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Tegul kiekvienas “Laisves 
skaitytojas prikalbina savo 
draugą ar pažįstamą skai
tyt “Laisvę”.
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Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Taryba ima 

viršų.
Petrogradas, 15 d. rugs.-j 

Kornilovo armija bejiege, 
kareiviai dalimis prisideda 
prie valdžios armijos.

I lines valdžios, tai spėjama, 
kad Kerenskis rezignuos nuo 
savo vietos.

suareštavo generolą Ora- 
novskį, generolą Stefanovą

Suv. Valstijų senatas pri
ėmė rezoliuciją, kad būtų

REZIGNUOJA MINISTE
RIAL

Ministerijoj tapgi krizis. 
Kerenskis pasakė, kad Kor
nilovas ir kiti generolai, ku
rie prisidėjo prie sukilimo, 

Kas j bus baudžiami mirčia. Iš

ir kitus penkis aficierius,ku- i imami į kariumenę visi jau- 
rie buvo prisidėję prie Kor-i^j vyrai ateiviai, išgyvenę 
nilovo armijos. Kada juos ^10J šaly nemažiau metų lai- 
nusivedė tardyti, keliolika ko> nepaisau t į t ai, kad ir ne- 
tūkstančiu kareivių užpuolė ^U1,i jokių pilietiškų popierų.

atėmė visus Nej™s tik Vokietijos ir Au-

nilovo armijos

ant to namo, 
septynis aficierius, išsivedė 
ant gatves ir sušaudė.

svarbiausia, kad pirma pe-itas Priežasties ministerijoj 
rėjo valdžios pusėn taip va- klk) fbdelis triukšmas, dalis 

j ministerių užprotestavo 
dabar jau ir kazokai prisidė- Piaeš sukilėlių lyderių nužu- 
jo. Kada pribuvo valdžios ir rezignavo is mims- 
atstovai pas sukilėlius ir ten jos.....................
pradėjo juos kalbinti pereiti ^misteriai Pa
valdžios pusėn, laukinė divi-ik^ kad šis Kornilovo sukih-
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dinama “laukinė divizija”, o ministerių užprotestavo

Kadetai ministerial pasa-

■mas privalo būti dabartinei 
valdžiai puiki lekcija. Ji 
neprivalo daryti tokių klai
dų, kokias iki šiol darė, nes 
tuomi labai piktinasi kon- 
servatyvė klesa ir galimas 
daiktas, kad greitai atsiras 
antras “Kornilovas”, kuris 
vėl tą patį padarys. Valdžia 
privalo išpildyti konservaty
vų protingus reikalavimus ir 
uždrausti iš kairės pusės da
ryti kokius nors ant valdžios 
spaudimus. Pasakius tą, ki
lo didelis lermas ir kadetai 
ministerial apleido susirinki
mą. Paskui visi kadetai mi
nisterial, išskyrus šventojo 
sinodo prokuroro, rezigna
vo.

Kerenskis užmeta kade
tams ministeriams, kad jie

zija atsakė, kad sutinka tai 
padaryti, jeigu valdžia visą 
diviziją pasiųs atgal ant 
Kaukazo ir nesiūs prieš jų 
brolius turkus kariauti. Ke
renskis su tuo sutiko ir jie 
pasidavė. Tai pirmas Kor
nilovo smūgis.

Vėliaus Kornilovas pradė
jo vesti tarybas ir pasakė, 
kad jis pasiduos, jeigu val
džia priims išstatytas jo iš
lygas. Valdžia gi atsisakė 
su juomi tartis. Darbinin
kų ir Kareivių Atstovų Ta
ryba pasiuntė savo delegaci
ją pas sukilusius kazokus. 
Pastarieji pasakė, jeigu tik 
gauna nuo Kerenskio įsaky
mą, tuojaus areštuoja savo 
generolą Krimovą, kuris 
jiems liepė prisidėti prie į 
Kornilovo. Delegatai telefo-j’^bU neaiškiai pradėjo elg- 
navo Kerenskiui, reikalai!-C _ f *... . .T
darni išduoti paliepimą areš-į...................
tuoti kazokų generolą Kri- j teisingai nežinojo, ar pa 
movą; Kerenskis jų reika-Įvyks sukilimą numalšinti.

