektas turi būti 
tuojaus sustatytas ir įvyk- 
dintas nelaukiant centrali-

įsteigs Rusijoj tikrą liuosy- 
bę ir tikrą demokratiją.

“Pasaulio darbininkai,vie
nykitės. Tegyvuoja socialė 
revoliucija!”

AMERIKOS TAIKOS 
ŠALININKAI REIKA

LAUJA TAIKOS ‘DABAR’

Liaudies Taryba rūpinasi 
užvesti taikos derybas per 
kongresą.

Geriausia kalėdoms dova 
na jūsų draugui ar draugei 
bus “Meilės Laipsniai” ir 
“Vokiečių kareivio atsimini
mai.”

VII META&

NESAKO, KIEK
KAREIVIŲ FRANCIJOJ.
True translation filed with the 

Postmaster of Brooklyn, N. Y. on 
November 27,1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Washington, D. C. — Męs 
turime jau tiek Amerikos 
kareivių Francijoj, kiek 
šiuomi laiku tikėjomės turė
ti.

Tai ve ką pasakė karės 
ministeris Baker. Tačiaus 
jisai atsisakė pasakyti, kiek 
tų kareivių yra “over the
re” (Francijoj). O kaslink 
padidinimo generolo Persh
ing spėkų, tai ve ką pasakė:

“Kaip tik laivai ir karei
viai bus gatavi — tai siųsim

Siuntimas nauju kareiviu

jų dalykų: nuo kareivių iš- 
mankštinimo ir prirengimo 
ir nuo laivų pristatymo. Ka
rės sekretorius pridūrė, kad

tikrai nebus žinoma, kiek A- 
merikos kareivių bus Fran- 
cijoj.

frontuose ir pradėti taikosi 
tarybas. Šiuo pasiūlymu 
autoritete valdžia rusų res
publikos kreipėsi vienkart į 
visas kariaujančias tautas 
ir į jų valdžias.”

Pasikalbėjime su Ameri
kos “Associated Press”, 
Trockis ve ką pasakė apie 
pienus bolševikų valdžios: 
1) tuoj bus pagarsinta visos 
slaptos sutartįs ir panaikin
ta slaptoji dipliomatija, 2) 
pasiūlysim sustoti kariavus 
visuose karės frantuose tuo 
tikslu, kad priėjus prie de
mokratinės taikos, 3) visos 
žemės pereina valstiečiams, 
4) įsteigimas valstybės kon
trolės ant pramonės per su
organizuotus darbininkus ir 
darbdavius ir nacionalizaci
ja (perėjimas į valstybės 
rankas) visų stambiausių 
pramonės šakų, 5) visa val
džia pereina į darbiu inkų ir 
kareivių tarybas, 6) sušau-

. I Talkininkai, veikiausia,su- prie’ *

True translation filed with 
Postmaster of Brooklyn, N. Y. on 
November 27,1917. as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Mūšiai vakaru fronte ei
na nuo jūros iki Meuse u- 
pes. Generolas Haig užpuo
lė Ypres apygardoj ir va
rosi linkui Cambrai. Pran
cūzai imasi ties Verdunu ir 
Craone.

Vokiečiai pradėjo ofensy- 
vą ties St. Quentin ir Neuve 
Chapelle. Lietus kliudo mū
šiam.

Londonas, 24 d. lapkričio. 
—Musys už Cambrai paėmi
mą vis dar tęsiasi. Į pietus 
ir i vakarus nuo to miesto 
angiai ir vokiečiai, trumpai 
kalbant, stačiai susikibo 
vieni kitiems i krūtis. Bri- v

tiks su Francijos valdžios 
pienu partraukt Francijon 
chinų kariumenės. Tasai 
francūzų pienas jau paduo
tas chinų valdžiai ir, spėja
ma, kad su tuo pienu sutiks 
Pekino ministerija. Mano
ma gabenti Francijon dvi 
divizijas chinų infanterijos 
—išviso 25,000 žmonių. Chi
nų kareivius manoma laikyt 
antroje linijoje, ties trans
porto linijom ir kaipo darbi
ninkus už mūšių linijų.

šiai neramu.nors ispanų val
džia ir tikrina, kad ten vis
kas gerai eina. Beveik kiek
viena diena Madride ivvksta 
naujų areštų. Tarpe suareš
tuotų yra du socialistiški 
• mesto tarybos nariai Leone 
ir vadas Asturijos mainie- 
riu. Republikonu vadas

laiką buvo sulaikytas, kaipo 
karės belaisvis ant garinio 
laivo.

Ispanijos reakcinė valdžia 
stačiai dūksta ant visko,kas 
tik atsiduoda liberalumu.

Madrido kalėjime Įvyko 
j kalinių maištas. Žandarams 

ir kareiviams šiaip netaip

LAIKOSI.
True translation filed with the 

Postmaster of Brooklyn. N. Y. on 
November 27,1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act").

Vyriausia italų karės kva- 
tiera šiaurės Italuose. — 
Kalnuose eina didžiausi 
mūšiai. Italai vėlei paga
vo i savo rankas Monte 
Tomba ir Monte Persica,ku
riuos jie buvo pralaimėję. 
Italų nuostoliai gana (lidc^i,';.”^.^:"' į Suomi- 
bet priešų nuostoliai dar di- jos socia|-demokratų parti-

Trockio, ką darys naujoji 
Rusijos valdžia, jeigu Vo- f 
kieti ja atsisakys vesti tai- I 
kos tarybas? Ar tęs tuomet; 
Rusija karę?

“Męs pasitikim vokiečių 
armija ir darbininkų klesa,

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. A. on 
November 27,1917, as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Stockholmas. — Vienas 
rusų dipliomatas apleido 
Stockholmą ir nusiskubino į 
Petrogradą, turėdamas ant 
rankų pasiūlymus nuo Vo
kietijos ir Austro-Vengrijos 
dėl Revoliucinės Rusų val
džios.

Pagal pranešimus, gautus 
Stockholme, generolas von 
Ludendorff, pirmas genera- 
lis kvotermeisteris Vokieti
jos armijos, nuvyko į rytų 
frontą, kad įvykinus laiki
ną sustojimą kariauti. Sy
kiu su juo vyksta didelis a- 
ficieriu štabas, v

Vokiečiu laikraščiai veda 
diskusijas dėl bolševikų tai
kos pasiūlymo.

“Local Anzeiger” pažymi, 
kad jeigu ištik rujų pasiro
dys, jog rusų armija, varde 
valdžios, daro pasiūlimus,tai 
ta klausima reikia rimtai iš- 
gvildent.
. “Vossische .Zeitung” išrei
škia savo pilną užsiganėdi- 
nimą.

“Tageblatt” sako, kad 
Vokietija turi pavesti pasiu- 
limą. sąžiningam išegzami- 
navimui, kuriame visas mili- 
taris padėjimas turi būt pri
imtas atydon.

Iš Viennos praneša, kad 
sulyg žinių iš Tarnopolio,ru
sų kariumene prisirengusi 

Į apleisti du rytų Galicijos

I

mu tolymesnį karės tęsimą 
__ _________________ !—atsakė Trockis. — Vienok 
IR UŽVEST TAIKOSI jeigu mūsų garbingas ir at- 

T AR Y B AS. vi ras taikos pasiūlymas ne- 
True translation filed with tho į * <iStll atbalsio, tU01!iet llięS 

Postmaster of Brooklyn, N. Y. on ; apskelbsime revoliucinę ka- 
November 27,1917, as required bv the' . v . . v. . • ,
Act of October 6,1917 (“Trading with rę pries vokiečių imperialz- 
the enemy act”).

Bolševikų užsieninių rei-.sim visas spėkas, konfiskuo- 
kalu ministeris Leo Trockis sim visą maistą ir vesime 
pasiuntė visiems talkinin
kų ambasadoriams Petrog
rade sekamą pranešimą:

“Šiuomi aš turiu garbę 
pranešti jums, ponas amba
sadoriau, kad 26 d. spalių 
visos Rusijos darbininkų ir . karės 
kareivių delegatų suvažiavi
mas, įkūrė naują valdžią pa-

Suomija.
Nepaisant į reakcinės val

džios uždraudimus Suomi- 
įjos seimas bus sušauktas

desni. Atakos ir kontrata
kos uoliai sekė viena paskui 
kitą kalnuose tarpe Piave ir 
Brenta, kur italai ir austro

• - ’ - geimanai murinai susimo- sepno priimtiep įstatymai—
vė. . 2 -*

Brigados ir pulkai, kuriu Lietuvių tautininkai

ja nurodo, kad Suomijos sei
mas išvaikytas su Suomijos 

.buržuazijos žinia, kuriai rū- 
i pi, kad gyveniman neįvyktų I . • • . • • • • J J _ •
apie 8-nių vai. darbo dieną

karę su tokia energija, su 
kokia mes vedom revoliuci
ją. Tačiaus męs turim tik
ro pamato spręsti, kad mūsų 
taikos pasiūlymas padarys 

! negalimu kariaut visuose 
frontuose.”

misionierių. Galva naujo
sios valdžios yra* Nikolaj 
Vladimirovič Lenin. Vedi
mas užsieninės politikos pa
vesta man, kaipo komisio- 
nieriui užsieniniu reikalu.

“Atkreipdamas jūsų aty- 
dą į tekstą pasiūlymo laiki
nai liauties kariavus ir į de
mokratinę taiką be aneksijų, 
be kontribucijų ir su teise 
kiekvienai tautai
spręsti savo likimą, ką už- 
gyrė suvažiavimas

Chiniečiu kariumene
c

Francijon.

—tame skaitliuj ir liaudinin 
kai ir “visuomeninkai” iš 
“N. L.” — už seimo išvaiki- 
mą kaltina vien rusus. Vi
suomet nereikia užmiršti 
abelnai apie buržujus.

su visa misija randasi 
Paryžiuj.

New York o Worldo ko
respondentas esąs įgaliotas cianalėj komisijoj, greitai inuoja nutraukti mūšius ir 
nabriežti faktą, kad Ameri- susirinks Shanghai’aus mie-j užvesti taikos tarybas. Wa
kes misijos veikimas Pary- ste ir tarsis kuo pasigerinti j shingtono viršininkai laukia 
žiuj bus atkreiptas į svars
tymus klausimų, kaip akty- 
viškiau ir geriau vedus ka
rę. Jokių šnekų apie taiką 
nebus, o apie karės tikslus 
irgi nei užsiminta nebus.

Darbo komisaras.
Darbo ministerijos komisa

ru Petrapily paskirtas buv. 
Petr. Darb. bei. Kar. Atst. 
Tar. Darbo skyriaus pirmi
ninkas B. A.

Chinijai už’ tai, kad ji aps-’daugiau žinių. Amerikos 
kelbė karę Vokietijai. Ma-.valdžia, kaip sakoma Wash
noma, kad sutikta palaukti ingtone, žiūrės į Petrogra- 
iš Chinijos skolos, kurią ji do taikos aktą, kaipo į ženk- 
turi išmokėti dėl boxeriu su- (lą, kad Rusija prisirokuo 
kilimo

visos 
Rusijos kareivių ir darbi
ninkų tarybos, aš prašai/jū
sų į tą dokumentą, kaipo į 
formalį pasiūlymą tuojaus 
sudėti ginklus visuęse karės

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

ber> 27,1917, as required by the 
pctober 6,1917 (“Trading with 

&emy act”).
ikos šalininkai per savo- . - 
lizaciją “Liaudies Ta-1 Dolcov)
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Trijų Draugi; Laiškai
Anądien gavau tris laiš

kus iš Rusijos—nuo V. Kap
suko, J. Parulio ir neku- 
riems amerikiečiams gerai 
žinomo P. Posmylos. Pir
mojo draugo laiškas rašy
tas rugsėjo 23 d. (pagal mū
sų kalendorių), kituodu laiš
ku rašyta pradžioje rugsė
jo.

V. Kapsukas atsako į ma
no laiškelį, rašytą 5 d. lie
pos.

“Tiesos” redaktorius, 
trumpai apsistodamas ant 
charakteristikos santikių 
tarpe įvairių sriovių lietu
vių socialdemokratų, sako: 
“Negali būti nei kalbos apie 
vienybę su buvusiais M. Y- 
čo bendradarbiais. Darbi
ninkų didelė didžiuma mūsų 
pusėje (bolševikų pusėje — 
mano prierašas).”

V. Kapsukas peikia tuos 
inteligentus, kurie prieš re
voliuciją buvo visiškai pasi
traukę nuo partijos darbo, o 
dabar veikia Lietuvos Soci
aldemokratų Partijos Petra
pilio ir Maskvos organizaci
jose.

Apie V. Požėlą V. Kapsu
kas praneša, kad jisai dar 
neprisidėjo prie Lietuvos 

. s.-d. (Iš “Naujosios Lietu
vos” matyt, kad V. Požėla 
esąs nefrakcijinis s.-d.)

Baigdamas savo laišką 
(paduoda tik trumputes iš
traukas), V. K. skundžiasi:

“Trūksta mums organi
zatorių pajiegų, trūksta 
ištekliaus knygoms leisti. 
O literatūra begalo reika
laujama. Dirbame, kiek 
tik galime; jau mano ger
klė eina visai velniop. Su
blogau — visi sublogę...” 
Tarybų klausime V. K.

rašo žodis žodin:
“Dėl tarybų man išrodo 

teisinga “Kovos” pozicija.
Męs čia taip-pat kovo-!

sim prieš tautines tarybas 
ir prieš tautinius pulkus.” 
Taip, tai taip, bet čia juk 

eina kalba ne apie tautines, 
bet tarptautines ir darbinin
kiškas tarybas...

Toliaus rašo:
“Su liaudininkais męs 

nieko bendro neturim ir 
negalim turėti. Tarp dar
bininkų baigiasi jų įtaka.” 
J. ’Parulis (Brooklyno Jo

nukas) gailiai skundžiasi. 
Praneša, kad politiškų emi
grantų “otsročka” jau pasi
baigė su 1 d. an gusto, ir da
bar visus gabena kariume- 
nėn.

Rašo:
“Į tą skaitlių pakliuvau 

ir aš, nežiūrint, kad mano 
akys silpnos. Rytoj mus 
išvežš iš Petrogrado j 
Novgorodą ir, kaip girdė
ti, tai pamokinę 6 savai
tes, siųs ant karės lauko.” 
Pabaigoj rašo gailiąsis A- 

meriką apleidęs. Aš jam 
sakiau tai, kuomet apleido 
Brooklyną. Žada rašyt iš 
kazarmiu.

Trečias mūsų pažįstamas 
tai... socialpatriotiškų pa- 
žvalgų žmogus. Jisai stal
čiai ima nagan mane:

“Ar neperdaug tik sim
patizuojate Lenin’ui ir jo 
šalininkams bei zimmer- 
waldistams... Tiesa, jų i- 
dėjos gal ir gana geros, 
bet tik ne šiandien ir ne 
šiuo baisiu karės laiku. 
Leninas su savo šalinin
kais begalo daug užkenkė 
liuesam revoliucijos plėto- 
jimuisi.”
Tas mano korespondentas 

taip bijo zimmervvaldiečių, 
jog pranašauja net, kad kai
zeris atsisės ant sprando 
Rusijai, arba vėlei pasodins 
Mikalojų.

Reikia tikėtis, kad ta pra
našystė neišsipildys.

Draugijos narai, be abe
jonės, parodys didelio duos- 
numo taip svarbiam reika
lui. Šiandien juk kiekvie
nam aišku, kad be savos so- 
cialistiškos inteligentijos 
darbininkai jokiu būdu ne
gali apsieiti.

Noras mokinties darbinin
kuose labai didelis ir tas no
ras vis didyn auga. Bet 
kurgi gavus mokytojų? Jų 
męs veik neturim. Socialis- 
tiškos inteligentijos begalo 
maža ir ta pati yra apkrau
ta daugybe įvairiausių dar
bų.

Jeigu 3,000 Literatūros 
Draugijos narių sumokėtų 
bent po 10c ir tai jau susi
darytų $300, bet, žinoma, 
kiekvienas duos ne dešimtu
ką, o daug daugiau. Jeigu 
kas duos dešimtuką, tai at
siras daug tokių draugų,ku
rie nepasigailės ir $1.00 ir 
tuo būdu per pirmuosius 
metus turėtų įplaukti nema
žiau kaip $1,000.

Literatūros Draugijos na
riai ir ypač kuopų viršinin
kai tegul kuoplačiausia sklei 
džia žinią apie moksleivių 
šelpimo fondą.

Drg. P. Grigaitis jau pri
statė rankraštį “Ant ryto
jaus po socialūs revoliuci
jos.”

Tą knygą nariai L. D. L. 
D. gaus dar šiais metais.

Tik truputį kantrybes, 
draugai, ir viskas bus gerai.

Schenectady, N. Y. — Pi
piro Brolis rašo, kad L. D. 
L. D. kuopa turėjo susirin
kimą ir išrinko komisiją, ku
ri rūpinsis gauti naujų na
rių. Kaip aš patyriau, tai 
komisija turėjo geras pasek
mes. Daug naujų narių pri
kalbino tą patį vakarą.

Geistina būtų, kad sche- 
nectadiečiai sutvertu L.D.L. 
D. kuopas Albany ir apygar
dose. Išrinkite, draugai,ko
misiją prakalbom parengt.

ūždėsianti mokesčius ir deg
tinė pabrangsianti.

Saliūninkai suskato pirkti 
degtinę. Kurie neturėjo pi
nigų, tie pasiskolino. Prisi
pirko po keliolika ir kelias
dešimtis statinių, prisikrovė 
“zopasto” pilnus skiepus ir 
džiaugiasi, kad dabar kuo
met degtinė pabrangs, jie 
galės gražaus biznio pada
ryti, džiaugiasi, kad bravo
rai davė jiems tokį patari
mą.

Bet tas džiaugsmas buvo 
ne ilgam. Kaip tik įstaty
mas apie mokesčius įėjo ga- 
lėn, atėjo pas saliūninkus 
valdžios agentai ir liepė pa
rodyt, kiek jie turi prisipir
kę degtinės. Suskaitė bač
kas, sumieravo snapsą ir lie
pė užmokėti taksas. Vie
nam išėjo mokėt $1,000, ki
tam 2,000 taksų ir t. t.

Persigando saliūninkai. 
Slepia savo degtinę, kasa į 
žemę veža pas kaimynus. 
Bet baisu ir slėpti. Pagaus, 
da daugiau reikės užmokėt 
—nubaus.

Bravorininkai tuotarpu 
juokiasi. Jie išpardavė deg
tinę, pasiėmė grynus pini
gus, o mokesčius tegul sau 
moka saliūninkai, tie “ma
žiukai.”

Saliūninkai dabar laužo 
sau rankas ir kalba: “O tai 
prigavo, tai prigavo.”

(“Keleivis”)

ADATOS DARBININKAI 
LINKSTA PRIE

SUSIVIENYJIMO.
Iš Buffalo konvencijos at

ėjo žinia, jog federacija pro- 
ponuoja greitu laiku su
šaukt Adatos darbininkų 
konferenciją. Tam pilonai 
pritaria tokios unijos, kaip 
Amalgamated Clothing 
Workers ir Ladies Gar
ment Workers.

Net llnited Garment
Workers neatrado galimu

L. Pruseika.

K.

vo užduotas didelis smūgis. Ta knyga įgijo 
Marksui daug naujų šalininkų. O tų šąli- 

-e JK r • ninku jam, kaip sykis, labai reikėjo. Mark-Karohus Marksas ir sas tuo laiku jau labai veikliai dalyvavo ' 
praktiškajam darbininkų judėjime. Jisai 
matė to judėjimo blogąsias puses. Judėji
mas neplaukė viena vaga, o to jam tik ir 
reikėjo, norint kad judėjimas įgytų reikš
mės ir vestų prie išsiliuosavimo.

