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JOG ŽMOGUS NEDARO SAU TURTŲ Iš “LAISVĖS” IR NEDARYS JŲ, NES “LAISVĖ” LEIDŽIAMA VISUOMENĖS IR DĖL VISUOMENĖS. TAIGI VISUOMENĖ TURĖTŲ IR 
RUPINTIES “LAISVE”. PARENGIMAI “LAISVES” NAUDAI ĮVYKS BROOKLYNE, MONTELLO, ELIZA BETHE, CHICAGOJ IR CLEVELANDE. KITŲ MIESTŲ VISUOMENĖ, KURIAI 
RUPI “LAISVĖ”, TAI TAIP- PAT PARENGS KĄ NORS DARBININKIŠKO LAIKRAŠČIO NAUDAI.
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Malonėkite šelpti socialis
tų moksleivių fondą prie 
D. L. D-jos. Aukas siųskit: 
K. Liutkus, 131 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

h ' .. . ... . .......

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

Talkininku ambasados apleis Petrogradą?

tuoj pas

ėmė rezoliuciją, užginančią
nusprendimą padėti ginklus j vinkovą ir Kornilovą. Gi ki 
ir užvesti taikos tarybas.Ar-!tln. viešpatauja anarchija.

nėra tiesių susinėsimų
Italijoj.

pasitiko pirmasai, užpulti.

tokio prasitarė apie 
Leonidas Whiple buvo 
nalistikęs profesorium.

*• * *■' c *•
vienas žmogus eisim prieš 
kontrevoliucionierius užpa
kaly fronto, taip, kaip ir 
prieš kontrevoliucionierius 
fronte.

pamato turi ta žinia ir, jei
gu galima, atmainyti vokie
čių nusprendį.

Andersen kalbėjosi su vo
kiečių užsieninių dalykų mi
nister! u v,on Kueleman. Ku
eleman patvirtino tą gandą. dessa galima susižinoti tik 

per Persiją.
Kazokų generolas Kaledi

nas, kuris turi ištikimu ir 
disciplinuotų kareivių, fak
tiškai valdo visą tą teritori
ją, kuri pristato Rusijai kas
dieninę duoną. (Pietų Rusi-

Vokiečiy Socialdemokratai 
priešingi prijungimui

Lietuvos prie Vokietijos.

SUAREŠTUOTA DAUG
AMERIKOS ITALŲ.

Seattle, Wash, (specialė 
.elegrama N. Y. World).

Visoje eilėje vakarinių 
niestu suareštuota apie 160 
talų, kurie yra nariai anar-

Norvegija su Danija 
gal prisidės prie kares

1906 metais sugrįžo j Rusi
ją. Dabar reikia tikėtis, 
kad visas pravoslavų dvasi
škuos tikrinis programas 
persikeis. Dvasiškija pra
dės smarkiau organizuotis 
ir, be abejonės, priversta 
bus daugiau taikytis prie 
žmonių—skaitytis su žmo
nių reikalais.

TALKININKŲ SUVAŽIA
VIMAS PARYŽIUJE.

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
November 30. 1917,as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Paryžius. — Jau veik visi 
talkininkų valdžių atstovai, 
kurie dalyvaus inter-talki- 
ninkų konferencijoj, pribu
vo Paryžiun. Jau atvyko 
Davidas Lloyd George, Bri
tanijos pirmasai ministeris, 
kurį lydi užsieninių reikalų 
ministeris Balfour ir kiti 
Britanijos valdininkai, pir
masai Graikijos ministeris. 
Ryt rytą pribus italų užsie
niniu dalvku ministeris ba
ronas Sonino.

Ant stacijos Britanijos 
svečius [ 
ministeris Clemenceau, bu
vęs premjeras Paileve ir už- 
;ieninių reikalų ministeris 
Pishon.

Vėliausios žinios.
Petrogrado praneša, kad M. 
Čemovas, buvęs ministeriu 
Kerenskio kabinete (jis yra* 
vadas social revoliucionie
rių), M. Avksentjevas, kuris 
seniau irgi buvo žemdirbys
tės ministeriu, prof. P. Mi
liukovas, admirolas Ver
chowskis, žymus socialistas 
Ivanovas ir kiti susirinko į 
tarybas vyriausioje armijos 
kvatieroje. Jų tikslas įsteig
ti naują valdžią.

Rusų armijai gręsia ba-

žujų, pagal tą proklamaci
ją, turi būti pavesta valsty
bei.

rybas su centralėm valsti
jom, taip tuojaus visų talki
ninkų atstovai pareikalaus 
savo pasportus ir apleis Ru
siją.

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y. on 
November 30, 1917,as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Londonas. — Talkininkų 
ambasadoriai yra pasirengę 
apleist Petrogradą, jeigu tik 
Rusija pradės tarties dėl at
skiros taikos su Vokietija. 
Toks pranešimas atėjo iš 
Ha pa randa (Švedija).

Visų talkininkų ambasa
doriai turėjo pasitarimą po- 
tam, kaip bolševikai oficia
liai pasiūlė jų valdžioms lai
kinai sustabdyti karę ir pra
dėti taikos tarybas. Iš Pet
rogrado telegramos prane
ša, kad talkininkai susitarė 
ignoruoti Leono Trockio 
(bolševikų užsieninio minis- 
terio) pranešimą.

sus kareivius, neremti pir- 
nrąii minister! Kerenskį ir 

'vadinama laikine valdžia 
nrieš liaudį.

Antrosios armijos rezoliu
cija ( užginanti bolševikus) 
skamba: “antroji armija, su 
ginklais rankose, apgins au
toritetą Darbininku ir Ka
reivių Delegatų ir Naciona- 
lio Komiteto. Pagal pirmo 
paliepimo revoliucinio komi
teto antrosios armijos, kuris

Kaip tiktai Kopenhagoj 
gauta žinių apie gręsiantį 
pavojų, taip tuojaus duota ' 
žinia Švedijos karaliui Gus-j 
tavu i.

Žymiausias Danijos pilie
tis Andersen, pirmininkas

RUSŲ REVOLIUCIONIE
RIAI LEIDŽIA LAIKRAŠ
TĮ VOKIEč. KAREIVIAM.

True translation filed witfc the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y. on 
November 30, I917,as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Rusų revoliucionieriai pra
dėjo leisti laikraštį “Drau
gas, ” vokečių kalboje specia
liai dėl vokiečių kareivių. 
Tame laikraštyje praneša-

WILSONAS NENORI.KAD 
AMERIKA KARIAUTŲ IR 
SU AUSTRO-VENGRIJA.
True translation filed with the 

Postmaster of Brooklyn. N. Y. on 
November 30. 19!7.as required by the 
Act of October 6.1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Prezidentas Wilsonas ma
no, kad dar nėra priežasties 
iš Austrijos pusės, kad A- 
merika ir jai apšauktų karę.

Ministeriu kabinete šne
kėtas! apie santikius su Au
stro-Vengrija. Prezidentas 
Wilsonas pranešė savo m'mi
steriams, kad bent šiuomi 
dar laiku jisai nemano pra
šyti kongreso, kad apšauktų 
karę Austrijai. Žinoma, nie
kas dabar negali pasakyti, 
kas bus ateityje.

Suvienytos Valstijos meilinasi prie pietų Amerikos, 
norėdamos parduoti savo ta/orus.

prasidėtų 
taikos tarybos su Rusija,tai 
vokiečių valdžia turėtų tuoj 
suprast, kad negali būti jo
kios kitos taikos, kaip ta, 
kokios nori vokiečių liaudis. 
Vokietijos liaudis anei mi
nutes nekariaus, kad Lenki
ja pakliūtų Austrijai, o Kur
šas su Lietuva Prūsijai.”

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 
November 30, 1917,as required by the 
Act of October 6,19.17 (“Trading with 
the enemy act”).

Vokiečių kaizeris bijosi, 
kad ir Norvegija gali prisi
dėti prie karės. Jeigu Nor
vegija prisidės prie kares,tai 
kaizeris grasina užatakuoti

RUSIJOJ PANAIKINO
GRAFŲ, KUNIGAIKŠČIŲ 

IR T. T. TITULUS.
Naujoji Rusijos valdžia 

pranešė, jog panaikina visus 
titulus, pasižymėjimus ir 
privilegijas.. Nuo šio laiko 
visi žmonės bus vadinami 
“piliečiais Rusijos respubli
kos.”

Korporacijų nuosavybė

Rusijoj susitverė nauja 
unija vardu pietinė-rytinė 
unija, kuri apima Dono sry- 
tj, didžiumą Mažarusijos, 
žemutinės Pavolgės guber- 
jas ir Turkestaną — būtent 

i tas visas srytis, kurios mai-

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn, N. Y. or 
November 30. 1917.as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act").

Tarpe šiaurines ir pietinės 
Rusijos nukirsta visi susinė
simai. Svetimu šalin amba
sadoriai, gyvenanti Petrog
rade, negali užmegsti ryšių 
su Odesa ar kokiu nors kitu

True translation filed with the 
Postmaster of Brooklyn. N. Y. on 
November 30, 1917,as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act").

‘Kadangi kairiųjų socialis
tų laikraštis “Leipziger Vol- 
kszeitung” pasakė, jog vo
kiečių valdžia nori užgrobti 
žemių rytuose, tai kitas so
cialistų (socialpatriotų) lai
kraštis “Vorwaerts” pasa
kė: “Tas tvirtinimas, sulyg 
pačios valdžios prisipažini
mu, yra be pamato. Jeigu 
iŠtikrųjų vokiečių valdžia 
norėtų aneksuoti ką nors,tai 
socialdemokratai 
kelbtų aštriausią kovą val
džiai.

“Jeigu dabai*

VĖL VIENĄ PROFESO
RIŲ PAVARĖ.

Charlotesville, Va. — Iš 
Virginijos universiteto išva
rytas profesorius Leonidas 
Whipple, kuris pasirodė būk 
tai neištikimu. Jisai ką tai 

karę, 
žur-

ĮGIJO TEATRĄ. *
Maskvoje darbininkų At- 

1 stovų Taryba įgijo teatrą, 
buvusią Zimino operą. ..Da
bar vietos demokratijai jau 
tapo prieinamas žymus te
atras, į kurį pirmiau galė
davo lankytis tik turtinges- 
nėji klesa. Teatro durys 
atsidarė dėl plačios darbi
ninku minios, v

MOTERŲ STREIKAS.
Brooklyn, N. Y., 19 d. lap

kričio. — Per kelias savaites 
darbininkės moterįs ir mer
ginos, kurios dirba guziki- 
niam fabrike “The Union 
Pearl Works”, 135 N. 1st St., 
Brooklyn, N. Y.,palei Grand 
ir Berry Sts., streikavo, rei
kalaudamos pakėlimo algos 
ir geresnio pasielgimo iš pu
sės “forleidės” ir lietuvio 
“formano”. Bosas spardėsi 
ir nenorėjo dadėt joms al
gos ir todėlei 13 lapkričio,po 
vadovyste Vincento Kunic- 
ko ir draugo Juozupaičio ta
po sušauktas mitingas dar
bininkų “Union Pearl 
Works” salėj drg. Puišio, N. 
3rd St. Ištyrus visą dalyką, 
tapo išrinkta komisija iš tri
jų darbininkių:Francy Woj
cik, Francy Lewanovicz ir 
Agnes Trakimas, kurioms 
tarpininkaujant V. Kunic- 
kui, 81 Grand St., Brooklyn, 
M. Y., pasisekė užbaigt strei
ką, nes bosas išpildė visus 

t.-'i^alavimus išskiriant to, 
kad pakėlė mokestį tik ant 
50 centų savaitėn,. o darbi
ninkės reikalavo $1.00. Bet

Kad apsisaugojus nuo to, 
Christianijoj (Norvegijos 
sostainė) įvyko pasikalbėji
mas visų trijų šalių karalių. 
Bus rūpinamasi, kad tarpe 
Švedijos, Danijos ir Norve
gijos viešpatautų taika.

Associated Press sužino
jo iš ištikimų šaltinių, kad 
Norvegijoj auga prieš-vo
kiška dvasia, ypatingai po 
nuskandinimui konvojaus 
šiaurės jūroje. Vokietija 
tuomi labai susirūpinusi. 
Vokietija nugąstauja,, kad 
Norvegija gali būti privers
ta visuomenės nuomone ar 
talkininkais įsimaišyti ka- 
rėn, bent tame laipsny, kad 
atiduotų jūros bazą dėl An
glijos ar Suvienytų Valstijų. 
Tokiame -a tteŽ&kime Vokieti
ja turėtų gauti panašią ba-

CARO BROLIS MIKOLAS
LIKO AREŠTUOTAS 

PETROGRADE.
True translation filed with the 

, on 
November 30, 1917,as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Petrogradas. — Didysis 
kunigaikštis Mykolas, brolis 
nuversto nuo sosto caro, su
areštuotas pagal paliepimo 
laikinosios valdžios.

Kodėl jį suareštavo neži
nia. Pranešama tik, kad di
dysis kunigaikštis nugaben
tas į Smolny institutą, kur 
randasi bolševikų kvatiera, 
ir laikomas po aštria apsau
ga.

Jau prasidėjo areštai ir ki
tų narių Romanovų famili- 
jos ir jų patarėjų.

mija užgyrė taip-pat ir vi
sus nutarimus tarybos na- 
cionalių komisionierių.(Taip 
vadinasi naujoji valdžia).

ma, kas dedasi Rusijoj. Mi
liūnas kopijų to laikraščio 
lengva atspausdinti .todėl, 
kad daug kas moka vokiečių 
kalba.

Su pagelba to laikraščio 
rusų revoliucionieriai nori 
sukelt revoliucinį ūpą vokie
čių kareiviuose.

Tarpe rusų ir vokiečių ka
reivių puikiai suorganizuo
tas broliavimos.

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

NIEKAS RUSIJOJ NEGA
LI NUVERST LENINO

DIDŽIĄ SPĖKĄ.
True translation filed with the 

Postmaster of Brooklyn, N. Y. on 
November 30, 1917,as required by the 
Act of'October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

Londonas. — Rusijoj šian
dien nėra pajiegos, kuri ga
lėtų nuverst Lenino spėką. 
Ir negalima laukti, kad to
kia spėka greit atsiras.Taip 
bent mano Londone.

Pietinę Rusiją kontroliuo
ja kazokų generolas Kaledi-i 
nas, kuris turi su savim Sa

kaip girdėt, bosas prižade- chistų “Gorėsią Studi Socia- 
jo tolesniam laike pakelt1 ii.” Juos kaltina, būk jų tik- 
dar daugiau. Turiu paste- * siu buvę sukelti revoliuciją 
bet, kad darbininkes “The 
Union Pearl Works” gauda- ’ 
vo daugiausiai $8.00 ir 50 c.1 
per savaitę. Iš savo puses; 
labai džiaugiuosi solidariš- 
kumu viršminėtu darbiniu-

KIEK LĖšAVO SUFRA- 
GISTĖMS UŽKARIAUTI

NEW YORKĄ?
Albany, N. Y. — State 

Woman Suffrage Party iš
leido šių metų rinkimuose 
$369,171

Bet užtat moteris New 
Yorko valstijoje gavo balsa
vimo teises.

Pranešama, jog Maskvo
je laike sukilimų tapo už
mušta 150 aficierių. Tai bu
vusios “bolševiku aukos” su
lyg pranešimo Morris’o, A- 
merikos ambasadoriaus 
Stockholme.

Rymas. — Bėgyje pasta
rosios paros italų kariume- 
nė pradėjo ofensyvą ir su
griovė teutonų pirmas dvi 
apsigynimo linijas. Italai 
padarė austro-germanams 
didžiausių nuostolių. Ąpie 
tai atėjo žinia iš Rymo 28 d. 
lapkričio.

ITALAI STUMIA ATGAL
AUSTRO-GERMANUS

True translation filed with the Berlyną, kad patikrintu,kiek 
. Postmaster of Brooklyn, N. Y., on 

kill, kas pagelbėjo laimėt' November 30, 1917,as required by the
, , " •] • v i • * • • Act of October 6,1917 (“Trading with’streiką, ir linkiu jom viso the enemy act").
i labo.
I o

Vincentas Kunicikis.
81 Grand St., Brooklyn,N.Y.

’ Lapkričio 27 d. pradėjo 
ateiti iš italų fronto gerų ži
nių. Smarkus mūšiai vis 
dar tęsiasi. Italai laikosi 
pozicijose.

Austro-vengrai surengė 
penkias smarkias atakas ant 
kairiojo sparno ketvirtosios 
armijos. Tačiau visi priešų 
užpuolimai buvo atmušti su 
dideliais dėl jų pačių nuosto
liais.

Pavojaus jausmas pereina 
pas italus. Tuose smarkiuo
se mūšiuose italų pasiprie
šinimo spėka taip išaugo, 
kad jos užteks, idant sulai
kius austro-germanus nuo 
Venecijos lygumų. Tas pa
vojus buvo didelis prieš ko- 
i . v v • -i • , , i i i u<: vi itiiMaiKin uitu vviinkias sesias dienas, bet da- Postmaster of Brooklyn, N. Y., 
bar jau su kiekviena diena 
darosi aiškiau ir aiškiau.kad 
italų linijos drūčiai laikosi, 
o kaii) kur net jau pradeda

RUSIJOJ IŠRINKTAS 
PATRIARCHAS.

Iš Maskvos telegramos 
’praneša, kad archijepisko- 
pas Tichovas tapo išrinktas 
patriarchu visos Rusijos.

Pirmiaus Rusijoj viešpa
tavo patriarchai, bet tą pa
naikino caras Petras didy
sis ir per 200 metų šalis ne
turėjo patriarchų. Dabar 
vėl įkurta patriarchų įstai
ga. .

Tichovas septynis ir pusę 
metų buvo viršininku pravo
slavų misijos užsieniuose ir

EXTRA!
IŠ

BADAUJA ŽMONĖS.
Riazanio miesto galva ir 

pirmininkas gubernijos ko- 
‘ miteto praneša, kad visoj 
i gubernijoj nėra kviečių, mil- 
!tų, kruopų ir kitų pragyve
nimui reikalingų produktų.

! žmones badauja, darbiniu- 1 
PIETINeJ RUSIJOJ VIEŠ- negali dirbti; maisto nė- 

PATAUJA KAZOK/tI?ira ne( tiems, kurie guli li- 
! gonbučiuose. Jie reikalai!-* 

Tarpe Petrogrado ir Odesos' ja?kad valdžia kogreičiausiai 
pasirūpintų atsiųsti maisto, 
nes kitai]) gali žmonės badu 
išmirti arba sukilti. Vladi
vostoke yra nupirkta dėl 
Riazanio gubernijos 50,000 
pūdų ryžių, bet valdžia ne
gali jų atvežti.



Tautininkai nori suorga
nizuoti Amerikos žydus iš
gavimui Lietuvai neprigul- 
mybės. Klausykite, ką apie 
tai rašo p. K. Šliupas “Tė
vynėje:”

“Jau yra laikas ir žy- 
• dams atbusti ir už Lietu

vos neprigulmybės idėją 
stoti. Turėtų jie ją ir pi- 
nigiškai ir žodžiais pa
remti, nes tuo pačiu jie 
laimės dar vieną šalį, ku
riuos gyventojai nuo šimt
mečių juos gelbėjo. Ne- 
prigulmingoj Lietuvoj už
sipelnys gyventi tie, kurie 
dėl jos kovojo.”

Tuo tarpu, kiek tai kartų 
praėjusiose Federacijos kon
vencijose buvo sistemačiai 
atmetama įnešimai organi
zuoti negrus.

Galbūti, ir šiuo žygiu Fe
deracija nebūtų pritariusi 
tam sumanymui, bet prie to 
ją vertė ta aplinkybė, kad 
pastaruoju laiku patįs juo
dukai pradėjo organizuoties.

Gyvenimas sparčiai žen
gia pirmyn.

Rusijos —10c., Italijos — 22 
c., Vokietijos—40c., Austro- 
Vengrijos — 21c.

rusu c

Amerikos rusų 
suvažiavimas.

Kairiųjų Amerikos 
socialistų dienraštis “Novy
Mir” gana karštai remia su
manymą šaukti visų rusų 
organizacijų suvažiavimą.

Dienraštis sako:

Gomperso kompanija reng
iasi užsiimt politika. Iš vi
sa ko galima spręsti, kad 
Gompersas eis išvien su va
dinamąja “National Party”, 
kurią įsteigė socialistų pabė
gėliai Spargo, Russell ir Co.

Amerikos gyvenime reiš
kiasi daug naujumo ir Soci
alistų Partija turi uoliai da
boti bėgamojo momento rei
kalus, kad visuomet prisi
rengus galėtų pasitikti prie
šus.

Socijalisty laimėjimai 
Ohio valstijoje.

Kiek tai kartu tautinin
kai plūsdavo socialistus,kad 
šie ir žydus skaitė žmonė
mis. Kiek tai kartų prikai
šiojama lietuviams socialis
tams išleidimas kokių tai žy
diškų proklamacijų...

Gi dabar patįs tautinin
kai gieda apie vienybę su 
žydais, nori gaut iš jų pini
gų ir daro jiems pasiūlymus.

Bet ar bus “košer” tokia 
neprigulminga Lietuva, ku
riai išgauti Izraeliaus vaikai 
dės pinigų?

Chicagos politiškas bosas 
Roger Sullivan jau kalba a- 
pie nuolatinį republikonų - 
demokratų bloką prieš so
cialistus. Bosas išsigando, 
kad socialistams pritaria 
trečdalis Chicagos ir Cook 
pavieto žmonių. Pasikalbė
jime su Chicago “Daily 
News” Roger Sullivan gąs
dindamas užreiškė: “Jeigu 
sekantį lapkritį męs neno
rim matyti kruvinų atsitiki
mų, tai iš anksto turime su
sivienyti prieš socialistus'ir 
ant kiekvieno urėdo išstaty
ti tik po vieną antisocialis- 
tišką kandidatą.”