PASIUNTĖ KARIUMENĘ 
KORNILOVĄ SUAREŠ

TUOTI.
Ministerių pirmininkas 

Kerenskis pasiuntė į Mogile- 
vą kariumenę, susidedančią 
iš infanterijos, kavalerijos 
ir artilerijos, kad suareštuo
tų generolą Kornilova su 

kurie
pu-

liekanomis sukilėlių, 
dar neperėjo valdžios 
sėn.

NAUJAS KARINIS KOMI
TETAS.

Pasirodžius didžiumai ge
nerolų neištikimais, tapo su
organizuotas naujas karinis 
komitetas, kuris valdys vi
sais frontais ir stengsis nu
malšinti sukilėlius. Į komite
tą įėjo šios ypatos: Kerens
kis, generolai Aleksiejevas, 
Ruzskis, Dragomirovas ir 
karės ir laivyno ministeris. 
Komiteto galva bus Kerens
kis.

Minėti generolai skaitosi 
karės specialistais ir turi di-

lavimą išpildė ir Krimovas 
tapo areštuotas, o kazokai 
perėjo valdžios pusėn.

Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Tarybos delegatai 
atvežė generolą Krimovą ir 
perdavė Kerenskiui. Pasta
rasis pasakė gerą pamokslą 
ir pranešė jam, kad jau ran
dasi po areštu. Krimovas 
nuėjo į kitą kambarį ir nusi
šovė.

DARBININKŲ IR KAREI
VIŲ ATSTOVŲ TARYBOJ 

BOLŠEVIKAI GAVO 
VIRŠŲ.

Įtis tuomet, kuomet valdžia NAUJI KOMANDIERAI.
Į buvo kritiškame padėjime ir Rusijos laivyno ministe- 

!riu paskirtas admirolas D. 
jVedrevskis, buvęs koman- 
jdieras Baltijos floto ir spe- 
ciajalistas jūrinės technikos. 

Pildytoji! karės ministe-
DŪMA BUS PALEISTA.
Dabartinė valdžia, po il

gų diskusijų, nutarė tuojaus rio pareigi! paskirtas pulki- 
juodąją Dūmą paleisti. Iki ninkas Verchovskis. 
šiol dar šalę revoliucijinės j Komandieru Petrogrado 
vadžios buvo ir carinė Dū- ’ * * ’ ’
ma.

AREšTUOJA KORNILO
VO PASEKĖJUS.

Visuose miestuose ir fron
tuose prasidėjo areštai tų a- 
ficierių ir generolų, kurie iš
reiškė savo simpatiją gene- 
roliui Kornilovui laike suki
limo. Tūli generolai patys

karinio apskričio (okrugo) 
generolas Teplovec ir kari-' 
niu Petrogrado Palčinskis. į

Komandieru šiaurinio' 
fronto — generolas Ruzskis 
ir piet-vakarinio — genero
las Dragomirovas.

KORNILOVAS SUTINKA 
PASIDUOTI.

Generolas Kornilovas pra* 
Petrograde Darbininkų ir važiuoja į Petrogradą pasi- nešė valdžiai, kad jis pasi- 

' teisinti, kad išsigelbėjus nuo 'duos tuomet, kuomet į jo vie- 
arešto. Jie visą kaltę ver- tą atvažiuos naujai paskir
čių ant Kornilovo.