Svarbiausia tais laikais darbininkų, or
ganizacija buvo vadinamoji komunistų są
junga, kuri įsikūrė Paryžiuje 1836 metais 
ir išpradžių vadinosi “teisingųjų sąjunga” 
(Bund der Gerechten). Wilhelmas Lieb
knechtas sako, kad komunistų sąjunga bu
vo tai pirmutinė tarptautinė darbininkų or
ganizacija, kurion prigulėjo vokiečiai, fran- 
cūzai, anglai, lenkai ir kitų tautų darbinin
kai. Gi branduoliu komunistų sąjungos 
buvo vokiečiai amatninkai, emigravę iš Vo
kietijos.*) Inteligentų tarpe komunistų bu
vę mažai. Toji sąjunga buvo konspiratyvė 
organizacija — kitaip tais laikais ir būti ne
galėjo—nors jos pobūdis visuomet buvo 
darbininkiškas ir jos veikimas buvo gana

Ki’

J

Jojo gadyne
* 1<

Iš laikraščių
IŠ LIET. DARBININKU 

LITERATŪROS OR IOS
ir eina be baimės į kovą už 
šviesesnį rytojų.

Dabar klausimas, kuomi 
męs, amerikiečiai, galėtume 
prisidėti prie išleidimo V. A. 
raštų? Nevienas gal pasa
kys: “aukomis”; taip geras 

Į būtų dalykas aukaut, bet, 
(mano nuomone, šiam atvė- 
Ijui, lai niekas neaukauja,bet 
(prisirašo prie L. D. L. D., 
tepasimoką 75 c. metams ir 
pareikalauja, kad minima

DĖLEI VAIDILOS AINIO 
RAŠTŲ LEIDIMO.

“Laisvėj” ir “Kovoje” til
po laiškas drg. Z. Angarie-J 
cio, kviečiantis amerikiečius. 
prisidėti prie išleidimo Vai
dilos Ainio raštų.

Taip, išleist minimus raš-'draugija.susižinotų su euro- 
tus yra darbas svarbus ir piečiais ii1 išleistų drg. V. A. 
būtinai reikalingas. V. A.’raštus. Jeigu jau statyt 
buvo vienas tų, kurie pra- draugams paminklas, tai 
lenkė savo eilių gerumu vi- statyt tokioj vietoj, kur visi, 
sus lietuviškus poetus, kokie1 ar kuodaugiausia žmonių 
ligšiol spėjo pasirodyti. Til-'galėtų matyti ir gėrėtis;jei- 

eilės taip ir leist V. A. raštus,tai leist 
draugijai, kuri turi tūkstan-

pusios “N. G.
kalba tau į sielą: būk tvir
tas, pasiryžęs, nesibijok pa-( c i vi 11 a vi i e u z 1*1 c 
vojų kaip štai:

“Ko tu liūdnas, ko paniu-

j imu išplatinta tūkstančius 
egzempliorių.

Dabartiniu laiku ir yra tik

Paslaptingas šile?
Ko jūs medžiai, be kepu-

Suodini apsvilę?”
Rodos, kad suradęs bevil- 

tę esybę taip ir klausinėja 
priežasties nusiminimo ir iš
klausęs skundą, ramina:

“Bet prinokusio gurgučiai
Žemėje nenyksta: 
Netikėkie šilo žūčiai, 
Pušįs naujos dygsta.”

Tai yra, nebijok, kad tiro
nų ranka prislėgė, nes nauji 
kovotojai ateina, tave gelbė
tų — pavaduotų. Ir taip, 
perdėm visose eilėse jaučia
ma tvirta revoliucionieriaus 
dvasia, kuri nebijo pavojų,

Naujienos iš “Kovos”.
Drg. F. J. Dulskis iš Ket

chikan, Alaska, kuris buvo 
paskolinęs $50.00 L. S. S. 
reikalams 1907 m., dabar ta- 
ją paskolą aukauja seka
mai: Revoliucijai $25.00; 
Liet. Šelpimo Fondui $20.00; 
L. S. S. namui $5.00; viso 
$50.00.

Ligišiol kriaučių amato 
darbininkai buvo ir tebėra 
pakrikę įvairiose unijose. 
Tuo tarpu, darbininkuose 
vis labiau ir labiau prigija 
mintis, jog reikia organizuo- 
ties industrialiais pamatais, 
organizuoties tai]), kad vie
nos pramonės darbininkai 
sudarytų vieną uniją.

Be abejonės, tatai negrei
tai pasiseks įvykinti. Tam 
bus priešingi ir darys viso
kių pinklių atžagareiviški 
Federacijos elementai, bet,

geriausiai atlikti gali, čia' 
raštų stoka, o pareikalavi
mas didelis. Europiečiai gi 
neturi tokios draugijos ir 
da negreit turės, o čia vis
kas jau gatava. Todėl, nie
ko nelaukdamas, centralis L. 
D. L. D. komitetas lai užsi
ima tuo darbu. O europie
čiai tebūna geri, paveda 
mums ta darbą, k-

SVARBIU VISUOMENĖS 
REIKALU.

Darbininkų Literatūros 
Draugija įsteigė socialistų 
moksleivių šelipimo fondą, 
šiuomi tarpu* tame fonde
tėra vos $16.00,

“Kovos” redakcija dabar 
yra labai apsunkinta verti
mais į anglų kalbą politinių 
straipsnių ir žinių, talpina-1 KNYGŲ APŽVALGA. I 
mų “Kovoj” ir “N.Gadynėj”. --------
Iki šiol vertėjo negavom ;tadI Lietuvos Socialistų Liau- 
načiam redaktoriui reikia dininkų partijos programa, 
versti. O tai labai kenkia —Petrapilis, 1917 m. Lietu- 
tinkamam tųdviejų laikraš- vių spaustuvė.
Čiu apdirbimui. i •• • i i-u- 1 ' Monarchija ir respublika,

™ i tz i " r7 ai i kaina 20 kap. Parašė J.Dd. Kapsukas ir Z. Aleksa L r ..---- 1.v . i .. L , . | Kriksciunas. Išleido socia-įsrinkti Petrogrado alder- , T- .. - ,, . / . .. Ihstu Liaudininku parti es[manais (miesto tarybos na- /, -T nto \- - \ L i i tz (leidinys N2.) riais). Gavome dd. Kapsu
ko ir Giedrio įdomių laiškų. Visuotinas, lygus, bepar- 
Tdėsime į kitą numerį. Įlyvis ir slaptas balsavimas.

--------  —Parašė J. Krikščiūnas. — 
Saliūninkai ir bravorai. Į Išleido Lietuvos Socialistų 
Karė ne vienam atidarys liaudininkų partija.

Į akis ir parodys, kad socialis-Į Spauda suomių Litcratu- 
tai sako teisybę, jog stam-|'’os Draugijos spaustuvės, 
bus kapitalas visuomet | Helsinkinose, Finliandijoj. 
smaugia smulkųjį kapitalą.
Kitaip sakant, stambus biz
nieriai visuomenei smaugia | i 
mažesniuosius. Tą dabar ge
niausia gavo patirti salini- 
ninkai.
kad ant degtinės bus uždė- 

Įti dideli mokesčiai, paleido 
Į tūkstančius agentų, kurie 

, Į nradėjo įkalbinėti saliūni- 
sįninkamu, kad pirktų dabar 
I degtinę, nes neužilgo valdžia

cipas turės paimti viršų.

(Tąsa).
tik nykštukai, palyginus su tais milžinais 
supirkėjais.” *)

Tikri juokai. Taupydami centus, pro- 
udhonistai tarėsi supirksią kapitalistų akci
jas ir užkariausią pramonę.

Tas tupinėjimas ant vietos baisiai ne
patiko Marksui ir kuomet pasirodė Proud- 
hono knyga “La Philosophic de la Misere” 
(skurdo filosofija), Marksas atsakė 1847 
metais garsia “Misere de la Philosophic” 
(filosofijos skurdas). Atsakymas didžiai 
užgavo Proudhoną ir ryšiai tarpe juodviejų 
nutrūko.

“Misere de la Philosophic” parašyta la
bai aštrioje dvasioje. Iš šalies žiūrint, iš
rodo, kad tame veikale yra ir ypatiškumų 
prieš Proudhoną, bet tatai reikia išaiškint 
ugninga Markso prigimtim. Marksas, su- 
vesdamas rokūndą su Proudhonu, naudojo
si proga ryškiai ir nuosekliai išklostyt savo 
pasauliožvalgos principus. Teorija istori
nio materializmo toje knygoje galutinai nu
statyta. “Visuomeniški žmonių santikiai 
ankštai rišasi su išdirbinio spėkomis. Įgy
dami naujų išdirbimo spėkų, žmonės keičia 
išdirbinio būdus ir, keisdami juos, keisdami 
būdus aprūpinimo savo gyvenimo, jie tuomi 
maino visuomeniškus santikius. Tie patįs 
žmonės, kurie nustato savo socialius santi
kius sulyg to, kokie yra būdai materialės 
produkcijos, nustato taip-pat ir principus, 
idėjas ir kategorijas lygiai taip, kaip to rei
kalauja jų visuomeniniai santikiai.”

Vadinasi, idėjos ir principai neišdygsta 
iš vėjo ar iš kokių ten amžinųjų tiesų, bet 
gimsta tuose visuomeniškuose santikiuose, 
kuriuos iššaukia gaspadorystės būdai. Kad 
supratus idėjų pasaulį, reikia visųpirmiau- 
sia išnagrinėti ūkio pasaulį, išdirbinio 
būdus.

Nuosekliai ir aiškiai Marksas dėsto, 
kaip kilo ir brendo, išdirbinio spėkoms vys- 
tanties, naujos visuomeniškos klesos. Ga
bia mokslininko ranka Marksas nagrinėja 
kapitalistinę produkcijos sistemą, piešia ka
pitalizmo ūgį, piešia kapitalistų klesos vis 
augančią spėką, o taip-pat ir tą naują klesą, 
naują visuomenės spėką, kuri gimsta ir brę
sta kapitalizmo verpetuose — proletariatą.

Juo labiau auga išdirbinio pajiegos, juo 
labiau auga darbo išnaudojimas, tuo labiau 
ir labiau didėja proletariato klesa, kuri be
regint vystosi į revoliucinę klesą. Ta nauja 
klesa, kurią pagimdė kapitalizmas, su laiku, 
taps jo duobkasiu.

Teoretikam darbininku klesos visai ne
reikia iš nykščio laužti kokius tai pienelius, 
kokius tai receptus, kaip gydyt darbininkus 
ir visuomenę. Svajonė turi būti atmesta. 
Teoretikai darbininkų klesos turi tik matyti 
kas dedasi aplinkui, turi tik studijuoti patį 
gyvenimą ir sulyg tuo skelbti ateities idea
lus. “Ekonominio plėtojimos eisenoj darbo 
minios, su laiku, pastatys vieton senos bur- 

Įžuazinės visuomenės naują visuomenės 
I draugiją, kurioj nebus klesų ir jų prieš-

Kiekviena visuomenės klesa išsidirba 
savą dvasini - idėjų—pasaulį. Kapitalistų

kis, tinka išnaudotojų reikalams. Darbi
ninkų klesos idėjų pasaulis turi būti visiš-

Teorija materialistinio istorijos supra
timo (istorijos materializmas), kaip matot, 
čia išklostyta visame pilnume. Ir tuo gink
lu, tuo metodu tyrinėti istoriją Marksas vi
suomet puikiausiai mokėjo naudoties. So-

čių išdirbinio sau tikiu.
Veikale prieš Proudhoną Marksas pa

kliudė ir grynai ekonomines teorijas. Tai]), 
jisai pirmu sykiu nurodo į skirtumą tarpe

Drg. K. Vidikas praneša 
verčias garsią knygą “Mili- 
carizmą,” kurią parašė Ka
rolius Liebknechtas.

. . Ta knyga yra gana svar-
Bravorai paįlW’|bi ii’, žinoma, ji turės pasi

sekimo tarpe lietuvių.
Drg. Euphrosina praneša 

zerčianti George Kirkpat- 
ricko knygą “Think or Sur
render.”

oilnas atlyginimas už pagaminto produkto

daug vėliau.
“Misere de la Philosophic” padarė labai 

dideli įspūdį į vadovaujančius socialistinės 
minties elementus. Smulkiosios buržuazi
jos socialistams, Proudhono asmenyje, bu-

*) Aus dem Literarischen Nachlass,” tomas 2, pusi. 
” I

♦♦) Handbuck des Socializmus,” antras
473. •

333.

pusi.
tomas

Greta slaptų komunistų kuopų buvo 
kuriame viešos apšvietos draugijos (verei- > 
nai), kurios buvo centru legaliom veikimo. 
Tos draugijos steigdavo savo nariams la
vinimosi kursus, taisydavo diskusijas, kur
davo knygynus, organizuodavo chorus.

Pamatiniu komunistų organizacijos 
branduoliu — buvo komunos—kuopos, tu
rinčios po dešimtį narių. Dešimtis kuopų 
sudarė apskritį. Apskričių atstovai suda
rydavo tarybas, o tarybos išrinkdavo pil
dantįjį komitetą.

1839 metais Paryžiuje įvyko mažas su
kilimas, laike kurio revoliucionieriai norėjo 
pačiupti valdžią į savo rankas. Sukilimu • 
dalyvavo ir komunistai, kurie tuomet dar 
buvo susibūrę į “teisingųjų sąjungą.” Tasai 
sukilimas buvo suokalbininkų darbu, o ne 
minių judėjimu. Jisai tapo nuslopintas, vy
riausieji judėjimo vadai išbėgiojo kas sau, 
o centralis komitetas persikėlė Londonon.

Vienu iš žymiausių komunistų vadovų 
buvo kriaučius Wilhelmas Weitlingas — au
torius knygų “Pasaulis—koks jisai yra ir 
koks turėtų būti” ir “Garantijos harmoni
jos ir laisvės”. Tai buvo savamokslis, karš
tas kalbėtojas, atsidavęs savo idėjai 
žmogus.

Weitlingo idėjos turėjo didelio pasise
kimo Vokietijoj ir Franci jo j, o kuomet po 
nepavykusio sukilimo, jisai bėgo Šveicari
jon ir tenais pradėjo kurti komunistų kuo-' 
pas, tai jo agitacija ir tenais rado dėkingos 
dirvos.

Nekurie komunistų vadai, vieton Švei
carijos, pasirinko Londoną savo nauja bu
veine. Jais buvo Mollis, Eckarius ir Schap- 
peris. Londone gyvendami, jie geriau susi
pažino su tuo Anglijos darbininkų minių 
judėjimu, kuris vadinosi “čartizmu.” Susi-^ 
pažinimas su plačių minių judėjimu ir su/į 
politiniu veikimu atpratino daugelį komuni-, i 
stu nuo smulkiu suokalbiu ir nuo romantiš
ku sukilimu.

Dar Paryžiaus laikais Marksas užmez
gė ryšius su proletarų judėjimu, tačiaus ak
tyviai jame nedalyvavo. Atvykęs Briuse
liu, Marksas, išvien su Engelsu įsteigė 
“Deutscher Arbeiterbildungsverein” (Vo
kiečių darbininkų apšvietos draugija), ku
rio pakraipa buvo pilnai darbininkiška.

Gyvendamas Briussely Marksas už
mezga ryšių su visų kraštų komunistais, ve
da su jais susirašinėjimus, stengias pa
kreipti komunistų judėjimą mokslo socializ
mo vagon, stengiasi suteikti jam aiškiai 
mokslinio pamato. Engelsas, gyvendamas 
Briussely, gana tankiai lankosi Paryžiuj 
tuo tikslu, kad daryti įtekmę j tęnykštį ju
dėjimą. Marksas palaiko artymiausius ry
šius su čartistų organo “Northern Star” re
daktorium J. Harney ir su F. Flacon’u, re
daktorium Paryžiaus “Reformos.”

Markso namas Briussely virsta vyriau-? 
šia sueigos vieta tų laikų revoliucionierių. 
Ir kas gi nebuvo buvęs tais laikais Briusse
ly? Ir W. Weitlingas, tas auksaburnis pro
letaras, ir S. Seileris, ir J. Weydemeyers, ir 
H. Kriege ir “kazematų vilkas” — garsusis 
Silezijos valstietis W. Wolf f as ir Bakuni
nas ir visa eilė kitų.**)

Komunistų sąjunga (tuomet dar “tei
singųjų sąjunga”), nors ir buvo darbinin
kiška ir revoliucinė organizacija,tečiaus jos 
programai ir veikimui trūko aiškumo. Ko
munistų judėjimui teko pergyventi visus 
tuos plėtojimos laipsnius, kokius perėjo 
franko-anglų socializmas (bei komįipiz- 
mas) ir vokiečių filosofija. Dalis kom. ais-

♦) Karl Marx—biographical Memoirs by W. Lieb
knecht, pusi. 25. .

♦♦) Geschichte der deutąchen Sozialdemokratie von 
Franz Mehring, tomas 1 pusi. 331.
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žmogus, kurį su kitais negalima sulyginti 
arba sumaišyti...

—Čia nėra jokio Kerulfo, — atsakė 
mergaitė.

Ji keistai žiūri i mane, ima ranka už 
durų ir jau taikosi jas uždaryti. Ji net ne
pagalvoja, ar ištikro čia nėra tos ypatos, 
kuri man reikalinga; pagalios, jos išvaizda 
buvo tokia, kad ji žino tą ypatų, bet tingi 
ir nenori man pasakvti. Perpykęs nusisu
ku nuo jos ir bėgu žemyn.

—Čia jo nėra! — sušukau vežėjui.
—Sakai, čia jo nėra?
—Nėra. Dabar važiuok ant Totenga- 

geno gatvės NU.
Aš buvau baisiai nerviškas ir vežėjas 

tą pastebėjo; jis, veikiausiai, mane, kad čia 
eina dalykas apie gyvastį ir mirtį, todėl nei 
pusės žodžio netaręs, pradėjo arklį smar
kiau varyti.

—Kaip jo pavardė? — atsisukęs pa
klausė vežėjas.

—Kerulfas, vilnų pirklys, Kerulfas.
Matomai vežėjas irgi suprato, kad jį rei

kia truputį augščiau už kitus laikyti. Pa
galios jis užklausė:

—Ar jis, kartais, nenešioja šviesų 
žiponą?

—Kaip, šviesų žiponą? Ar tik tu iš 
proto neišsikraustei ? Gal tu manai, kad aš 

* jieškau arbatinio puodo?
Toks jo pastebėjimas man labai nepati

ko ir sugadino visą to žmagaus išvaizdą, 
kokią buvau persistatęs savo fantazijoj.

—Tamsta sakai, kad jo pavardė Ke
rulfas?

—-Taip, Kerulfas! Nejaugi tamsta ma
nai, kad tokia pavardė gali žmogaus vertę 
pažeminti. Pavardė nieko bendro neturi 
su žmogaus garbe.

—Ar tik ne rudi jo plaukai?
Prieš mdus plaukus aš nieko blogo ne

turėjau ir kada vežėjas apie tai man pa
stebėjo, tuomet atsiminiau, kad ištikro jo 

(plaukai rudi. Piktumas man perėjo ir aš 
pasakiau, kad vežėjas teisingai nupiešė to 
žmogaus išvaizdą. Ant galo pridūriau: “Ir 
keistai išrodytų, jeigu jis kitokius plaukus 
nešiotų!”

—Man rodosi, kad aš tą žmogų labai 
tankiai vežioju. Jis visuomet nešiojasi ša
kotą lazdą. Ar netaip?

Dabar mano išsvajotas žmogus priešais 
mane stovėjo, kaip gyvas. Ir aš, nusijuo
kęs, tariau:

—Vargiai galima būtų surasti tokį 
žmogų, kuris būtų matęs Kerulfą be šako
tos lazdos. Tamsta turi teisybę.

Suprantama, kad aš tą patį ir sugal
vojau, kurį jis jau kelis sykius vežiojo. Da
bar jis tą žmogų labai gerai žino.

Jis arklį taip smarkiai pavarė, kad iš 
po kojų net kibirkštys į visas puses pradė
jo piltis.

Nors aš buvau baisiai nervuotas, neži- 
v no jau nei pats ką darau, vienok galvoje są

monės dalis visgi laikėsi; pravažiuojant pro 
policistą dar galėjau pastebėti, kad jis pri
sisegęs 69 numerį, — to niekad neužmiršiu!