New Yorko politiškas bo
sas Murphy šiuomi tarpu 
išvažiavo ant vakacijų. Sil
sisi žmogus, tiek prakaita
vęs laike praėjusių rinkimų. 
Bet už jį kalba tūli didlapiai 
ir gązdina “raudonuoju pa
vojum.”

Skaitant didžiuosius New 
Yorko laikraščius, išrodo, 
kad pusė New Yorko apgy
venta bolševikais.

Palaukite, poneliai. Ot,po 
naujų metų į Albany nuva
žiuos 11 mūsų assemblyma- 
nų, o į City Hali nuvyks 7 
aldermanai. Tuomet jūsų 
kraujas dar labiau susiga
dins.

Ateina laikai, kada gyve
nimo viešpačiai, opiai pri
kandę liežuvį, dreba maty
dami šešėlį naujo gyvenimo.

Petrogrado “Santaroj” til- 
!o straipsnis apie santikius 
;arpe Švedijos ir Lietuvos. 
Tą straipsnį perspausdino 
“Tėvynė,” “Vienybė,” “Dir
va” ir, veikiausia, persispau
sdins ir kiti tautininku bei 
klerikalų laikraščiai.

Kokia gi iš to nauda, kad 
tą patį straipsnį perspausdi
na bent pustuzinis Amerikos 
aikraščių.ir tai dar laikraš

čių vienodos pakraipos?
Bent 70% visų tų laikraš

čių skaito ne vieną kurį bent 
aikraštį, bet skaito kelis ly

giai ir štai, ažuot radę kiek
viename laikrašty originalių 
raštų, jie ras kopijas jau 
natytų kitame kuriam bent 
aikraštyje raštų.

To šablono turėtų vengti 
netik anie suminėti laikraš
čiai, bet ir socialistų spau
da. To šablono turėtų veng
ti ir tūli korespondentai bei 
aplinkraščių rašėjai, kurie, 
“pyškina” savo rašinius 
bent į pustuzinį redakcijų.

Tautininkai tankiai kvie
čia socialistus vienyben,ben
drai! darban.. Bet niekas ne
sukelia socialistuose tokio 
nepasitikėjimo tautininkais, 
<aip jie patįs. Ištikrųjų nie
kas nemoka taip priskaldyti 
iš skiedros vežimo, kaip tau
tininkai.

Paimkime, kad ir ši atsiti
kimą. “Laisve” pranešė, kad 
Lietuvos šelpimo Fondas iš
leis Žemaitės raštus. Rodo
si, kas čia tokio blogo. Juk 
tai gana pelningas biznis,ku
ris padidins L. š. F. iždą..

Na, o tautininkai kad pa
leido savo stemples laikraš
čiuose ir prakalbose, tai ro
dosi, kad jie patįs kaizerį 
būtų pagavę. Ir galima lauk
ai, kad jie vartos dabar tą iš
ėsto kiaušinio nevertą argu
mentą per kelis metus taip, 
kaip jie amžinai kakarie- 
kuoja apie kokį tai lietuvį 
socialistą, būk tai prakeiku
sį savo motiną, apie kokias 
tai žydiškas proklamacijas

“Rusų kolionija Ameri
koj rengiasi prie suvažia
vimo. Jeigu spręsti palei 
tą daugumą laiškų ir ko
respondencijų, kurių kiek
vieną dieną gauna redak
cija, kolionija energiškai 
ir smarkiai rengiasi prie 
suvažiavimo.

Suvažiavimui reikia ap
tarti rusų kolionjjos rei
kalai, o reikalam tiem nė
ra pabaigos. Rusijos iš
eiviui reikalinga juridinės 
pagelbos, mediciniškos pa- 
gelbos, jam reikia mokyk
los, reikia biuro, kuris rū
pintųsi surasti darbo, rei
kia lektorių, oratorių, bet 
visų labiausia reikia jam 
organizacijos.

Žinoma, suvažiavimas 
nesugebės patenkinti visų 
reikalų skaitlingos kolio- 
nijos. Suvažiavimas ne
galės išgydyt visų ligų,ko
kiomis serga kolionija. 
Negalima vienu sykiu vi
sa tai išgydyti; suvažia
vimas tiktai nurodys ke
lius, kaip eit prie to išgy
dymo.”

penki komisionie-

Piqua (15,000 gy- 
išrinkta socialistas

(Tąsa).
tų, išvien su Cabet, suko galvas dėl naujų 
šocialės harmonijos pienų, dauguma jų ne
tik šnairavo, bet stačiai atmesdavo politinį 
veikimą, o tie, kurie ėjo su kriaučium Weit- 
lingu buvo begalo įsitikėję į suokalbius ir 
sukilimus ir, visiškai neatkreipdami aty- 
dos į teoretinį pamatavimą savo reikalavi
mų, vadavosi jausmais.

O dabar šiek-tiek žinių apie Weitlinga, 
tą Magdeburgo kriaučiuką gizelį, kuris lošė 
labai didelę rolę komunistų judėjime, pirm 
negu prie to judėjimo pristojo Marksas. 
Nuo 1828 metų iki 1835 metų jisai, kaipo

subrendi

Išrodo, kad tai nebus po
litikierių suvažiavimas, bet 
suvažiavimas plačių darbo 
žmonių miniu. Rusu darbo 
žmonių minia čia Amerikoj 
stovi ant daug žemesnio iš
silavinimo laipsnio, negu lie
tuviai. Rusam socialistam 
neišpuola šalinties nuo mi
niu. Šiuomi laiku yra kaip 
sykis proga užmegsti arty- 
miausių ryšių su miniomis, 
kad su laiku pritraukus jas 
prie socializmo.

“Ohio Socialist Party Bu
ilder” suteikia plačių žinių 
apie laimėjimus tos valstijos 
draugų laike pastarųjų rin
kimu.

Clevelande išrinkta mies
to tarybon du aldermanai ir 
vienas į mokyklų tarybą,To
ledo išrinkta keturi alder
manai ir vienas į mokyk
lų tarybą. Sandusky 
išrinktas socialistas komisi- 
onierius d. T. Miller (išviso 
išrinkta 
riai).

Mieste 
ventojų)
majoras ir du aldermanai.

Socialistų balsai Colum
bus ir Cincinnati pakilo pen
kis kartus.

Hamiltone republikonai su 
demokratais susivienijo ir 
gavo 4,532 balsu, gi draugas 
Aker gavo 3,774 b.

Renkamoji kova buvo be
galo karšta Daytone. Pats 
Cox (gubernatorius) atvy
ko į Daytoną kurstyti žmo
nes prieš socialistus. Kapi
talistiškų kalbėtojų buvo su
gabenta iš v įsų nepasviečių. 
Daytone rinkta trįs komisio- 
nieriai ir ve kaip,ėjo balsai: 
Switzer (kap. partijų 17,248 
Schroyer ( “ “ 
Mendelhall ( “ “ 
Barringer (soc.) 
Geisler (soc.) 
Farrel (soc.)

Kaip matot, tai
draugai turi kuom pasigirti.

Springfielde socialistai ga
vo 3,500 balsų (pereitais me
tais už Bensoną buvo tik 
547 b.), Youngstowne — 
1,247 b., Akrone socialistų 
balsai trigubai pakilo.

Miestelis Byesville taip- 
pat užkariautas socialistais.

vyko Paryžiun ir sutapo su komunistų ju
dėjimu. Jisai, kaip ir Proudhonas, buvo ty
ro kraujo proletaras ir Marksas tūlą laiką 
stačiai didžiavosi, kad ve darbininkų klesa 
gali išauginti tokius žiedus.

Tačiaus 1845-46 metais Marksas turėjo 
viešais pasakyti, kad tokie žmonės, kaip 
Weitlingas, vistik negali pajiegti atsakan
čiai vadovauti darbininkų klesa. Savo pa
žiūromis Weitlingas stovėjo vidurkely tar
pe svajonių socializmo ir proletarų socializ
mo. Jisai, galų gale, visgi buvo padaras 
tų apystovų, kokiose gyveno smulkus amat- 
ninkai. Tai buvo ne milžino - dirbtuvės 
žmogus, bet mažos kriaučių dirbtuvėlės gi
zelis ir tatai negalėjo neatsiliepti į jo pri- 
chologiją*) Kartais, jisai begalo pakildavo 
savo revoliuciniu ūpu, o kartais stebindavo 
žmones savo nuolaidumu. Kartais, jam už
eidavo noras paleisti visus kalėjimų gyven
tojus, kad “sulygintų svietą,” gi, kartais, 
nusvirdavo prie “skatikų taupymo” progra
mos. Be viso to, jisai buvo pusėtinai pasi-

16,661
16,474
13,633
12,248
11,940

Pagaliaus ir atžagareiviš- 
koji Amerikos Darbo Fede
racija priėjo prie išvedimo, 
kad reikia organizuoti neg
rus darbininkus, nes būdami 
neorganizuoti, jie žymiai 
kenkia darbininkų klesos 
kovai.

Buffalo konvencija nus
prendė įsteigti štabą juodų 
organizatorių, kuriems bus 
pavesta organizuoti savos 
rasęs darbininkus. Žinoma, 
labiausia bus rūpinamasi ( 
suorganizuoti pietinių vals
tijų negrus darbininkus.

Federacijos organizato
rius Alabama valstijoj p. R. 
W. King taip-pat pripaži
no, jog negrų organizavi
mas yra būtinas ir kad jie 

žemesnės rasės -žmo-nėra žmo

Iš Amerikos Darbo 
Federacijos.

Kaip ir galima buvo tikė- 
ties, Gompersas vėlei išrink
tas Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentu. Trisde
šimts septintas metinis Fe
deracijos suvažiavimas at
rado ir paliko Federaciją at
žagareivių rankose.

Tačiaus, reikia pažymėti, 
kad Federacijoj prasideda 
koks tai naujas judėjimas, 
ligišiol dar nevisai apčiuo
piamas, neaiškus, vienok, jo 
pasekmės gali būti labai di
delės.
Federacijos suvažiavimai 

nutarta laikyti vasarą, vie- 
lesuu-.ton rudens. Tas padaryta 
i,1915| ne be tikslo. Mat, sekantį

Kares išlaidos.
True translation filed with the 

Postmaster of Brooklyn. N. Y. on 
November 30, 1917,as required by the 
Act of October 6,1917 (“Trading with 
the enemy act”).

“Economic World” apro- 
kuoja, kad 1914 metais visa- 
svietinė karė kasdien lėšuo- 
davo 52 milionu dolerių , 
m. visasvietinė karė kasdien rudenį įvyksta kongreso rin- 
lėšuodavo 71 milioną dole
riu, 1916 metais karė lėšuo- 
lavo kasdien 97 milionus do- j 
lerių, o 1917 m. — 131 milio- 
na dolerių.

Dabar, kada Amerika pri
sidėjo prie visasvietinės ka
rės, kasdien jai išeina 159 
milionai dolerių.

Tasai pats laikraštis apro- 
kuoja, kad kiekvienas vei
kiantis kareivis kasdien ap
sieina $3.00; Didžiosios Bri
tanijos kiekvienas gyvento
jas moka karės reikalams 
kasdien 74 c., Suv. Valstijų 
—28 centus, Francijos 50c., 

■

LIETUVIŲ SOCIALISTŲ 
SĄJUNGOS KUOPOS 

OHIO VALSTIJOJ.
Akron, K. Joneliunas, 197 

E. Crocier St.
Cincinnati, J.D. Bindokai- 

tis, 6 Filson Place.
Cleveland, J. K. Burokas, 

1800 E. 26th St.
Dayton, S. B a ranauskas, 

1542 Chapel St.
Toledo, K. Placentis, 1335 

Avondale Ave.
Youngstown, 16 Queen St. 
Ohio draugai dar turėtų

kiniai, tai Federacijos bosai 
nori prie jų išanksto prisi
rengti, kad “papušint” pir
myn patriotizmo reikalą. Li-_ 
gišiol, kaip žinoma, Federa
cija nedalyvavo politikoj, 
kaipo savystovė mašinerija. 
Ji remdavo tik “gerus žmo
nes. Gi dabar laikai mai
nosi: socialistų partija eina 
vis stipryn. Greta socialis
tų partijos pradeda augti be 
partyvė farmerių liiga. Vi
sur jaučiama didžiausias 
nepasitenkinimas republiko- 
nais ir demokratais. Taip 
susidėjus aplinkybėms, ir

dasi būrelis draugų, pagei
daujančių kuopos.

Netiktai į Weitlinga veikė smulkaus 
amatninko psichologija. Tas pats buvo il
su daugeliu kitų komunistų. Štai, Pary
žiuje, komunistų judėjime daugiausia daly
vavo kriaučiai, kurie pelnydavo duoną ma
žoj dirbtuvėlėj, patįs, su laiku, turėjo viltį 
oastot “meisteriais”.

Rusų publicistas Annenkovas pasako- 
a apie vieną susitikimą Markso su Weit- 
inku Briussely**). Marksas stačiai drožė 
Weitlingui į akis apkaltinimu, jog šis netu
rįs jokių principų, jog pas jį nėra jokios ge
rai ant kojų pastatytos filosofijos, jog jisai 
darbininkų kovos reikaluose esąs papras
tas viendienis, besiblaškąs savo jausmais į 
visas puses. “Bemokslumas—suriko Mark
sas — niekam ir niekuomet neatnešė 
naudos.”

Markso buvo teisybė. Ūpas, jausmas, 
smulkios konspiracijos — suokalbiai nie
kuomet nenešė naudos darbininkų klesos 
sąmoningam, plačiam, sistemačiam vei
kimui.

Su šitomis blogomis ypatybėmis komu
nistų judėjimo Marksas vedė neatlaidžią 
kovą. Jisai griežtai smerkė ir revoliucinę 
suokalbininkystę, ir nenorėjimą dalyvaut 
bėgamoj politikoj ir stebukladarių pienus. 
Tolydžio Markso - Engelso idėjos vis la
biau ir labiau pradėjo rasti sau vietos su
sipratusių darbininkų eilėse.

Engelsas paduoda, jog juodu su Mark
su nuolatinai susirašinėdavo su komunistų 
vadais. Beto, iš Briusselio tankiai būdavo 
siuntinėjama įvairus litografuoti cirkule- 
rai, kuriuose Marksas ir Engelsas atsiliep
davo į opesnius klausimus ir nustatydavo 
savo pažiūrą. Nepaisant Weitlingo ir tūlo 
Kriečės kliudymo, Marksas vis labiau ir la
biau darėsi idėjiniu komunistų vadu.

1847 metais, bene pavasary, iš Londono 
atvyko į Briusselį centro komiteto atsto
vas J. Mollis, kviesdamas Marksą įstoti į 
“teisingųjų” sąjungą. Mollis pasakė, kad 
dauguma komunistų pritaria Markso pa
žiūrom. Marksas su tuo sutiko. Su tuo su
tiko ir Engelsas, kuris tuomet gyveno Pa
ryžiuj. Briussely tuojaus įsikūrė sąjungos

prięšginybių pamatais ir įkūrimas naujos 
visuomenės be klesų ir be privatinės nuosa
vybės”*)

Sąjunga atsikratė negeistinų konspira
tyvių tendencijų ir virto propagandos drau
gija aiškiai demokratiniais organizacijos *■ 

(pamatais.
Antrame suvažiavime, kuris atsibuvo 

gruodžio mėnesį, 1847 m., jau dalyvavo ir 
patsai Marksas. Jam pritarė visi delega
tai. Suvažiavimas pavedė Marksui ir En
gelsui pa rašyti “Komunistų Manifestą,” 
kur suglaustoj formoj turėjo būti išreikšta, 
kas yra komunistai, kaip jie žiūri į visuo
menės klausimus ir ko jie nori.

Tarpe pirmo ir antro 
ko faktas, kuris liūdi ja, kokiame 
mo laipsnyje buvo komunistų j
Garsusis Cabet kreipėsi į Londono 
ją su prašymu paremti jo sumanymą 
komunistiškas kolionijas Amerikos 
joj. (’abet turėjo viltį, kad šimtai tūkstan
čių darbininkų kelsis “laisvon” Amerikon ir 
įsteigs rojų ant žemės. Komunistai man
dagiai atsisakė paremti tą sumanymą. Tie
sa, jie atidavė pagarbą Cabet’ui dėl jo nuo
pelnų darbininkų klesai, jie pagyrė jį dėl 
kovos su konspi rato rials, bet griežtai atsi
sakė paremt tos milžiniškos kelionės pieną, 
kaipo sumanymą nerimtą ir, šaknyje, ne re
voliucinį. Ne bėgt nuo Europos kapitalis
tų turi komunistai, bet apgalėti juos čia 
jau, Europoje.**)

Marksas įstojo į komunistų sąjungą, 
kaip sykis tuo laiku, kada Europa buvo be
stovinti ant revoliucijos vulkano. Judėji
mas Francijoje augte-augo. Darbininkai 
liepsnojo neapykanta dėl veidmainio Liud- 
viko-Pilypo. Londone vystėsi triukšminga^ 
proletarų agitacija ir judėjimas ėjo tarjK 
tautine vaga. Įvairiuose tarptautiniuose 
mitinguose galima buvo matyti anglų, vo
kiečių, francūzų, lenkų, italų, skandinavų.

Gi Prūsuose Hohenzollernų absoliutiz
mas jau baigė savo kelionę prie liepto galo. 
Apie tai, kad gražumu nuraminus minias 
nebebuvo nei kalbos. Jau 3 d. vasario 1847 
metais Friedrichas - Wilhelmas išleidžia de
kretą, kuriuomi Berlyne buvo šaukiama su
vienytas landtagas. Karalius, žinoma, tą 
darė ne gerų norų vedamas, nei iš malo
nės, bet reikalo verčiamas.

“Į akis metėsi panašumas su tuo, kas 
buvo išvakariuose didžiosios francūzų re,-... 
voliucijos. Taip, kaip Liudvikas XVI, pini
gų reikalo prispaustas, turėjo šaukti vidur
amžių luomas, kurias audringas atsitikimų 
bėgis pavertė Įsteigiamuoju Seimu, taip ly
giai ir Friedrickas Wilhelmas suvienijo fe- 
odalius provincinius landtagus, kad išeitų 
žmonių atstovybės panašumas, tuo tikslu 
idant atradus naujus kredito šaltinius”***)

Tiesa, tas landtagas neišsivystė į Įstei
giamąjį Seimą, bet vistik jisai buvo ašaka 
Prūsų absoliutizmo gerklėje.

Veikimo dirva darėsi vis platesnė. 
Marksas, kad nebuvus supančiuotu Prūsų 
pilietystės ryšiais, išsižadėjo jų. Tai reikė
jo padaryti ir dėlei to, kad “dievobaimin
gųjų” Prūsų valdžia vis tankiau ir tankiau 
kurstė Belgijos valdžią išvyti Marksą iš tos 
karalystės, taip kaip 1845 m. pradžioje išvi
jo jį Paryžiaus biurokratai. Prūsų biuro
kratams ypač nepatiko, kad Marksas įgijo 
kontrolę ant “Deutsche Brusseler ZeitungU 
ir pavertė tą laikraštį į gerą bizūną prieš 
Prūsu absoliutizmą.

(Toliaus bus).

įkąri-

Be abejo, kiekvienam teko 
girdėti dainą “Over There”. 
—ji visur dabar dainuoja
ma. Tai yra militariška ir 
patriotiška daina. Kadangi 
patriotiška, užtai neapsako
mai brangi. Kompozitorius 
už jos parašymą gavo net 
$25,000. Tos dainos^pirkikas 
mano atspausti 2«milionu eg? 
zempliorių ir padaryti gerą 
biznį.

1847 metais, vasarą, Londone atsibuvo 
sąjungos suvažiavimas, kuris užgyrė naują 
organizacijos vardą, būtent pavadino ko
munistų sąjunga. Tame suvažiavime daly
vavo Engelsas ir Wolffas. Pirmame para
grafe perorganizuotos sąjungos programo 
buvo padėta: “nuvertimas buržuazijos, pro
letariato valdžia, panaikinimas senos bur
žuazinės draugijos, pasilaikančios klesų 
•> ■. ... .—

*) Geschichte der Deutschen Sozialdemokratie von 
Franz Mehring, tęjnaa 1, pusi. 107.

♦♦) P. Annenkov, “Zamiečatelnoje deslatilietije 
Į “yiėstniįc Europy” — .pusi. 50 ų-

1

KUO RŪPINSIS MŪSŲ PARTIJA PET
RAPILIO MIESTO DŪMOJ.

Mūsų partija nuosakiai gins darbinin
ku reikalus ir nesibičiuoliuos su reakcine 
buržuazija, kuriai dabar rūpi laidoti revo
liucijos užkariavimus, visas laisves. Mūsų 
partija pirmučiausiai pareikalaus tinka
miau išrišti maisto ir butų klausimus, da
bar taip opius dideliuose miestuose. Ji pa
reikalaus, kad visi mokesčiai tuojaūs būtų 
nuimti nuo darbininkų ir visų bedalių pe
čių ir sukrauti ant kapitalistų ir visų tur
čių kupros, — kild visomis miesto gerovė
mis visi lygiai galėtų naudotis.

Mūsų partija griežtai kovos su polici
jos įvedimu, kuri dabar brukama po prie
danga milicijos. Męs žinom, kad kiekviena 
policija fabrikantų ir dvarininkų rankose 
lieka įrankiu pajungti darbininkus ir vals
tiečius, stipriau ant jų sprando tupėti.