Kareivių Atstovų Taryboj 
bolševikai gavo viršų 279 
balsais prieš 150. Taryba 
priėmė bolševikų programą, 
kuriame pasakyta, kad tuo- .AREŠTUOTAS KAZOKŲ
jaus būtų apskelbta Rusija 
demokratiška republika, 
konfiskuota visa privatinė 
nuosavybė, visi šalies turtai 
pereitų į visuomenės ran
kas, kapitalas apdėtas dide
liais taksais,konfiskuotas vi
sas pelnas, kurį kapitalistai 
gauna nuo karės, visa šalies 
produkcija pereina po dar
bininkų kontrole ir paskelb
ta taika. Taipgi pareika
lauti, kad visos kariaujan
čios šalys tuojaus laikytųsi.

VADAS GENEROLAS 
KALEDINAS.

Kazokų vadas generolas 
Kaledinas, kuris Maskvos 
seime pasakė Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Tarybos 
delegatams, kad jiems tame 
seime ne vieta ir kuris at
siuntė Kerenskiui telegra
mą, reikalaudamas, kad iš
pildytų visus Kornilovo rei
kalavimus, dabar jau tapo 
suareštuotas. Jį suareštavo 
Dono Darbininkų ir Karei
vių Atstovų Taryba.

tas fronto komandieras ge
nerolas Aleksiejevas. Alek- 
siejevas išvažiavo į Mogile-

NAUJA PRANCŪZŲ MI
NISTERIJA.

Paryžius, 15 d. rugsėjo.— 
Jau galutinai susiorganiza
vo nauja francūzų ministeri
ja. Šioj ministerijoj nėra 
nei vieno socialisto ministe- 
rio.

strijos pavaldinių. Kurie 
nenorės stoti į Suv. Valstijų 
kariumenę, tiems lieps per 
90 dienų išsikraustyti iš šios 
šalies. Rusų gi pavaldinius 
mano gabenti į Franci ją,nes 
ten randasi rusų armija.

Šis įstatymas turės dar pe
reiti per atstovų butą ir tuo
met prezidentas pasirašys. 
Reikia pažymėti, kad prieš 
įvesiant tą įstatymą gyve
nimai!, Suv. Valstijų valdžia 
privalo gauti leidimą iš tal
kininkų valdžių imti jų pa
valdinius. Senatoriai tikisi, 
kad rusų valdžia sutiks pa
našiai pasielgti.
Jeigu tik tas įstatymas bus 

gyveniman įvykdytas, val
džia tikisi iš ateivių sudary
ti armiją, susidedančią iš 
1,275,000 kareivių.
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KAPITALISTAI PASIRY
ŽĘ NUŽUDYTI MOONEY.

San Francisco, Cal., 15 d. 
rugsėjo. —Kapitalistai deda 
visas pastangas, kad tik nu
žudžius L W. W. unijos va
dą T. Mooney. Svarbiausias 
valdžios liudininkas, kurio 
žodžiais pasiremiant tapo 
Mooney nuteistas mirtin,sė-l 
d i kalėjime už : 
prisiegą. Net ir prokuroras 
reikalavo, kad Californijos 
valstijos augščiausias teis
mas peržiūrėtų tą bylą iš- 
naujo, bet teismas atsisakė 
tai padaryti. Ir jeigu dabar 
Californijos gubernatorius 

Įneatidės ant tolimesnio lai
ko teismo nuosprendžio iš
pildymo, tai Mooney bus nu
žudytas.

Prokuroro padėjėjas dar 
rengiasi patraukti antru sy
kiu Mponey moterį, kurią 
neseniai Grand Jury išteisi
no.

Reikia pažymėti, kad to 
liudininko, kuris neteisingai 
prifidekS pdei byla 
atidėta neapribuotam laikui 
ir nežinia, kada bus nagri
nėjama.

Kapitalistai pirmiau nori 
nužudyti Mooney, o jau pa
skui teisti tą, kuris nekaltai 
pardavė jiems Mooney.

I. W. W. unija deda visas 
pastangas, kad tik išgelbė
jus nekaltai nuteistą žmo
gų. Norima visą bylą per
duoti į Suv. Valstijų augš- 
čiausį teismą.

r

ĮSPĖJAMA, KAD KERENS- 
\ KIS REZIGNUOS.