Susiriečiau, kaip ežys, prisispaudžiau 
prie vežimo sienos, kad niekas nepastebėtų 
ir nesuprastų, jog aš tą dariau ne sveiku 
protu ir kad pats su savimi kalbu. Bepro
tystė vis didinosi ir aš jai nei nesipriešinau, 
nes jaučiau, kad esu apimtas tokios jiegos, 
prieš kurią visviena nepajiegsiu pasiprie
šinti. Be jokios priežasties ėmiau šypsotis; 
dar jaučiausi apsvaigęs nuo to alaus, kurį 
neseniai su draugu išgėriau. Pagalios pa
lengva pradėjau prasipagirioti, protas ėmė 
blaivytis. Pajutau, kad mano sužeistasis 

v pirštas pradeda šalti ir kad jį truputį su
šildžius, užkišau už kalnieriaus. Tuo tar
pu atvažiavome prie nurodyto namo. Ve
žėjas sustojo.

Nesiskubindamas išlipau iš vežimo; 
jaučiau didelį nuovargį, visos kūno dalys 
buvo tartum sumuštos, galva sunki, protas 
neveikė. Įeinu j koridorių, pereinu per jį, iš
einu ant kiemo, kitame gale randu vartus, 
atsidarau juos, įeinu vėl į koridorį, panaši] 
į kambarį. Viename koridorio kampe sto- 
d dvi skrynios, kitoj pusėj lova, ant kurios 
logso užmesta kaldra; iš dešinės pusės gir- 

. cy,si vaikų verkšlenimas, o viršui kas tai 
plaktuku kala į kokią ten geležį. Kaip tik 
į tą koridorį įėjau, tuojaus viską paste
bėčiau.

Ramiai, visiškai nemanydamas apie pa- 
, bSglpaa. Jingsnjuoju koridoriumi į kitą ga-

lą, atsidarau duris ir išeinu kiton gatvėn. 
Išėjęs žiūriu į namą, per kurį tik ką perė
jau ir pamatau užrašą: “Kambariai ij? val
gis dėl pakeleivių.”

Man ir į galvą neatėjo mintis, kad pa
bėgti nuo vežėjo, kuris kitoj gatvėj laukia 
manęs sugrįžtant; ramiai, be jokios baimės l 
ir sąžinės graužimo, einu sau kita gatve sa
vo keliais. Kerulfas, kuris man taip ilgai 
vaidinosi ir kurio išvaizdą aš sutveriau sa
vo fantazijoj, visiškai išnyko iš galvos; sy
kiu išnyko ir visa beprotystė.

Juo toliau ėjau, tuo daugiau protas da
rėsi blaivesniu; jaučiau neapsakomą nuo
vargį ir vos kojas galėjau pavilkti. Sniegas 
krito dideliais, šlapiais šmotais. Ant galo 
pasiekiau bažnytinį plečiu ir atsisėdau pa
silsėti. Praeiviai nuostabiai i mane žiūrė
jo. Aš paskendau mintyse.

O, viešpatie mielaširdingiausias, prie 
ko aš dasigyvenau! Man taip viskas įkirė- 
jo, tai]) pailsau vilkti savo sunkią naštą,kad 
priėjau prie išvedimo, jog visiškai bereika
lingas darbas kovoti, kad ant toliaus palai
kius savo nelaimingą gyvenimą. Nelaimės 
visur paima viršų, jos tokios galingos, kad 
aš jaučiuosi bejiegiu su jomis kovoti; liki
mas mane nugramzdino ant dugno nelai
mių ir aš pasilikau tik šešėlis to, kuo pir
miau buvau. Keliatas dienų tam atgal na
mie pats apsižiūrėjau savo kūną, stovėjau 
ir verkiau. Daug savaičių prabėgo, kaip 
nepermainiau nuo kūno marškinių. Jie pri
sivėlė purvų, pasidarė kieti ir ėmė graužti 
kūną, vietomis pragraužė iki kraujo ir at
sivėrė žaizdos. Nors iš tų žaizdų bėgo krau
jas, bet jos nelabai skaudėjo, vienok nesma
giai jaučiausi. Apie įgijimą kitų marški
nių neturėjau jokios vilties. Todėl prisi
eina nusivilkti, išplauti, purvai gerai ištrin
ti ir paskui vėl apsivilkti. Kitokio išėjimo 
nebuvo.

Sėdžiu ant suolo, misliju apie savo gy
venimą ir kassyk darosi sunkiau. Bjaurė- 
jausi pats savimi; reikėjo pasižiūrėti į savo 
rankas ir tas iššaukdavo pasibjaurėjimą 
gyvenimu; pamatęs išdžiūvusius pirštus, 
pradedu neapkęsti savo kūno. O, viešpatie, 
kad nors greičiau pabaiga ateitų. Trokš
te troškau mirties!

Visiškai paniekintas, pažemintas ir ap
spjaudytas savo akyse, staiga atsikėliau ir 
patraukiau namų linkui. Man prisiėjo pra
eiti pro vartus, ant kurių buvo sekantis už
rašas: “Senmergė Anderson išduoda kam
barius su visais įrengimais.” — Seni prisi
minimai, — tariau pats sau ir sykiu prisi
miniau ta kambarėli, kurio sienos buvo iš- 
klijuotos senais laikraščiais ir aš, gulėda
mas lovoj, skaitydavau įvairius paskelbi,* 
mus. Taip, tuomet visgi gyvenau geriau, 
negu dabar; juk tuomet viena nakčia galė
jau parašyti feljetoną, už kurį gavau de
šimtį kronų, o dabar nieko negaliu parašy
ti, — vos pradedu ką nors rašyti, tuojaus

Juo arčiau ėjau prie krautuvės, kurioj 
visuomet pirkdavau duoną, tuo labiau pra
dėjau jausti, kad artinuos prie pavojaus;

savo nuosprendį pakeisti. Lėtai, be jokios 
baimės, prieinu prie krautuvės, susitinku 
tarpduryje mažą mergaitę, praleidžiu ją, 
įeinu i vidų ir užsidarau duris. Ir vėl mu
du su pardavėju žiūrime vienas į kitą.

—Bet šiandien oras labai bjaurus, — 
tarė jis.

Ir kam tie išsisukinėjimai? Kodėl jis 
negriebia manęs ir neareštuoja? Aš per- 
pykau i)’ prabilau:

—Aš atėjau visiškai ne tuo tikslu, kad 
pasakoti apie oro gerumą ar. blogumą.

Mano toks išsireiškimas jį labai nuste
bino ir jo silpnas protas atsisakė tarnauti; 
jam ir į galvą neateina mintis, kad aš pa
vogiau penkias kronas.

—Nejaugi nežinai, kad aš tamstą ap
gavau? — nekantriai tariau jam ir pradė
jau nervuotis. Pajutau, kad sunkiai kvė
puoju ir jau prisirengęs kumščias darban 
paleisti, jeigu tik reikalas bus.

Bet nelaimingas žmogelis visiškai ne
galėjo dasiprotėti, apie ką dabar eina kalba.

O, viešpatie, tarpe kokių kvailių prisi
eina gyventi! Aš jį kolioju, aiškinu viską 
smulkiai, kaip tas viskas atsitiko, rodau, 
kur jis stovėjo, kur aš ir kur pinigai buvo, 
kaip aš juos užspaudžiau, — ir jis viską 
pradeda suprasti, bet manęs negriebia ir 
gana. Jis nerimauja, vaikštinėja, klausosi, 
kad iš kito kambario neišeitų savininkas, 
prašo, kad aš nusiraminčiau ir tyliau kal
bėčiau ir, ant galo, priduria:

—Toks tamstos pasielgimas visgi bjau
rus!...

—Ne, tu valandėlę palauk! — perkir- 
tau jo kalbą, norėdamas pasipriešinti ir'dar 

<^W°liaus bus}
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Paprastai socialistų tarpe 
įsigyvenęs Įprotis neatkreip
ti atydos į socialistų priva
tinį gyvenimą. Jeigu koks 
nors socialistas negali pado
riai sugyventi savo šeimy
noj, tuomet kiti pasako: tai

vatinį žmogaus šeimynos 
gyvenimą negalime kištis.”

Aš pilnai sutinku, kad 
męs neprivalome kištis i 
žmogaus privatinį šeimynos 
gyvenimą. Bet ką reikia 
daryti, kuomet tas privati
nis gyvenimas kenkia visam 
mūsų veikimui?

Šiomis dienomis gavau 
nuo tūlo draugo laišką. Jis 
labai nusiskundžia, kad jų

Biednam kaizeriui visur uždrausta “verboten” —eiti. | kįla, tarpe narių nėra suti-

Kai suėjome draugai, visi jauni sakalai!
(Aukuoju draugams Worcesteryje, Mass.)

Kai suėjome draugai,
Visi jauni sakalai,
Visi drąsus milžinai,

Mums nusilenkė dangus,
Ir perkūnai ir dievai, 
Svieto gerbiami senai

* *

Nesimatėme ilgai, —
Ištrankyti po šalis,
Kaip tos dulkės viesulais,
Kaip Sibiro nelaimingi tremtiniai...

Męs kalbėjome žygius

Kovą jų su kraugeriais
Ir ką ras Tiesos Gadynėj mūs ainiai.

Užu metų tai]) ilgų 
Vyksta svieto permaina, 
Skaisti saulė mums vare

i ai]) pasaue. bet visų 
Mūsų mintis ta viena..

Užsimirškim ją nūnai, - 
Pa si d ž i a u gk i me gel cm s,

Juoko prikrėtę visiems,
Kad“to skausmo ir to vargo tuščia jo!”

(Dzūkas kiltų smegenų) —
Viena graži mergina
Užinteresavo Brooklyne mane. —

Ne jinai, bet jos kalba:
“Pirmeivis nenori vest
“Vengdams vargo šeimyna,
“Ir dėlto jis meile grožis tik sapne. —

+ *
“Et, kaip baisiai klysta jis;

“Juk visviena vargus reik
“Ir nevedusiem kentėt,
“O ženoti gal mylėtis ir kovot, —

“Ir tiktai tokiu būdu,
“Ir tiktai tokiu keliu
“Vargšai kovą gal laimėt!...”
Čia męs rankom kaip audra, 

[pradėjome plot!
* >-

Jau užteks, — ir taip ilgai
Savo pasaką sakiau,
Savo dainą dainavau,
Tik priminsiu paskutiniu čia kartu,— 

Puiku, kaip geri draugai,
Drąsus jauni sakalai
Susieina linksmi sau,
Pasiguosti, pasidžiaugti viens kitu!.,,

Merkynes Vaidyla.
XI-16-1917.

jokiu būdu negali persiskir
ti. Su tuomi irgi prisieina 
skaitytis. Bet tuomet, man . 
rodosi, tie žmonės privalėtų 
stengtis nors kiek savo būdą 
perdirbti, priverst save nors 
kiek doriau gyventi, kad ne
davus progos mūsų prie
šams visus socialistus šmeiž
ti. Prie tokių aplinkybių 
šeimynoj negali būti doro 
gyvenimo, bet visgi negali
ma prieiti prie to, kad dau- 
žvti savo moterį, kelti triuk- 
šmus ir teršti netik savo,bet 
ir kitu varda.

Kuriose kuopose randasi 
panašių žmonių, mano nuo
mone, kuopiečiai visgi turė
ti] į juos daugiau atkreipti 
atydos ii’ stengtis ką nors- 
daryti, kad tokios scenos ne
iškiltu.

Čia privedžiau tik vieną 
pavyzdį iš tūlo draugo laiš
ko, o juk tokių apsireiškimų 
yra gana daug. Tokiu bū
du męs negalime sakyti,kaip 
kad kunigai sako: “Nepai
sykite, kaip męs elgiamės, 
bet klausykite ką męs sa
kome.” j

Jaunas žmogelis.

kimo, vieni kitiems neužsi- 
tiki, vieni i kitus žiūri, kai- ’v Z

po į šnipus, ypatingai skun
džiasi ant kuopos valdybos 
narių. Apart kitko jis sa
ko:
“Mūsų kuopoj randasi 76 

nariai, bet kas naudos, kad 
ten nėra jokios tvarkos, jo
kio veikimo, apart pjovynių. 
Ypatingai kenkia kuopai 
tas, kad jos organizatorius 
nuolatos pešasi su savo žmo
na, sumuša ją, paskui kleri
kalų korespondentai apraši
nėja apie jo tokį pasielgimą, 
jis bėga Į jų redakcijas, tei
sinasi, reikalauja atšaukti 
tas korespondencijas, grasi
na redakcijas patraukti į 
teismą ir t. t.”

Toliaus minėtas draugas 
nurodinėja, kad už tokį kuo
pos organizatoriaus pasiel- 

į girną privalo nukentėti ir ki
ti kuopos nariai, nes kitų 
sriovių žmonės visuomet 
prikaišioja, kaip socialistai 
elgiasi ir kaip jie kitus mo

jau 36 metai kaip 
gyvuoja Prof. Stem 
šokių Mokykla, 952 
Broadway, kamp. 
Myrtle Ave. Brook
lyn, N. Y.

Waltz, Two Step, 
Eoxtrot, One Step 
ir ivairųs naujausios 
mados šokiai moki
nami, privatiškai ir 
kliasoje. Mokestis
nuo $5.00 iki $10.00 pagal šokių. Mo
kykla atdara nuo 9 ryto iki 11 vaL- 
vakaro, taipgi ir nedėliomis. Mokina-- 
me balių šokių ir stage’iaus. Klausk 
atsilankydamas informacijų.
THE STERN SCHOOL of DANCING 
950-52 Broadway, Brooklyn, N. Y.

New Yorko apielinkės 
Lietuvių atydai!

bet prisieina socialistams at
kreipti atydą ir j privatinius 
šeimynų reikalus, jeigu tūli 
d raupai savo šeimvnišku 
evvenimu užkenkia visiems 
socialistams arba jų veiki
mui.

jaugi socialistai privalo sta
tyti savo sargybą, kad vy
ras su pačia nesipeštų? Juk 
to negalima atlikti. Toliaus. 
Socialistai nepripažįsta ir 
to, jeigu tarpe vyro ir mote
ries nėra sutikimo, kad jie
du, nelyginant, kaip katė su 
šunim, viename maiše gy
ventų ir peštųsi. Tai]) nega
lima, prisieina jieškoti kito
kio išėjimo.

Man rodosi, šimtą sykių 
būtų geriau, jeigu tie socia
listai, kurie negali dorai ir 
pavyzdingai gyventi, paimtų 
ir persiskirtų? Jeigu męs 
socialistai, nepripažįstame 
bažnytinio šliūbo, kuris 
žmogų “suriša” ir jau nie
kas negali “perskirti,” tai 
kam tuomet gyventi, rietis 
su savo šeimyna, daužyti 
moterį, neapkęsti ją ir pas
kui duoti progą savo prie
šams socialistus šmeižti? 
Jeigu socialistai, negalėda
mi su savo šeimynomis su
gyventi, privalo nesirieti,ne
sipjauti, bet geruoju persi
skirti.

Bet čia vėl kįla klausimas, 
ar visi gali persiskirti? Gal 
daugelio yra šeimyniški da-

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

Newark, N.J., 8 Merchant 
PL, pas A. Žolyną ir 221 
Ferry St., pas Ig. Bečį.

Cliffside, N. J., pas IG 
Steponavičių.

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

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

Elizabeth, N. J., pas Plun
gę

So. Brooklyne — pas V. 
Janušką.

Brooklyne — “Laisvės” o- 
fise, 455 Grand St., K. Liut
kaus krautuvėj, 131 Grand 
St.; pas kriaučių delegatą4 
S. Pavalkį ir kitus.

Bayonne, N. J. — pas J. 
Trakimą.

Marcinkevičių.

NAUJOS KNYGOS.

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. Dfl 
Piano arba vargonų 18 lietuviškų vai* 
kalų fl Knyga išsimokinimo not* 
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, PJU
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Kadangi tarp visų tautų religija»- 
užima svarbių vietų ir kadangi Aitu* 
dien viso pasaulio akis atkreiptos f - 
didžiąją Europos karę, kuri yra rali- - 
gijos pasekmė, tai būtinai _ kiekvia- 
nas

lykai taip susidėję, kad jie u aum*

lietuvis turi perskaityti 
NAUJĄ KNYGĄ

Kas tai yra

RELIGIJA? i
Toje knygoje yra nurodytas retigf- 
jos atsiradimas ir fc’ 
pat pirmpradinio Žmogaus iki 
dienų.

čia gaunamos ir kitokios MRakfno 
knygos. Reikalaujant kaf 
•ako reikia už 2c. •

jos veikimas nu* ./ 
mogaus iki tousų a



Korespondencijos
NEW KENSINGTON, PA.

New Kensingtono lietu
viai nubunda. Čia randa-

Senas Singelis.

dabar jau daugelis teirau-

riant, sako:

snos nuo tų Jėzaus ašarė-

Pradžioj šio mėnesio atsi-

prisidėtų prie 55-tos kuo- tverta vaiku muzikališka t
likti minėta veikalą, t * Minėtiems chorams ir Vai-

ko, Infantry Hall, buvo kon
certas, laike kurio orkestrą 
grajino rusų, vokiečių, aug

veikalą scenoje “Lizdas Na
minio Liūto.” Geistina bū-

Kada vyrai išeina 
susirenka ir

susirinkimas. Dabar jau ir 
mūsų kuopą reikia priskai- 
tyti prie didesniųjų.

Taipgi tapo sutverta Liet.

The Lithuanian Semi-Weekly 

“LAISVĖ” 
Published by the 

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

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

Yearly subscription rates: in 
Ū. 8. $2.50,to foreign countries
$8.50.

“Entered as second class 
matter March 11, 1914, at the 
Past Office at Brooklyn, N. Y., 
uder the Act of March 3, 1879. 
Telephone Stagg 3878.

CLEVELAND, OHIO.
Svarbus pranešimas.

1 d. gruodžio, Ulmann’s 
Hall svetainėj, 1400 E. 55th

si!”
Kiti ats-

joms per amžius šviečia!” 
Tokias ceremonijas atlie-

“LAISVĖ”
TJna du sykiu savaitėj: Utar- 
ninkais ir Pėtnyčiomis, 183 Ro
ebling St., Brooklyn, N. Y. Lei
džia Lietuvių Ko-opcratyviška 
Spaudos Bendrove, 455 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

Prenumerata metams: Ame
rikoj — $2.50, Kanadoje ir už- 
rabežiuose — $3.50; pusei me
tą Amerikoje — $1.25; Kanado
je ir užrubežiuose $1.75.

| Telephone Stagg 3878.

pagarsėję, mažai žinomi,tad pj vadovyste Dr. Karl Muc- 
ir balsų skaitlius mažai kįla.!
Antras klausimas didžiumos
pripažintas, kad jeigu bus
pakelta nariams mokestis, ųu įr pjtu svetimtaučiu muzi- _ x_ • i - _ 1

New Yor-

Supirior, bus vakaras su į- 
vairiai s p a m a rg i n i nia i s
“Mirtos” choro. Pelnas nuo 
šio vakaro skiriamas “Lais
vės” naudai. Kadangi “Lai
svė” tarnauja visuomenės, 
labui, visuomet garsina į- 
vairių draugijų pranešimus 
be jokių atlyginimų, tai 
“Mirtos” choras, norėdamas 
ir “Laisvei” patarnauti, nu
tarė surengti vakarą ir pel
ną paskirti jos naudai, nes 
choro nariai gerai supranta, 
koks darbininkiškų laikraš
čių sunkus padėjimas. Męs 
tikimės, kad ne tik vietos 
lietuviai, bet ir apielinkių 
atsilankys į šį vakarą ir 
tuomi prisidės prie parėmi
mo darbininkiško laikraš
čio.

Reikia pažymėti, kad šia
me* vakare bus “Laisvė” už
rašinėjama už žymiai papi
gintą kainą. Taipgi bus į- 
vairųs žaislai, už kuriuos 
skiriama “Laisvė” dovanų.