Mūsų partija reikalaus pastogės — ne
turintiems, duonos — alkaniems, laisvės - 
pavergtiems, taikos — visam pasauliui.

Kas eina išvien su mumis, tebalsuc, 
už saraša No. 6-tas.

4- V » ’

♦) K. Marks i jevo vremia P. Berlino, pusi. 103.
Geschichte der Deutschen Sozialdemokratie, 

tomas 1, pusi. 354. ?
***) Aus dem litterarischen Nachless, pusi. MHL 

[tomai 2. — Mchringo prierašai.
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Bepartyve Farmeriu LiigaKnut Hamsun.
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Verte švenčioniškis.

* 1 . (Tąsa).
labiau paerzinti. — Tas mano pasielgimas 
nebuvo toks bjaurus ir žemas, kaip tu sau 
jį persistatai savo silpna kromelninko gal
va. Aš, imdamas tuos pinigus, neturėjau 
minties, kad jais pasinaudojus, nes tas prie
šinga mano dorai sąžinei!

—Tai kur tamsta tuos pinigus padėjai?
—Atidaviau juos senai, biednai mote

riškei, atidaviau iki paskutinės ere, jeigu 
nori žinoti; štai koks aš žmogus! Juk ne
galima ir biednų užmiršti!

Jis stovi ir valandėlę mislina apie tai, 
ką aš jam pasakiau; matomai jis visgi ne
gali persitikrinti ai’ ištikro aš esu toks tei
singas žmogus. Pagalios jis prabilo:

—Ar negeriau būtų buvę, jeigu tu tuos 
pinigus būtum man sugrąžinęs?

—Palauk, aš tau pasakysiu, kodėl tų 
pinigų nesugrąžinau: nenorėjau pastatyti j 
keblų padėjimą ir pasigailėjau. Ir štai at
lyginimas už mano geraširdystę! Aš sto
viu priešais ir viską aiškinu, o tamsta elgie
si besąžiningai ir nei kiek nesistengi su ma
nimi susitaikyti. Todėl aš nuplauju savo 
rankas. Pagalios, suk tave devyni velniai! 
Pasilik sveikas!

Išėjau iš krautuvės ir visu smarkumu 
užtrenkiau duris.

Bet kada aš, visas šlapias, kaip ančiu
kas, sušalęs, nuvargęs įėjau į savo tamsų, 
nejaukų kambarį, pamečiau visą savo drą
sumą ir nupuoliau dvasioje. Labai apgai
lestavau, kad taip smarkiai užsipuoliau ant 
nelaimingo pardavėjo, verkiau, griebiau sa
ve už gerklės, norėdamas nubausti už tokį 
niekšišką pasielgimą ir metavajau už papil
dytą nuodėmę. Suprantama, pardavėjas 
brangino savo darbą, per tai ii’ neišdrįso 
pakelti triukšmą dėlei tų penkių kronų, ku
rias jis per savo žioplumą pralaimėjo. Aš 
pasinaudojau ta jo baime, užsipuldinėjau, 
kankinau garsiai- kalbėdamas. Galimas 
daiktas, kad už sienos sėdėjo krautuvės sa
vininkas ir kiekvieną mano žodį galėjo gir
dėti. Apart to, išgirdęs mano šauksmą, ga
lėjo ateiti į krautuvę ir pasiteirauti, kame 
dalykas. Mano bjaurus pasielgimas netu
rėjo jokių rybų!

Bet kodėl manęs nesuareštavo? Tuomet 
iskas būtų užsibaigę. Juk aš veik pats tie- 
iau savo rankas, kad ant jų uždėtų retė- 
ius. Jeigu mane būtų rakinę į retežius, 
«ūčiau netik nesipriešinęs, bet atbulai, pa
žibėjęs save surakinti. Dangaus ir že
lės valdone! Aš atiduočiau visos dienos 
,yvenimą tik už vieną laimingą valandėlę- 

AtiduoČiau visą savo gyvenimą už vieną 
oliūdą šiltų barščių! Išklausyk mano mel
dimą nors šį sykį!..

Nenusivilkęs šlapių drabužių atsiguliau 
lovon. -Liūdna buvo, nes rodėsi, kad šią 
naktį jau galiu numirti, todėl įtempiau vi
sas pajiegas, kad nors kiek sutvarkius daik
tus ir patalą; norėjau, kad ryte mane at
rastų nors kiek žmoniškiau begulint. Susi
dėjau rankas ant krūtinės ir pasirūpinau 
padaryti tinkamesnę pozą.

* Štai, staiga prisiminiau apie Ilajalę.
Ir kaip aš galėjau praleisti visą vaka

rą, neprisimindamas apie ją?! Silpnas 
šviesos spindulėlis įsiveržia į mano sielą, 
kuris mane maloniai ir meiliai ramina. Bet 
štai saulė pradeda šviesti vis labiau ii’ la
biau, mano smilkiniai dega, man rodosi, kad 
išdžiūvę smegenįs jau pradėjo virti, galva 
liepsnoja. Pagalios aš matau milžinišką 
Ugnį iš saulės spindulių, liepsnoja dangus ir 
žemė, žmonės ir žvėrys, viskas apimta liep
snos! Matau ugninius kalnus, ugninius 
velnius, matau tuščią erdvę, pripildytą ug
niniais liežuviais — atėjo sūdna diena!

Daugiaus nieko nemačiau ir negir
dėjau...

se truputį ištino, jos neskaudėjo, tik nega
lėjau pirštų judinti.

Pavakariais, kuomet pradėjo temti, at
sikėliau iš lovos ir pradėjau po kambarį 
vaikštinėti. Išsyk atsargiai žengiau keliatą 
žingsnių, norėdamas kojas įmiklinti, nors 
labai blogai jaučiausi, vienok nedejavau, 
nenusiminiau ir net tuomi buvau užganė
dintas; man rodėsi, kad kitaip negalėjo 
ir būti.

Pavaikščiojęs po kambarį, išėjau ir ant 
gatvės. ,

Viena kas mane kankino, — tai badas; 
nors jaučiau silpnumą ir alkį, vienok nuo 
valgio purčiausi. Bet tas tęsėsi neilgai: 
greitai atsirado noras pavalgyti. Po krū
tine rodos kirminas graužė, nedavė ramu
mo. Tas graužimas priėjo prie to, kad aš 
pradėjau manyti, ar tik nėra mano vidu
riuose žvėrelių, kurios bepaliovos tai vie
noj, tai kitoj vietoj graužia išbadėjusi kū
ną. Tie žvėreliai neskubiai, palengva dirbo 
savo darbą, bet kur jau sykį pagraužia, pa
čiulpia, ten pasilieka tuštuma...

Farmeriai nori uzmegsti ryšius su darbininkais.

Ant rytojaus nubudau visas sukaitęs, 
visas kūnas garavo; naktį buvau sunkiai 
susirgęs drugio liga. Išsyk nubudęs nega
lėjau suprasti, kur randuosi ir kas su ma- 
nimi yra, nuostabiai žvalgiausi, pats savęs 

‘negalėjau pažinti, rodėsi, kad viskas ir aš 
pats baisiai persimainiau. Čiupinėju ran
kas ir kojas, stebėjausi, kad langas išrodo 
’-‘toj pusėj. Apačioj arklydoj arkliai try- 

* ^et man rodėsi, kad tas darosi viršuje, 
mumas irgi kankino.
^įprie kaktos buvo prilipę šlapi ir šalti 

plaukai; pakėliau galvą ir pažiūrėjau į pa
pušką: ant jos irgi buvo nedideli pluoštai 
liaukų. Per naktį mano kojos čeverykuo-

nas ir vėl pradėjo prakaitas pilti, kūnas 
ėmė garuoti. Akiniai apsitraukė migla. Su
stojau ant gatves, norėdamas akinius nusi
imti ir nusišluostyti, nes nemačiau, kur eiti 
ir net nežinojau, kur sustojau; pagalios ir 
negalvojau, kur aš stoviu; aplinkui mane 
buvo neapsakomas bildėsis.

Staiga kas tai smarkiai sušunka. Aš 
tą gerai girdžiu ir nerviškai, skubiai, kiek 
mano jiegos leidžia traukiuosi šalin, darau 
smarkų žingsnį atgal. Didelis vežimas, pri- 
lioduotas duonos, pravažiuoja pro šalį ii’ ra
tas užkabina mano žiponą; jeigu aš būčiau 
buvęs truputį mitresnis, tuomet vežimas 
būtų pro šalį pravažiavęs. Dabar mitrumo 
neturėjau ir ratas užkabino mano ligotą ko
ją. Du ar tris pirštus nuspaudė, aš paju
tau, kaip jie čeveryke susiplojo.

Vežėjas nuogąstingai iš visų pajiegų. 
sulaiko arklį, atsisuka ir klausia, kas atsi
tiko. Taip, galėjo būti daug blogiau... Ro
dosi, kad šį sykį dar viskas apsiėjo laimin
gai... Netikiu, kas kas nors būtų sugadin
ta... Meldžiu apie tai nesirūpinti.

Kiek galėdamas greičiau dasigavau 
suolo, kuris buvo šalę gatvės; mane baisiai 
nervavo žmonės, kurie aplinkui susirinko ir, 
išplėtę akis, žiūrėjo. Nieko baisaus neatsi
tiko, nuo nelaimės išsigelbėjau. Aršiausia 
buvo tas, kad vežimo ratas suspaudė čeve- 
ryko galą ir padas atšoko. Pakėliau koją ir 
pamačiau, kad per čeveryko galą kraujas 
sunkiasi. Na, ką darysi, nei viena, nei kita 
pusė nekalta, nes tas netyčiomis atsitiko. 
Aš buvau persitikrinęs, kad vežėjas nenorė
jo man blogo, — jis baisiai buvo nusiminęs 
šiuo atsitikimu. Galimas daiktas, jeigu aš 
būčiau paprašęs duonos, tai jis būtų man 
ir davęs. Manau, kad jis tą būtų atlikęs 
mielai. Lai jam dievas atlygina už jo ge
rumą!

Tuo tarpu alkis vis didinosi ir aš neži
nojau, kaip su juomi kovoti. Sėdėdamas 
ant suolo sukinėjausi į visas puses ir nera
dau vietos; pagalios susiriečiau, veik atgu
liau krutinę ant savo kelių. Kada sutemo, 
patraukiau ratušės linkui, — pats nežinau, 
kaip aš iki ratušės daėjau ir, radęs suolą, 
atsisėdau. Iš savo žipono išplėšiau vieną 
kišenių ir pradėjau kąsnoti, čiulpti; tą da
riau be jokio tikslo, nieko nesuprasdamas ir 
nematydamas, nes akis buvau įsmeigęs į 
tolį. Girdėjau, kad aplinkui mane žaidė 
kūdikiai ii’, laikas nuo laiko, praeidavo žmo
nės, bet jų nemačiau ir nesistengiau pa
matyti.

Ten man bebūnant, atėjo galvon mintis 
nueiti ant turgaus ir pas mėsininkus pap
rašyti šmotelio mėsos. Tuojaus pereinu 
skersai gatvę ir einu ąnt turgavietės. Pri
ėjęs prie pirmos mėsinės krautuvės susto
jau, valandėlę pamislijau, įėjau į vidų ir, 
pamatęs pirmą mėsininką, tariau:

—Būk tamsta toks geras ir duok man 
mažą kaulelį dėl mano šunyčio! Tik kau
lą, mėsos nereikia, nes aš noriu, kad mano 
šunytis ką nors dantyse turėtų.

Gavau kaulą ii- gerą kaulą, aplinkui 
kurį buvo ir mėsos, pasikišau jį po žiponu 
ii* karštai paačiavau mėsininkui.

—Nėr už ką ačiuoti, — tarė jis.
—Nekalbėk, tamsta, suteikei man dide

lį malonumą, — atsakiau jam.
Ir vėl išėjau iš krautuvės, širdis smar

kiai plakė.
Suradau tamsią vietelę, kur nesimatė 

nei vieno žmogaus, užsiguliau už kampo, iš
siėmiau kaulą ir pradėjau graužti.

Jokio skonio nejaučiau,bet jautėsi švie
žių kraujų kvapsnis ir nuo to ėmiau vemti. 
Nepaisydamas j vėmimą, stengiausi kaulą 
graužti, norėdamas ką nors viduriuose už? 
laikyti, bet veltui, kaip tik šmotelį mėsos

■

Washingtono, Chicagos ir 
New Yorko politikieriai pu
sėtinai susirūpino. Prieš jų 
akis vaikščioja naujo pavo
jaus šmėkla — būtent be
partyve farmeriu liiga(Far- 
mers’ Non-Partisan Lea
gue), kuri nepaprastu smar
kumu platinasi šiaur-vaka- 
rinėse Amerikos valstijose. 
Bepartyve farmerių liiga 
jau užkariavo šiaurinę,Da
kota, išrinko savo guberna
torių, vieną kongresmaną ir 
didžiumą vietos legislatorių.

Tos liigos organizatorius 
A. C. Townley, kuris šiuomi 
laiku vieši New Yorke pro
pagandos tikslais ve ką pa
sakė: sekančiais rinkimais 
bepartyve farmerių liiga už
ims visus renkamuosius ofi
sus šiaurinėj Dakotoj ir už
kariaus Minnesota, pietų 
Dakota ir Montana. Beto. 
sekančiuose rinkimuose be
partyve farmerių liiga pra
dės aktyviai veikti Kansase, 
Nebraska j ir Colorado.

Kame sekretas taip stai
gaus ūgio bepartyvės farme
rių organizacijos?

Į tą klausimą atsako p. 
Townley: “Vakarinių valsti* 
jų farmerys parduoda kvie-

Susiorganizavęs malūnin- 
kų trustas baisiai aplupa 
farmerius. Su malūninin
kais ir trustais eina valdžia. 
Kaip kur farmeriu draugi
jos žmonėms net nepavelija 
laikyti mitingus. Nėra liuo- 
sybės žodžio net kooperaci
jos reikalus svarstyti. Ve 
šitos tai aplinkybės verste 
vertė farmerius organizuo- 
ties ir gražiu vaisium tų or
gan izacijinių pastangų yra 
bepartyve farmeriu liiga.

Šiaurinėj Dakotoj kuria
ma kooperatyviu būdu san
dėliai, malūnai, taisomas! 
mašinerija. Tas darbas dar 
tik pradėtas. O šiuomi lai
kui’ farmeriai rūpinasi už-

susis judas Maccabeus su
rengia didelį sukilimą prieš 
svetimą jungą. Maccabėjai 
laimėjo ir valdė Judėją per 
ištisą šimtmetį, bet ta laisvė 
neilgai tesitęsė. Garsioji 
Rymo imperija pradėjo kil| 
ti. 65 metais prieš Kristų 
Rymas užima “šventąją” že
mę, bet duoda žydams teisės 
patiems valdyties. Tačiaus 
Rymas visuomet laikė Jeru- 
zolime savo general-guber- 
natorių (prokuratorių).Lai
ke Herodo Agripos aplink 
Jeruzolimą pabudavota trįs 
eilės sienų, kad apgynus 
miestą nuo užpuolikų. Lai
ke Rymo imperatoriaus Ad
riano žydai vėlei buvo suki
lę, kad atgavus neprigulmy- 
bę, bet sukilimas nepasisekė

gynimas darbininkų klesos 
reikalo. Nesišykštėkite, 
draugai; dėkite gausias au
kas ir tuojaus siųskite jas 
šiuo adresu:

Defense Committee, 1001 
W. Madison St., Chicago, lit

Atminkite, draugai darbi
ninkai, kad skriauda vienam 
yra skriauda visiems ir kad 
darbininkų solidarumas yra 
didžiausias jų ginklas jų ko
voje su kapitalistais.

J. Laukis “Kovoje”.

ih

miestų gyventojais.
Townley sako, reikia, kad 

tarpe farmerio ir suvartoto-

1, '>J' A

valstijų miestietis turi mokė 
ti $5.50 už bušelį. Vadinasi, 
tarpe išdirbėjo ir suvartoto
jo stovi trusto žiotis, kuri 
viską prarija.”

Jisai plačiai papasakojo a- 
pie Minnesotos malūninkus, 
kurie už bačka miltu daro 
jau $1.00, kuomet prieš ka
rę pasitenkindavo 25 c. pel
no.

Vidutinė farmerio “pėdė” 
per metus, p. Townley apro- 
kavimu, yra $318.00.

Amerikos farmeriams į 
metus už produktus užmo
ka 29 bilionus dolerių, bet 
jie faktiškai gauna tik 9 bi
lionus. Kas gi gauna reštą? 
Gelžkeliai, kviečių t rustas, 
malūnininkai, sandėlynų sa
vininkai ir smulkus parda
vėjai.

kad farmeriai stačiai galėtų 
pristatyti produktus mies
tan. Reikia, kad miestuose 
būtu tam tikri sandėliai ir 
kad jų nekontroliuotų trus- 
-tai.

Townley kalbėjo Buffalo 
konvencijoj, kviesdamas 
darbininkus ir farmerius pa
duoti vieni kitiems rankas. 
Tuo pat reikalu Townley at
vyko į New Yorką, kur jisai 
rado uolų sau padėjiką ypa- 
toje Dillon’o, New Yorko 
valstijos rinkų ir maisto ko- 
misionieriaus.

Townley kalbėjo Cooper 
Union svetainėj ir pranešė, 
kad bus mėginama organi
zuoti ir New Yorko valstijos 
farmerius. Dillon reika
lauja iš valstijos maisto ta
rybos $75,000, kad pradėti 
kooperatyvį supirkinėjimą 
maisto.

Politikos dirvoje beparty
ve farmerių organizacija 
serga oportunizmo (prisitai
kymo) liga. Karės klausi
me jos pozicija neaiški,nors 
ir dabai* ji stovi už žodžio 
ir spaudos liuosybę.

Jeruzolimo
Istorija

Anglų kariumenė vis la
biau ir labiau artinasi prie 
Jeruzolimo. Anglai jau už
ėmė uostą Jaffa, kuris ran
dasi tik per kelias mylias 
nuo Jeruzolimo. Iš tos prie
žasties įdomu susipažint su 
Jeruzolimo istorija.

Ištikrųjų, įdomi to miesto 
istorija! Daug audringų 
dienų teko pergyvent “šven
tajam” miestui.

Pirm, negu izraelitai, po 
vadovyste Jozua atėjo į Ca- 
haano žemę ir užkariavo 
miestą, kuris tuomet vadi
nosi Urusalim (taikos mies-

dai pradėjo pešties. Tūlas 
Jeroboamas surengė net su
kilimą. Neužilgo potam Je
ruzolimą užatakovo Egipto 
valdovas Shizak. Tas kara
lius baisiai apvogė Jeruzoli- 
nią, išgabendamas daugybę 
Saliamono turtų. Laike ka
raliaus Jezekiah miestas pa
puola po vadovyste Assirijos 
ir turi kas metai mokėti tam 
tikrą donį. Viešpataujant 
žydų karaliui Zedekiah, pas
kutiniam žydų karaliui, Je
ruzalę užkariauja Nebu- 
chadrezar, Babilionijos ka
ralius, kuris išgriovė Salia
mono bažnyčią ir sienas,pa- 
budavotas Dovydo. Daugybė

te egiptėnų. Kokiu būdu e- 
giptėnai turėjo apleist mies
tą, istorija nieko nesako.

Jeruzolimas dikčiai iškila, 
laikais karaliaus Dovydo. 
Dovydas apgali įvairias tau
teles ii* suvienija žydus. Do
vydas išbudavojo aplink Je

nelaisvėn.
4-15 metuose prieš Kristų 

Nehemieh vėlei atstato Je
ruzolimo sienas ir miestas 
pradeda vėlei kilti.

332 m. prieš Kristų Je
ruzolimą užima garsusis 
karvedys Aleksandras Ma
kedonietis, kuris tuomet va
dinosi viso pasaulio užka
riautoju. 12 metų vėliau 
dalinai išgriovė Jeruzolimą

rios vėliau, amžių bėgyje,

Saliamonas išbūdavo jo gar
sųjį* Jehovos diėvnamį. Pa
lestiną (šventoji'žemėj labai 
pakilo viešpatahjapt Salia
monui, bet poAjoVnirčiai žy*

liau miestas pateko Antio- 
chui. Taigi, Jeruzolimas 
amžinai turėjo kentėti po 
keno nors svetimu jungu: 
jam teko matyti laikai egip- 
tėnų, assyriečių, persų, ba- 
bilioniečių ir grąikų. Gar-
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Ką veikia Lietuvių Darbi 
ninku Taryba.

Lietuvių Darbininkų Tary
ba rengiasi prie dviejų svar
biu darbu.

Jos laikinasis Komitetas 
parašė peticiją apie atšauki-

ir. Jeruzolimas, veik visiškai,Imą įstatymo, varžančio sve- 
vėlei tapo išgriautas. Tuo- timtaučių spaudą. Kaip tik- 
met Palestina virto papras- tai bus gauta kiek parašų po

Įima praminė Aelia Capito- biem kongreso butam. Tuo- 
lina.