Kadangi Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Taryboj 
didelė didžiuma bolševikų ir 
Taryba ima viršų ant dabar-

... . :

SOCIALISTŲ LAIMĖJI
MAI ŠVEDIJOJ.

Londonas, 15 d. rugsėjo.— 
Iš Stockholmo praneša, kad 
šiuose rinkimuose socialistai 
22 distriktuose laimėjo tris 
vietas viršaus, negu kad pe
reitais metais turėjo ir libe
ralai penkias. Konservato-

KAREIVIAI NUŽUDĖ 7 
AFICIERIUS.

Londonas, 15 d. rugsėjo. 
—Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Tarybos delegatai riai pralaimėjo 13 vietų.

■s

Seattle streikuoja 6,000 
laivų statė jų.

Butte, Mont. Streikuoja 
15,000 kalnakasių. •

Kentucky ir Tennessee 
valstijose streikuoja 22,000 
kalnakasių.

Centralinėse valstijose 
streikuoja apie 40,000 kal
nakasių.

Michigan valstijoj sustrei
kavo 5,000 matrosų.

Washingtonas, 15 d. rug- ■ Po didelių mūšių rusams pa
sėjo. — Washingtono diplo- vyko užimti eilę tranšėjų, 
matai kalba, kad Vokietija . _
ir Austrija jau davus popie-į taipgi praneša, kad. palei

Vokiečių generalis štabas

? pasiustą Ryga-Venden gelžkelį rusai 
Tame atsaky- buvo atidengę tokią smarkią 

me esą aiškiai pasakyta, kad ugnį, kad jų kavalerija pri
los dvi valstybės sutinka tai- versta buvo trauktis atgal.

žiui atsakymą į 
taikos nota. '

Pietvakariniame fronte, 
Bukovinos rajone, rusai pa- 

Iš atsakymo esa darė smarkias atakas, pae- 
PATRIOTIŠKOS RIAUŠĖS 'galima suprasti/kad Vokie-,mė augštumas, 400 nelaisvių 

ARGENTINOJ. į tija iš širdies nori taikos, ir 6 pulemiotus^ 
Spėjama, kad ątsakyme c- 

kad vokiečių ambasadorius'są šie svarbiausi punktai: 
apgavingu būdu siuntinėjo, Belgija pasilieka absoliutiš- 
telcgramas per Švedijos pa-

:kytis ir išdėsto išlygas, ku
rios esą prieinamos ir talki- i 
ninkams. .T~ — —

ARGENTINOJ.
Iš priežasties susekimo,

u x ■ kai liuosa. Jos atstatymui 
siuntinį į Vokietiją, praneš-'esą jau ir pienai išdirbti, 
damas, kur randasi kokie Balkanų ir Lenkijos klausi- 
laivai ir kaip juos galima mas taipgi esąs apsvarsty- 
paskandinti, Buenos" Aires tas. Taipgi tos dvi šalys rei- 
mieste iškilo didelės patrio- kalaują, kad talkininkai iš- 
tiškos riaušės. Minia, suši- tikrųjų parodytų norą tai- 
dedanti iš kelių tūkstančių, jkytis.^ 
užpuolė ant Vokietijos am- jie iki šiol dar nerodė jokio 
basadoriaus namo ir prade- noro prie taikos.
jo akmenimis bombarduoti, f ------------- •
Visos vokiškos krautuvės ir 
kitokios įstaigos buvo muša
mos ir deginamos. Vokiečių 
apgyventi kvartalai likosi 
veik sunaikinti. Pribuvus 
policija ir gaisrininkai ne
galėjo numalšinti sukilėlių. 
Yra daug sužeistų.

Į pietus nuo Dvinsko rusų 
artilerija smarkiai bombar
duoja vokiečių pozicijas, pri
rengdama kelią dėl pėksti- 
ninkų.