Svetainės durys bus atda
ros nuo 4 vai. po pietų. Pro
gramas prasidės 6;30 vai. 
vakare. Yra užkviesta Są
ryšio Vaikij Draugijėlė su 
savo programų. “Mirtos” 
choras su naujausiomis dai
nomis, bus monologų, de
klamacijų, pasikalbėjimai 
Maikio su Tėvu ir Rožytės 
su Motina. Po programui 
šokiai prie puikiausios mu
zikos. Įžanga vyrams 25c. 
moterims — 15c.

Turiu priminti, kad “Mir
tos” choras, parengdamas 
vakarą “Laisvės” naudai, 
duoda gerą pavyzdį ir ki
toms draugijoms, kurioms 
“Laisvė” nuolatos patarnau
ja. Manau, kad ir kitų mies
tų draugijos paseks “Mir
tos” choro pėdomis.

Choro narys.

dabar Suvienytų .Valstijų 
kongresas turės priimt į- 
statymą, kad vienu sykiu vi
soj Amerikoj įvedus visuo
tina balsavima moterims.

Amerikos sufragisčių lai
kraštis “The Woman Citi- 

‘ zen” pilnai su tuo sutinka ir 
primena, kad 1869 metais 
pirmutinė Amerikos valstija 
Wyoming, suteikė moterims 
teises. Gi ligi 1919 metų vi
soje Amerikoje moterįs turi 
gauti balsavimo teises. Tuo 
būdu penkiasdešimtmetines 
sukaktuves galima bus pui
kiai atšvęsti.

Bet tuomi jau moterų 
uždaviniai pasibaigia? A- 
naiptol. Buržuazės moterįs, 
be abejonės, galės .pilnai pa
sitenkinti įgijimu teisių.Juk 
daugiau jom niekas ir nerū
pi. Bet moterims darbinin
kėms toli gražu dar nepasi
baigia kova.

Buržuazija visuomet tvir
tino ir tvirtina, kad įsigijus 
teises, kova užbaigta. Žino
ma, tai tik pasaka. Štai, Co
lorado ir Montana valstijo- 
e moterįs jau seniai bal

suoja, o betgi kaip bjauriai 
ten skaudžia žmones kapita
lizmo sistema. Tą patį rei
kia pasakyti ir apie kitas

CAMBRIDGE, MASS. . 
Alus ir degtine už 

dūšeles.
• Vietos dalis lietuvių iškil

mingai apvaikščiojo taip 
vadinamą “uždusinę dieną”. 
iMat, 1 d. lapkričio buvo vi-, 
sų šventų diena, o 2 d. lap
kričio — “uždūšinė.” Pir
miau per šias dienas lietu
viai sunešdavo kunigėliui 
nemažai pinigų. Jis manė, 
kad ir šiais metais taip bus, 
todėl pasikvietė į talką net 
pagelbininką, kuris neseniai 
užsidėjo atbulą kalnierių. 
Bet šiemet išėjo nekaip,jau 
mažiau buvo tokių, kurie už 
dūšeles būtų nešę kunigu- 
žiui penkines ir dešimtines. 
Bet atsirado daug tokių, ku
rie dūšeles laistė alumi ir 
degtine. Prisivežė į namus 
degtinės, alaus ir per abi
dvi dienas puotavo, viską a- 
fieravodami už dūšeles čyš- 
čiuj kentančias. Prisipila 
stiklus alaus ir, prieš ger- 
siant, vieni sako:

“Tegul visos viernos dū

Ant rytojaus mušeikos tu
rėjo užmokėti visus teismo 
kaštus ir apmokėti tiems, 
kuriems reikėjo galvas lopy
ti.

Dabar tie peštukai laukia 
kito baliaus su svaiginan
čiais gėrymais. Ar nege
riau būtų, kad rengėjai pa
liautų baliuose pardavinėję 
svaiginančius gėrymus? 
Man rodosi, kad galima ba
lių surengti ir be svaiginan
čių gėrymų. Jeigu norima 
daugiau pelno padaryti, tai 
kodėl nepardavinėti įvairių 
užkandžių ir minkštų gėry
mu ? v

bet žmonių susirinko gana 
daug. Reikia pažymėti, kad 
prakalbas tvarkė 2 kuopos 
narės merginos, todėl, mato
mai ir labai puikiai pavyko. 
Draugės Petrikienės prakal
ba labai publikai patiko,nes 
po pirmos dalies jos kalbos

rašė 25 nauji nariai. Lite
ratūros irgi daug išparduo
ta, keliatas laikraščių už
rašyta ir t. t.

Šiose prakalbose dalyvavo 
draugės Pieteriūtės iš Wil
kes Barre, Pa. Jos sudaina
vo keliata darbininkišku 
dainelių, kas publikai labai 
patiko. Reikia tikėtis, kad 
po šių prakalbų daugelis vy
rų ir merginų prisirašysBINGHAMTON, N. Y.

(Nuo mūsų korespondento).
Lapkričio 11 d. buvo L. S

S. narių lavinimosi susirin- jusi, kur ii' kada bus kuopo 
k imas. Skaityta referatas: 
“Valstybė ir Socializmas.” 
Diskusuota: 1) Ar gerai da
ro Soc. Partijos lokalas, jei
gu stato rinkimuose nepil
nai kompetentiškus narius 
užimti valdvietes, jeigu būtų ,

Rusijos Valdiškosios 
cEDIJIMO KASOS

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

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

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

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

taipgi parduoda laivakortes, bei sustato ir paliūdyja visokius rejentalifi- 
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 'j

— ■ "į

Moteris laimėjo-kas toliau?
New Yorko moterįs lai

mėjo balsavimo teises. Jos 
laimėjo 94,000 balsų daugu
ma. Jeigu atsiminti, kad 
prieš du metu jos pralaimė
jo 194,000 balsų dauguma, 
tai laimėjimas išeis gana di
delis.

New Yorko valstija — tai 
konservatizmo tvirtovė ir, 
jeigu jau ji paimta, tai' mo
terįs laimes balsavimo tei-

- sės ir visose kitose rytinėse 
valstijose.

' Visoje New Yorko valsti
joje dabar balsuotojų skai
čius padidės ant viso milio- 
no žmonių ir nuo tų balsų

Buržuazės moteris labai 
prastai žiuri į socialistų ju
dėjimą. štai, ponia Carrie 
Chapman Catt griežtai už
ginčija, didelius socialistų 
nuopelnus balsų išgavime 
moterims New Yorko val
stijoj. Ji net tiek nepripa
žįsta, kad Soc. Partija vi
suomet, ir prie menkiau
sios progos, guldė galvą už 
moterų teises. Jai, tai po
niai, žinoma, kapitalistų 
partijos guli daug arčiau 
prie širdies.

Taigi, darbininkėm mote
rims dabar išpuola eiti iš
vien su socialistų partija, 
nes tik kovodamos jos eilė
se pagerins savo ir visos vi
suomenės būvį.

vienyjimo kuopa iš 12 narių. 
Būtų ir daugiau prie kuopos 

šrinkti? ir 2) Ar būtų go-1prisirašę, bet prakalba labai 
•ai, kad pakelti Sąjungos ilgai užsitęsė — iki 12 vai. 
nariams mokestis ant 5 c.’nakties, tai daugelis motorų 
nėnesiui ir už tai gauti į negalėjo pabaigos sulaukti, 
“Naująją Gadynę?” Pir- • priverstos buvo anksčiau 
nas klausimas išsiaiškino svetainę apleisti. Rmkia ti- 
tuomi, kad Soc. Partija tūri kėtis, kad greitu laiku ir 
užpildyti tikietą, nežiūrint, j moterų kuopa žymiai padi- 
ar visi statomieii kandida- dės.ar visi statomieji kandida
tai tinkami, nes kitnin ne- 
gautų tikfeto. Vienok nu
rodinėta ir blogosios pusės, 
būtent :kada statomieji kan
didatai nėra pilnai tinkan
ti užimti valdvietes ir nėra

PROVIDENCE, R. I.
Šiomis dienomis čia kilo 

labai didelis patriotinis ter
mas. Dalykas buvo štai ka
me: Symphonijos orkestros,

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 Sųry.šio Vaiky Draugijėlė su savo 
programų, “Mirtos” choras su naujausiomis dainėmis. Rusjmor.o- 
logy. deklamacijy, pasikalbėjimai Maikio su Tėvu ir Rožytės su 
Motina. Po programui šokiai prie puikios muzikos. Apart to bus 
duodamos dovanos:

1) Kas atims kunigui Bimbai eigarq, gaus “Laisvę” metams.
2) Kas pridės uodegą Juozapo asilui, gaus “Laisvę” metams.
3) Kas daugiausia laimes atviručiy per skrajojančią krssą, 

gaus “Laisvę” metams.
1) Kas geriausia atliks programą, gaus “Laisvę” pusei mėty 

Todėl visi Clevelar.do lietuviai, atsilar.kj kit ant šio jdc iraus 
vakaro. Mes užtikrinam, kad šiuo syk bus smagiausia, negujĮktd 
kada yra buvę. flHMI
““ Durjs atdaros^nuo 4 v. po piety, programas 6:30 vai. vak.“

Įžanga vyramsĮ25c.;’moterims 15c.

t

kuopa. Pastaroji buvo su
rengus balių 17 d. lapkričio 
su įvairiais pamarginimais, 
kaip tai: monologais, dekla
macijomis ir 1.1. Balius bu
vo be svaiginančių gėrymų.

*

# *

šiame veikimo sezone ma
noma daug veikti, — rengti 
balius, prakalbas, pasikalbė
jimus, perstatymus veikalų 
ir kitas pramogas, Pažiūrė
sime, ar tie pasižadėjimai 
bus gyveniman įvykdinti.

, *

>K

Dabartiniu laiku smar
kiai rašosi nauji nariai prie

*

L. A. kuopų. Abelnai, visas 
lietuvių gyvenimas pradeda 
įeiti į normales vėžes.

♦

*

Beje, reikia pažymėti,kad

klui, pakol patys ir pačios 
nepradeda gęsti ir nuo kojų 
nenuklumpa. 1

O paskui, kuomet prasi- 
pagirioja, dejuoja, kad vis
kas brangu ir, girdi, nega
lima pragyventi; negalima 
galų su galais suvesti. Y- 
patingai pasižymi tūlos mo
terėlės,
į darbą, jos 
pradeda girtuokliauti.

Suprantama, jeigu švies
tųsi, lavintųsi, priklausytų 
prie Lietuvių Moterų Pro- 
gresyvio Susivienyjimo kuo
pos, prie L. S. S. kuopos, 
skaitytų laikraščius, tuo
met nelaistytų dūšelių alu
mi ir degtine ir nedejuotų, 
klausdami vieni kitu: “Kas 
čia pasidarė, kad jau nebe
galima išgyventi?” Tuomet 
suprastų, kodėl negalima iš
gyventi ir stengtųsi prieš 
tai kovoti.

Suprantama, mūsų dva- 
siškijai geriau patinka, kad 
parapijonai ir parapijonkos

nis žodis “aš” ir iš to tankiai 
būna daug nesmagumų ir 
liktumu.
nas kitą užgauna negeisti
nais žodžiais, o paskui neno- 
•i tų savo žodžių atgal at

siimti, aiškinasi, būk tą pa
darę juokais.

Jeigu juokais ypata tapo 
Įžeista, tai, mano nuomone, 
mokais galima ir tą įžeidi
mą atšaukti, tuomet nebus 
jokio piktumo.

Slapukas..4'

MM

vie

les, negu skaito darbininkiš
kus laikraščius. Mat, kurie 
paskendę tamsybėje, iš tų 
dar galima pasinaudoti,bet 
kurie išbrenda iš tos tamsy
bės, tuomet jau kunigėliams 
nėra biznio.

žemaitukas.

MINERSVILLE, PA.
Mūsų mieste baliai rengia

mi su svaiginančiais gėry
mais. Tankiai pasekmės bū
na tokios, kad ir patiems 
rengėjams pasidaro karšta. 
Pavyzdžiui, 1 d. lapkričio S. 
L. A. 13 kuopa parengė ba
lių su svaiginančiais gėry
mais. Iki pirmos valandos 
nakties visi linksminosi. Bet 
kada muzikantai apleido 
svetainę, tuomet jaunimas 
susispietė į tą kambarį, ku
riame pardavinėjama svai
ginantieji ge rymai ir pradė
jo peštis. Rengėjai jau bu
vo bejiegiai sulaikyti tas 
peštynes, o policijos, iš prie
žasties vėlaus laiko, negali
ma prisišaukti. Kada pri
buvo policija, tai peštukai 
te u buvo išsiskirstę. Poli
cija pradėjo ablavą daryti 
no stubas; penkis suarešta
vo namuose, o dviejų nepa- 
■gavo. T.te;. ; '

tada mažiaus narių rašysis 
Į S-gą, o už ta 60c. mokes- 
ties per metus “Naujosios 
Gadynės” irgi neišlaikysime. 
Todėl verčiaus palikti “N. 
G.” prenumeratos keliu‘lei
džiamą.

Pažymėtina, kad diskusi
jose turi imti balsą kiekvie
nas esantys susirinkime ir, 
nors keliais žodžiais, pasa
kyti savo nuomonę pakelta
me klausime.

kališkus veikalus, bet. ameri
kiečių himno negrajino.Iš to 
patriotai baisiai pasipikti

no ir sukėlė nepaprastą ler 
mą. Spauda irgi pradėjo tą 
orkestrą atakuoti. Įvairios 
draugystės išnešė protesto 
rezoliucijas, žodžiu, kilo ne
paprastas sumišimas ir šauk 
smai, kad minėta orkestrą 
paniekino šią šalį.

Apie vietos lietuvių vei
kimą geriau nei neminėti, 
nes gaila laikraštyje ir vie
tą užimti.

M. B. Vasiliauskas.

augti ir darbuotis nenuils
tančiai.

Lapkričio 8 d. buvo kitos 
prakalbos, surengtos L. S., S. 
55-tos kuopos; kalbėjo L. S. 
S. 3-čio rajono org. V. J. V., 
kuris, puikioj formoj atvaiz
dino darbininkų skriaudas, 
nurodė, iš kur jos paeina ir 
kas jas prašalins. Publikos 
buvo pilna svetainė. Ant 
pabaigos prakalbų surinkta 
aukų politiškiems kaliniams 
ir jų reikalams $5.16 ir pri
duota rajono ižd. J. L A.

skui pamatė, kad merginos 
laikosi tvirtai, tai išpildė. 12 
d. lapkričio štreikieres su
grįžo prie darbo. Dabar jos 
gauna po $11.00 į savaitę, 
pirmiau gavo po $10.00.

Pasirodo, kad kompanijos 
bijo darbininkų ir jeigu 
merginos iškovojo didesnę 
algą, tai vyrai, man rodosį 
lengviau galėtų tą atsiekti.

Socialistas.

PITTSBURGH, PA.
Pastačius L. M. D. namą 

ir vietos lietuviai smarkiau 
pradėjo darbuotis( ypač dai
lės srytyje. Apart dviejų

Mokinama du vakarus 
vaitoję, lietuvių kalba ; 
tyti, rašyti ir t.t.

Negrašųs lietuvių darbai.
Nekurie vietos lietuviai 

jau nuo tūlo laiko užsiimda
vo apiplėšinėjimu prekinių 
karų, stovinčių ant gelžke- 
lio ir vogimu iš jų visokių 
daiktų. Dabar pradėjo juos 
jau gaudyti, nes paskutiniu 
aiku patėmyta viešai parda
vinėjant vogtus čeverykus 
už labai pigią kainą. Lap
kričio 17 d. padaryta kelio
se lietuvių stubose kratos. 
Kaikur rasta po kelias nusi
pirktas poras čeverykų, o

skai-

N. S. PITTSBURGH, PA.
Lietuvių veikimas.

(Nuo mūsų korespondento).

naujai susitvėrusi kuopelė 
surengė prakalbas-? kalbėjo 
J. I. Alexis ir J. Baltrušai
tienė, kurie aiškioj formoj 
nurodė naudingumą Lietu
vių Moterų Susivienyjimo. 
Tą vakarą prisirašė kelios

rai gyvuos.

skiepe sukrauto visokio ta- 
voro vertės keliu šimtu do
leriu. Keli lietuviai jau arės- 
tuoti, <r nekurie pasislėpė. 
Eina tyrinėjimas ir jieško- 
ma dauginus tos šaikos nu

Pittsburghe moterįs neturė
jo jokios organizacijos, to
dėl vyrams rodosi baisus re
ginys, kad jų moterįs pra
dėjo organizuotis; tūli vyrai' 
net plakatus draskė, kad 
tuomi užkenkus prakal
boms, bet tas nieko negel
bėjo, į prakalbas žmonių al-

ko užganėdinta.

buvo pradėtas, bet nesant 
veikėjų, , kuopelė negalėjo

nu.

SCRANTON, PA.
(Nuo mūsų korespondento).

4 d. lapkričio buvo prakal
bos L. S. S. 2 kuopos, kurias 
surengė VII E 
bėjo K. Petrikienė, — “Mo
terų Balso” rečt 
Šį kartą kunige 
sų prakalbų ir< “negarsino

' "i

a jonas. Kai-

aktorė. Nors 
s Kuras mū-

daug aršesni, net į svetainę 
nenorėjo moterų įleisti ir to
kiu būdu motęrįs nieko ne
galėjo veikti.

Reikia ištarti ačiū Lietu
vos Sūnų draugijai, kad 
duoda prakalboms ir susi
rinkimams laikyti svėtainę 
dykdi dėl savo moterų ir lin- 
kėtių^feafey. S. kuopai,

'.v

tų kad moteris ir merginos choru—Aido ir Birutės, SU- 

pos ir tuomi prigelbėtų at- draugija.

Jeigu N. S. Lietuviai ir draugijėlei L. M. D-ja
ant toliaus nenustos veikę,; 
tai trumpu laiku pamatysi
me geras pasekmes. Dar
buokimės, kol dar galime.

duoda svetainę uždyką da- j 
ryti praktikas ir net, rodos, 
po vieną koncertą, (Vaikų 
dr-jėlės baliui davė veltui 
salę).

Tuomi L. M. D. nuveikia 
didelį ir labai pagirtiną dar
bą.

Paskutiniame savo susi-

RUMFORD, ME.
Nors dabartiniai laikai ir 

blogi, bet vietos lietuviai ne
nustoja veikę. Švento Ro
ko draugija, su pagelba vie- rinkime, laikytame lapk. II
tos lietuvių, pasistatė namą'L. M. D. nutarė duoti salę 
ir dailią svetainę. Draugi-1veltui surengimui koncerto, 
ja pasižadėjo išrandavoti j naudai 
svetainę visiems, kas tik no-, nes”, 
rėš,, nepaisant pažiūrų ir ti
kėjimo. Ji taipgi pasiža
dėjo neklausyti tų atbulkal- 
nierių, kurie norės tarpe 
vietos lietuvių vienybę su- į 
ardyti. Dabar draugystė; kus L. M. D. žingsnis į pro-

“Naujosios Gady 
kurį rengia “Aido” 

choras. Taipgi nutarė su
grąžinti $10.00 L. M. P. S. 21 
kp., kuri turėjo prakalbas ir 
nepavyko sukolektuoti ap
mokėjimui kaštų. Tai pui-

/JT'
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niniui lavintis, — mokytis 
dainų. Liet. Ukėsų Kliubas 
irgi dėl jaunimo lavinimosi 
(Liet. Apšvietus Rateliui)

J. Virbickas, “Birutės” 
choro bosas, pridavė skundą 
ant “Aido” choro narių, ku
rie yra ir L. M. D. nariais 
ir prašė juos suspenduoti ar j. 
išbraukti iš draugijos užtai, 
kad kasžin koks korespon

dentas “Laisvės” num. 87, 
įrašydamas, nupeikė Birut

8 d. lapkričio, C. P. B. Co. chorą.
išėjo į streiką merginos, rei- skunde skambėjo tokie da 
kaiaudamos didesnės algos žodeliai,, kaip šnipai, iS- 
$1.00 į savaitę. Išsyk kom- gamos, šmeižikai ir taip 
panija buvo atsisakius jų i liaus, .po skundu > paph 
reikalavimą išpildyti,bet pa-Birutės choro

lerių. Ratelis kliubui taria 
širdingą ačiū.