306 metais naujo met- 
skaitliaus Jeruzolimą užima 
krikščionis Konstantinas 
Didysis. Tuomet prasideda 
bu d a vo j imas k r i k šč i o n i šk ų 
bažnyčių. 460 metais Jeru
zolimą aplanko Konstanti- | Antras Darbininkų Tary- 
nopolio imperatorienė Eu- bos darbas tai — organiza- 
dochia ir rūpinasi atgaivini- tvimas pagelbos šaukia
mu krikščionystės paminklų., miems į kariumenę. Kaip 
Bet krikščionių vięšpatavi- | “Naujienų” skaitytojai žino, 
mas neilgai tesitęsė. 614 neseniai tapo paskelbta nau- 
metais Jeruzolimą užima T-
Persai. 613 metais Jeruzoli
mą užkariauja mahometo
nai, kurie įgija plačią įtek
mę pasauly. Bagdado Ka
lifas Omaras, vieton Salia
mono bažnyčios išstato ma
hometonų mečetę. Nuo to 
laiko iki dabar Jeruzolimą 
valdo mahometonai — se
niau Bagdado kalifai, o da-' minėjome, yra svarbus pla- 
bar turkai. Tiktai 1099 me-'čiausiai visuomenei. Tiki- 
tais Jeruzolimas ant trum- mes, kad visuomenė padės 
po laiko buvo papuolęs į ran- juos atlikti kuopasekmin- 
kas krikščioniškų kryžeivių, ginusiai.
kurie, po vadovyste Rymol (“Naujienos”) 
popiežių, būtinai įsigeidė at
kariauti Kristaus grabą. 
Trumpą laiką palaikius!
krikščionims Jeruzolimą, jį 
vėl užvaldė sultanas Saladi- 
nas.

Šiuomi laiku Jeruzolimas 
turi virš 60,000 gyvento jų.iš 
kurių 7,000 yra mahometo- Į 
nai, 13,000 krikščionių ir. 
40,000 žydų.

Jeigu Jeruzolimą užka- 
kad 
įsi-' 

An-

j met bus paskelbta peticijos 
tekstas ir jos parėmimui bus 
renkama parašai visoje ša
lyje. šituo tikslu jau dabar 
mėginama užmegsti ryšiai 
ir su kitų tautų organizaci
jomis.

ja registravimosi tvarka. Ji 
palies dešimts tūkstančių: 
lietuvių. Chicagos Darbi
ninkų Tarybos komitetas'- 
pasistengs suteikt patarna
vimą lietuviams, gyvenan
tiems šiame mieste. Savo* 
sumanymais jisai pasidalins 
ir su kitomis kolionijomis.

Darbai, apie kuriuos čia

Kare! Karė!

riaus anglai, o išrodo, 
užkariaus, tuomet gal

giu valdžia iškilmingai 
siekė užkariauti Zioną.

Is laikraščiu
Kviečia ginti.

Po kratų, rugs. 5 d. šių 
metų, socialistų ir P. P. Dar
biu. Unijos sėdybose visų 
Jungt. Valstijų plotu, prisie
kusiųjų teismas, Jungt. Val
stijų valdžios paskirtas iš
tirti vadinamų “vokiečių ša
lininkų” veikimus, išnešė ap
kaltinimo nuosprendį prieš 
167 Pas. Pram. Darb. (I. W. 
\V.) veikliausius narius. Ši
tie nariai tame nuosprendyj 
kaltinama pasikėsinime at
ginę tvarką griauti, strei
kus kelti ir namuose kare 
trukdyti, besipriešinime re
gistravimui ir mokinime 
darbininkų “darbdavių pel
nams priešintis.”

Taigi, draugai darbinin
kai, atsiminkite, kad šita by
la nėra reikalas tik tų, kurie 
yra areštuoti. Ji liečia rei
kalus visų darbininkų Jung. 
Valstijose, ir visi darbinin
kai privalo padėti mums iš
laimėt]. Paaukuotas doleris 
šitos bylos reikalui bus ap- J p. o. g. d.

Ar tu norėtum matyt Europos kor< 
'Ar nori matyt karės Francijos, Ita 
jos, Rusijos ir Turkijos? Kaip jie 
kriauja ore- ir su submarinais ma
riose? Kaip jie mobilizuoja? Ameri
koniškus kareivius, kaip Rusijos ka
reiviai atiduoda savo pozicijas laike 
revoliucijos ir kaip jie grįžta fron
tai! ir daug kitų žingeidžių kares pa
veikslų. šitn visą gali matyt savo 
namuose už mažai išlaidų. Per pa
skutines kelias dienas mes esame ga
vę dėl “stereoskope” daug skirtingų 
paveikslų nuimtų Europos karės, lau
kose. “Stereoskope” yra pagerintas 
stiklas yra geras, nes padidina pavei
kslus iki 3 pėdų ir per jj viskas atro
do tarytum gyva.

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

Universal Sales Co.
Dept. 777 , •

North Winchester Avenue, 
CHICAGO, ILL.

937

NAUJOS KNYGOS.

16 lietuviškų šokių, himnų Ir t. t; 
dėl visos orkestros 10 knygų $4. Dėl* 
Beno 10 knygų, 20 lietuviškų rinki
nių, Šokių maršų ir t. t. $4- Dėt 
Piano arba vargonų 18 lietuviškų v«<- ' 
kalų ?1 Knyga išsimokinimo noh| : 
lietuviškoj kalboj be mokytojo. $1.50 ' 
parduodu už $1.00 ant visokių instro- 
men tų arba dainavimo 8 lekcijos.

G. A. BARONAS
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taip-pat jokiu būdu negali
ma užginčyti.

Centas, žinoma, nedidelis 
pinigas, bet jisai parodo ge
rą žmogaus širdį, jo rūpestį.

Taigi, negalima užginčy
ti to fakto: yra žmonių, ku
rie nieko gero nevelija soci
alistų laikraščiui, 
laikraštis remtis 
žmonėmis?

Jeigu kas sako, kad svie
te nėra begėdžių, tai klysta 
labai. Sviete yra begėdžių 
ir, nors nedaug jų randasi ir 
socialistuose.

*

Pasiskirst§ darbus. Na, bet ’nes aplinkybės (apie kurias LAISVOJ H tai turbūt, jau toks papro-'jau rūpinasi Pild. Kdm.),tai PIGIAU GRYBŲ.

tokiais

> “LAISVE” | 
i Eina du sykiu savaitėj: Utar- g 
j ninkais ir Pėtnyčiomis, 183 Ro- 8 
i ebling St., Brooklyn, N. Y. Lei- S 
! dile Lietuvių Ko-operatyviška 8 
i Spaudos Bendrovė, 455 Grand g 
Į St., Brooklyn, N. Y. 8

I" Prenumerata metams: Ame- 8 
riko] — $2.50, Kanadoje ir už- g 
mbežiuose — $3.50; pusei me- 8 
tą Amerikoje — $1.25; Kanado- g 
ja ir užrubežiuose $1.75. g
Telephone Stagg 3878. g:

MONTELLO IR APIE-
> LINKĖS.

Visiems “Laisvės” drau
gams ir skaitytojams prane
šama, kad 15 d. gruodžio 
(subata) Montello, Mass., į- 
vyksta pirmas “Laisvės” 
naudai koncertas ir prakal
bos. Tą viską rengia mote
rų draugija “Birutė.” Lai
ke koncerto kalbės L. Pru- 
seika, “Laisvės” redakto
rius.
, Koncerto renginio komisi
ja susideda iš šių byrutie- 
čių: Duobienė, Vinkšnaitie- 
nė ir šemanskienė.

Taigi, visi montelliečiai ir 
apygardų lietuviai meldžia
mi ateiti į koncertą, nes nau
da eis socialistų visuomenės 
leidžiamam laikraščiui.

Pėtnyčioj, 14 d. grd. L. 
Pruseika galbūt skaitys pre- 
lekciją apie bolševikus Jr 
menševikus L. S. S. 17 kuo
pai, nors to dar tikrai nega
lima pranešti.

“Laisvę” 
žmonės. 
$20.00 algos, o kitas $18.00.

Tas rodo, kad juodu dir
ba ne už pinigą. Juodviem 
svarbu, kad tokiam milžiniš
kam centre, kaip New Yor- 
kas, būtų drūtas socialistų 
laikraštis.

Tai turėtų būti svarbu 
kiekvienam.

Bet ar yra svarbu? Atsi
randa žmonių, kurie netik 
kad neremia laikraščio vedė
jų ir leidėjų, netik kad nere
mia idėjos laikraščio leidimo 
bet dar šlykščiausiu būdu 
prikaišioja dolerį, arba Še
rus arba ką kitą.

redaguoja du 
Vienas jų gauna

“LAISVĖS’NAUDAI KON
CERTAS CHICAGOJ.
Kovo 9 d., 1918 m., Chica- 

goje įvyks milžiniškas kon
certas “Laisvės” ir “Naujo
sios Gadynės” naudai.

Mums praneša, kad L.S. 
S. 81 kuopa (Chicago j e, 
North Sidėj) vienbalsiai 
parėmė 59 kp. L. S. S. at-

K

Nuo pat “Laisvės” susi- 
tvėrimo pačiam laikraščiui 
palaikyti niekuomet nebuvo 
rinkta aukų. Tik pereitais 
metais buvo rinkta aukos, 
bet tai buvo aukos ne nor
maliam laikraščio leidimui, 
o tūlos bylos likvidavimui. 
Tai buvo išimtis.

Gi šiaip—nei seniau, nei 
dabar dėl pačios “Laisvės” 
leidimo nesurinkta nei cen
to.

O betgi “Laisve” eina du 
kart savaitėje už $2.50, tai 

j yra pagal savo tankumą ji 
’ yra pigesnė už “Kovą”, už 

“Keleivį” ir už daugelį tau
tiškų laikraščių.

Tą turėtų įsitėmyt kiek
vienas “Laisvės” draugas. 
Jisai turi žinot, kad “Lais- 

įvė” yra pilnai save pasilai- 
jkantis laikraštis.

Dr-as A. Montvidas.

KOSĖJIMAS.
Kosėjimas nėra liga, — 

symptomas tūlų ligų. Kosė
ti prisieina ir kokliuše, ir 
bronchityj, ir džiovoj, ir 
plaučių uždegime, ir tonsilų 
uždegime, ir tūlose dipthe- 
rijos formose, ir daugelyj 
kitų atsitikimų. Kaip grei
tai atsiranda gleivinės kvė
pavimo aparato plėvės iri
tacija (dilginimas bei kute
nimas), taip greitai praside
da kosėjimas. Nervų, atei
nančių į plaučius, iritacija 
irgi sutveria kosėjimą. Iri
tacija nosyj ir ausyj, uvulos 
(liežuvėlio) ilgumas, dideli 
arba.uždegti tonsilai yra ko
sėjimo priežastimis. Vėmi-‘ 
mo centro stimuliavimas 
meduloj gali padaryti kosė
jimą, kuris gali būt surištas 
su vėmimu. Nesvarbu išdės
tyti visas kosėjimo priežas
tis, bet svarbu nurodyt, jog 
jis paeina nuo daugelio prie
žasčių. Šitokis žinojimas 
duos skaitytojui suprast,jog 
vaistų nuo kosulio būt ne
gali. Tiesa, galima vaistais 
nusilpninti muskulus, kurie 
daro kosėjimą arba galima 
sumažinti iritacija, kad ko
sėjimas sumažėtų arba iš
nyktų, bet tai daryt galima 

Įtik tuomet, kada yra tikra

Gerb. Red. ir Adm.
Knygą “Vokiečių Karei

vio Atsiminimai”, aplaikiau. 
Širdingai ačiuoju. Skaičiau 
ir anglų kalboje. Vertimas 
jūsų labai gerai atliktas. 
Technika taip-pat gera. Vi
sais atžvilgiais knyga verta 
jos kainos ir turėtų ras
tis kiekvieno susipratusio 
darbininko stuboje.

Dar kartą sakau • ačiū. Į žinia, nuo ko kosėjimas pa- 
Draugiškai jūsų,

V. Andriulevičius.

Plaučių plėvės uždegime ko
sėjimas būna skaudus, kan
kinantis ir sausas arba ne
toli sausas, todėl jis blėdin- 
gas ir turi būt stabdomas. 
Bronchų uždegime seni 
žmonės negali lengvai iško- 
sėti skreplių ir kosėjimas 
gali būt sausas arba šlapias. 
Čia jau nestabdyt kosėjimą 
reikia, o paliuosuot skreples, 
kad jos galėtų lengviau išei
ti. Emphysemoj (plaučių 
išsipūtime), kuri paeina ar
ba nuo pirmesnio kosėjimo 
arba sunkių kilnojimų, pūti
mo, plaučių ligų,ar ko kito, 
kosėjimas irgi yra sausas ir 
nenaudingas, todėl jis turi 
;)ūt stabdomas. Uvulos ilgu
mas, tonsilu didumas dėl 
uždegimo, gyslų išsipūtimo 
jei mėsų peraugimo taipgi 
gimdo nenaudingą kosėji
mą.

Kaip matote, esama nau
dingo arba reikalingo kosė
jimo ir blėdingo arba nerei
kalingo kosėjimo. Pastara
sis gali būti stabdomas ir 
neretai turi būt stabdomas. 
Jo stabdymui galima vartot 
arba vaistus, arba tinkamą 
orą, arba kitas priemones, 
kurie pritaikomi pagal ligą] 
ir reikalą. Čia jau žinoji
mas yra būtinai reikalingas 
ir tik patyręs daktaras gali 
pasakyt, kokiame atsitikime 
ką vartot. Bet kadangi di
džiuma žmonių nemoka at
skirti vienos ligos nuo kitos 
ir nesupranta, nuo kokios 
priežasties atsirado kosėji
mas tame ar kitame atsiti
kime, todėl patartina niekad 
nestabdyt kosėjimo, kol nė
ra tikros žinios, jog jis ne
reikalingas, nes nuo kosėji
mo mirtis neseks, o nuo su
stabdymo gali sekti, jeigu 
jis sustabdytas tuomet, kuo
met jo reikėją

Dr. A7 Montvidas.

Ką turi žinot ‘laisvės” 
draugai?

Yra žmonių, kurie mums 
netik nieko gero nevelija,bet 
stengiasi dar užkenkti.

Negalima užslėpti vieno 
stambaus fakto: kada perei
tą vasarą “Laisvei” buvo ga
na sunku ir męs turėjom lik- 
viduot tūlą bylą dėlei vienos 
korespondencijos, tai prisi
ėjo atsišaukti į skaitytojus. 
Tuomet tai ir pasirodė, kas 
“Laisvei” gero velija, o kas 
ne.

Buvo labai daug žmonių, 
kurie nei vienu centu nepa
rėmė laikraščio. To nerei
kia užginčyti. Buvo daug 
sociaHstų kuopų, kurios nei 
cenUte kairiųjų

■■■

eina, tame ar kitame atsiti
kime, nes jo sustabdymas 
kartais gali privesti ligonį 
prie mirties. Todėl visokie 
plaučių balzamai, kosulio ci- 
rupai ir kiti patentuoti ir 
nepatentuoti vaistai neturi 
būti vartojami. Imkime, 
pneumonijoj (plaučių užde
gime) kraujas sunkiasi į 
plaučius, oro pūslelės prisi
pildo skystimo ir darosi sun
ku kvėpuoti. Neiškosėji- 
mas tų medžiagų, su kurio
mis ir bakterijų daug išsi
mėtą, reikštų mirtį ligoniui. 
Tiesa, pneumonijos pradžio; 
kraujo išsisunkimo da nėra 
ir kosėjimas būna sausas,to
dėl jis yra nenaudingas ir 
kartais gerai jį sustabdyti 
iki tam tikram laikui. Ar
ba—džiovoj pirma būna sau- 

i sas, skaudus kosėjimas ir jis 
I turi būt stabdomas, bet ka
da pasidaro plaučiuose me
džiagos, tuomet jos turi būt 

Į iškošė tos ir išspjautos.
.. . ■ .. ..OfcK'.-f L;

KREISLERIS.

i ir'V A slal)stytis komitetų’bus galima ir visus trūku- Y K LA | pečių ir skųstis “pareigų ’mus geriau sutvarkyti, bet 
sunkumu.”

Dabar pažvelgsime į tas kad męs bent tiek darbo ga- 
“priežastis,” į tuos “praei- lime atlikti, 
ties patyrimus” dėlei kurių, 
“kasžin ar gali rastis noras 
dirbti ir ateityje.”

Svarbiausia priežastis, tai 
kad “straipsnis prisiųstas 
‘M. B.’ redakcijai išgulėjo 
penkias savaites be jokio j kompanija.(apdraudos kom- 
paaiškinimo.” Todėl “kas Įpanija) 
gali užtikrint, kad ir ateity-: Suvienytose Valstijose yra 
je juos (straipsnius) ncpa.-;22 milionu vyrų tarpe 18 ir 
tiks toks pat likimas.” O 44 metų. Iš to vyrų skai- 
kas aršiausia, tai “gal pasi- čiaus 10 milionu yra nevedu- 
elgiama panašiai ir su kitų‘šieji, tai sudaro 45% 
draugių straipsniais.

Rodosi, d. R.-Herman ga- augusių vyrų nenori įstoti į 
Įėjo žinoti, kad jos straips- ženybinį gyvenimą, tai tur- 
nis tilps “M. B.” antrame būt juos verčia prie to gy- 
numeryje, nes buvo tai pra- veninio aplinkybės, 
nešta per “Kovą”, kad “dė
lei tūlų priežasčių nei d. R.-’tinė kapitalizmo sistema ar- 
Herman straipsnis negalėjo do šeimynį gyvenimą, jo vie- 
patilpti į šį num.” Minėta-!ton dėdama “laisvosios mei- 
sis straipsnis irgi nebuvo ’ lės” principą.
niekas daugiau, kaip tik sa- -------------
vo rūšies “nuopelnų rapor-w i - i - 

I tas.” kiek laiškų parašyta, KfiW YOfkO SpIClUlkOS 
kiek kopertų sueikvota, kiek 
krasos ženklelių ir t.t. ir 1.1.

Visų pirma, reikia atsi
minti, kad “M. B.” nėra lei-( 
džiamas, kad tik specialiai1 galima gauti pas šiuos drau- ■ 
talpinus keno nors raportus. gUs:
Išeina sykį per mėnesį ir tik | Newark, N.J., 8 Merchant 
šešiolikos puslapių. Iš “Ko- PL? pas A. Ždyna ir 221 j 
voje” tūpusio pranešimo ga-!Ferry st., pas Ig. Bečį. i 
Įėjo matyt, kad Jos straips-! Cliffside, N. J., pas K.

žihiii iiiiiiiiithi n rm
DĖLEI “KODĖL NEVEI

KIAMA?”
“Laisvės” num. 93 š. m. d. 

M. M. Račiūtė - Herman 
“aiškina,” kodėl tūlos buvu
sios L. M. P. S. vadovės ne
veikia. Dėlei išaiškinimo to 
klausimo ji išvokuoja visus 
savo nuopelnus ir iš to da
ro abelną išvedimą. Gal to- 
kis jos aiškinimas būtų ir 
geras, jbi ji pasakytų tikrą
sias savo neveikimo priežas
tis. Dabar to viso nėra, o 
kas aršiausia, kad prideda 
visokių nebūtų dalykų visą 
istoriją, d. R. - Herman sa
ko, kad ji nenori, kad “Mo
terų Balso” redakcija užim
tų panašiais dalykais 
Sus-mo organe, kurią 
galima pašvęsti kam 
geresniam.” ( Matyt, 
straipsniai nelabai 
malonus tūlom buvusiom va-1 
dovėm, kad ir jos pradeda 
išsijuclint. Ten pat autorė 
susirūpina ir netilpimu su
važiavimo protokolo refe
rendumo ir skyriais, kurie 
neįvesti, c

Čia turiu pasakyti, kad 
redakcija su protokolo refe
rendumu niekė bendro netu
ri, tai darbas buvusios sek
retorės ir Pildomo Komite
to, o apie skyrius, tai, d. R.- 
Herman, pervėlai pradėjote 
rūpintis. Ar daug jūs ką į 
tuos skyrius esate parašę? 
Ugi daugiau, kaip metus 
laiko nei eilutės. Jei taip, 
tai neturite nei mažiausios 
tiesos prikaišioti ir kitoms.

Pirmiaus, negu prieisime 
prie suradimo priežasčių, 
kurios atšaldė tūlas buvu
sias vadoves nuo veikimo, 
noriu priminti keliatą žo
džių apie d. R.-Herman aiš- 
kinimasi. Ji kartas nuo kar
to išduoda tokius savo rū
šies “raportus.” Ir šis ra
portas nėra niekas daugiau, 
kaip tik išskaitliavimas sa
vo atliktu ir neatliktu darbu. 
Tokius savo nuopelnų skait- 
liavimus galima pavadinti 
tiktai pigios vertės pasigy
rimu.

Drg. R. Herman sako,kad 
ji turi daug darbo ir jai ne- 

I lieka daug laiko dėl L. M. P.
S., nors ji dėl jo norėtų ir 
da tiek dirbti Tam darbui 
ji priskaito visą eilę 'komi
tetų ir kitokių ištaigų.

Sako, kad ji turėjo daugi 
darbo Tiesų Pagelbos drau
gijoje. Tiesa, toji draugija 
buvo ją pasamdžiusi tūlam 
laikui išpildyti šaukiantiems 
kariumenėn paliuosavimo 
blankas. Bet tai buvo tik 
trumpas .laikotarpis tam 
darbui. Tas komitetas pra
dėjo rūpintis tik šaukimo 
kariumenėn laike, t. y.,liepos 
mėn. pabaigoj ir rugpjūčio 
mėnesyje. Gaila, kad d. R.- 
Herman nepasako, ką ji vei
kė nuo spalio mėn. 1916, t. 
y., nuo išėjimo pirmo nume
rio “Mot. Bal.” iki liepos 
mėn., 1917 m., kad neparašė 
nei eilutės nei į vieną sky
rių, kurių ji taip pageidau
ja.