*
. ■ * *
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Jojo parašy



and Columbia Records

apie Columbia Grafonola, Price $215

uzi

Columbia Grafonola, Price $55

Laisvės” Agentūrą.

MWMMMft

švento Juozapo 
draugijos. G 
rašykite 
mo kataliku 
tuomet nieką 
skriausti.

Perkant Grafonolas ar rekor
dus, tėmykite Šį vaizbos ženk
lą,— tai atsakomybės ženklas.

BALTIMORE, MI). 
Preserių atydai.

Kadangi “Laisvė” yra Bal- 
timorės Lietuviu kriaučių li
nijos organas, tai per ją ga
lima pakalbėti ir apie unijos 
reikalus. Aš tikiu, kad “Lai
svės” red. neatsisakys patal
pinti ir mano raštelį.

Per tris metus Baltinio rėš 
rubsiuviai, supjudyti lyde
rių, pešėsi. Vieni išeidavo 
streikuoti, kiti pasilikdavo 
dirbti. Tarpe rubsiuvių bu
vo 3 unijos ir visos negalėjo 
sugyventi. Kam iš to buvo 
''nauda? Žinoma, kapitalis
tas, jie norėjo, kad da dau
ginus būtų unijų. Po tų vi
sų kerštavimų ir nesutiki
mų, nekurie darbininkai sa
kė: “Dabar nepriklausysim 
prie jokios unijos!” Dauge
lis laikę savo prižadėjimą 
patoV jw$| Jiems “bosai”

Taigi ir Jūs ir mes dirbki 
me dėl socializmo!

Su draugiškumu
F. Petrašiunas.

Girdėjau, kad suvienytos 
draugijos, L. S. S. 6-ta kuo
pa, L. D. L. D. 33 kp., L M 
P S 21 kp. ir Aido choras 
paėmė naują svetainę ant 
Fifth Ave., netoli kooperaci
jos ir Baltrušaičio spaustu
vės. Sako, vieta labai gra
ži ir būsianti kaipo tikras 
muzikališkas kliubas.

Amerikos Bolševikas.

sąlygas, pirmiausia dėkitės 
prie unijos! Dar noriu pa
sakyti keliatą žodžių švarkų 
prosytojams. Žydų lokalas 
nutarė, kad kiekvienam pre
servui būtų mokama po 25 d. 
Į savaitę ir visiems turi būt 
mokama nuo savaičių. Štu- 
kinis darbas turi būti panai
kintas. Kur yra preseriai ]js 
gerai organizuoti, jau bando i 
jvykdinti minėtą sumany
mą. Pirmiausia pas p. 
Strauss padavė reikalavi
mą, bet firma atsisakė išpil
dyti, remdamosi tuomi, kad 
daugelis dirba kitose dirb
tuvėse daug pigiau, negu; 
pas Strauss’ą. Sunku yra' 
iškovoti vienoje dirbtuvėje,; 
kadangi kitose dirbtuvėse’ 
dirba preseriai keturiais ir į 
penkiais doleriais į savaitę' 
pigiau, negu pas Strauss’ą. 
Man rodosi, kad preseriai 
tuoj galėtų iškovoti po 25 d.. 
į savaitę, tik reikia vieny
bės. Preserių darbas yra 
sunkus, 20 svarų reikia per, 
dieną kilnoti prosą, ir dar 
gazų smarvė, gazas, taip, 
kad nuo kavalkų preseris 
padirba keliatą metų, tai jau, 
džiova į akis žiūri, arba į ko-' 
jas gauna ligą. Tokį dar
bą vaikai arba merginos ne
padirbs, reikia stipraus vy
ro. Neleiskime laiko veltui, 
dabar laikas patogus reika
lauti daugiau pinigų. Or- 
ganizuokitės be atidėliojimo, 
nes paskui bus vėlu, kada i 
nebus darbo. Z. Gapšis.

prejekciją, tūlas tautietis .sirašė du nariu —‘ y 
prabilo: “Ant prelegento' laidas bepartyvis,' o antras 
galvos nėra nei vieno plau-I pasižymėjęs kryžiais. To-

Mano veikimas su jumis, 
draugai, per septynerius 
metus taip tampriai buvo 
susirišęs, kad sunku ir gai
la buvo skirtis.

Dabar aš jau nebe su ju
mis, bet dirbsiu tą patį dar
bą, nes ir čia tos pačios idė
jos draugų pusėtinas bure-

NEW KENSINGTON, PA. 
Pranešimas.

2 d. gruodžio, Y. M. C. A. 
svetainėj bus metinis susi
rinkimas A. P. L. A. 9 kuo
pos. Pradžia 1 vai. po pie
tų. Visi nariai privalo į šį 
susirinkimą būtinai pribūti; 
nes bus rinkimai naujos val
dybos dėl 1918 metų, komisi
jos knygų peržiūrėjimui ir 
daugybė kitų reikalų.

Kurie į šį susirinkimą ne
pribus ir nepraneš nepribu- 
vimo priežasčių, bus nubaus
ti po 50 c.

Kviečiame atsilankyti ir 
tuos, kurie dar nepriguli 
prie A. P. L. A. 9 kuopos, 
nes susirinkime bus proga 
pamatyti mūsų veikimą ir 
prisirašyti.

Sekr. A. Budzinauskas.

MONTELLO, MASS.
° Pranešimas.

2 d. gruodžio, Tautiška
me Name, bus L. S. S. 17 
kuopos koncertas ir prakal
bos. Geistina būtų, kad pu
blikos atsilankytų koskait- 
lingiausia, nes programas 
bus labai žingeidus.

Korespondentas.

SCRANTON, PA.
Lapkričio 18 d. atsibuvo 

pirmas susirinkimas L. S. S. 
2 kp. “Mišraus Mirtos” Cho
ro. Šiuomi klausimu, ma
tyt, žingeidauja mūsų jauni
mas, kadangi iš karto prisi
rašė 24 narai.

Nutarta susirinkimai lai
kyti kiekvieną nedėldienį a-

PIGIAU GRYBŲ.
Ar žinote, kad dabar 

Rusijos rublis yra pi
gesnis, negu pirmiau 
Lietuvoj, vasaros metu 
po šilto lietaus grybai? 
Taigi, kurie turite Ru
sijoj giminių, pasisteng- 
kite jiems pasiųsti pini
gų, o kurie manote grei
tai grįžti į Rusiją, da
bar siųsikite pinigus į 
valdišką banką,nes par
važiavę be jokio vargo 
galėsite atsiimti. Atsi
minkite, kad tik dabar 
tokia puiki proga, nes 
greitai rublio vertė pra
dės kilti, tuomet jau bus 
vėlu.

“Laisvės” agentūra 
siunčia dienos kursu. 
Kurie manote siųsti ar 
giminėms, ar į valdišką 
banką, tuojaus kreipki
tės į “Laisvės” agentu-

Po tų visų “deklamacijų” 
lošė veikalėlį “Vagis,” — su
lošė neblogiausiai. Paskui 
lošė veikalėli “Baisus Sap
nas”, kuriam geriausia būtų 
tikęs vardas — “šmeižtas”. 
Čia irgi pasirodė jų visa ko
šei iena.

Elizabetho Draugams 
ir Draugėms

Gyvenimas mane priver
tė persiskirti su jumis, ne
klausdamas nei mano suti-

TRAMP, TRAMP, TRAMP, THE BOYS 
ARE MARCHING A 2357—75c.
(Viens-du, viens-du, vaikinai marguoja)

Gaivi karės daina, kuri net širdį sudrebi
na. Viena garsiausių Amerikos kariškų dai
nų. Iš kitos pusės to pat rekordo turime 
„The Battle Cry of Freedom” (Karės 
Laisvės Šauksmas). Abi šios dainos dai
nuojamos Columbia Stella Kvarteto.

Columbia Graphophone Company
International Record Department 

I *

102 West 38th Street New York

nejodinėjo ant sprando. Da
bar, kada jau nebegalima 
tos sunkios naštos panešti, 
pradėjo vėl dėtis prie orga
nizacijų. Ypatingai dabar, 
kada atvyko drg. J. A. Be
kampis iš Brooklyn, N. Y. 
Drg.Bekampis yra gerai pa
tyręs apie unijų reikalus 
ir jis energingai darbuojasi. 
Taigi dabai* reikia užmiršti 
visus praeitus kerštavimus 
ir nesutikimus, nes aiškiai 
galėjote matyti, kad darbi
ninkai, tarpe savęs kovoda
mi, daug blėdies turi. Tik 
pagalvokite kriaučiai ir pre
seriai, kaip dabartiniame 
momente esate išnaudojami. 
Rūbsiuvių pramonininkai iš 
valdžios lupa neišpasakytus 
pinigus, o kiek męs gauna
me? Pažiūrėkite, kur yra 
lange išstatyta kariškų rū
bų, ten pamatysite kainas — 
40 doleriu už švarka. __
vienas kontraktorius gyrėsi, 
kad už padarymą šinieliaus 
moka 6 dolerius. Taigi pa
reikalaukime ir męs dides
nio užmokesčio už darbą. 
Pareikalauti daugiau pini
gų, reikia būt organizuo
tiems, na, o kiek mūsų yra 
organizuoti) ? 1 dėtuvių
kriaučių Baltimorėj randasi 
apie 2 tūkstančiu, o prie li
nijos priklauso tik 500. Tai 
kur gi kiti? ko jie laukia?

Perskaičius skundą, atsisto
jo Birutės choro iždininkas 
K. Šimkūnas ir sako: “čia 
skaitoma B. choro komite
tas, o aš esu iždininkas, bet 
mano parašo ten nėra ir aš 
su tuomi visai nesutinku. 
Čia ir gavo skundikas “no
sį”, nes pasirodė, kame šuva 
pakastas. Nors jis dar sten
gėsi kalbėti, kad aidiečiai e- 
są šmeižikai, nes jis žinąs, 
kad jie tas korespondencijas 
rašo ir t. t., bet tas nieko 
negelbėjo. Mat, L. M. D. 
nariai ne kūdikiai ir sunku 
apmulkinti. Visas skundas 
tapo vienbalsiai atmestas.

Čia yra tokia mada, jeigu 
korespondentai aprašo kokį 
nors atsitikimą į laikraščius 
arba apie draugijų veikimą 
ir jeigu ten nurodoma jų 
blogąją puse, tai nors ir tei
singiausiai bus parašyta, bet 
jie vis rėkia, kad “šmeižia” 
mus ir, žinoma, jieško kores
pondento vardo, rašinėja į 
redakcijas ir net visokiais 
būdais grasina nužiūrėtus 
asmenis, nors ir tikrai neži
no, kas rašė.

Siunčiant pinigus i 
valdišką banką, privalo
te laiške parašyti pilną 
vardą ir pavardę, kiek 
turite metų, tėvo ir mo
tinos vardą, jeigu vedęs, 
tai pačios vardą, užsiė
mimą ir vietą gimimo, 
t. y., kainą, valsčių, pa
vietą ir guberniją.

Į Rusijos valdišką 
banką — “v Gosudar- 
stvennuju Sberegatcl- 
nuju Kassu” galima sių
sti kiek tik norite.

Rublio kaina kasdien 
mainosi, todėl čia ir ne
galime paduoti, geriau
sia klauskite laiškais.

Laiškus ir pinigus 
siųskite šiuo adresu: 
“Laisvė”, 455 Grand St.,

kite, tos organizacijos skel-l Na, ar dar reikia daugiau į Trečias vytis deklamavo, 
bia, kad 1 d. gegužės esanti'aiškinti apie kalbėtojo pro-'kaip jie visus pasaulio kapi- 

Man rodosi, kad kiek-, talistus pritrauksią prie 
vyčių 

visi 
prie vyčių ir Ry

ti ra ugi jos ir 
mus negalės

DEPARTURE OF AMERICAN 
TROOPS FOR FRANCE A2354—75c.

(Išsiuntimas Amerikos Kareiviu
i Franci ją)

Su pagalba šio rekordo jausiesi beesant 
tarpe to didelio judėjimo, kurs draugauja 
išplaukiančiam transportui; čia kapelijos 
grajina, kareiviai šūkauja, nuo laivo gir
dėti atsisveikinimai, komandos, laivo Švil
pimą — viskas jame yra. Iš kitos-gi pusės 
turime „Arrival of the American Troops 
in France” (Pribuvimas Amerikos KareL 
vių i Franciją).

MELROSE PARK, ILL. 
Pranešimas.

1 d. gruodžo, Frank ir Ja
mes svetainėj, ant 23 ir La

ike gatvių, bus puikus vaka- 
' ras Lietuvių Dukterų ir Sū- 

Man|nil draugystės. Bus statoma 
scenoj komedija“Mulkynė ir 
Mulkintojai. Visi draugys
tės nariai, pašaliniai ir apie- 
linkiniai malonėkite atsilan
kyti ,nes tokie puikus paren
gimai labai retai būna.

Rast. A. Staseviče.

FOR THE FREEDOM OF THE WORLD
A 2347—75c.

(Už Pasaulio Laisve)
Mušimas būgnų, ragų šauksmas ir garsi 
muzika pilnos pučiamų instrumentų kape
lijos priduoda Šiai patriotiškai melodijai 
nepaprastai daug gyvumo. Iš kitos-gi pu
sės turime tą naują ir populiarišką šmo
tą „Everybody is Jazzing it” (Kiekvienas 
tai džiazina).

api('linkej(\ rašykite tiesiai mums ir pareikalaukite dovanai jūsų kalboj 
duodamą katalogą. Siame kataloge* rasi surašą vėliausios muzikos i 
dainų. Dainos dainuojamos geriausių pasaulės dainorių jūsų kalboje 
Muzika yra grajinama geriausių kapelijų, orkestrų ir solistų.

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

28 d. spalių buvo prakal
bos L. S. S. 192 kuopos. Kal
bėjo drg. J. B. Smelstorius. 
Pirmoj daly savo kalbos nu
rodė visas šių dienų šuny
bes, primindamas ir apie 
Rusijos revoliuciją ir apie 
socialistų rinkimų kompani
ją. Tūlas tautietis bandė 
kalbėtoją sukritikuoti, bet 
tas jam nepavyko ir paskui 
pats prisipažino, kad kalbė
tojas teisybę sako.

Socialistų kuopa gana 
smarkiai pakilus, turi 36 na
rius ir puikiai gyvuoja.

telį ?
vienas sveiko proto žmogus 
gali suprasti, kur tam ponu: 
turėtų būti paskirta vieta.

Kada kalbėtojas pasigyrė 
kad šventas Juozapas mirę." 
ir todėl negales vogti vištų 
nedarys vyčiams gėdos, pub
lika gardžiai nusijuokė, kit 
net delnais ėmė ploti.

Po jo prakalbos buvo są- 
paskaita, užvardyt? 
La, jos geros ir blo

gos pusės.” “Prelegentas’ 
taip savo burnelę paleido 
kad pirmininkas priverstas 
buvo net sustabdyti. Kada čių kuopą, bet patyriau, kad 
“prelegentas” užbaigė savo tas jiems nepavyko, peš pri- 

yienaspa-

Columbia Grafonola, Price $18

Daugelis kitokių madų, kurių kairios 
yra nuo $ i 8.00 augštyn.

S. 2 kp. kambariuose, 225 
N. Washington Ave., todėl, 
visi, kurie nori prigulėti, ga-.
Ii atsilankyti į pažymėtą : 
vieta.

Taigi, draugai ir draugės, 
kurie tuomi užinteresuoti e-’ 
sat, malonėkit neatidedant 
tbliaus, ateit ir prisirašyti,: 
kad galima būtų pradėti vi
siems kartu veikti. \

Choro sekr. Ą
> A. Rakauskytė.

JUZUMU IU1 hiniiftn-ikrri iin,>.....

GOODBY BROADWAY, HELLO 
FRANCE A2333—75c.
(Sudiev Broadway, Sveika Franci ja)

Šioji daina yra dainuojama „Peerless” 
Kvarteto ir joje slepiasi daugiau kas, ne
gu vien populiariška arija už tai, kad čion 
išreiškiama tikras patriotizmo jausmas. 
Toji daina turi tą bėgi ir ritmą marguo
jančių kareivių. Ant antros-gi puses yra 
kita karės laikų daina „Somewhere in 
France is Daddy” (Kur-nors Francijoje 
randas tėtė).

YOUNGSTOWN, OHIO.
Vyčių cirkas.

18 d. spalių vietos vyčiai 
buvo surengę cirką. Trįs 
štabo aficieriai pasakė po 
kemešinę deklamaciją. Pir
mas verkdamas gyrė vyčių 
organizaciją, nurodydamas 
jos puikumą. Jis pasakė: 
“Broliai ir seselės, prisidė
kite prie šios taip garbin
gos ir puikios organizaci- 

įjos, kuri tave sušelps, kada 
sustreikuosi.” Na, ar ne 
puikus pienai? Vyčiai šelps, 
kuomet išeisi i streiką! Bet 
kada prisidėsi prie vyčių ir 
išeisi į streiką, tai tarpe jų 
ir diena su žiburiu nerasi 
pašelpos.

Pagalios, vyčių aficieras 
pats prasitarė, kad vyčių or
ganizacija—tai streiklaužių 
prieglauda. Jis sako: “Yra 
ir kįtos organizacijos, ku
rios^ąkosi stojąįž darbi- . _____ _

lisjų ,.gX&eju^

darbininkų šventė ir liepia 
visiems darbininkams ne
dirbti. Ir kas tuomet bus, 
kuomet ta diena niekas ne
dirbs? Juk gaspadinės irgi 
gali sustreikuoti ir tuomet 
visiems prisieis badauti ’. 
Tai matote, broliai, prie, ko 
socialistai eina.”

Vadinasi, kalbėtojas kvie
čia visus, kad pirmos gegu
žes nešvęstų — streiklau- 
žiautų. Išeina, kad vyčiai y- 
ra streiklaužiai ir kaip da
bar jie gali suteikti pašelpą 
tiems, kurio išeis j streiką? 
Ant galo vyčių generolas 
štai ką pasakė: “Socialistai 
mus pa juokia,kad esame pa- 
siskyrę savo globėju šventą 
Juozapą. Męs jį turime 
globėju todėl, kad Jis Jjau —
/niręs ir neis į vištinyčias j kelio, matomai jie gėdinasi kiems ir vieta tarpe vyčių 
vištų vogti, kaip kad sočia-’ant tokios galvos būti, todėb

„THE STAR SPANGLED BANNER’’
A 23(57—75c.

(žvaigždėta Vėliava)
Šiuose karės laikuose kožna šeimyna no
rės turėti šį dubeltavotą patriotišką rekor
dą. Pirmiausia, Charles Harrison jums pa
dainuoja Tautišką Hymną, o paskui „Battle 
Hymn of the Republic” (Republikos Mū
šio Hymną).

SEND ME AWAY WITH A SMILE 
i A 2355-

(Išleisk Mane Nusišypsojus)
Čia yra kiekvienam žinoma daina ir 
kurią visos Šalies laikraščiai minavoja. 
je atsisveikinimo dainoje patriotizmas 
rna sielvartos vietą. Iš antros-gi pusės re
kordo turime dainą „My Sweetheart is 
Somewhere in France” (Mano mylimas 
yr’ kur-nors Francijoje).

OVER THERE A 2306—75c.
(Užrubežyje)

Plačiausiai dainuojama ir populiariškiau- 
sia šių dienų kareiviška daina. „1 May be 
Gone a Long, Long Time,” (Gal ilgai, il
gai aš nesugrįšiu) yra kita lyginai gera ka
reiviška daina ir abi yra dainuojamos gerai 
žinomo „Peerless” kvarteto.



LAISVI

A. Avercenko.

Neištikimybe
Kančios.

Asilevičių už rankos, kurioj 
laikė revolverį ir tarpe jų 
prasidėjo kova, į kurią Asi- 
levičiaus žmona, iškišus gal
vą iš po kaldros, labai žin
geidžiai žiūrėjo...

Per minuta laiko Asile
vičius jau gulėjo ant grin
dų, o Trampa viršuje jo, iš
lupo iš rankų revolverį ir,at
sikeldamas, nei iš šio, nei iš

Geri vaistai.
—Kas yra tavo kūdikiui, 

ar jis serga?
—Taip. Anądien pati iš 

rankų išmetė ant žemės ir 
smarkiai sutrenkė.

—Ir kokius tu vaistus tuo
met pavartojai?

—Suprantama, kad 
prastus: gerokai pačiai

pa

šau

jau

jau

Asilevičius uždarė savo 
krautuvėlę, kurią visi pažįs
tami vadindavo “bankos 
skyriumi,” pakrutino duris, 
patampė spyną ir pats 
tarė:

—Šiandien į kliubą 
neisiu, suk jį devyni 
niai! Kasdien vaikščioti
nusibodo. Ne visuomet gi ir 
pačią vieną namie palikti, 
juk ir jai nuobodu! Cha- 
cha-cha !
Priėjęs prie namo labai nu

stebo, kad miegamajam 
kambary nesimato šviesos.

—Nejaugi ji miega? La
bai keistas apsireiškimas!

Kas paskui buvo, tai jau 
įkiru ir rašyti.

Jis tuojaus įėjo per užpa
kalines duris, įėjo į valgo
mąjį kambarį ir iš ten į mie
gamąjį ir čia, suprantama, 
rado savo pačią, tik ne vie
ną, bet su kokiu tai jaunu 
vyru, kuris, geriau prisižiū
rėjus, pasirodė esąs jo drau
gu Trampa. Suprantama, A- 
silevičius niekad to nesitikė
jo, viskas jam buvo nauja.

Nors Asilevičius buvo lė
tas, nieko nepaisė, į viską 
šaltai žiūrėjo, bet radęs sa
vo miegamamjani kambary 
pačią su svetimu vyru, nega
lėjo šaltai į tai atsinešti. Ir 
kas aršiausia, kad vyras bu
vo tik su apatiniais marški
niais, o pati lovoj po kai d ra 
gulėjo. Rodosi, kad prie to
kių aplinkybių kiekvienas 
pasipiktintų, todėl ir Asile
vičius sušuko:

—A, karvelėliai, pakliuvo- 
te! Dabar jau ir nebandy
kite gintis...

Trampa atsisėdo ant kraš
to lovos, pasiraivė, pažiova
vo ir tingiai atsake:

—Tu tikras asilas! Mudu 
nei neprasižiojome, o tu jau 
šauki,kad nebandytume gin
tis. Ar dar negali ką nors 
sumislyti?

Asilevičius išsišiepė, 
turn devynios pelnyčio? no- 

bet
paskui susilaikė.

Viskas išrodė nepapras
tai, keistai: pati nesikėlė iš 
lovos ir nepuolė vyrui po ko
jų maldaudama atleidimo, 
jos mylimasis, vieton bėgti 
per duris, kad išgelbėjus sa-

lovos, raivėsi, žiovavo ir ko
jas supo.

kausi, paskui i antausius,pa
spardo kojomis ir atsitraukė

t is!
pradėjai inuš-

tuomet jie tau

Asilevičius drebančiomis

ti per duris pasaukti kicm-

kė.
—E. palauk, mielasis. Juk 

tu ištikro gali iš savo kvai
lumo pradėti šaukti kiem
sargius, — aš tave, tokį

rei-
ma-

Geriau pasilik kambaryje, 
tuomet bus ramiau.

Trampa užrakino duris ir 
pasiėmė raktą.

Asilevičius valandėlę pa
stovėjo palei duris, paskui 
atsitraukė ir, sukandęs dan
tis, prabilo:

—Eik lauk iš čia!
—Nieko nepadarysi, 

kės išeiti. Pagalios aš 
nau, kad ir laikas bus.
riau pasakyk, kelinta dabar 
valanda?

Asilevičius norėjo ką tai 
sakyti bjauraus, kas Trum
pą pažemintų, bet pažiūrė
jęs, kad jis rankoj laiko rak
tą ir pamatęs miližinišką 
kumštį, sugriežė dantimis, 
nerviškai ištraukė iš kiše- 
niaus laikrodį, atidarė jį ir, 
pakišęs Trumpai po nose, 
tarė:

—Penkios minutes po de
šimties !

—Kaip greitai laikas bė
ga... Reikia-jau rengtis.

Trampa susirinko išmėty
tus savo drabužius ir, nesi
skubindamas. pradėjo reng
tis.

čios žvilgsniais, nerviškai 
vaikštinėjo po kambarį. Pa
galinus Trampa prabilo:

—Dėl dievo tu nesivalkiok 
man po akių, nes trukdai ap
sirengti. Eik į aną kamba-

degimas; jis pajuto skai 
mus pakaušyje, šonuose 
antausiuose, sunkiai atsi 
so ir, nuėjęs į kampą, a

Aficieras:—Augštai

pamatys ir atims.

lai-

Traukinyje.
Ji: — Tamstai labai drą

siai pradėjai elgtis ir duodi 
didelę valią savo rankoms. 
Aš nežinau, kas bus ta tam
sta toliau.

Jis.—Ant sekančios sto
ties aš jau rengiausia išlip
ti, bet dabar nežinau kaip 
čia padarius...

—Ar tu žinai, kai]) aš da
bar nuobodžiai gyvenu !Ma- 
no mylimasis atnešė visus 
romanus, kokius tik turėjo, 
aš juos perskaičiau ir da
bar neturiu ka veikti.

—Čia nedidelė bėda. Ga
lima mylimąjį pasirinkti su 
naujais romanais ir tuomet 
liūdnumas išnyks.

APSIRUPINKIT 
TIKIETAIS 
IŠ ANKSTO 

ANT

KONCERTO.

PUIKIAUSIA

LAISVES

LIETUVIŠKA APTIEKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačtą:
Nuo reumatizmo ......................... $1.0C.
Kraujo Valytojas........................... 1.06
Vidurių Valytojas ........................  1.01
Vidurių Reguliatorius..................... 50c,
Trojanka 25 c., 50 c., ir $1.00.

Ir visokias kitokias gyduoles nue 
visokių ligų, kurios čia dar nepand* 
Dėtos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVf?.

' BROOKLYN, N. Y. ,

T8I8INGIAU8IA ir GIRIA ŪKIA 
LirruviiKA

Sutaisą* receptus s* didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. 
Tai vienatini lietuviška aptie
ka. Bostone ir Massachusetts 
valstijoj Gyduolių ralit jauti, 
kokios tik pasauly yra varto
jamos. Galit reikalaut per lai
škus, ® aš prisiųsiu per expre
są.

K. 6IDLAU8KAB,
Aptiekorlas ir Savininkas 

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

Tel, So. Boston, 21014 Ir 2101?.

DRAUGIJŲ ATYDAI!

\ ©

i(ora
Sutaisytas iš formuios- 

recepto; nuteikto ifunintii* 
gu Egypto zukoninku,

*y r V 
apsireiškia csijh stebėtinai pasekmingu dt, 

nuo gėlimo pilvo ir tarnu, ger- VK 
rf-į) skaudėjimo, dusulio, galvos Vr -J skaudėjimo, nustojimo apetito, 11 ■ I šalčio galvoje, eo.t., ect., Šutai- || 
■fill 0Ci[niul išdirbčju labai pagars6jtu>io Ii

eono ir ištikimo draugo Šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje įkt pusę Šimtmečio—35c. 
už boukutv visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iŠ
F. AI), RICHTMR & CO.O 

74—80 Washiagtio Street, New York, j

Bell Phone, Dickinson 3996 M.

Dr.Ignotas Stankus*] 
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. 
Physician and Surgeon (liet uvis gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs* Indianos 
Universitetą) Gydo \ isokias ligas vy
ru*moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
Ofiso valandos: 9-11 rito. 2-1 po pint. 7-9. 
vakaro. Nedėliotus: 9 11 rito 1-t popiet.

LIGŲ PRIEŠAS —
MŪSŲ DRAUGAS.

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

STIli:i,AS& co.
92 Warwick St. Newark, N. J.
33 John .St New York. N. Y.

SIRUPAS IR KOMPANIJA
Mr. iAdirbam vi«ką, kax tik drau

gijoms rekatinga; t. y. visokius gu- 
xlkuiius, modalius, kokardas, v«a 
(lavas, antspaudas Ir t. t.,

ir T. M. I) gutavŲ /cnkkliy pa rd h vi- 
mui; auksiniai po $1.00, sidabriniai 
žudai po $2 50, aukninmi žiedai, nuo 
$'.<•11 ir aukštyn, laikrodėliams kabu
čiai po S) 75.

Ui (kniaukitr mn»u Kntalvffu

mano praktikos, aš

| DENTISTAS
DU OFISAI:

& 189 GRAND STREET
Prieš Comedy Theatre

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

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

TRAUKIMAS BE SKAUSMO, — 
uft' MANO SPECIJALIŠKUMAS.

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

bvt Užpildymas auksu — >1.00 ir augščiau. 
Užpildymas sidabru — 50 c. ir augščiau.

©k KALBAME LIETUVIŠKAI IR LENKIŠKAI.

NUSIPIRK MEILĖS

LAIPSNIAI JŲ IŠSIVYSTYME.
Tek 2372 Greenpolni.

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pijanus.

. DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS! „ 
------ c 

švęsdami savo 20 metines su- W 
kaktuves biznio, męs nuspren- E 
deni padaryt nupiginamą. Gra- w 
mafonas už kurį pagal jo ge- gj 
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- K 
dien ir jeigu nori pasinaudot > 
įsius užmokėsi prie aplaikymo. w

EMPIRE Pf iOiNOGRAPH Co.
246 Bowery, New York, N. Y.

gera proga, prisiųsk ?3.50, o[SPAUSTUVE
Gružloi padaryti epaudoa darbai patraukia kiekvieno ak|.
Atsakanti* paRarainitoaa priduoda žmogui notą eiti ant rengia- 

mų pramogų.
Todėl, draugyatės ir kuopos, kada rangiai ballut, teatrus, ar 

šiaip pasilinksminimus. vlaadoa duokit darbus “laisves” 
spaustuvei. Mea padaroma visokius spaudos darbus gražiai, 
greit lt pigiai. I

“LAISVES” KNYGYNE
Uandis, (vairių naudingų knygų, kurlafi patariame kitkvlenuni 

perskaityti.
Kas skaito, tas dauginu žino ir jam nereikia prašyti kittj paaiš

kinimo. Reikalauk katalogo-

$LOO ANT 
savaite s 
Pristatėm į namus ir 

<nas apiclinkes, Jersey 
York, Central Broklyn, 
peth, ir tt, 
MACYS EFCS 

FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET 

Tarpe Driggs ir Bedford avė**.
Brooklyn, N. Y»

toli-
New
Mae-

|| VISUOMET PIRKIT

ji ČEVERYKUSl| hauj&usios madosH PAS

|l J. MARTINAITI
l| 157 GPAND ST.
Įl BROOKLYN, N.Y

f
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sušuko Asilevičius.
—Kame dalykas?
—Kaip tau negėda! Su 

svetima motore kambaryje, 
už kurį jos vyras randą mo
ka !...

—Ar tu kurą gauni, ar 
privalai pirkti? — pasity
čiodamas užklausė Trampa.

Asilevičius. bėgiojo po 
kambarį ir iš piktumo danti
mis griežė, kankinosi ir no
rėjo prisiminti, ką paprastai 
visi vyrai daro, kuomet at
randa pas savo pačias sveti
mus vyrus...

Visiškai netikėtai apčiuo
pė kišeniuj revolverį, kurį 
visuomet nešiodavosi nuo 
užpuolikų, tuojaus jį ištrau
kė, ironiškai nusišypsojo ir 
sušuko:

v—Pulk ant kelių, nelai
mingasis ! Melskis, pakol 
dar nevėlu! Duodu tau vie
ną minutą laiko!

—Klausyk, nekvailiok! — 
piktai prabilo Trampa, pašo
ko iš lovos ir puolėsi prie 
nelaimingo vyro.m_____

są, patraukė kelis dūmus ir 
liūdnai įsmeigė savo akis į 
Trumpą, kuris palei pačios 
lovą rengėsi.

—Tikra bėda su tais kal- 
nieriais! Prakeikta skalbė
ja sukrakmolino taip kietai,

mediniai ir negalima ant 
kaklo užsidėti. Na, šiaip- 
ne-taip užsidėjau ! Bet kur
gi mano sagutės dingo? Vel
niai žino, čia iki rytojui 
žmogus negalėsi apsirengti!

(Toliaus bus).

Ir deLkitų bus.
Tūla aktorė atėjo pas te

atro direktorių ir klausia:
—Ar aš negalėčia pas 

tamstą aktorės vietą gauti?
—Dabar nėra. Gali tams

ta palikti savo adresą.
—Štai trejetas tuzinų ma

no vizitinių kortelių.
—Man užtenka tik vienas, 

kodėl tiek daug duodi? 4
—Gali tamsta jas išdalin-

- f J A A

1 y t 
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Telepkeee M* Green p*in t.

L __________J
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PAIN-EXPELLER Z/ 
tai kiekvienos šeimynos gcriatisis draugas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.

-r-a Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa- 
i'SŽ1 branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų

'■ Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
įj gyduolę tokio pat gerumo ir pagclbingumo. Nesi- 
E duokite apgaut sukla.sluotais vaistais, parduodamais 

Į už pigesnę dienią.
H Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
| pakeiije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 

'J butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
:S ,,LOXOL.” o taipgi musų pavardė.
3 Tikrasis FA I N-EX PELLER IS parduodamas visose 
|l aptiekose. 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. Xfc/
74-80 Washington Street, New York

Vincas J. Daunora
■ ' A P T IE KO RI US s .      1

aptieka
^GTUVIS PAS LIETUVI

|L—• - ..-A^ —
Į^lampąš; north ; 4

Ox' E)
'7 C - 4f>L'A -

Daktaras J. MISEV1ČB
Specialist** Alrdiee Ir 

Plaečių lirų.

Nue 12—2 po piet
Nuo 6—8 vakaro.

276 BERRY STRIKT 
BROOKLYN, N. Y.

H

S o

Tel. 2820 Green point

J. GARŠVA

GRABORIUS (Undataker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

fibalsamuoju ir laidoju numirusiue 
ant visokių kapinių.

Parsamdau Automobilius ir Karle-j 
tas Veselijoms, Krikštynoms ir šialj 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
144 N. 5tb S% 264 FRONT ST 
Brooklyn, N. Y. G Brooklyn, N Y

Telephone 7867 Melnu ,

DYKAI, DYKAI! Aš ištraukiu dantis be skausmo ir veltui 
tiem, kurie duoda taisyt ir naujus iiieti. Alsas darbas >IsHkaibe 
skausmo. Dr. Chas. TeschbcrR yra gerai žinomas kaipo srecialia- 
tas įvairiose atsitikimuose. Ateik ir duok išegzaminuot. Informa
cijos dykai. Mano karūnos ir tiltukai 22 karato. Darbas gvaran- 
tuotns. Ofiso valandos: nuo i) A. M. iki 8:30 P.M. Petnyčioinis ofi
sas uždarytas. Nedaliomis nūs 10 A.M. iki 1 P. M.
DR CHAS TESCHBERG, I). D. S. Liet. Dentistas 
500 Grand St. Kampas Union Ave. Brooklyn, N. Y. 
Kalba Lietuviika, Lenk likai, liūtiškai. Te). Stagg 3698

SERGANTIEJI!

DR

'nr

£40 EAST 22

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ Ii 
PRIEŽASTIES LIGOS?

Diena po dienai, metas po metai 
užsiinu gydymu sergančių žmonių. 
Peraistatykite saw, kiek aš išgydžiao* 
kiek palinksmina* gyvenimą. Jelgv 
jumis gyvenimas jkirėjo vartojant 
visokias gyduoles ir jaučiatės n*o- 
lat blogiau .tuomet, nieko nelauk
damas, kreipkitės pas gerai supran
tant] daktarą ir specialistą

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

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaii- 
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas su didžiausiomis pa
sekmėmis kaip 

čių jaknų ir tt.
Dėl gydymo 

turiu visiems gerai žinomą elektrišką I 
aparatą ir X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūne. Ne kiekvienas i 
daktaras turi tokius aparatus, del , 
to, kad labai brangs. Chemiškas 14- | 
tyrinėjimas šlapume. Neatidėliokite f 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite PM 
gerai žinomą: < -j

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

vai. vakare, šventadieniais nuo 10 | 
v. ryto iki 4 vai. po pietų.
140 B. 22nd St., Lexington fr I

3rd Ave., New York City.

tai:
pilvo, širdies, plaa-

nervų ir ligų

per kūną

10



Iš belaisvių 
Pašiuręs.

Pro Kopenhagą nuo pat 
karės pradžios yra išsprukę 
virs 500 rusų belaisvių, tar
pe kurių būta kelių lietuvių. 
Su keliatu jų teko pasikal
bėti, o iš šitų visų pasikal
bėjimų visa suėmus, suside
da vaizdas, žadinąs mintis, 
jog pasaulis išties progre
suoja ir gerokai yra pažen
gęs nuo Ispanijos šventos 
ikvizicijos laikų. Vietoj nu- 
aštrinto rusiško baglio, turi
ma Amerikos elektros presą 
ir tą pragarą—belaisvių lo- 
geriais vadinamą. Fizikinis 
kankinimas dažnai nėra taip 
baisus, kaip moralis.

Kaip tik pirmi belaisviai 
pateko Vokietijon, dar 1914 
m. buvo vokiečių manyta 
greitai apgalėsiant,užtai su
imtaisiais veik nesirūpinta: 
jie buvo saugojami laukuo
se, ar kemšami, pačių belais
vių žemėje išraustuose rū
siuose. Vienok apgalėti pa
sirodė netaip lengva, o bi
jant užkrečiamųjų ligų buvo 
steigiamos šėtros — pašiū
rės. Rusų laikinoji valdžia, 
bei karės ministerija nesu
rado būdo padėti — ji visai 

t nesirūpino. Viskas buvo 
palikta rusų visuomenės ini
ciatyvai ir jos rūpesniui.

Ne vienas gal džiaugiasi: 
—“laimingas manasis nelai
svėn pakliuvęs.” Gal būt.

Jei valgis pirma blogas 
buvo — tai šiandien jis veik 
neįmanomas, prie ligos mir
ties vedantis. Vis daugiau 
ir daugiau praktikuojama 
du kartu į dieną duoti van
dens — kruopų sriubos, bei 
duonos — molio. “Męs su
prantam, jog vokiečiai patys 
nieko neturi valgyti”, vienu 
balsu šaukia į laisvę išspru
kę belaisviai,“vienok jų kan
kinimas, tyčiojimasis ir bau
smės yra užvis bjauriausia.” 
Nesant taip organizuotiems, 
kaip belgai, anglai, francū- 
zai, neturint užpakalyje at
ramos, rusai yra bjauriau
siai vokiečių skriaudžiami 
ir žeminami. Žeminimas 
užgauna jų tikėjimo ir tau
tybės pajautimą. Visokios 
rusų taisomos ekspedicijos, 
belaisvių gyvenimą ištirti, 
kurias sudaro visokios titu
luotos seserys, ir taip pat vi
sokį tituluoti danai išlei- 
džiantieji kelionei iš svetimo 
iždo dešimts tūkstančių, pa- 

* tiria, kad rusų belaisvis 
dvokia ir nevartoja dantims 
šveisti šepetukų, daugiau 
nieko gero jie nepadaro.

Esama lagerių, kur belai
sviai ištisais mėnesiais neiš
leidžiami pasivaikščioti, net 
koridorių. Absoliute stoka 
knygų, bei nesiorentavimas 
dabartinės politikos gyveni
me visai prislėgė susnūdu
sią sielą. Draugai, nuolat 
tie patys, kemšamai prigrū
sti triobon, visai nebepaken
čiami tampa. Nervai suirs
ta. Prasiplatina sielos li
gos, džiova ir kt. Jei jau 
prisieina išeiti dirbti lau
kan, tai jau primirkstama 
purvuose. Vokiečių karės 
disciplina ir taip jau smarki, 
belaisviams dar paaštrina
ma. Prasikaltus nuolat mu
šama kalbomis, ar supintu 
virvagaliu pririšamas žmo
gus augštai prie stulpo, iš- 

\ traukiama iš po kojų kėdė 
Ir taip lieka kiboti, virvės 
gaunamas ilgas valandas.
dažnai prie pririšto žmo
gaus, alkiu išmarinto, stato
mas čiapat valgis. Kaip ir 
sistema išdirbta—vokiečių

kad įbauginti nuolat tarp 
belaisvių visokios politikos.