Vėla sako, kad “rugpjūčio 
mėnesyje susitveręs N. Y. 
Teisių ir Taikos kbmitetas 
uždėjo savo pareigas.” Man 
rodosi, kad jau šio komiteto 
pareigii sunkumu” tik jau

dabar tai labai džiaugiamės,

t

K. Petrikienė.
Lapkričio 2-, 1917.

ŠEIMYNIŠKAS GYVENI
MAS JRA.

Equitable Life Insurance

apskaitliavo, kad

jeigu veik pusė vyrų, su-

vietą 
būtu 
nors

tie 
buvo

i

Ne kas kitas, kaip dabar-1

Liet u viii, at ydai!
Laisvės” koncerto tikietų'

nis tilps sekančiam nume- , 
ryje, bet nieko nelaukus, pa
reikalauja sugrąžint. Kada 
gauta pareikalavimas su
grąžint, tai kokio jūs da pa
aiškinimo norite? Juk jūs 
taip-pat neaiškinote, dėlko 
norite, kad būtų sugrąžinta. 
Pakol pasiunčiau Į Philadel
phia pareikalavimą, kad su
grąžintų tą straipsnį ir pa
kol sugrąžino, tai ir išėjo 
tos penkios savaitės. Tasai 
straipsnis būtų galėjęs “M. 
B.” tilpti, kad ir sekančia
me numeryje, daug anks
čiau, negu kad tilpo “Laisvė
je.”

Stebėtis tik reikia, iš kur 
tiek drąsos randasi, kad ap
simetus “nežinojimo” skrai-

Steponavičių.
Central Brooklyn, 79 Hud-! 

son Ave., pas J. Jušką.
Jersey City, N. J., 202 

Wayne St., pas D. Pilką.
Elizabeth, N. J., pas Plun- 

gį-
So. Brooklyne — pas V. 

Janušką.
Brooklyne — “Laisvės” o- 

fise, 455 Grand St., K. Liut
kaus krautuvėj, 131 Grand 
St.; pas kriaučių delegatą 
S. Pavalkį ir kitus.

Bayonne, N. J. — pas J. 
Trakimą.

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

Ar žinote, kad dabar 
Rusijos rublis yra pi
gesnis, negu pirmiau 
Lietuvoj, vasaros metu | 

j po šilto lietaus grybai? 
I Taigi, kurie turite Ru

sijoj giminių, pasisteng- 
Į kite jiems pasiųsti pini- 
I gų, o kurie manote grei- 
I tai grįžti į Rusiją, da

bar siųsikite pinigus į
Į valdišką banką,nes par-" 
Į važiavę be jokio vargo 
j galėsite atsiimti. Atsi- 
! minkite, kad tik dabar 
j tokia puiki proga, nes 
9 greitai rublio vertė pra- 
į dės kilti, tuomet jau bus 
j vėlu.

“Laisvės” agentūra 
I siunčia dienos kursu. 
9 Kurie manote siusti ar 
j giminėms, ar į valdišką 
9 banką, tuojaus kreipki- 
8 tos i “Laisvės” agentu- 
I ra.
Į Siunčiant pinigus į 
Į valdišką banką, privalo- 
| te laiške parašyti pilną 
i vardą ir pavardę, kiek 
3 turite metų, tėvo ir mo- 
E finos vardą, jeigu vedęs, 
| tai pačios vardą, užsiė- 

mimą ir vietą gimimo, 
Js t. y., kainą, valsčių, pa- 
S vietą ir guberniją.

Į Rusijos valdišką 
S banką — “v Gosudar- 
$ stvennuju Sberegatel- 
I nuju Kassu” galima sių- 
fi st i kiek tik norite.
§ Rublio kaina kasdien 

mainosi, todėl čia ir nė
ra galime paduoti, geriau- 
I šia klauskite laiškais.
| Laiškus ir pinigus 
m siųskite šiuo adresu: 

“Laisvė”, 455 Grand St.,
j Brooklyn, N. Y. 

J “Laisvės” Agentūra.

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

AT YDAI BROOK LYNO IR APIE- 
LINKĖS LIETUVIAMS.

Garsusis smuikininkas,
Kreisler, perstojo davęs kon- negalima skųstis. Nuo rug-1 
certus iš priežasties didelių pjūčio mėnesio iki dabar,tas 

komitetas parašė tik vieną 
atsišaukimą prięš rinkimus. 
Daleiskime, kad ir daugiau 
būtų kas veikiama, tai, rei
kia atminti) kad tame komi
tete yra 15 narių, kurie visi1

persekiojimų, užtai kad jis 
yra Austrijos pavaldinys.Už 
neužbaigtus koncertus Krei- 
sleris turėjo gauti 85,000 do
lerių.

Gražus
*•" Z ..v-

ste, skleist tokius spėlioji- lTAISAU'i,ra^S;i,5,auko',sit’ 
mus, kaip kad “gal ir su ki
tų straipsniais panašiai el
giamasi, tai todėl ii’ liko tie 
draugių pasiryžimai vien tik 
gražiais pasižadėjimais.”

Jeigu d. R.-Herman klau
sia informacijų, o ne ypatiš- 
kumus varinėja, tai ve ką i 
galiu atsakyti: nei d.R.-Her-j 
man, nei kitų rašiniai (kurie 
tik buvo galima sunaudot),! 
nebuvo paniekinami. Da 
daugiau, d. R. - H. ir ki
tos, kurios tik gali šį tą pa
rašyti nuolatos buvo kvie
čiama rašinėti ar tai laiš
kais ar tai ypatiškai. Bet 
kurios jau taip pasistato sa
vo “aš” augščiau už viską', 
tai jau ne redakcijos kaltė.

Šitokia taktika ir šitoki iš
vedžiojimai, tai gal tik d. R.- 
H. išrodo naudingi Susivie- 
nyjimo labui. Jeigu męs vi
sos būtume tik tiek dirbę ir 
rūpinęsi, tai šiandien netik 
kad savo organo neturėtu
me, bet nei paties Susivie- 
nyjimo nebūtų. Kad “M. 
B.” yra daug trūkumų, tai 
męs ir pačios tą matome, 
bet kad prie dabartinių ap
linkybių, kada nuo savo kas
dieninio užsiėmimo telieka 
vos tik pusė nedėldienio 
(kartais, nei tiek nėra), tai 
męs negalime visus trūku
mus užpildyti. Mūsų drau
gės, kurios rūpinasi organo 
“M? B.” ir Susivienyjimo 
pakėlimu nesirūpina vien tik 
savo “nuopelnų” skaitliavi- 
mu, bet anos (Urba kiek iš- 

’ gali. Kada gal bus geres-

I

murinu,nlei- Į 
storuoju, cementuoju ir pentinu.

Kainos 
Duodu rodą dykai, 

toliau, 
kale kreipkitės ypatiškai ar

lietuvis turi perskaityti 
NAUJĄ KNYGĄ

Kas tai yra
RELIGIJA?

savo darbą garantuoju, 
einamos.
reikalavimo važiuoju ir

1 ž ' Toje knygoje yra nurodytas religi- pri- ' • • ---- ------
Ant 
Rei- 

laišku.

šapos adresas: 46 Power Street 
Gyvenimo vieta:

522 Lorimer St., Brooklyn. N

jos atsiradimas ir jos veikimas nuo- 
pat pirmpradinio žmogaus iki mušti 
dienų.

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

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

Pradžia 
2:30 vai. 

po 
pietų.

Antras 
Metinis 

“ L ai s v ė s ” 
Koncertas

ir
Balius 
įvyks 

16 Gruodžio
(Dec.) 

1917 m.
Labor 

Lyceum
Hall 
957 

Willoughby
Ave., 

Brooklyn,
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KORESPONDENCIJOS

savo

P. Kienels

K. Raudonis

memis

Dėlei stokos

Republikonų 
irgi 1__

Tenai turėjo

Gal miesto valdžia 
nebūtu atkreipus 
tai, jeigu nebūtų 
namu darbininku 

mat, dabar kek-

CUSTER, MICH.
Šios apielinkės lietuviai 

tamsus, nesusipratę, jokių 
darbininkiškų laikraščių ne
skaito, o jeigu ir skaito, tai 
šlamštą. Kas užsimena apie 
darbininkišką laikraštį, tuo
met tą vadina “ciciliku.”

Randasi susitverus lietu
vių parapija, pasivadinus 
“švento Antano*/’ girdėjau, 
kad banke turi pinigų $99. 
Lankėsi keliatą sykių ir ku
nigėlis, bet dabar, girdėjau, 
įšvažiavo i Grand Rapids,

nas “cicilikas” gali viską pa
gal savo kurpalį padaryti.

Čia dalis lietuviu turi nu
sipirkę savo ūkės ir, rodosi, 
gyvena geriau už tuos, ku
rie dirba dirbtuvėse. Jeigu 
kurie norėtų pirkti ūkės, pa
tartina nesikreipti pas a- 
gentus, bet atvažiuoti pas 
kokį nors ūkininką - lietuvį 
ir viską patirti. Lietuvis, 
gyvenantis ant farm o s, gali 
geresnes ir teisingesnes in
formacijas suteikti, negu a- 
gentas. Tankiai agentai ir 
'•"ratuna žmones.
/ tęetuvis ūkininkas.

Lapkr. 17 d. buvo koncer
tas ir prakalbos. Rengė 
choras. Minimas choras lig- 
šiol buvo po globa L. M. Df 
ir tuo vardu vadinos, bet da
bar nuo 10 d. lapkr. apsiskel
bė save neprigulmingu, bet 
da sau vardo nepasiskyrė. 
Dauguma vietos dailės my: 
lėto jų mano suvienyt į daik-

REDAKCIJOS ATSA
KYMAI.

Antanui RazukeviČiui, Ho 
lyoke, Mass 
vietos šį sykį negalime su 
naudoti apie kriaučiaus 
kalbėtojo prakalbą. *

Vytautui J. Margiui. — 
Negalim patalpint dėlei gy 
venamojo momento apttnky

Lapkr. 14 d. L. T. N. 
Draugijos buvo paskaitos. 
Prelegentas—F.J. Bagočius. 
Tema buvo “Popiežiai.” Pa
skaita žingeidi. Bagočius 
sakėsi turįs parašęs didelę 
knygą toje temoje, kurią 
neužilgo atiduosiąs spaudom 
Medegą knygai rinkęs per 
keturis metus ir dabar ket
virtą sykį perrašinėjąs.

padarytų 
Tuomet visi ėmė 

Broliai katalikai, 
savo tarpą

Gi L. S. S. 17 kp. rengiasi 
prie veikalo “Alkani Žmo
nes”, kurį statys scenoj po 
naujų metų (dienos pasisky- 
rę dar neturi).

šalintu iš svetainės Raub- 
naitį ir dar keliatą ypatų, 
kurios, jų nuomone, galėjo 
kenkti priėmimui rezoliuci
jos. Kada pastarieji atsisto 
jo ir patraukė durų linkui, 
tuomet sukilo veik visa pub
lika ir pasekė paskui juos. 
Svetainėj pasiliko keliatas 
seniu ir keliatas moterų.

pasakyta, kad prisirašė prie 
kuopos 11 vasario, 1910 me
tų, o turėjo būti 11 d. vasa
rio, 1907 metų. Taigi L. S. 
S. išbuvo a}he 11 metų.

Randasi ir švento Antano 
draugystė, prie kurios pri
klauso septyni nariai. Bu
vau .tos draugystės susirin
kime ir patariau, kad ją per
organizuotų 
laisvą, 
šaukti 
neįsileiskime į

So. Bethlehemas, tai yra 
gera vieta visokiems “biz
niams,” todėl pastaruoju lai
ku čionai priviso ir merginų, 
kurios užsiima pardavinėji
mu savo kūno; priviso jų 
tiek daug, kad net miesto 
valdžia atkreipė atydą Į tai 
ir pradėjo medžioklę ant tų 
nelaimingų merginų. 16 d. 
lapkričio policija suradus 
tik vienam bloke ant 2nd ir 
School Sts 18 tokių mergi
nų, o kiek jų randasi visame 
mieste? 
ir dabar 
atydos į 
trūkumo 
gyvenimui 
šės išvejamos ir namai 
n o m u o j am i d a r bi n i n ka m s

ROCKFORD, ILL. 
Pranešimas.

2 d. gruodžio, svetainėj 
po N1010 S. Main St., bus 
susirinkimas Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų draugystės. Pra
džia 2 vai. po pietų. Visi 
nariai malonėkite atsilanky
ti, nes bus renkama nauja 
valdyba.

Rašt. O. Valiulienė.

ryt vieną didelę dailės drau
giją, tuomet ir vardą duot 
atsakantį.

Vakaras pavyko visais at
žvilgiais: drg. S. Michelso-į 
nas pasakė puikią prakalbą 
apie “prasmę dailės”, o drg.! 
A. Bačiulis vadovavo chorą] 
dainose, pasirodo, kad drg. | 
A. B. per ilgą laiką būdamas i 
choro nariu, netik išmokoj 
gerai dainuot, bet jau gali 
ir kitus mokint, nors ant to 
spec i ai i škai nesimok i nęs.

Po viskam buvo šokiai.

ELIZABETH, N. J. 
“Deportuos” socialistus.
11 d. lapkričio buvo mitin

gas šv. Kazimiero draugys
tės. Susirinkime tapo pas
kirti delegatai, kurie vaikš
čios po šventųjų draugijų 
susirinkimus ir kvies jas 
prisidėt prie reikalavimo, 
kad valdžia visus socialistus 
ištremtų už keliolikos mylių 
nuo miesto. Tokį p rasim ą- 
reikalavimą siųs į Washing- 
toną, kad valdžia panašiai

MARLBORO, MASS.
Iš mūsų miestelio niekad 

nesimato jokios žinutės,nors 
čia lietuvių randasi 14 šei
mynų ir 12 pavienių — 10 
vaikinų ir 2 merginos. Tar- 
•pe,.lie tuvių jokio veikimo nė
ra.' Apšvieta stovi žemai, 
didžiuma vakarus praleidžia 

‘karčiamose, ypatingai pasi
žymi vaikinai. Laikraščių 
pareina mažai — “Laisvė”, 
“Kova”, “Naujoji Gadynė”, 
"Keleivis” ir “Kardas”, bet 
ir tų nėra kam skaityti. Jei
gu pasiūlai laikraštį paskai
tyti, tai gauni atsakymą: 
“Neturiu laiko”, o jeigu pa
kalbini prenumeruoti, tai 
vėl atsako: “Neturiu pini
gų.” Bet karčiamose pralei
sti vakarus turi laiko ir pi
nigų.

L.. T. R. “Viesulą” moki
nasi veikalą “mobilizacija”, 
kurį mano perstatyt scenoje 
25 gruodžio, tai yra Kalėdo-

Bet ar žinote, už ką per- 
pyko šv. Kazimiero draugy
stė? Nagi 28 d. spalių Dar
bininkų Progresyvis Kliu- 
bas surengė protesto mitin
gą prieš kėsinimąsi imti į 
armiją ir nepiliečius. Žmo
nių prisirinko pilna svetai
nė. Tapo priimta tam tik
ra protesto rezoliucija ir jos 
kopija pasiųsta prezidentui 
Wilsonui, į vietos socialistų 
spaudą ir į New York Call 
dienraštį.

Dabar mūsų katalikai no
ri parodyti savo kvailumą ir 
Washingtone. Nebereikalo 
priežodis sako: “Jeigu pats 
nepasirodys, kad yra kvai
las, tai niekas ir nežinos.”

J. R. Buch.

lamacijų, ir monologų, ir šo
kių, ir solų su duetais, — 
žodžiu ir suskaityti nebega
lima. Choras sudainavo ke
liatą dainelių, kurios išėjo 
silpnai. Reikia pažymėti, 
kad solistai ir duetai ant 
steičiaus dainavo neprita
riant pianu ir tas labai pra
stai išrodė. Iš aktorių ge
riausia pasižymėjo J.Kurau- 
skas ir J. Satula. Apie ki
tus neverta ir minėti,tik rei
kia patarti rengėjams kitą 
sykį siunčiant ant steičiaus 
aktorius, geriau parinkti, 
kad paskui publikai nereikė
tų juos nuo steičiaus nu
švilpti, kaip kad dabar atsi
tiko.

PITTSTON, PA.
(Nuo niūsij korespondento).

Tautininkai per savo “ga- 
zietas” giriasi, kad čionai 
“Apdraudos ir Sveikatos” 
savaite “labai gerai nusise-

Li etu vi u
Kliubo prakalbo 
sustabdyto 
kalbėti neprigulmingas ku
nigas K. Petrošius iš Scran- 
tono. Kramolos malšintojas 
bijodamas, kad nauja para
pija neišdygtų, smarkiai su 
valdžios pagelba pasidarba
vo ir paskutinėj minutėj 
prakalbos liko sustabdytos. 
Kad jam tas pasisekė pada
ryti, tai net bažnyčioje per 
pamokslą 18 d. lapkričio pa
sididžiavo. “Kliubo komite
tas, girdi, atėjęs norėjo ma
ne įtikinti, kad tas bambiza 
yra tikras kunigas, bet jūs 
katalikai neklausykite, jis 
nėra jokis kunigas. Bile 
štorninkui uždėk atbulą kal- 
nierių ir bus toksai pat ku
nigas.” Taigi, tiesą pasakė 
kunigas .apie kunigą.

Broli, skaitytojau. Pra
kalbas bei susirinkimų lais
vę paveržė nuo mūsų kra
molos malšintojai. Jie tu
ri kardą savo rankoje, o męs 
nieko. ‘Kad nuo jų apsigy
nus, męs turime platinti 
žmonių tarpe tikrus darbi
ninkiškus laikraščius. Kiek
vienas skaitytojas turi po 
draugą, ir iki Kalėdų jis tu
rėtų prikalbinti jį užsipre
numeruoti “Laisvę”, “Kelei
vį”, “Naujienas” ar “Kovą” 
ir tik tokiu būdu męs galė
sime apsiginti nuo savo pri
spaudėjų. Juo mus labiau 
persekioja; tuo męs turime 
daugiau^ šviestis ir kitiems

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

Departmento.
šisai Bankierius siunčia ir maino pinigus sulyg pigiausių Čienių, 

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

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

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

norėdami sudrūtint savo po 
zieijas, bet tas nieko negelb 
sti — jų įtekmė puola, o so 
cialistų kįla.

J. K. Buch.

PHILADELPHIA, PA.
17 d. lapkričio buvo kon

certas L. S. S. 1 kuopos.Kon- 
certas visais žvilgsniais la
bai puikiai pavyko. Pirmiau
sia sudainuota Marselietė. 
Dainuojant publika sustojo. 
Moterįs, turėdamos ant ran
kų mažus kūdikius, irgi su
stojo. Pabaigus chorui dai
nuoti Marselietę, publika, 
delnų plojimu/privertė ant
ru kartu atkartoti. Paskui 
sekė programas ir pasibai
gus Vėl choras sudainavo 
Marselietę. Aktoriai, daly
vavę programo išpildyme,la
bai puikiai pasižymėjo.

Buvo pardavinėjama lite
ratūra. Žmonių susirinko 
apie 400; užsilaikymas bu
vo labai ramus.

Geistina būtų, kad ir tan
kiau tokius koncertus pa
rengtų.

J. č. Uolioms.

WATERBURY, CONN.
18 (L lapkričio buvo juokų 

vakaras Aušros choro. Pro- 
gnunaa labai platus, ten vis- 
:o 4 ir daįniį ir dęk-

nesį, kur kuopų delegatai iš
duoda raportus iš savo kuo
pų stovio ir veikimo. Iš pa
skutinio centro posėdžio 
kuopų delegatų raportų pa
sirodė, kad tvirciausios kuo
pos yra vokiečių ir lenkų, 
silpniausios latvių ir slova
kų. Lietuvių kuopa laikosi 
gerai, kuri pralenkus kai]) 
nariais, taip ir turtu angių 
kuopas.

Minimas centras 4 d. lap
kričio buvo surengęs balių 
su dainomis; dainavo vokie
čių vyrų choras. Dainos 
publikai labai patiko. Ba
lius pavyko, — pelnyta 
.$85.00.

SO. BETHLEHEM, PA.
(Nuo mūsų korespondento).

Bethlehem ir So. Bethle
hem (dabar abu miesteliai 
susivienijo ir nuo naujų me
tų jau bus vien as,kaipo 3-ios 
klesos miestas) gyventojų 
skaitlius kila labai smarkiai. 
Mat, amunicijos ir geležies 
išdirbystės vis didinama, vis 
daugiau ir daugiau darbi
ninkų privažiuoja iš kitur. 
Nors pastaruoju laiku pris
tatyta ir dar statoma tūks
tančiai naujų namų, bet vis 
dar neužtenka. Mat, dirbtu
vės greičiau didinasi ir dar
bininkų skaitlius greičiau 
auga, kaip galima pristatyt 

nei vieno ciciliko”! Prade-1nau™ nam>b Dabar Bethle- 
jhem Steel Co. agentai vaikš- 
tčioja po stabas ir jieško gy
venimui vietų naujiems dar
bininkams, už kuriuos pati 
kompanija apsiima atsakyt, 
jeigu kuris iš jų pabėgtų ne
užsimokėjęs.

Bethlehemo darbininkų 
klesinis susipratimas stovi 
ant žemiausio laipsnio. Kaip 
ekonomiškai, taip ir politiš
kai yra neorganizuoti. Nors 
čionai randasi visokių tautų 
darbininkų, bet socialistų 
kuopos gyvuoja tiktai tarpe 
šių tautų: anglų (dvi, bet a- 
bi stipriai gyvuoja, vokiečių, 
lenkų, lietuvių latvių, slova
kų ir žydų, kuri yra mišinis 
socialistų su anarchistais.