Maisto netekus, ligoms la
bai pradėjus platinties vo
kiečių kreiptasi neutralėsna 
šalysna priimtų maitinti. 
Norvegai, Švedai, Danai su
tiko. Bus tiek pat priima
ma kaip iš vokiečių taip ir 
rusų pusės lygiomis sąlygo
mis. Jų lėšomis statomi ba
rakai, vėliau žinoma užsimo
kės užinteresuotai valstybei. 
Su vienu tokiu lageriu Da
nuose, bei jau atvykstan
čiais belaisviais teko susipa
žinti.

Lageris pavestas 2,400 
žmonių, reikalui esant skai
čius gali būt dvigubai dides
nis. Lagerio triobos prie 
jūrių kranto, netoli vieno 
kurorto šiaurės Danuose. 
Turima savo parkas laukų 
—daržų, kuriuos prisieis lai
svu noru belaisviams tvar
kyti, yra ežeras, kur galima 
bus žvejoti! Sargyba (da
nų) stovės retai greičiau at
ginti akylų žmonių pasitei
ravimui atėjusių (pabėgti 
neverta bus, nes valdžia, ku
rios bus pabėgėlis turės at
gal grąžinti). Kiekviename 
aficierių kambaryje tebus 
daugiausia 4 žmonės; karei
vių bus atsižvelgiama į sto
vį. Varžymo veik nebus. 
Gydytojai darbuojas danai 
ir bus prileidžiami iš atvyk
stančių belaisvių, nes veik 
visi lagerio gyventojai — li
gony s. Nekartą jau teko 
sutikti atvažiuojančius iš 
Vokietijos ir ypatingai iš 
Austrijos belaisvius. Juos 
paprastai atveža Vokietijos 
laivu, Raudono Kryžiaus vė
liava saugomus vienan da
nų šiaurės miestelin — uos
tau, netoli nuo paties lage
rio. Pašaliniams žmonėms 
įėjimas prie laivo veik ne
galimas, vienok nežiūrint į 
tuos varžymus, neminint jau 
daugybės oficialių asmenų, 
esti visuomet daug danių, 
danų ir kitų su krepšiais ku
pinais gėlių skanėsių, taba
ko ir kt. Bet užvis labiau 
raminantis ir visa brangiau
sia dovana savas žodis.

Suplevėsavus netoli taip į- 
sakmingai Raudonojo Kry
žiaus vėliavai — laivui be
siartinant, visus apima neiš
pasakyta nerimastis ir lū
kestis. Nagi ir atvežama 
lavonų ligonių! šerengon 
sustoję, apdriskusiomis ser
mėgomis aprėdyti, su kokiu 
tai skausmo iš džiaugsmo, 
senu papročiu, atiduoda gar
bę, graudingai šaukia nuo 
krašto miniai sveikinant: 
“Sveiki.” Neišpasakočiau to 
įspūdžio — vargo, kurį at
veža su savim šie rudi, išgel
tę, vos ant kojų besilaikanti, 
dažniausia verkianti jie net 
laisve negalinti visai įtikėti. 
Ukininkas varge surambė
jęs, verkia nematomai ran
ka šluostydamas ašaras...

Aficieriai išrodo kiek ge
riau. Kareivių gi didelę da
lį danų kareiviams — sani
tarams padedant nešama 
neštuvais ir vežama greito
sios pagelbos automobiliais.

Ar gi turėčiau čia atpasa
koti, kas jų kalbama. Nes 
visų jų nuo mirties ištrūku
sių yra kaip tik tokio įsitik- 
rinimo, kad jie esą nuo mir
ties išsigelbėję, nes lageriuo
se Vokietijos ir Austrijos 
mirštama begalo daug, pap
rastai kas dien kasama ka
pai lavonams laidoti, dauge
lio siekiama net prie išga
nytojo skustuvo. Šventvagiu 
būčiau šitokiame greitame 
rašinėlyje, kad tokias temas 
liesčiau.

Teko jau pabuvoti ir pa
čiame logeryje bei su inter-

nuotais pasikalbėti. Jau į- 
spūdis kitas. “Jau aš esu 
sveikas”— šaukia pažįsta
mas aficieris. O vos tik ke
lias dienas lageryje tebuvęs. 
Saulės spinduliai,puiki gam
ta. Ramu.

Lageryje esama kelių ka
reiviu lietuviu ir kol kas 
dviejų aficierių — Butkus 
Jeronimas nuo Eržvilko ir 
Mikuckis iš Kretingos. Abu 
neišpasakytai linksmus, e- 
nergingi, atgimusiu, jie tik 
šiame lageryje susipažinu
siu.

Seniai nesu prityręs tokių 
valandų. Ištolo pasimačius 
sužvilgo Butkaus veidas — 
kiekvienas žėrėjo gyvybe ir 
aime. Ar nematai tamsta, 
<aip esu pasitaisęs. (Su 
Butkum pasipažinau laivui 
atvykstant). Per 6 dienas 
jau įgavau 5 kl. (ap. 12 sva
rų) vogos”... Va ir išties. 
Visi vaikščioja laisvi, kas su 
knyga,kas šiaip jau savo su
vargusius kalus prie saulu
tės šildo.

(Bus daugiau).

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 Inslee PI. 
Turtų Raštininkas St. Mickevičius,

180 Front St. 
Organo Raštininkas A. Lukoševičius, 

228 First St. 
Iždininkas A. Balinskis,

153 Ripley PI. 
Kasos Globėjai: St. Baltutis,

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

Maršalka K. Budris,
127 Bond St.

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

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

ADRESAI:
Centro pirminin. J. M. Maskeliūnas, 

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

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

Pittsburgh, Pa. 
Centro Iždininkas K. Varašis,

12 and Carson St., Pittsburgh, Pa. 
Turtų Kontroles Komisija:
M. Urlakis, 2126 Forbes St.,

Pittsbugh, Pa.
F. Pikšris, 1331 Penn 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.

Maršalka P. Vaitkus,
411 Wall St

Organo prižiūrėtojas A. Petronis
719 Lincoln Avė.

Susirinkimai atalbftna pirmą ne- 
dėldienj kiekviena mėnesio, 1019 So. 
Main Street t ▼*!• po pietų.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL.

Valdybos adresai: 
’rezidentas F. Akatckis,

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

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

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

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

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

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

mų nedėldienj kiekvieno mėnesio 
Turner Hall svetainėj, 14th St. ir 6th 
Avė., Moline I1L

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

’irmininkl V. Ivanauskiutė.
1452 East 88rd gt 

Vice Pirmininkai J. Kitkauskas,
5823 Superior Avenue 

Protokolų Sekretorė M. Misevičiutė
1452 E. 38rd St.

Fia. Raitininkas Antanas Banialia, 
1449 East 24th 8t 

Kasierius M. Lavinskas,
8120 Cery Bt 

Kasos Globėjai: O. Sidabriutė,
2128 St Clair Ave.

V. Kvedaravičius
1543 Oregon Ave.

Dainų repeticijos atsibūna kiekvie
nų Seredų nuo 7:80 vnL vakare ant 
Schwab svetainės, 6131 St Clair Ave. 
Mėnesiniai susirinkimai atsibūna kas 
trečių pėtnyčių kiekvieno mėnnesio 
nuo 7:80 vaL vak. antSchwab svetai
nės 6131 St Clair Ave. Knygynas 
randasi Nearus krautuvėje, 2047 Ha
milton Ave. Knygos išduodamos kiek
vienų Panedėlio vakarų nuo 7:80 vai. 
vakare.

Knygius Pranas Tumosas,
8870 g. 72nU ttt.

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

Pirmininkas K. Matuliauskas, 
. 637 W. Lombard St.

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

708 W. Fayette St. 
735J W. Saratoga St. 

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

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

614 So. Paca St.

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILL.

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

Pagelbininkas D. Rimša,
P. O. Box 849, Melrose Park, III. 

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

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

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

P. O. Box 1109, Melrose Part, 
lido Globėjai: W. Janėnas,

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

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

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

St

st.

st.

Ill.

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ 
MAHANOY CITY, PA. 

Pirmlnikas P. Ysoda,
534 E. Mahanoy Avė. 

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

Prot. Raštininkas A. Ramauckai,
1025 Ealt 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- 

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

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

802—8th 
Vice-pirmininkas K. Dimša, 

812—8th 
Užrašų rašt. B. Masiliūnas, 

922—10th 
Finansų rašt. J. Waičis, 

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

166—10th St., North Chicago, Iii 
Kasos Glob. M. Rėki s,

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

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

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

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

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

St.

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

Pirmininkas J. Rulis
821 Edward

Vice-Pirrnininkai A. Šimonis,
517 Michigan Ave.

Protokolų sekretorius O. Valiulienė,
622 Hulin St.

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

Iždininkas 8. Buzinskis,
721 Lįncoln Ava.

1529 -į- 10th St

L. Pašei p. Dr-stč “Laisvės” 
Easton, Pa.

Prezidentas L. Tarvidaitė,
1U8 Jackson St., Easton, P* 

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

Protokolų Raštininkas ir organ® 
žiūrėtojas Alek. Vituris,

812 So. 5th St., Easton,P* 
Finan*sų Raštininkas Mar. Urba,

1939 Fairview Ave., Easton,P» 
Kasierius F. Vituris,

830 Taylor All., Phillipsburgh.N./ 
Kasos globėjai:

A. Biga, 1021 Elm St., Eastoa, F>
A. Meškauskas, 56 N. Locust 8' 

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

Susirinkimai atsibūna kas pirm> 
Pėtnyčių kiekvieno mėnesio, 8 vai va 
kare, Anglų Socialistų svetainėj, 4S' 
Northampton St., Easton, Pa.

Kasos globėjai:
St Vazenaa, 1529 A- 1
P. Kutra, P. 0. Box\80

D ai La 11 n fra VYRŲ mokintis IKvlllallllga barberio amato.
gA Darbą gausi visada. Reika- 

lauk informacijų.
Nossokoff’s International 

jfljJs^Barber School, 1202 Penn 
J^s^TXAve., Pittsburgh, Pa.

IŠSIVYSTYME

MEILĖS LAIPSNIAI 
JŲ

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

Tai yra viena svarbiausiu 
mokslišku knygų ir ją reiktu 
kiekvienam vyrui ir moterei 
atydžiai perskaityti.

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

“Laisvė", 455 Grand St., Brooklyn, N.Y.

SKAUDĖJIMAI IR DIEGLIAI......
nud reumatizmo, neuralgijos, strėnų diegimo 

ir “sciaticos" greitai prašalinami, jeigu

SEVERA’S
SOTHARDOIL

(Severos GothardiŠkas Aliejus)
yra pavartojamas tepimuisi. Jisai sumažina už
degimą, prašalina tinimą, ir apmalšo mėšlun

giškus traukimus ir stingumą.
Kaštuoja 25 ir 50 centų. Gaunamas kiekvienoje aptiekoje.

Puikiausia Mpdif’Jlt'pd Taipgi geras
maudymuisi ir uCVCid o ilvUlvaLvU skutimuisi ir
toiletinis CL’ti C an galvos
muilas yra ijKlll oOdp plovimui.

(Severos Gydantis Odini! muilas.) Kaštuoja 25 centus

CnynrnC Tlh I QV Cukrinis vidurių suliuosuotojas. Vaikams 
uuYulUd I flU**LuA ir suaugusiems. Kaštuoja 10 ir 25 centus,

Aptiekoje reikalaukite vien Severos sutaisytų gyduolių ir 
neimkite jokių užvaduotojų. Jeigu aptiekorius negalėtų 
išpildyti jūsų reikalavimo, tai parsitraukite tiesiog nuo

W. F. SEVERĄ C0.,

DYKAI!
Ar nori gauti dykai knygų?

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

Knygas pasirinkit iš čia padėto 
surašo:

m Laisvės Kalinys, kaina 30c.
Lietuva Sušals “ 20c.
Išvogimas 10 kai. iš Pa v. 20c.

■ Moterų Padėjimas Evang. 20c.
Raudonas Juokas 35c.
Kont rabandninkai 20c.

Pasidarbuokit/fnes^tos knygos neilgai bus duodamos.

455 Grand Street Brooklyn, N. Y

PERSKAITYK! •
Kiekvienas nau
jas skaitytojas* 
kuris užsirašys 
pas mane “Lai
svę” ant metų 
ir užsimokės 88-

vanų Ter* tės 1 dolerio ar- 
ba “Kardą” ant 
metų. Senas 
skaitytojas, au

tis atnaujins, gaus knygų už 58 e. 
Kas iš neskaitančių dar prisius ui 
’’Keleivį” $1,75 gaus knygų už 50 C. 
senas skaitytojas gaus knygų už 25c. 
Kas prisius už “Kovą” $2,00, gaus 
knygų už 75 c, kas prisius už “Kar
dą” $1.00, tas gaus knygų už 35 «» 
senas skaitytojas už 25 c, Kas užsl* 
rašys “Naująją Gadynę”, kaina me
tams $1.50 tas gaus knygų už 58 A 

>Kas užsirašys “Naujienas” A Ate 
metų ir prisius $5.08, gaus dovanų 
“Keleivį” ant metų arba knygų te 
$1.50, senas skaitytojas gaus dovami 
‘Kardą” ant metų, Kas prisius $LB* 
už ’’Moterų Balsą”, gaus knygų te 
25c, Rašydami pažymėkit, ar esate 
enas, ar naujas skaitytojas.

Todėl visi užsirašykite tuos laito* 
raščius per manę. Tiek pat mokėdte 
mi gausite gerų knygų pasiskaity
mui. Būtinai pasakyk apie tai sava 
draugui Ir pažįstamui Knygas duoahl 
tik “Laisvės” laidos.

Pinigus siųskit šiuo adresu:
J. POCIUS,

tt?8 Margaret St, Philadelphia, Bb

Telephone 19bO Greenpoint,

Dr.’H. Mendlewitz
271 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano speciali 

tai moterų lijjoei.
Gerai įsitėmykit adresą:

DR. H. MENDLOWITZ
271 Berry St., Brooklyn,N.Y. 
c Kampas So. l-mos gatvės. A

ŽODIS

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

] rius ar kitokį /gir
1 j vyriški aprėda- "v/ y]////s
i i lai, užeik pas // / S///m7 

mane, o gausi Į y u 7///X
j i viską, vertės fa f /'//f

savo pinigų. ' ‘

Į i 131 Grand St,
1 BROOKLYN. N. Y. *

;»
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VLETINESŽINIOS.
CLIFFSIDE,NEW YORKO 

IR APIELINKIŲ LIE
TUVIŲ DOMAI.

L. S. S. 250 kuopa, Cliff
side, N. J., rengia linksmą 
ir žingeidų maskinį balių, 
kuris įvyks Thanksgiving 
Day, t. y., ketverge 29 lap
kričio, November, 1917, sve
tainėj G. Pauzenc, Walker 
ir Third Sts., Cliffside, N. J. 
Pradžia lygiai 6 vai. vakare.

Apsimaskavusiems skiria
ma 6 puikios dovanos, o no
rintiems pasišokti — puiki 
muzika po vadovyste prof. 
V. Retekevičiaus. Todėl 
vietos ir apielinkių lietuviai 
pasistengkit dalyvauti tame 
pasilinksminime. Tikimo,

ir po 25 centus užsimokėjo 21 moki
nys. 21 d. lapkričio. lekcijas skaitė 
drg. C. A. Hermanas. 23 d. lapkričio 
buvo antra lekcija. Šiame .vakare dar 
prisirašė keli nauji mokiniai. Šį va
karą buvo duota lekcija lietuvių ra
šybos — aiškino drg. V. Paukštys. 
Sekanti lekcija bus 28 d. lapkričio, 
viršnurodytoj vietoj. <

Seredomis drg. Hermaną^ skaitys 
lekcijas iš politikos ekonomijos ir so- 
cialižmo teorijos; Pėtnyčiomis, — vie
ną Pėtnyčią V. Paukštys mokins lie
tuvių rašybos, o kitą — L. Pruseika 
skaitys lekcijas iš socializmo isto
rijos. Kol kas nutarta mokintis du 
vakaru į savaitę. Toliaus gal galima 
bus programą permainyti, pridedant 
trečią vakarą.

Lekcijos prasideda punktualiai 7:45 
vai. vakare. Geistina butų, kad moki
niai Į laiką pribūtų, nes tūli lanko 
lekcijas net iš Hobokeno ir 
City ir kuomet lekcijos užsitę 
giau, tiems draugams prisieini 
namo sugrįžti.

Kurie norite lankyti lekcijas, ma-

Rengėjai.

Įžanga tik 25c. ypatai.
Kviečia Komitetas.

2 d. gruodžio. McCaddin svetainėj, 
Dramos ir Dailės Draugija, po vado
vyste A. Vitkausko, statys scenoj 4 
aktų. 7 atidengimu veikalą “šėtonas”, 

statomas iš rankraščio, 
noj. 

po

rektorių susirinkimas įvyks 
seredoj, 28 d. lapkričio “Lai
svės” spaustuvėj, po N155 
Grand St. Pradžia 8 vai. 
vakare.

Visi direktoriai malonėki
te atsilankyti, nes turime 
daug svarbių reikalų, ypa
tingai persikrausčius į nau
ją vietą.

47 
“Tal- 
lietu- 
50 c. 

Atdara kasdien nuo 10 vai. ryte iki 
11 vai. vakare. 30 lap. bus choras iš 
200 žmonių: garsi šokėja p. Svirska- 
ja šoks ant scenos historišką Perkū
no šokį: anglai artistai lo.š scenoje 
gražius veikalus lietuvių naudai.

Lietuvių skyriaus papuošimui pa
kviesta dailininkas J. Šileika. Muzi
kos, dainų ir šokių skyrių tvarko 
kompozitoriai M. Petrauskas, St. 
Šimkus ir K. Strumskis.

gat viii, Yorke, atsiduri 
is”, kuriame i 

turi savo skvriu. Ižang;

Komitetas.
DRAUGIJŲ KOMITETŲ ATYDAI.

Visų draugijų komitetai arba jų 
viršininkai yra kviečiami utarninke. 8 
vai. vakare į Tautiška Namą, apkal
bėjimui Vaitekūno reikalų, kuris da
bar randasi suareštuotas.

Nors tūlos draugijos išrinko komi
tetus, kuriems pavedė tuo reikalu 
rūpintis, bet iki šio! da nieko nevei
kė. Taigi dabar malonėkite atsilanky
ti.

Meskis.

Neužmiiškite!
Brooklyno ir apielinkių 

lietuviai, neužmirškite, kad 
15 d. gruodžio, 8 vai. vakare, 
McCaddin svetainėj. 
Berry St., Brooklyne, 
scenoj statomas puikus 
kalas “Kryžius.”

16 d. grudžio Labor 
ceum svetainėj, bus puikiau
sias “Laisvės” kooperacijos 
antras metinis koncertas. Vi
si pasistengkit^' t i kietus iš- 
anksto įgyti.

VIEN TIK MOTERIMS!
Dr. A. Montvidas iš Chi- 

cagos skaitys labai svarbią 
prelekciją “Moteris ir jos 
sveikata” (Lyties Higijena). 
Atsibus Utarninke (Novem
ber) 27, 1917, Palace Hall 
svetainėj, 97 Grand St.,Bro
oklyn, N. Y. Pradžia 8 vai. 
vakare.

Kiekviena lietuvė moteris 
bei mergina būtinai turi at
silankyti ant šios nepapras-

ant jos, nes vien tik moteris bus 
motoru 

Montvi- 
i va iri u c

Daug

sveikatos patarimų.

Nepra-

Rengia L. M. S. K. P. M.