Visos kuopos turi sutvė
rė centrą, į kuriį eina po 
vieną delegatą nuo kiekvie
nos kuopos. Tas centras ląi- 
ko savo posėdžius sykį į m^-

EASTON, PA. 
Klaidos atitaisymas.
Laisvės” N........ , tilpusią

Išeina vėl Staknevičia kai-1 me straipsnyje “Žodis nus- 
bėti ir pasiūlo savo rezpliu-,kriaustojo, įvyko klaida:ten 
ciją. Už rezoliuciją balsuo-l 
ja apsimaskavęs vyras, j 
prieš — 28. Staknevičius 
sako: “Elizabeth’o katalikai 
sutinka su socialistu rezoliu
cija, už tai ačiū.” Iš publi-’ 
kos pasigirsta balsas: “žino
ma, kad sutinkame.”

Atsistoja duonkepis ir 
pradeda dejuoti, kad jie ren
gia, rengia ir nieko negali 
padaryti. Jis pasisako, kad 
sutinkąs atšaukti socialistu 
rezoliuciją. Tuo tarpu 
Staknevičius pastebi: “Jei
gu sutinki, tai kodėl rankos 
nekeli, kuomet reikia bal
suoti?” Duonkepis tyli.

Kaip matote,tai vietos ka
talikai jau veja savo kalbė
tojus nuo pagrindų. Vyčiai 
turi 5 narius ir šiose prakal-1 
bose du išmetė ląukan sykiu 
su seneliu Raulinaičiu, nes 
pasirodė esą neištikimais. Į 
tautiečių parengtas prakal
bas veik žmonės visai nesi
lanko. Tuo tarpu į socialis
tų parengimus prisirenka 
pilna svetainė ir prie kuopos 
rašosi ne po vieną, bet desėt- 
kais.

Nors klerikalai ir tautie
čiai deda visas pastangas,

LIETUVIAI, SKUBINKITĖS SU 
PAGELBA SAVO NAMIŠKIAMS

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

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

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

Blanka delei siuntimo pini tų Rusijon:
1) Vardas ir pavardė siuntėjo .....................................................
2) Teisingas adresas siuntėjo .........................................................
8) Kiek rublių siunčiate ..................  Kiek dolerių .....................
1) Vardas ir pavardė kam pinigus siunčiate .............................
2) Kaimas .........................................................................................
8) Gminas arba volostis................ ....................................................
4) Paskutinis pačtas arba miestas ............................................. ..
5) Pavietas, (Ujezd) ...........................................................................
6) Gubernija, Rėdyba .........................................................................
Diena.............................Parašas siuntėjo.........................................

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

BOSAK STATE BANK
SCRAINTOIN, PA.>' ’ g*

"V • ’ m Li eterių aky rims,

Rusijos Valdiškosios 
CEDIJIMO KASOS

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

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

ELIZABETH, N. J. 
Klerikalų veikimas.

Vietos klerikalai, sykiu su 
savo piemenėliu, pamatę an- 
glų spaudoj rezoliuciją, pri
imtą L. D. P. Kliubo prieš 
(kėsinimąsi imti į kariume- 
inę ii* svetimtaučių, neturin- 
J čių pirmų pilietiškų popierų, 
i labai pasipiktino. Ir štai ką 
i jie buvo sugalvoję: sušaukti 
visų šventų draugijų mitin
gus ir sykiu visiems atšauk
ti išneštą kliubo rezoliuciją, 
o paskui pasižadėti visiems 
eiti į kariumenę ir dar pa
reikalauti, kad valdžia visus 
socialistus išvarytų iš Eliza- 

, beth’o.
Prakalbos pavyko.] Kada tie šulai atsilankė j 

c perstatė savo 
sumanymą, tai draugysčių 
nariai juos iškoliojo.

Kada tas nepavyko, tuo
met norėjo, kad visos drau
gystės išrinktų po dvi ypa- 
tas i tam tikra komitetą, ku-
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ris stengtųsi socialistams 
užkenkti, kuomet jie rengs 
prakalbas. Bet ir tas nepa
vyko.

18 d. lapkričio buvo kuni
gas per pamokslą garsinęs, 
kad bus prakalbos ir persta
tymas. Kalbės kun. Kudir
ka. Įžanga 10c. Publikos 
susirinko apie 400; visi lau
kia perstatymo. Tuo tarpu 
pasirodo vyčių generolo po- 
močnikLs ir pasako, kad kal
bės apie moteris.

Šventas tu Jackau! Išlen
da vyras, apsirengęs mote
riškais drabužiais, nuteptu 

i ir praneša, kad kuni- 
>. Žmonės 

pradeda kuždėti, kad ten ir 
į 0. yra kunigas Kudirka. Ir 
30c. ]štai tuojaus pradėjo kolioti

MONTELLO, MASS. 
(iNuo mūsų korespondento).

Lapkričio 11 T. M. D. 85 
kp. rengė prakalbas. Kal
bėjo p. Z. Yankauskas iš 
Lawrence, Mass. Kalbėto
jas nekoks; jokio įspūdžio^ 
jokio efekto publikoj nepa
gamino, vien tik smarkiai 
purto galva ir šaudo žo
džiais, lyg iš kanuolės, bet 
tuos jo žodžius net sunku 
suprasti, nes viską velia ir 
velia... Publikos susirinko 
daug, bet bekalbant išvaikš
čiojo, tik pasiliko mažuma. 
Laike kalbos paduota kelia
tas raščiukų kalbėtojui, ku
riuose buvo klausiama “ar 
ištikrųjų T. M. D. pirko 
“Laisvės” paskolos bond- 
sus?” Kalbėtojui pripaži
nus, kad pirko, buvo vėl 
klausiama, ką mano pats 
kalbėtojas apie tai?” Čia 
p. Z. Y. mikčiojo, mikčiojo, 
bet visgi ant galo išsitarė, 
kad negerai. Tada likusioji 
publika sukilo, atsiliepė bal
sai : “Męs nenorim tos drau
gijos, kuri vietoje skleisti 
apšvieta, išleidinėti knygas, 
perka kardus ir paraką”, — 
ir išėjo, nors kalbėtojas Iš
sižiojęs da stovėjo ant pa
grindų ir norėjo ką tai sa
kyti. Aukų surinko $2.53 
lėšoms padengtf.

Lapkr. 18 d. L. T. N. D 
surengė prakalbas D r. Mon- 
tvidui.
Žmonių prisirinko daug,ne-' draugystes ir 
žiūrint, kad mažai tebuvo i 
garsinta. Kalbėtojas 
užduotį atliko puikiai

kė.” Rezultatų jie nepaduo- veidu ir į 
da. O tie rezultatai buvo go Kudirkos nebus 
štai koki:—.

Prirašyta naujų n ai
Parduota knygų už
Perskaityta paskaitų apie ’ Lietuvių Moterų Progresy 

sveikatą 00. vio Susivienyjimo
Gauta narių su Apsau 

gos suma
Išleista bliuznijimui

socialistų apie $100
Išmokėta S. Gegužiui ir 

Sirvydui apie 70 dolerių už 
“sugaištą laiką.” Taigi S. 
L. A. nariai gali pasidžiaug
ti taip “labai geromis pasek- dabar pasilikę tik

moteris.
Pabaigęs kolioti, prašė pub- 

000. liką palaukti, nes dar turįs 
ant (ką tai svarbaus pasakyti.

Antras išėjo Staknevičia 
iš Newarko. Jis ėmė apgai
lestauti, kad čia mažai esą 
veikiama. Girdi, pirmiau vy
čių kuopoj buvę 20 narių, o 

: 5. Pas
kui pradėjo plūsti socialis
tus už išnešimą rezoliucijos 
prieš kėsinimąsi imti į ka
riumenę ir ncpiliečių. Jis 

liko jsakė, kad, girdi, reikia lai
kyti už garbę, jei mus, lie
tuvius, ima į kariumenę. 
Pradėjo agituoti, kad susi
rinkusieji išneštų rezoliuci
ją prieš socialistus, nes jie 
apšmeižę visų vietos lietuvių 
vardą.

Tuo tarpu pasistoja sene
lis Raulinaitis, geras katali
kas ir sako: “Jei neturi apie 
ką geresnį kalbėti, tai kal
bėk apie supuvusias bulves. 
Męs geriau žinome, ką veik
ti ir kaip elgtis.”

Publika pradėjo delnais 
ploti ir šaukti: “Šalin kalbė
toją!” Staknevičia prašo, 
kad jo paklausytų, pirminin
kas bėgioja po svetainę, no
rėdamas publiką numalšinti, 
jo pagelbininkas žada ne
nuoramas net mušti, bet 
triukšmas vis eina didyn.

Kadangi pirmininkas šau
kia, kad tą triukšmą socia
listai sukėlė, tai tūlas socia
listas atsistoja ir, varde so
cialistų, prašo publiką nusi
raminti, kad kalbėtojas ga
lėtų užbaigti savo kalbą. 
Bet publika ir socialistui lie
pė atsisėsti ir nutilti. Tik 
tada publika nu rim o,kuomet 
Staknevičius apleido pagrin-

Vyčiai pašaukė policiją,ir 
vėl išlindo apsimaskavęs vy
ras. Išėjęs ant pagrindų 
pradėjo kolioti publiką ir vis 
prie socialistų kabinėjosi.

Vyčiai, norėdami išnešti 
prieš socialistus rezoliuciją,

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



A. Avercenko.

Neištikimybės
va, kad nepažadinus pačios, 
pradėjo rengtis.

Vertė Papliauška.

Kančios AR TEISINGAI ELGIASI 
TAS DAKTARAS.

ris, Puškinas, Aleksandras 
Makedonietis. Napoleonas, 
kada gimė,išrodė ant nenor- 
malio ir visi pranašavo jam 
mirtį, o betgi, žiūrėkit, kuo 
jisai užaugo.

Taigi,ar gerai elgiasi dak
taras Haizelden?

(Pabaiga)
—Asilevičiau, ar tu ne

matei mano sagučių ?
—Nelysk man į akis su sa

vo sugatėmis, — liūdnai pra
bilo Asilevičius.

—Ar tu kvailas, ar kas 
tau velnias! Ir kaipgi aš ap
sirengsiu be sagučių ?!

—Matomai po lova nukri
to! Jaunikis, eina pas sve
timą moterį ir nežino, kur 
sagutes pasideda.

Asilevičius, ištaręs šiuos 
žodžius, karčiai nusijuokė.

—Tu, Asilevičiau, perdaug 
nebaikauk, nes žinai, kad aš 

k baikų nemėgstu... Paskui 
gali išeiti velniava... Geriau 
palystum po lova ir pajieš- 
kotum sagučių.

—Gali ir pats susi j ieškoti.
—Ką tu sakai? !
Kvailevičius pašoko, susi

ėmė už galvos ir, dejuoda
mas, prabilo:

—Užsipuolei tu ant mano 
nelaimingos galvos!

Asilevičius atsiklaupė ant 
grindų ir pradėjo pirštais 
grabelioti, j ieškodamas sa
gučių.

Pati, pakėlus galvą ėmė 
jam pirštu rodyti:

—Žiūrėk, po komode... Ne 
ten... toliaus, į kairę... O, 
viešpatie ir koks tu netašy
tas stuobris, rodai kur sa
gutė ir tai negali surasti!

—Štai ji!
Asilevičius išdidžiai pa

ėmė sagutę ir, šluostydamas 
nuo kaktos prakaitą, pada
vė ją Trampai.

—Turi ištarti ačiū! Jeigu 
ne aš, tai tu jokiu būdu ne
būtum radęs sagutę, — pri
dūrė Asilevičius.

—Už tai esi vyras!
Juo Asilevičius darėsi silp

nesniu, nuolaidesnių, tuo 
Trampa daugiau ant jo 
pradėjo užsipuldinėti ir ko
manduoti be jokios sąžinės...

Trampa apsivilko, susišu
kavo, pabučiavo Asilevičiaus 
pačiai į ranką ir, pasisukęs 
prie vyro, tarė:

—Kvailevičiau, paimk žva
kę ir palydėk mane korido
riumi, nes laiptais lipdamas 
žemyn galiu sprandą nusi
sukti.

Asilevičius niurnėdamas 
uždegė žvakę ir pridūrė: 
. —Kvailevičiau, tartum jis 
nežino, kad mano pavardė 
ne Kvailevičius, bet Asilevi
čius !

—Gerai, gerai, nepyk, ga
liu tave pavadinti netik Asi- 
levičium, bet ii* pačiu velniu, 
tik pasviesk man, kad galė
čiau išeiti laukan.

Kada jiedu išėjo iš miega
mojo kambario, Trampa pa
reikalavo, kad Asilevičius 
paduotų jam humusą ir pri- 
gelbėtų apsivilkti. Kada A- 
silevičius išlydėjo už durų, 
Trampa pakišo jam ranką; 
Asilevičius norėjo paspausti, 

•neva atsisveikinti, bet tuo 
tarpu Trampas įspaudė jam 
ką tokį į delną ir pats nu
ėjo.

Asilevičius uždarė duris, 
atgniaužė saują ir pamatė 
ant delno dikčiai nudėvėta... 
dešimtuką...

Asilevičius taip įsižeidė to
kiu jo pasielgimu, kad net 
burnoj seilės pasidarė kai
čios. Sugniaužė kumšti, pa
grūmojo, dešimtuką įsidėjo 
į kišenių, sugrįžo j miega- 

.mąjį kambarį, šnairiai pa
žiūrėjo į savo pačią, kuri 
jau spėjo užmigti ir paleng- 

//I j

Chicagoj gyvena D-ras 
Harry Haizelden, apie kurį 
sužinojo visa Amerika pe
reitais metais. Tas dakta
ras skelbia, jog nevisuomet 
daktaras turi gydyt. Kaip 
kada būna tokių atsitikimų, 
kad daktaras privalo atsisa
kyti gydyti. Tokią nuomo
nę skelbia Drras Haizelden, 
netik skelbia, bet ir prak
tikuoja. Pereitais metais ji
sai atsisakė gydyt kūdikį, 
kuris užgimė taip nesveiku, 
jog gyvendamas būtų pavir
tęs idiotu.

Kas gi iš tokios gyvas
ties? — sakė D-ras Haizel
den. Juk toks kūdikis bus 
tai liga visai visuomenei.Dėl 
to paties kūdikio, dėl jo tė
vų ir dėl visos visuomenės 
daug geriau, jeigu idiotas 
mirs, nei kad jis gyventų .

Tuomet prieš daktarą Hai- 
zeldeną kilo dideliausia pro
testu audra. Ji stačiai kal
tino esant kūdikio žudytoju, 
sakė, kad jisai žemina dak
tarų garbe.

Dabar Chicagos daktaras 
vėl priminė apie save visai 
Amerikai. Hodzimų šeimy
noj užgimė vaikas, kuris,jei
gu gyvens, tikrai išaugs į 
nenormali padarą, į tikrą i- 
diota.

D-ras Haizelden sako, kad 
jokiu būdu neapsimoka tokį 
vaiką gydyti ir palaikyti jo 
gyvastį. Daug geriau bus, 
jeigu vaikas mirs; tai išeis 
ant naudos tėvams, pačiam 
nelaimingam kūdikiui ir vi
sai visuomenei, kuriai svie
te nereikės užlaikyti idioto.

D-ras Haizelden užduoda 
vaikui tokiu vaistu, kurie 
laipsniškai veda jį prie mir
ties.

Šitą savo pasielgimą D-ras 
Haiselden labai smarkiai 
teisina. Tėvai klauso dakta
ro.

Bet šiai]) jau žmonėse ei
na murmėjimas. D-ras Hai
zelden ir Hodzimai jau gau
na grąsinančių laiškų ir sa
ko, kad jeigu tėvai nesiliaus 
davę kūdikiui tų nuodingų 
vaistų, tai užmušiu ir tėvus 
ir tą daktarą. Hodzimienė, 
išsigandusi tų grasinimų,jau 
bežadanti neduoti vaikui 
prirašytų vaistų ir tuo bū
du leisti jam užaugti idiotu.

Bet daktaras gauna ir ki
tokiu laišku. štai, viena 
New Yorko moteris rašo 
daktarui sekama laiška: “aš 
turiu 13 metu broliuką, ku- 
ris gimė bepročiu. Męs ne
galėjom užlaikyti jį namieje, 
tai nusiuntėm į pamišėlių 
narna. Jisai randasi tame 
name jau penki metai. Jam 
darosi vis blogiau ir blogiau. 
Jeigu jisai tik pajiegtų su
prast savo baisų padėjimą, 
tai be abejonės, sutiktų mir
ti. Ar negalėtumėt padė
ti?”
Tokiu laišku ateina labai 

daug.
Taigi, dabar kįla klausi

mas ar gerai daro tasai dak
taras? Ar gali jisai būti 
viešpačiu ant žmogaus gy
vasties?

Tie. kurie priešingi dakta
rui Haizeldenui, nu rodo,kad 
geniališkiausi pasaulio žmo
nės buvo begalo silpnučiai, 
kada užgimė. Filosofas 
Voltaire gimė vir^i nenor- į 
maliu, o betgi vaikas vėliau 
išaugo į gilų mintytoją. By- , 
ronas (poetas) gimė kolie- j 
ka, silpnučiais girdė Schille- y

Telephone i960 Greenpoint.

Dr.’H. Mendlowitz
^71 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano speciali

tai moterų lijjoeu
Gerai įsitemykit adresų:

DR. H. MENDLOWITZ 
| 271 Berry St., BrookIyn>N.Y. 

i & Kampas So. 1-inoa gatvės. ®

LIETUVIŠKA APTIEKA

APTIEK A
Žemiau paminėtas gyduoles galimi 

apturėti per pačtą:
Nuo reumatizmo ....................... $1.08,
Kraujo Valytojas......................... 1.0#
Vidurių Valytojas ........................ 1.01
Vidurių Reguliatorius....................60c.
Trojanka 25 c., 50 c., ir $1.00.

Ir visokias kitokias gyduoles nu* 
visokių ligų, kurios čia dar nepaml« 
mėtos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVB.

BROOKLYN, N. Y. ,

TBI8INGIAU8IA Ir GBRIADSIA 
LIITUVIKA

Sutaisau racaptua au didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. 
Tai vienatini lietuviška aptin
ka. Bostone ir Massachusetts 
valstijoj Gyduolių galit gauti, 
kokios tik pasauly yra varto
jamos. Galit reikalaut per lai- 
ikua, • ai prisiųsiu per axpre-

K. 6IDLAU8KA8,
Aptiekoriwa ir Savininkas 

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

Tel, So. Boston, 21014 ir 21611.
*aam

SIRUPAS IR KOMPANIJA

A'tlatavAifr miu» Kataliku

K. LUTKAUS

foro
Sutaisytas is formnioa. 

recepto; suteikto ifirnintio. 
gu Egypto zokoninku,

ŽODIS

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

kalniem 

rius ar kitoki 
vyriški apreda- 
lai, užeik pas 
mane, o gausi 
viską, vertes 
savo pinigų.

131 Grand SL
f

apairciSkia csiįs stebėtinai pasekmingu ,įy 
nuo yėlimo pilvo ir iarnu, ger- 
Iflrs skaudėjimo, dusulio, galvos lw-18 skaudijimo, nustojimo apetito, H H kalcio galvoje, ect., ect., Sutai- Iryv BOina.s išdirbėjo labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERHL
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje [a-r pušy šimtmečio—35c. 
už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš
F. AI). KfCHTF.lt & CO. 

74—80 Washlngtoa Street, How York.

BROOKLYN. N. Y

APSIRUPINKIT 
TIKIETAIS 
IŠ ANKSTO 

ANT 
LAISVĖS” B-VĖS 

KONCERTO.

Bell Phone, DickiiiHon 3995 M. m

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.l
1'sicianand durgeon (lietuvis gydy-E 
t*jas ir chirurgas pabaigęs* IndianoiB

ru, moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
Ofiso valandos: 9 11 rito. 2-1 pu piet. 7-9 
vakaro. Nedelioms; 911 rito 1-1 popiet.

NUSIPIRK KNYGĄ “MEILĖS

LAIPSNIAI JŲ IŠSIVYSTYME.

SKAUDĖJIMAI IR DIEGLIAI
nuo reumatizmo, neuralgijos, strėnų diegimo 

Ir “sciaticos” greitai prašalinami, jeigu

SEVERA’S
SOTHARD OIL

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

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

Puikiausia &eras
maudymuisi ir OvVvla. o 1 IvUlLatvU skutimuisi ir
toiletlnis CLrin Cnan galvos
muilas yra ijKIII dOap plovimui.

(Severas Gydantis Odinis muilas.) Kaštuoja 25 centus

^DUDrnC T#h I QV Cukrinis vidurių suliuosuotojas. Vaikams 
uuVuIUo I uUudA ir suaugusiems. Kaštuoja 10 ir 25 centus.

1 Aptiekoje reikalaukite vien Severos sutaisyti; gyduolių ir
I neimkite jokių užvaduotojų. Jeigu aptiekoriru i 'galėtų
I išpildyti jūsų reikalavimo, tai parsitraukite tiesiog nuo

i W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

PUIKIAUSIA
MODERNIŠKA
“LAISVESSPAUSTUVE

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

mų pramogų. '
Todėl, draugystė ir kuopa*, kada rengiat balius, teatrus, ar 

šiaip pasilinksminimus, visados duokit darbus “Laisvės” 
spaustuvėj. Mea padaroma, visokius spaudu* darbus gražiai, 
greit it Pigiai,

“LAISVES” KNYGYNE
Randa** (vairių naudingų knygtj, kurias patariame kiekvienam 

uer.oKaityti.
Kas akalto, ta* daugiau žino ir jam nareikia prašyt? ktHį paaiš

kinimo. Reikalauk katalogą

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 ligų priešas, o 
ka^tu mūsų draugas. Rei
kalaukite to draugo pas a- 
gentus arba tiesiog prisiųs- 
dami 50 centų pačtos ženk
leliais. Vincas J. Daunora, 
Provizorius, 229 Bedforč 
Ave., Brooklyn, N. Y.