KOMISIJŲ ATYDAL
Surengimui masinio mitingo išne

šimui protesto prieš kėsinimąsi imti 
į kariumenę ir nepiliečius, dalyvauja 
šios draugijos: Siuvėjų Unijos 54 sky- 

Unijos 58 skyrius, 
skyrius. L. S. S. 19

rius, Preserių 
Merginų Unijo 
kuopa. L. M. P. S. 1 kuopa, L. D. L. 
D. ir Lietuvių Labo Bendrovė. Visų 
draugijų komisijos malonės atsilan
kyti j “Laisvės” ofisą, 455 Grand 
St., 26 lapkričio. 7 vai. vakare, nes 
reikia pakalbėti apie išlaidas, suriš
tas su surengimu to mitingo. Komi
sijos turės priduoti kiek jų draugijo
se bei kuopose randasi nariu, nes lė
šos bus padengtos proporcijonališkai 
narių skaitliui.

Taigi visi

VIEN TIK VYRAMS.
Dr. A. Montvidas skaitys 

labai svarbią prelekciją “Ly
ties Higijena 
(November) 26 d
Tautiško Namo svetainėje, 
101 Grand St., Brooklyn, N.

panedėly,
1917,

kare. Bus įleidžiama vien 
tik vyrai. Įžanga tik 10c.

susirinkite.
V. Žilinskas.

Utarninke, 
Aido choro 
Pradžia 8 vai. vakare. Visi daininin
kai malonėkite atsilankyti, nes turi
me daug svarbių reikalų. Komitetas

Sokol ų svetainėj, bu.- 
mėnesinis susirinkimas

Pereitą pėtnyčią Dras A. Montvi
las pasakė prakalbą svetainėje New 
Plaza Hall. Žmonių buvo gana daug 
ir visi tapo labai užganėdinti.

Kas nori asmeniškai matyt Drą A. 
Montvidą, lai kreipiasi pa- Martinai
čiui. Visi ateikite Panedėlio ir I’tar- 
ninko vakarą ant prakalbu. Panedėly 
bus prakalba vyram, o Utarninke mo
terim.

Progresyvių ir sorialistu draugijų 
parengtos prakalbos užprotestuoti 
prieš nepiliečių ėmimą į kariumenę 
sutraukė gana daug žmonių. Kalbė
jo dd. J. žaltys ir J. Jukelis. Viskas 
pasisekė labai gerai. Tapo priimta 
rezoliucija.

Męs visi turėtum žinot Amerikos 
Patriotiškas Dainas ir Maršus.

Męs pasiekėm iki to, kad jau turi
me vieną iš didžiausių muzikaiiškų 
instrumentų išdirbystę pasauly, tai 
yra Columbia Graphophone Company, 
kuri duoda progą gaut visas geriau
sias patriotiškas dainas ir maršus 

šitais ............ '
reiviai) išeina į frontą, nieks neno
rės but be 
be šito.- 
kų dainų ir maršų.

Columbia Graphophone Companija 
taip-pat išdirba įvairių lietuviškų re
kordų. įvairių lietuvių artistų.

Grafonola mašina lėšuoja nuo $18. 
00 ir augščiau. taip kad kiekvienas 
gali turėt Grafonola. kokios nors 
mados savo namuose. Turėdamas 
Grafonola ir dar progą pasirinkti nuo 
listo nepaprastu rekordų. išdirbtų 
šios firmos. Tu linksminsesi, klausy
damas balsų garsiausiu dainininkų 
ir muziką garsiausių pasaulės orkes
tru. militariškų beini ir solistų savo 
namuose.

laikais, kuomet vyrai (ka-

Columbia Grafonola”, ir 
serijos nopuliariškų kareiviš-

Jis išsigydė 
nuo Rupturos.

Kelintą metų atgal, keldamas sun
kia skrynia. pavojingai patrukau. 
Daktarai buvo jau pasakę, kad vie
nintelė viltis išsigydymui, tai opera
cija. I’araiščiai man negelbėjo. Galu 
gale aš suradau tą, kas mane greitai 
ir visiškai išgydė. 7 Daug metų pra
slinko. bet ruptura neatsinaujino, ne
paisant, jog aš sunkiai dirbu, kaipo 
karpenderis. Nereikėjo eit ant ope
racijos, nei laiko gaišint ir jokios l>e- 
dos neturėjau. Aš nieko neturiu par
duot, bet aš duosiu pilnas informaci
jas. kaip tu gali surast visišką išsi- 

______ ____ _________ gydymą be operacijos. Parašyk man, 
cenzorium,’ pasitraukė iš savo urėdo j Eugene M Pullen, Carpenter, 899 D. 

__________ Marcellus Avenue, Manasquan, N. J. 
Propagandistų ir Agitatorių________ I Iškirpk šita apgarsinimą ir parodyk

Ratelio Mokykla. kitiems, kurie serga RUPTURA.
Taip darant, tu gal išgelbėsi gy- 

tas nėsma- 
nuo opera-

Biznierių vakarienėj dalyvavo anie 
200 žmonių ir viskas puikiai pavyko. 
Vakaro rengėjai buvo Garšva, 
kus. Masulevičius, Steponaiti-, 
žulaitis ir kiti.

l.iut -

Jeremiją O’Leary, žinomas airiu 
vadas ir leidėjas satyros laikraščio 
“Bull” o taip-pat ir du jo padėjikai, 
traukiami tieson už tai. kad rugpjū
čio menesį patalpino savo laikrašiin 
priešingą valdžiai straipsnį.

7 reoaktoiai ir binznio vedėjai laik
raščio “The Mhsses” irgi traukiami 
tieson.

Męs girdėjome, kad p. Martus, ku
ris buvo ligišiol kariniu “Laisvės” ir 
kitų Brooklyno lietuviškų laikraščių

Propagandistų ir Agitatorių

21 d. lapkričio, po num. 308 so. 5th . - ,
St, tapo atidengta L S. S. IV Rajo- vast! arba nors sulaikysi 
no Propagandise ir Agitatorių i - gumus, rūpesti ir pavojų 
telio mokykla. Pirmą dieną užsirovė cijos.

Naujiena! Naujiena!
Automatiškas revolveris,peilio formoj,matysi stebuklingą patentuotą pei
lį, apie kurį niekad dar negirdėjai ir niekad nematei. Tai naujausio iš
radimo peilis, sykiu ir revolveris 22 kaliberio. Iš jo galima šaut su 
šrapnel kulkomis ir patronais. Peilūkas yra labai puikus tokioj mažoj 
formoj, kad jį galima nešiot brusloto kišeniuj, turi vieną didelį aštrų 
asmenį, padarytą iš geriausia plieno. Visame kame jis tau reikalingas, 
net ir_ barzda galima nusiskust su juo. Reik tik paspaust aulomotišką 
guzikėlį ir ašmenis atsilenkia. Aparatas dėl užtaisymo šūvio randasi 
ašmenyjo, sunkiai apnikeliuotas. Sykiu su peiliu, prisiunčiama parašy
tą gvarantiją ant 20 metų, šitą stebuklingą peilį galima vartoti ir 
kaipo revolverį. Nemanyk, kad tai yra koksai liglaikinis išradimas, jis 
yra tikrai 22 kaliberio revolveris.

Peilis yra taip padarytas, kad niekas negali patėmyt, kad tai yra 
revolveris. Tai yra žingeidus ir naudingas išradimas.

1

kaipo peilį, bet ir kaipo revolverį, ir kartais net su juo galima atsigini 
nuo blogu žmonių. Nestebėtiiuu kad męs išparduodam šimtus šių perliii 
kas’dien, nes kiekvienas, kuris jį nusiperka, tampa užganėdintas. Jis 
yra labai lengva vartoi. Su kiekvienu peiliu prisiunčiam nurodymus. 
Kama šito stebuklingo išradimo yra maža. Jis tau lė.šuos tik $4.95.

». Nesiųsk mums pi- 
ir 20 centų k rasos 

ir męs prisiųsim tau peilį, c 
j namus.

Apart mūsų niekur kitur negalima pirkti to peilio, 
nigų. prisiųsk tik pilną vardą, pavarde ir adresą, i 
ženkleliais, kad padengus siuntimo lėšas, i ' ' 
tuos $4.95 tik tuomet užmokėsi, kada pristatys peilį tau į

Gyvenanti Chicagoj ir apielinkėj, ateikit ir pamatvkit ta stebuk
lingą peilį.

1 arašyk, reikalaudamas to peilio šiandien, nes neužilgo nebeliks. 
. DEFENDER POCKET KNIFE CO.

17;>7 W. Superior Street, Dept. 0_ 13, Chicago, II..

W fe <9 M N (O fe to H v te

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, Su. Boston, Mass.

JOSEPH LIPMAN, M. Li

$[A

Jieškok pagelbės ten 
Kur gali

Pradek gydytis tuoj,
OFISO VALANDOS: nuo 9 A.

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

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

PATARIMAS VISAI DYKAI!
Ateik pasikalbėti ypatiškai, j< 

gu negalima pagyti, aš tau tai p*-

ją rasti
o atgausi sveikatą.

ATYDAI BROOKLYNO IR APIE- 
LINKĖS LIETUVIAMS.

TA A ITnanUs. 1<a‘P ’š lauko,taip 
l*»lM4«Vir iš vidaus; murinu,plei- 
staruoju, cementuoju ir 
savo darbą garantuoju, 
einamos. Duodu rodą 
reikalavimo važiuoju ir

REUMATIZMAS

Specialistas moterų ligų 
314 E. 50th St., New York, N.

OFISO VALANDOS:
Iki 10 vai ryte; nuo 1 iki 2 ▼*.!.

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męa ifil. 

plet ir nuo 7 Iki 8 vai. vakaro, 
name ir pasakome visai* ligas ir ya 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiai 
ligoniams parūpinamo vietą, kol gj 
dosi. Reikalui esant, kreipkitės, 
apžiūrėsime ir duosime prieteližk 
rodą. Patarnavimas visai pigus. Nr 
užmirškite mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
Vienas ofisai: 314 E. SOth St 
Antrai Ofisas: 1945—7th Avė 

arti 117th 8t„ New York Cit

J

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

Aš išgelbėjau šimtus nuo operacijo
Jeigu reikalauji gydymosi — ateik.
Nepaisant kokią chronišką ar 

kalauja gydymui specialisto.

DR. LEWIS
mano gydymu ir patarimu. 
Atidėliojimai pavojingi.

nervų ligą turite, kuri tik rel-

749 SIXTH AVE.
Tarpe 42-ros ir 43-čioa Gatvių, 

NEVY YORK CITY

pentinu.
Kainos pri- 

dykai. 
toliau.

Už INEPAPRASTA NAMINĖ

Ant 
Rei

kale kreipkitės ypatiškai ar laišku.

GYDUO
LĖ, KURIĄ PATARIA VARTOT 
TAS, KURIS IŠSIGYDĖ. YPAČ PA
TARIA TIEMS PASINAUDOT, KU

RIE sunkiai Kenčia 
REUMATIZMO.

Jeigu nori gerai išrodyt),—pirk 
skrybėles

NUO
KĄ IŠRASTI “Manhattan Hat’’

šapos adresas: 46 Power Street
Gyvenimo vieta:

522 Lorimer St.. Brooklyn, N.

PAJIESKOJIMAI
Pajieškau Povilo Vepšto, paeina 

iš Kauno gub., Panevėžio pav. Apie 
30 metu senumo, geltoni plaukai.Pir-

Nesiųsk pinigų, prisiųsk tik
•Kentėjimas ir vargas per 

metų supažino šitą vyrą Mark 
Jackson iš Syracuse, N. Y., kaip di
delis priešas žmogaus gyvenime yra 
reumatizmas. Iš šitos priežasties pas 
jį išaugo simpatija dėl tų nelaimin
gų žmonių, kurie papuolė į panašią 
nelaimę. Jis nori, kad kiekvienas 
sergantis ta liga žinotų, kaip jis išsi
gydė. Skaityk, ką jis’ sako.

adresų,
daugelį Tai yra lietuviška knygutė iš

leista, kurioje yra apie 400 iš
radimų, kurie gali būti reika
lingi, likosi išduoti ant reika
lavimo ir dėl naudos LIETU
VIŲ IŠRADĖJŲ. Iš knygutės 
dasižinosite kokį pelną išradi
mai atnešė ir dar gali atnešti. 
Jeigu manote apie išradimus, 
tai rašyk šiandien Lietuviškai 
reikalaudamas knygutės, kurią 
išsiųsime DYKAI.
AMERICAN EUROPEAN

(LĖ)

Šalino pasiimdamas $164.00 nuo An
tano Kraujalio. Kas praneš, kur jis 
randasi, gaus $5.00 dovanų.

Antanas Kraujai i s
301 Wythe Ave.,. Brooklyn, N. Y.

Pajieškau brolio Kazimiero Zalen- 
kos, Suvalkų gub., Vilkaviškio pa
vieto. Vaišvilių kaimo. Seniau gyve
no Wilkes Barre. Ba. Meldžiu atsi
šaukti arba žinanti, kad praneštų.

B. Dudėnienė
3J5 So. 4tb St., Brooklyn, N. .Y.

Pajieškau giminės Antano Gaiga
lo ir draugo J. Šopio, Kauno gub., 
Panevėžio pav., Keburių kaimo. Apie 
6 metai Amerikoj. Girdėjau, kad gy
vena Chicago, III. Meldžiu atsišaukti.

Gaigalas,
Svampscott Ave., Peabody, Mass.

Pajieškau pirkti 1‘armos geroj vie
toj, netoli miesto ir stoties ir van
denio. Turėtų būti nemažiau 25 akru 
žemės iki 300 arba ir daugiau. Kas 
turit panašią farmą pardavimui, at
sišauki!. Geriausia butų, jei rastųsi 
New Yorko ar New Jersey valstijose 

A. D. l’atumsis,
545 Grand Street, Jersey City, N. J.

Pajieškau Liudviko Žukausko, Kau
no gub., Vailainių kaimo. Meldžiu 
atsišaukti arba žinanti pranešti.

K. Daukšas, 
1136 Forest Ave., Lima, Ohio.

Lietuvis 
Darbininkų

Gaspadorius, 
Kooperacija 

gero gaspa- 
suprantantis

Aštrus skausmai tarytum žaibo grei
tumu pereidavo per mano 

sąnarius.
1893 m. mano smar- 

Uždcgimo ir Sąnarių 
Kentėjau labai sun-

Pavasaryj 
kiai kankino. 
Reumatizmas

Ban-sirgo, daugiau kaip tris metus, 
dviau įvairias gyduoles, 
kui daktarą, bot pagelba 
kiną. Galų galo radau 
ri mane visiškai išgydė ir daugiau ne- 
atsikartoja. Aš galiu nurodyt daug 
ypatų, kurios sunkiai buvo apimtos 
Reumatizmo ir net iš lovos negalėjo 
pasikelt, bet tos gyduoles jas išgy
dė.

Aš noriu, kad kiekvienas kenčiantis 
nuo reumatizmo, kokioj nors formoje, 
pabandytų šitos pastebėtinos išsigy- 
dymo spėkos. Nesiųsk nei vieno cen
to, tik iškarpęs prisiųsk šį kuoponą, 
aš prisiųsiu jas išbandymui. Po su
vartojimui, jeigu tos gyduolės pagel
bėjo nuo Reumatizmo, tada prisiųsk 
tik vieną dolerį. Turite suprasti.kad 
aš nenoriu jūsų pinigų, pakol jūs ne
būsite pilnai užganėdinti. Ar tas ne
teisybė? Kam kentėti, jeigu galima 
pasigelbėti be jokių iškaščių. 
dėliok, bet rašyk tuojaus. šiandien.

buvo tik lai- 
gyduolę, ku-

Neati-

DYKAI IŠBANDYMUI 
KUPONAS

Mark H. Jackson. 483 D, 
Gurney Bldg., Syracuse, N.

Aš priimu jūsų pasiūlyjimą.

TIKRA IR TEISINGIAUSIA

APTIEKA
■igu 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 Ama- 
rikos, Canados ir Anglijos ir t. t.

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

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

Lietuviška Trejanka 25c., 50c. ir $1.00 
Kartus •'** — - dėl apetito 50c. $1.00 
Visokios šaknys, žiedai, žolės ir t 

. Aptieka atdara dieną ir naktj 
Su visoms rodoms kreipkitės:

Lietuvis aptiekorius ir savininkas

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

Pas mane galite gauti krajarų dia- 
lių kiek tik norite.

kad pa-
Gaukit*

ir 75 e
25

50c.

ir 35c
$i.o$'
$1.00 )
$1.5C

ir 75c

Reikalingas
Lietuvių

(Groser Storė’is) jieško 
doriaus, turi būti gerai 
biznį, nes biznis plači 
Mokestis gera. Kreipkiti

John P. Bernady
76 Emerald St., Gardner. Mass.

Pajieškau Juozo Navadausko, pir
miau gyveno Scranton, Pa., 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., Binghamton, N.

Kas užsirašys pas mane “Laisvę” ir 
prisius $2.50, tas gaus dovanų kny
gų už 75c., kas užsirašys ant me
tų “Naujienas”, gaus knygų už $1.50, 

užsirašys “Kovą”, “Naują Gadv- 
ar “Keleivį.” gaus knygų už 50 

;as užsirašys “Kardą”, “Dilgeles” 
‘Moterų Baisa,” gaus knygų už

25c.
Pasinaudokit proga. Užrašykit sa

vo draugams dovanų ant Kalėdų, jei
gu patįs jau skaitote. Laikraštis,'tai 
geriausia dovana.

J. JURKšA,
58 Adams St., Easthampton, N. Y. (93—94)

nę

DR. KOLER
Pa.638 Penn Ave

Vardas . .
Adresas

LINKSMŲ KALĖDŲ!
Pranešu visiems lietuviams ir lie

tuvaitėms, jog turiu puikiausių atvi
ručiu su lietuviškais užrašais, tin
kančios pasveikinimams su Naujais 
Metais ir Linksmom Kalėdom ir šiaip 
įvairiems susirašinėjimams. Užlaikau 
įvairios pakraipos knygų, laikraščių, 
fontaninių plunksnų, kurios dabar yra 
madoj, puikiausių pypkiui, kurios tin
ka dovanoms, ir šiaip įvairių daiktų. 
Kviečiu atsilankyti, o mano patarna
vimu būsit užganėdinti.

Atvirutes męs parduodam: vieną 
5 centus, 6—už 25 centus.

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

Esu agentas įvairiu laikraščiu.
(91—98)

STERNO ŠOKIŲ MOKYKLA.
šita šokių mokykla jau gyvuoja 36 

metai ir yra viena iš praktiškiausių 
mokyklų. Mokina įvairiausius šokius 
privatiškai ir kliasoje. Mokestis pri
einama. (Plačiau žiūrėk jo apgarsini
mą). Todėl norėdami gerai išmokti 
šokt visados kreipkitės šiuo adresu: 
THE STERN SCHOOL of DANCING 
950—52 Broadway, Brooklyn, N. Y

Pittsburgh,

vra 
ile-

D r. K OLE R 
vienatinis tarpe 
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- 
vairias ligas paeinančias nuo nečys- 
tumo kraujo. Atsišaukite ypatiškai 
per laiškus aš negydau.

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

Jos 
žinomos 

kaipo 
geriau

sios.

didelį pasirinkimą
todėl męa

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. Taipjfi turima 
didžiausį pasirinkimą vaikams 

skrybėlių. '

Manhattan Hat Stores
230 Grand Street 479 Grand Street

arti Driggs Avenue arti Union Avenue
Abi krautuvės Brooklyne.

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ?

GARSAS GERIAUSIA KEPTUVE
Kepa geriausią duoną iš 
Cystų ruginių miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokięms poki- 
liams

■> •

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

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

J. A. KATKUS
Užlaikau visokių knygų ir kitokių 

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

Krautuvė atvira nuo 7 iš ryto iki 
12 vidurnakčio.

Toliau gyvenantieji galit kreiptis 
laišku šiuo adresu:

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

DAKTARAS LORENZ
VIENINTĖLIS SPECIALISTAS 

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

641 Penn Avenue
PITTSBURGH, PA.

Ban-

Brooklyn LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA.

Salės dėl Balių, Koncertų, 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. 
Puikus steičius su naujaisiais įtaisy
mais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949—959 Willoughby Ave.
Tel, 3842 Stagg.