T«L 2372 Greenpoint.

Fornišiai
Naujausios mados dideliams 

pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pijanua.

$1.00 ANT
savaites
Pristatėm j pamuš ii 

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

MACYS BRCS
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

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

toli- 
New 
Maa-

Telaphaae *•! CraeapaiaL
Daktaras J. MISEViČE

Specialist a» širdie* Ir 
Plaučių Ugų.

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

276 BERRY STREIT 
BROOKLYN, N. Y.

Tai. 2820 Grcenpoint

J. GARŠVA

GRABORI t S (i «i •Jati.ker) 
LAIDOTUVIŲ DIREIT1 UU»,rf 

ibalsantuoju ir 'nidoiu nuiniru'ir: 
ant visokių kapinių.

Parsamdau Automobilius Ir Keti**1 
tas Veselijoms, Krikštytoms ir šiaij 
pasivažinėjimams

Ofisai:
344 N. 5th 8‘, 264 FRONT SI
Ifirooklyn, N. Y. ,C. Rroob’yo. N Y

Telephone 786'1 Maiat

STRUI’AS & CO.
92 Warwick St. Newark, N. J.
33 John SI. Nrw York. N. Y.

Lxūku> gtubkiU | Newark. N. J.

Mm išdirbam viską, kas tik drau
gijoms rekalinga; t. y. visokius ou- 
likučius, medalius, kukordas, vė
liavas,antspaudas ir t. t.,

Mm turim S. I.. A , S. I,. R. K. A. 
ir T. M. I), g.itavy ženkleliu pardavi- 
mui: auksiniai po $1.00, sidabriniai 
žiedai po $2.50, auksiniai tiedai, nuo 
$5.09 ir aukštyn, laikrodėliams kabu
čiai po $1.75.

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ?

GARSAS KEPTUVE
Kept, geriausią duonų iš 
Cystų ruginių miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veeeli- 
jomfi ir kitokiems poki- 
Hams0 c, * v * . *

Turėdami kokį nors užsa
kymų ir norėdami valgyti 
gerų, skanių, puikiai pa
darytą duoną, tai visudoa 
kreipkitės į mus. Duoną 
siunčiame ir kitą miestą.

F. MASIULEVICIUS ir SU N AI, Savininkai.
309 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, H. Y.

„ DIDŽIAUSIAS 1SPARDAVLMAS!
Švęsdami savo 20 metines su
kaktuves biznio, męs nuspren
dėm padaryt nupiginimą. Gra- 
mafonas už kurį pagal jo ge
rumų ir išdavimo balso, turė
tum mokėt $50.00, bet dabar 
parduosime su 12 dainų pagal
jūsų pasirinkimą už $!O«50 > 
Tūkstančiai parsiduoda kas- g 
dien ir jeigu nori pasinaudot 

proga, prisiųsk $3.50, o likusius užmokėsi prie aplaikymo. w

O
H-1

M
E

■Į

•“< gera
EMPIRE PHONOGRAPH Co.

246 Bowery, New York, N. Y.
..... ................. ............ -

SERGANTIEJI!

,O«

149 EAST 22 ST.N

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ Ii 
PRIEŽASTIES LIGOS?

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

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

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaii- 
kine apie ligų. Gydau per 20 metų 
visokias ligas 
sekmomis kaip

su didžiausiomis pa
tai:

pilvo, širdies, plai-

per kurią

dėl

čių jaknų ir tt.
Dėl gydymo nervų ir _ .

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

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

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

3rd Ave., New York City.

® w Vincas - a ._ _ _ J?:■ ApTiEkoRiys : ./^

APTIEKA

-229 Bedford.
’■-■4Z-MAMPAS.-HORTM.4Xft? GATVfeayj.

Brook i/ViN, Nkw York
i*«- - « 1 I ■■ 11 ' mii M‘.-.IR

IKBIM

PAIN-EXPELLER d/ 
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris 
tikrai pageliu nuo visokių kentėjimų ir skausmų.

Dabartinės gyvenimo aplinkybes privertė mus pa- 
$ branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų

lėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
tokio pat gerumo ir pa geibi ngumo. Nesi- 

aut suklastuotais vaistais, parduodamais 
ienia.

i visuomet tokiame 
kd.iini žiūrėkite, kad 
: KARAS’* ir žodis 

| .’L," o unpgi musų pavardė.
I Tikrasis 1\\ I X-1.X PEI.IJ-.R IS parkuodamas visose 
’ aptick' se. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 

pirkt buteliuką už 05 centus, nes jame yra gyduolių 
įgubai daugiau, negu už 35 centus.

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

SCttttS

KfCHTF.lt
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Susirinkimai atsibuna kas 
Panedėlis.

Pristiiskit Šitą Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien
DR. J. RUSSELL PRICE CO., L. 502,Madison & Clinton Sts., Chicago, Ill,

Brangus Daktarai:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti vysai dykai, apmoksta 
pačta, justi brangią, iriedikališką knygą.

Vardas ir pavardė

Gatvė ir Noė

1529 — 10th 
O. Box 80

ni nedėldienj kiekvieno mėnesio 
Neffo svetainėje, 1500 So. 49th A 
Cicere, III.

L A IS VO J I 
SAKYKLA t

Kas skūpesni socialistai ar 
katalikai?

Daug ženklų rodo, kad 
lietuviai socialistai daug 
skūpesni, negu katalikai. 
Paimkime kadir L. S. S. na
mo fondą. Išviso tame fon
de, jei ne klystu, yra kokia 
$15,000. Kokia trečdalis tos 
sumos yra suskolinta, o du 
trečdaliu suaukauta.

Šiuomi laiku L. S. S. turi 
būti bent 5,000 narių, taigi, 
ant nario nepripuls net po 
$2.00, o jeigu atsiminti, kad 
aukavo daug ir nepriklau
sančių prie L. S. S., tai ant 
nario išpuola gal po $1.50.

Šiaip ar taip kalbant, o 
čia jokio pasišventimo ne
matyt.

Kaslink Lietuvos šelpimo 
tai socialistai visiškai ap
sileido. Tuo tarpu, katali
kai ir čionais veikia, štai, 
neseniai mačiau viename 
klerikalų laikraštyje kores
pondenciją iš Paterson,N. J. 
Atskaitos rodo, kad vienu 
vakaru katalikai suaukavo 
$140.00.

Socialistai ir pirmeiviai 
niekuomet vienu sykiu tiek 
nesuaukavo Patersone.
Tai gal socialistai visus pi

nigus išdėjo revoliucijai? 
Ale kas čia tau davė. Jeigu 
neklystu, tai išviso į Revo
liucijos Rėmimo Fondą su
plaukė gal kokie $3,000, o 
gal ir mažiau. Daugumą tų 
pinigų suaukavo 
draugijos. Taigi, 
tai, kaip individai, 
kavo net po $1.00.

Klausimas dabar, ar Ame
rikos socialistai gali sakyti, 
kad jie pasišventė savo idė
jai? Bet gal aš klystu, gal 
aš nepermatau dalykų. Tuo
met tegul kiti atsiliepia.

Senas Sąjungietis.

sniu Sąjungos nariu, negu 
aš, sakai, kad surengei 25 
prakalbas ir prirašei 300 na
rių prie Sąjungos iki tol, pa
kol aš tapau sąjungiečiu.La- 
bai geras daiktas tiek prira
šyti, bet aš reikalauju, kad 
prirodytum kokiose kuopo
se surengei tas prakalbas ir 
kur, kada ir kiek narių pri
sirašė?

Man rodosi, kad Trakimas 
šį išsireiškimą pasiskolino 
nuo hiūsų inteligentų - pole
mikų, bet užmiršo, kad pas
tarieji ant vietos faktais 
prirodė, kur ir kiek narių 
prirašė.

Kada jūs atsakysite man 
i šiuos klausimus, tuomet.aš 
atsakysiu ir į jūsų reikalavi
mus, tilpusius “Laisvės” 
No. 90.

Duodamas atsakymą, pir
miau perskaitykit “Laisvės” 
N80 tilpusį mano atsakymą.

J. K. Plungis.
Nuo red. — Kaip matosi, 

tai polemikoms nebus galo. 
Patartina polemikams pole
mizuoti laiškais, o paskui, 
kada jau pereis noras, visus 
laiškus atsiųsti redakcijai, 
tai pastaroji padarys ištrau
kas ir praneš visuomenei, 
kuris laimėjo. Kitaip laik
raščiui begalo sunku.

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

255 Bond 
Pirmininko Pagelb. V. Balinskis, 

316 Second 
Nutarimų Raštininkas J. Biete, 

108 Inslee
Turtų Raštininkas St. Mickevičius, 

180 Front St.
'Organo Raštininkas A. Lukoševičius, 
1 ‘ 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.

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
Valdybos adresai, Racine, Wia.

Pirmininkas J. Vasilaitis,
1021 La Salle St., Racine, Wia. 

Vice Pirmininkas M. Kaupas,
1242 State Sreet 

Raštininkas A. Vegela,
\1 237 Lafayette Ave.
Tiurtų Sekr. S. Gelumbauskas,

920 Jackson St. 
Iždininkas J. J. Juozapavičia,

1915 Jay Eye See Ave, 
Iždo Globėjai A. Pukteris,

444 Park View
M. Kavaliauskas.

L. B. D. laiko savo susirinkimus 
kas trečią nedėldienj kiekvieno mėne
sio Winter Hall, 412—6-th St., Raci
ne, Wis.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ ELIZABETH, N. .1. 

Valdybos adresai:
Pirmininkas V. Budriukė

108 Inslee PI. 
Pirmininko pagelbininkas S. Morkis, 

255 Bond Street 
Nutarimui raštininkas P. Kardokas,

.122 Court St. 
Turtu Raštininkas J. Drulis,

255 Bond Street 
Iždininkas J. Juozapaitis,

234 Clark 
Organo raštininkas J. Kentrus,

111 Pine 
Iždo globėjai:

S. Juškaitė, 117 Magnolia Ave., 
B. Bočkiutė, 211 First Street.

Maršalka J. Brūzge,
129 Pine Street, 

trečias

įvairios 
socialis- 
nesuau-

KLAUSIMAI ANT KLAU
SIMŲ.

Atsakymas M. F. Trakimui.
“Laisvės” N90 M. F. Tra

kimas reikalauja, kad aš 
jam atsakyčiau į 3 klausi
mus bėgyje dviejų savaičių, 
nes kitaip mane viešai pas
kelbs šmeižiku.

Brolau, Trakime, kodėl 
reikalauji tik trijų, nes aš 
galiu į visus atsakyti, ku
riuos pirmiau paliečiau,duo
damas jums atsakymą. Bet 
pirm, negu atsakyti į klau
simus, štai ką pasakysiu:

1. Jūs reikalaujate,kad aš 
prirodyčiau, ar jūs esate 
Ratelio organiatorium arba 
nariu. Bet pirmiau meldžiu 
pasakyti, ar jūs pirmiau, 
kaip tik tas Ratelis susior
ganizavo, nebuvote jo 
riu?

2. Klausiate, kad aš pri
rodyčiau, kada jūs buvote 
priešingi tvėrimui L. S. S. 26 
kuopos arba sakėte, kad dar 
peranksti. Bet pirmiau no
rėčiau nuo Trakimo išgirs
ti, ar išsyk jūs prisidėjote 
prie L. S. S. 36 kuopos, kuo
met ji tapo atgaivinta? Ar 
jau tuomet, kuomet ji kitų 
draugų tapo ant kojų pasta
tyta? Kur ir kokioj vietoj 
radote mano žodį pasakytą? 
Tuomet aš jums galėsiu pa
sakyti, kada jūs sakėte, kad

’opą Bayonnėj peranksti . *
J.
Klausi, kad prirodyčiau 

laiko anksčiau buvo 
surengtos prakalbos L. M. 
P. S. kuopos pirm L. S. S. 
36 kuopos, kuomet IV Rajo
nas rengė ir sykiu norėda
mas pabirti, kad esi sene-

Vice Prez. A. Trepkus,
349 — 10th St., Moline, Ill. 

ProL sekretorius S. Rusteika,
12204 — 7th Ave., Moline Ill. 

Finansų sekretorius W. Vapsevich, 
436—4th Ave., Moline,

Iždininkas K. Juška, 
825—4th Ave., Moline, 

Maršalka S. Esikevičia,
1012 — 16th Ave., E. Moline,

T. M. Dr-stė susirinkimus laiko pir- 
mėnesio 

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

Ill.

Ill.

Ill.

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

Pirmininkė V. Ivanauskiutė.
1452 East 83rd 8L 

Vice Pirmininkas J. Katkauskas,
5823 Superior Avenue 

Protokolų Sekretorė M. Misevičiutė
1452 E. 83rd St 

Fin. Raštininkas Antanas Banialis,
1449 East 24th St

Kasieri»3 M. Lavinskas,
8120 Cory 8t 

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

V. Kvedaravičlus
1543 Oregon Ave.

Dainų repeticijos atsibuna kiekvie
ną Seredą nuo 7:30 vai. vakare ant 
Schwab svetainės, 6131 St Clair Ave. 
Mėnesiniai susirinkimai atsibOna kas 
trečią pėtnyČią kiekviena mėnnesio 
nuo 7:30 vai. vak. antSchwab svetai
nės 6181 St Clair Ave. Knygynas 
randasi Neuros krautuvėje, 2047 Ha
milton Ave. Knygos Išduodamos kiek
vieną Panedėlio vakarą nuo 7:88 vai. 
vakare.

Knygius Pranas Tumosas,
8570 K. 7Bu< Rt.

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

Pirmininkas K. Matuliauskas, 
637 W. Lombard

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

708 W. Fayette 
735J W. Saratoga 

Protokolų Sekr. G. Milinavičius, 
708 W. Fayette

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

614 So. Psca St.

ANGLIJOS POLITIKOS 
KANKINIO ATSI

ŠAUKIMAS.
Draugai Amerikiečiai!

Kreipiuosi į jus su širdin
gu prašymu pagelbos. Y- 
patingai prašau dd. Detro
it, Mich., L. S. S. 116 kp.,ku
rie, rodos, geriausia mane 
pažįsta. Aš jūsų daugiau
sia drįstu prašyti piningi- 
nės pagalbos. Mane nuteisė 
6 mėnesiams kalėjimai! prie 
sunkaus darbo ir po 6 mė
nesių deportuos į Rusiją. 
Mane draugai ir brolis iš
ėmė, užstaty darni 150 svarų 
sterl. Bylą atšaukėm, tai 
daug kaštuos bylos vedimas, 
o jau daug draugų išvažia
vo į Rusiją, tai mažesnė pa
galba man liko. Mane kalti
na, daug, neteisingai, būk aš 
parvažiavęs tikslu, organi
zuoti lietuvius į L. S. S.; or
ganizavęs, kad neitų į ka- 
riumenę ir t. t.; taip-pat ir 
už priešingus valdžiai raši
nėjimus. Daug rašyt jums 
negaliu, žinot... Šį mano 
atsišaukimą liudija tam da
lykui įsteigtas komitetas, 
kuris čia pasirašo ir sykiu 
L. S. S. kuopos valdyba.

Pasilieku laukdamas pa
galbos,

žalias Vuosis.
Pinigus siųsti šiuo adre

su:
Stephen Matchus (Gordon 

Villa), 225 Dolton Lane, 
Hackney, E. 8. London,Eng
land.

Komitetas:
Stephen Matchus, 
Ant. Vasaitis, 
Juoz. Jokūbaitis.

DRAUGIJOS, KURIOS 
TURI “LAISVĘ” 

ORGANU.
VYRŲ IR MOTERŲ AP8VIETOS 

DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL.
Valdybos adresai: 

Prezident K. Adomaitis, 
1412 So. 49th Avė. 

Prszident® pagel. J. Takazauskas, 
1402 So. 48th Ct 

Protokolų Sekr. J. Kuzmickas, 
1312 So. 48th 

Finansų Sekr. V. Shlleika,
1409 So. 49th Avė. 

Kasierius Marijona Bartkienė, 
1500 So. 48th 

Kasos Globėjai: 
Ona Elterman, 

1533 
Zuzana Gulbinienė, 

1531 
Marijona Dolan, 

1583 
Maršalka T. Bartkus, 

1503
Susirinkimai atsibOna 

ni nedėldienj kiekvieno

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

ADRESAI:
Centro pirminiu. J. M. Maskeliūnas, 

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

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

Pittsburgh,
Centro Iždininkas K. Varašis, 

12 and Carson
Turtų Kontrolės

Urlakis, 2126

St., Pittsburgh, 
Komisija: 
Forbes St., 

Pittsbugh, 
Penn Ave., 

Pittsburgh,
Kuopų Sekretorių adresai:

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

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

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

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

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

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

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

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

kp. Sekr. P. Ainis, 
P. O. Box 43^, Courtney, 

kp. Sekr. J. Kindaris,
Ambridge,

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

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

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILL.

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

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

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

Melrose Park, Ill 
Fin. Raštininkas W. Strumilia,

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

P. O. Box 1109, Melrose Pa*k, W 
lido Globėjai; W. Janėnas,

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

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

Susirinkimai atsibuna
savaitę kiekvieno mėnesio Frank and 
James svetainėj, 23-čia Avė. ir Lake 
gatvė, apie 1-mą vai. po pietų.

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 SL, North Chicago, 
Kasos Glob. M. Rėkia,

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

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

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

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

nedėlią kiekvieno mėnesio 2 vai. pe 
pietų Liuosybės svetainėj, 801—8tb 
SL k Sheridan Rd., Waukegan, Ill.

DENTISTAS 1‘Akušerka

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ 
MAHANOY CITY, PA.

Pirminikas P. Ysoda,
534 E. Mahanoy Avė. 

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

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

Finansų Rašt P. Petčiulis,
1227 E. Pine St 

Iždo trustisai: A. Račkauskas, 39 
—10th SL, J. Baukus, 1121 E. Maha
noy Avė., J. Mickunas, 819 E.Pine St. 
Maršalka L. Andriuškevičius,

802 E. Market St. 
Susirinkimai atsibOna paskutinj pa- 

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

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

Pirmininkas J. Rulis
321 Edward

Vice-Pirmininkas A. Šimonis,
517 Michigan Ave.

Protokolų sekretorius O. Valiulienė,
622 Hulin St.

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

Iždininkas S. Buzinskis,
721 Lincoln Avė.

Kasos globėjai:
SL Vazenas
P. Kutra, P.

Maršalka P. Vaitkus, 
41f Wall 

Organo prižiūrėtojas A. Petronis
719 Lincoln Ave.

Susirinkimai atsibOna pirmą n«- 
dėld!en| kiekviane mėnesio, 1010 So. 
Main StrooL 1 v*L po pistų.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS- 
Tė, MOLINE, ILL.

Valdybos adresai: 
.PrMl<fontaa;'F«:'Almtcki8, &įjjpąg 
& I860—12th Avė., E. Molino, IU.

L. Pašelp. Dr-stė “Laisves 
Easton, Pa.

Prezidentas L. Tarvidaitė,
1118 Jackson St., Easton, P*

Vice-Prezldenta* 8. Masiulevičienė,
820 So. 11th St., Easton,P»

Protokolų Raštininkas ir organo pri 
žiūrėtojas A lėk. Vituris,

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

1939 Fairview Ave., EastonJPt 
Kasierius F. Vituris,

330 Taylor All., Phillipsburgh,NJ
Kasos globėjai:

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

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

Susirinkimai atsibuna kas piras* 
PėtnyČią kiekvieno mėnosio, 8 vai v* 
karo, Anglų Socialistų svetainėj, 41) 
Northampton St.. Easton. Pa.

DAilro|m(Y<k VYRŲ mokintis 
ILC Ilk <131 Ilgei barbeno amato. 

Darbą gausi visada. Reika
lauk informacijų.

Nossokoff’s International 
Barber School, 1202 Penn 
Ave., Pittsburgh, Pa.

Ar žinote?
Ar žinote, kad 16 d. gruo

džio bus antras metinis 
koncertas “Laisvės” koope
racijos? Jeigu žinote, tai 
kogreičiausia pasiskubinki
te nusipirkti tikietus,nes pa
skui gali jų pritrukti

DU OFISAI:

189 GRAND STREET
Prieš Comedy Theatre

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

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

TRAUKIMAS BE SKAUSMO, — 
MANO SPECIJALIšKUMAS.

Auksines kepuraites — 15 ir augščiau. '* 
Tiltukai (Bridge teeth) — $1 ir augščiau. 
Užpildymas auksu — $1.00 ir augščiau. 
Užpildymas sidabru — 50 c. ir augščiau.

KALBAME LIETUVIŠKAI IR LENKIŠKAI.

■’OTOblI f.OTBp
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Ban-

Brooklyn LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA.

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

KAINOS PRIEINAMOS.

949—959 Willoughby Ave.
Tel. 3842 Stagg.

Sveikata
pajiegos 

> • ir
energija

Miestas.

DYKAI
SITAS BRANGUS
VADAS I SVEIKATA

paprastoje kalboje apie tokias 
ligas, kaip sifilis arba kraujo užnuodijimas, spuogai, odos ligos, 
seni skauduliai, triperis, užkrečiamos ligos, nerviškas silpnu
mas, nusilpnėjimas, spermoterea, kvaitulys, pūslės, inkstų ir 
ligos lytiškai-šlapimo organų ir kitos ligos, kurios tik kankina 

vyrus ir moteris ir pasako, kaip tos ligos gali būti pasekmingai gydomos tamistos 
namuose už labai mažą atlyginimą.

šita dykai duodama knyga jums taip gi pasakys apie musų pasekmingą gy
dymą tokių ligų, kaip pilvo bei jaknų negalės, tulžingumas, prietvarius, raudonoji 
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys ir panašios

Jame aprašoma aiškioje.

AR TAMISTA KENTI
ų strėnose; nuo skaudžių ir skaudančių sąnarių; nuo galvos skau- 
petito nustojimo; nuo apvilgusio pilvo; nuo atsiriaugėjimo maistu; 

nuo velninio; nuo tulžingumo už.poulimų; nuo apdengto liežuvio; nuo blogo kva|>o; 
nuo negali*,įimo miegoti; nuo blogų sapnų. Ar esi silpnas, lengvai sujudinamas, 
nervingas, piktas bei greitai užgaunamas, nuilsęs ir nusilpnęs rytmetyje? Ar 
turite juodus pietums apie akis, ambicijos nustojima gėdinimas] draugijos? Ar 
ėsi nusiminęs, nulindęs ir ar turi širdgėlą? Tie symptomai nurodo, kad jūsų kūnas 
yra blogose sanlygose ii- kad jums reikalinga mcdikališka priežiūra ir patarimas.

Musu brangi dykai duodama knyga pasakys jums faktus apie tokias ligas, 
negales ir symptomus. Ji pasakys jums apie musų gydymą delėi sugrąžinimo žmo
nių i jų senų laikų sveikatą, spėką ir stiprybę — ir kaip tapti vyru tarp vyrų. 
Tai yra sandelis žinios ir užtini gerą, sveiką patarimą ir informacijas kurias 
kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti — ypač svarbi tiems, kurie 
ketina apsivesti. Jus dažinosite priežastis savo kentėjimų ir kaip jūsų negalės 
gali būti sumažinamos. Skaitykit šitą brangu vadą į sveikatą ir pasinaudokite 
jo laiku suteiktu patarimu ir nurodymu.
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LINKSMŲ KALĖDŲ!

50c.
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kad pa
Gaukit*

ir 35c
$1.0t
$1.0C
$1.50

ir 75c

kžt“ OFISO VALANPC . 
nuo fi fki 12 ryte tr nuo C Iki S' k. 
Nedilioml* nuo 11 iki 1 P® 
Kitom!* valandomis »*Hma matyt 

_____ tik naga! sutarti._______

’ *

knygą reikėtų kiekvienam perskai
tyti, nes joje ras daug naudingų 
pat arimų.

Kaina 20 c.
Reikalaudami knygų, pinigus 

siųskit money orderiu arba Įdėję 
į laišką. Štampų nepriimsiu.

ir 75 t
25

e

TEATRAS!!!
814

no-
Iki

4-se aktuose, 6-se atidengimuose.

Neri. 2 Mžio, 1917 .10

Dury

PAJIESKOJIMAI

J. A. KATKUS

2204 Pa

m

$

Kviečiame kuoskaitlingiausiai atsi
lankyti.

vai. vakare, 
šventadieniais nuo

St., (tarpe So. 2 ir 3 gatvių)
BROOKLYN, N. Y.

atsidarys 2 vai. po pietų. Lo- 

prasidčs lygiai 3 vai. po pietų.

DYKAI, DYKAI! Aš ištraukiu dantis be ukaunmo ir veltui 
tiem, kurie duoda taisyt ir naujini ideti. Visas darbas visiškai be 
skausmo. Dr. Chas. Teschbertr yra gerai žinomas kaino specialis
tas įvairiose atsitikimuose. Ateik ir duok išegzaminuot. Informa
cijos dykai. Mano karūnos ir tiltukai 22 karato. Darbas jrvaran- 
tuotus. Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 8:30 P.M. Potnyčlomis ofi
sas uždarytas. Nedaliomis nuo 10 A.M. iki 1 I’. M.
DR. CHAS TESCHBERG, D. I). S. Liet. Oentistas 
500 Grand St. Kampas Union Ave. Brooklyn, N. Y. 
Kalba Lietuviška. Lenkiškai, Rusiškai. Te!. Siagtt 3698

Dram. Dailės Draugijos po vadovyste 
artisto A. Vitkausko Amerikos Lietu
vių Tautines Sandoros pagražinimui 
stato puikią dramą

“SETON AS”
Veikalą lietuvių kalbon išverto

P. NORKUS.

PARDAVIMAI.
Parsiduoda Ice Cream ir Saldainių 

krautuvė už prieinamą kainą. Par
davimo priežastis — savininkas 
šauktas kariumenėn. Gera proga 
rinčiani įgyt gera biznį.

A. FRANK STING L E 
495 Grand Street, Brooklyn, I 

(95—96)

».•

& Ai‘„v' fč ią

DR. KOLER
638 Penn Avė.,

"■W3 v ■ y v

■
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V IETIM t? C jFINinC Pagarsinimai tilpo apie 
wUZillllILO £illlIVskundimą ir dviejuose Bro-

3 d. gruodžio, Palace Hall 
svetainėj, 93 Grand SC, bus 
susirinkimas L. D. L. D. 1 
kuopos. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai malonė- j 
kite atsilankyti, nes turime 
daug svarbių reikalų. Taip
gi ateikite atsiimti knygą — 
antrą leidinį.

Sekr. S. K. Raulinaitis.

oklyno laikraščiuose. Taigi, 
jeigu dabar caras pasirody
tų New Yorko valstijoje,tai 
nabagėlį tuoj paimtų nagan.

Williamsburge norima 
statyt darbininkų 

rumus.

9 d. gruodžio, po N736— 
3rd Ave., So. Brooklyn, N. 
Y., bus susirinkimas L. S.S. 
20 kuopos. Pradžia 10 vai. 
ryte. Visi nariai malonėki
te atsilankyti, nes turime 
šiame susirinkime išrinkti 
valdybą.

Sekr. V. Kazlauskas.

So. Brooklyno Liet. Gim
nastikos Kliubo mokykla jau 
atsidarė. Pereitame “Lais
vės” numeryje buvo pasaky
ta, kad mokinama kiekvieną 
utarninką, bet ištikrųjų lek
cijos duodamos seredomis. 
Pradžia 8val. vakare ir tę
siasi iki 10 vai. V.K.

Pėtnyčioje, 30 d. lapkričio 
bus susirinkimas Lietuviui 
Liaudies Namo board of di
rektorių sykiu su kriaučių 
unijos executive board, Tau
tiškame Name, 8 vai. vaka
re. Bus pienuojama linkui 
įgijimo namo.

Sekr. J. Steponaitis.

Viešų Reikalų Komiteto 
D. N. Y. Lietuvių Draugijų 
Sąjungos įvyks susirinkimas 
ketverge, 29 lapkričio, Tau
tiškame Name, 7:30 vai. va
kare. Būtinai pribūkite vi
si. — Sekr. J. Steponaitis.

Trumpu laiku Brooklynas 
matė tris puikias vakarienes 
—aidiečių, biznierių ir pro- 
gresisčių. Man teko būti ant 
visų trijų vakarienių ir aš 
turiu išreikšt norą, kad pa
našių vakarienių būtų kuo- 
daugiausia. Žmonės susiei
na, pasilinksmina, susidrau
gauja ir pripranta guodoti 
vienas kita. Aidiečių vaka
rėlis buvo su gražiu progra
mų ir d. V. Januška puikiai 
pirmininkavo. Juk tokių 
vakarėlių “Aidas” galėtų 
kuotankiausia parengt. Biz
nierių vakarienė šimet buvo 
labai didelė, nes joje dalyva
vo apie 200 žmonių, o tūli 
dėl vietos stokos net turėjo

■ grįžt namo. Žinoma, tą 
smarkųjį šnapsą galima bū
tų ir panaikinti. Nuo to bė
dos niekam nebūtų.

Progresisčių vakarėlis bu
vo labai puikus. Vakarie
niaujant pirmininkavo d. 
Juozaitienė ir pakvietė vi
sų pirmiausia d. Petrikienę 
pasakyt “spyčių.” Paskui 
sekė visa eilė kalbėto jų.Dau- 
gelis stačiai dyvijasi, kaip 
tai progresistės už tą pusę 
dolerio galėjo su rengt vaka
rienę, kuri verta viso dole
rio.

Dabar eilė devyniolikie- 
čių, “Laisvės” bendrovės, 83 
kuopos, gimnastikiečių ir 1.1.

Paeiliui, draugai!
Dalyvavęs vakarienėse.

Tarpe Williamsburgo visų 
tautų darbininkų prasidėjo 
smarki agitacija statyti sa
vo puikų tarptautinį pale
čių, prie kurio statymo turė
tų prisidėti visos tautos.

Jau įsisteigė ir tam tik
ras komitetas, kuriam pa

vesta rūpinties tuo klausi
mu. Komiteto sekretorius 
yra S. Pavloff, 18 Cook St.,

Gal būti, kad ir lietuvių 
liaudies Namo komitetui 
būtų patogiau su tuo komi
tetu susižinoti, kad bendro
mis pajiegomis ėjus prie tik
slo.

Šį četvergą yra Thanksgi
ving Day — tai yra padėka- 
vonės diena.

Už ką gi dievui dekavoti?
Jž skurdą ir vargą?

Ant to atsako kunigas 
Holmes, kuris kunigauja 
Mesi jos bažnyčioj. “Aš dė- 
kavosiu dievui už Rusijos

Nors L. S. S. 20 kuopelė 
neskaitlinga ir mažai turi 
pritarėjų, bet visgi veikia 
jagal savo išgalę.

6 d. lapkričio buvo kuopos 
draugiška vakarienė, kurioj 
dalyvavo apie 50 svečių.Lai- 
<e vakarienės kalbėjo J. Ju
kelis, D. Pilka, J. Juška ir 
dti; dalyvavo būrelis aidie
čių su savo mokytoju L. E- 
reminu, kurie laike vakarie
nės sudainavo internaciona- 
ą ir po vakarienės kitas 

daineles.
17 d. lapkričio buvo kon

certas; programą išpildė 
mišrus ir moterų Aido cho
rai, buvo kvartetu ir duetu 
ir dalyvavo rusų balalaikų 
orkestrą. Koncertas visais 
žvilgsniais pavyko labai pui
riai; publikos susirinko apie 
250. Kadangi buvo garsinta 
ir tarpe svetimtaučių, tai ir 
jų atsilankė nemažas būre- 
is.

L. S. S. 20 kuopa labai dė
dinga Aido chorui ir moky
tojui Ereminui už išpildy
mą programo, nereikalau
jant jokio atlyginimo. Kuo
jai liko pelno apie 15 dol.

L. S. S. 20 kuopa rinkimų 
agitacijai surinko $10. Čia

Dabar kuopa nutarė moky
tis veikalą. Tam tikslui iš
rinkta komisija.

V. Januška.

alsina kiekvienas pertrauki
mas, kiekvienas triukšmas; 
o čion tankiai iššaukiama 
net balsus kūdikių juokas, 
krykštavimas. Kalbėtojui 
reikia konkuruoti su tais 
jaunuoliais. . t

Jeigu jau nėra kur palik
ti kūdikių einant į susirinki
mą, tai galima su jais atsi
sėsti ten, kur netaip visiems 
ant akių jų “zbitkai”, arba 
laikyti juos prie savęs, o ne 
paleisti lakstyti po visą sa- 
lę-

Taigi, motinos turėtų apie 
tai pasirūpimi, o jc’gu kada 
jos tą užmiršta — pirminin
kas turėtų jas persergėti.

V. ŽEMAITIS

“Laisvės“
Agentas

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

“Laisvės” Adm.

JM

KANKLĖS
Prenumerata priimama nuo da

bar už 1918-1518 m., vienas dol.pi
nigais.

“Kanklių” prenumeratoriai dar 
gaus “Girių Karalių”, vieno akto 
opr. (lietuvišku ir angį, tekstais), 
primokėdami tik vieną dol. Nepre- 
numeratoriai mokūs 3 dol. už tą 
knygą.

Už 1917-1918 metus galima dai 
gauti “Kanklių” visą 12 numerių 
už vieną dol. Siųsk pinigais:

M. PETRAUSKAS
395 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

JOSEPH LIPMAN, M. O
Specialistai moterų ligų

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

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

plet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare, 
riame ir pasakome visas ligas ir pa 

\ ' gelbstime. Iš kitur atvažiavusleHu 
ligoniams parūpiname vietą, kol 

idosi. Reikalui esant, kreipkitės, mę1 
, apžiūrėsime ir duosime prleteliški 
'rodą. Patarnavimas visai pigus. N» 
užmirškite mano antrašo.

DR. J. LIPMAN 
Vienas ofisas: 814 E. 50th St, 
Antrai Ofisas: 1945—7th Avė., 

arti 117th St., New York Cit

DAKTARAS LORENZ
VIE NINTk LIS S P ECI A1.1 ST A S 

VYRIŠKŲ LIGŲ PITTSBURG H E.
Kalba lenkiškai ir Ru
siškai. Ofiso valandos: 
Panedčliais, seredomis 
ir pėtnyčiomis nuo 9 
vai. iš ryto iki 5 vai. 
vak. Utarninkais, ket- 
vergais ir subatomis 
nuo 9 vai. iš ryto iki 8 
Nedėliomis ir 
vai. iš ryto iki 2 vai. po piet.

644 Penn Avenue 
PITTSBURG II, PA.

AR TURI TA NAUJĄ 
KNYGĄ APIE' LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

Jei dar neturi, tai pasiskubink gau
ti, nes knyga gali greit :š»ibaigt.

Apie tos knygos naudingumą pa
klausk tų, kurie jau ją turi.

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

Parašyta žinomos lytiškų dalykų 
aiškintojos ponios M. H. SANGER.

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytiškų organų išsivysty
mas, jų veikmė ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini* 
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijenn; motinyste ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagyste ir daug kitų įdomių dalykų.

Knyga turi 120 pusi, ir papuošta
3 paveikslais, kurie palengvina aprašo- 
Ūmus dalykus suprasti.
• KAINA TIK 50c.

------- ----------- —K------ ■ ' ' —-

McCaddin Hali,
Berry

Pajieškau Povilo Vepšto, paeina 
iš Kauno gub., Panevėžio pav. Apie 
30 metų senumo, geltoni plaukai.Pir
miau gyveno Shedyside, N. J., pas
tarajam laike gyveno Brooklyne pas 
Motiejų Kraujalį ir iš čionai :

Sergantieji
atsilankykite pas mane

Esu specialistas chroniškų ir nerviškų ligų ir vartoju moksllž- 
kiausiaa metodas gydymui jų.

Jieškok pagelbos ten 
Kur gali ją rasti.

o atgausi sveikatą.
Kur gali

Pradek gydytis tuoj,
OFISO VALANDOS: nuo 0 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- 

( dėlę pagelbą gydymui chroniškų ir 
nervų ligų.

PATARIMAS VISAI DYKAI!
Ateik pasikalbėti ypatiškai, jei

gu negalima pagyti, aš tau tai pa
sakysiu.

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

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

kalauja gydymui specialisto.

DR. LEWIS
nervų ligą turite, kuri tik rel—

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

NEW YORK CITY

Jeigu nori gerai išrodyti,—pirk 
skrybėles

“Manhattan Hat”
Jos 

žinomos 
kaipo 

geriau
sios.

y1 
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. Taipgi turima 
didžiausį pasirinkimą vaikams 

skrybėlių.

Manhattan Hat Stores

f

KĄ' IŠRASTI

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 koki pelną išradi
mai atnešė ir dar gali atnešti. E 
Jeigu manote apie išradimus, gį 
tai rašyk šiandien Lietuviškai E 
reikalaudamas knygutės, kurią Rl 
išsiųsime DYKAI. £3
AMERICAN EUROPEAN Ej

PATENT OFFICES Inc. M 
.256 Broadway, New York,N.Y. į| 

(LĖ) g

PASAULIŲ RATAS. — 'lai 
yra puikus ir labai įdomus apra
šymas pasaulio planetų, kurios ke
liauja po plačiąją erdvę. Kaina

AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

dorai ir teisingai gyventi, _ bet kokį 
jie gauna už tai atlyginimą ir koks jų 
likimas, —parodo vieno tokio žmo
gaus istorija. Jo gyvenimas taip už
imantis, jog skaitosi, kaipo gražiau 
šia pasaka. Tos knygos vardas 
Kovotojas už Teisybę

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

gaus vargus senovėje ir apie dvasiš
kuos darbus, tam ši knygelė būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c.

F. STROPUS,
6 Loring St.,

So. Boston, Mass,

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

Abi krautuvės Brooklyn!?.
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VISUOMET PIRKIT
ČEVE RYKUS

Naujausios mados 
PAS

J. MARTINAITĮ
157 GRAND ST.

BROOKLYN, N.Y

Pranešu visiems lietuviams ir lie
tuvaitėms. jog turiu puikiausiu atvi
ručių su lietuviškais užrašais, tin
kančios pasveikinimams su Naudais 
Metais ir Linksmom Kalėdom ir Šiaip 
įvairiems susirašinėjimams. Užlaikau 
įvairios pakraipos knygų, laikraščių, 
fontaninių plunksnų, kurios dabar yra 
madoj, puikiausių pypkių, kurios tin
ka dovanoms, ir šiaip įvairių daiktų. 
Kviečiu atsilankyti, o mano patarna
vimu būsit užganėdinti.

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

A. STRVM1NSKAS
184 Grand St., Brooklyn. N. Y

Esu agentas įvairių laikraščių.
(91—98)

prasi-Peiktinas paprotys.
Lankantis ant lietuvišku 

susirinkimų, negalima nepa- 
tėmyti vieno gana peiktino 
papročio, kuris labai prasi
platinęs. Yra tai yda, kurią 
lengvai galima pataisyti,vie
nok ji toleruojama.

Dalykas štai kame. Susi
rinkę į prakalbas ar paskai
tas moterys susiveda savo 
kūdikius prie pat pagrindų 
ir ten juos paleidžia ant lais
vės. Žinoma, jie tuoj pra
deda savo kūdikiškus žaislus , k _________
bei lenktyniavimus su savo ! k?s- sx?vįk.V. 3ub.” 
vienmečiais. Tas patraukia 
klausytojų atydą ir praside
da juokai ir šaipymosi.

Gal moterims ir patinka 
toki kūdikių “pasižymėji
mai”, bet reikėtų daugiau 
pagarbos suteikti kalbėtojui 
ir publikai. Kalbėtoją juk

Išsirandavoja ruimas dėl vieno ar
ba dėl dviejų. Įėjimas iš lobės, toi- 
letas ant floro. Atsišaukit “Lais
vės” ofise, 455 Grand St., Brooklyn, 
N. Y.

Caras negalės pasirodyti 
Brooklyne.

Augščiausio teismo teisė
jas Benedikt, Brooklyne,ga
vo pranešimą nuo Marine 
Transportation Service Cor
poration, jog buvęs rusų ca
ras Mike skundžiamas ant 
pustrečio miliono dolerių. 
Kompanija skundžia jį už 
sulaužymą kontrakto

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

Antanas Kraujalis
301 Wythe Ave.,. Brooklyn, N. Y. 

(93—95)

Pajieškau brolio Kazimiero Zalen- 
, Vilkaviškio pa

vieto, Vaišvilių kaimo. Seniau gyve
no Wilkes Barre, Pa. Meldžiu atsi
šaukti arba žinanti, kad praneštų.

P. Dudonienč
315 So. 4th St., Brooklyn, N. .Y. 

(93—95

Pittsburgh, Pa.

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

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

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

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, 
Forbes St,, Pittsburgh,

TIKRA IR TEISINGIAUSIA
APTIEK A

Jeigu jums reikalinga kokia non 
oda link sveikatos, tai ateik pas 
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 Amt 
rikos, Canados ir Anglijos ir t. t.

Tčmykit! Ypatingai visi mano bu 
taisyti žemiau paminėti vaistai yr* 
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 $1.0(
Kartus dėl apetito 50c. $1.00 
Visokios šaknys, žiedai, žolės ir t 

. Aptieka atdara dieną ir naktį 
Su visoms rodoms kreipkitės.:

Lietuvis aptiekorius ir savininkas
F. KUDIRKA. I

64 GRAND ST.. BROOKLYN, kN. J 
Pas manę galite gauti krajavų <Ų« 

lių kiek tik norite. ■ \

ŠOKIŲ MOKYKLA.
Jau 36 metai kaip 
gyvuoja Prof. Stern 
šokių Mokykla, 052 
Broadway, kam p. 
Myrtle Ave. Brook
lyn, N. Y.

Waltz, Two Step, 
Foxtrot, One Step 
ir Įvairus naujausios 
mados šokiai moki
nami, privatiškai ir 
kliasoje. Mokestis
nuo $5.00 iki $10.00 pagal šokių. Mo
kykla atdara nuo 0 ryto iki 11 vai. 
vakaro, taipgi ir nedėliomis. Mokina
me balių šokių ir stage’iaus. Klausk 
atsilankydamas informacijų.
THE STERN SCHOOL of DANCING 
950-52 Broadway, Brooklyn, N. Y.
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KODĖL 
nebūt linksmu, kuomet 

kaštuoja tiek mažai?
Galvos skaudėjimas ir nerviškumas, 

daugiausia paeina nuo silpnų akių.
VHnintėllH UniRydymas. — moksliškai pri

taikyti akiniai. Matvkit akiu specia
listą jo APTIEKOJ6

DR. MEDOFF 
500 Grand St. Brooklyn, N.L