Taipgi tos dvi šalys rei-

Vokietijos nuomone,

VOKIEČIŲ SUBMARINOS 
AMERIKOS PAKRAŠ

ČIUOSE.
An Atlantic Port, rugsėjo 

15 d. — šiandien pribuvęs 
britų garlaivis į uostą pra-

TALKININKŲ DIPLOMA
TAI TEISINASI.

Kaip tik generolas Korni
lovas patraukė su savo ar
mija ant Petrogrado, tuo
jaus Petrograde Anglijos, 
Franci jos ir Italijos ambasa
doriai susirinko ir prie už
daru* durti tarėsi. Tūli lai- 
kraŠčiai pranešė, kad jie ta
rėsi, kaip pagelbėjus Korni
lovui. Dabar tie diplomatai t 
išleido atsišaukimu, kuriame: 
sako, kad anaiptol nemanę i 
pritarti Kornilovui, tik kal
bėję, kaip išvengus to krau- 

j jo praliejimo, kuris gali į-

RUSIJOS .LIAUDIS REI
KALAUJA KORNILOVĄ 

MIRČIA NUBAUSTI.
Petrogradas, 15 d. rugsė

jo. — United Press praneša, 
kad Rusijos liaudis reikalau
ja Kornilova mirčia bausti, 
kaipo šalies išdaviką. Dar
bininkų ir Kareivių Atstovų 
Tarybos organas “Izviesti- 
je” praneša, kad Rygą ati
davė vokiečiams Kornilovas 
ir adjutantai. Kada vokie
čiai pradėjo atakuoti Rygos 
frontą, tai Kornilovo adju
tantai surengė sumišimą,pa
tys pradėjo bėgti ir karei
viams liepę paskui sektĘpa- 
starieji vis dar laikėsi. Jei
gu ne kareivių komitetai, tai 
'vokiečiai jau seniai būtų ir 
įDvinską paėmę, bet komite
tai viską tvarkė.

neteisingą ne^’ kac^ vakar i’yte jis ga-
vo bevieliniu telegrafu pra-: kti t Kornilovo ir val. 
nešimą nuo kokio tai laivo, .... ...
kuris randasi 65 mylios į 
rytus nuo Nantucket švytu
rio. Laivas šaukia pagelbą, 
nes jį atakavo vokiečių sub
marines ir dabar jau skęs-

STREIKA1
Washingtonas, 15 d. 

sėjo. — Streikų banga 
deda apimti veik visas Suvie 
nytas Valstijas. Dabar įvai
riose pramonėse streikuoja 
virš 150,000 darbininkų.

New Yorke streikuoja 
10,000 laivų statėjų ir 20;- 
000 kriaučių, kurie siuva ar
mijai drabužius.

San Franc isc< 
25,000 metalo

O®'
S

... ........

rug- 
pra-

sco streikuoja 
pramones d|fe

Taipgi praneša, kad Nau
josios Anglijos vandenyse 
vėl vokiečių submarina už-

BOLŠEVIKUS PALIUO- 
SAVO Iš KALĖJIMŲ.
Petrogradas, 15 d. nigsė- 

i jo. — Visi bolševikai (kai
trieji socialistai), kurie pir- 
' miau buvo sukimšti į kalėji
mus, dabar jau paliuosuott 

j Telegramos sako, būk juos 
j valdžia paliuosavus, kad pa
dėtu nuveikti sukilėlius. bet, 

ITALAI JAU PO 1 RIESTU (vej|ę‘|ausia, privertė paliuo- 
Washington, 15 d. rugsė-lsuoti darbininkai.

jo. — čia gauta žinia, kad' t -------------
italų kariumenė, po vadovy- 
te generolo Cadorno, randa
si tik 26 mylias nuo Triesto. 
Miestą Triestą apsaugoja 
labai dideli kalnai ir dabar 
.italai paėmė visus tuos kal
inus, išskyrus švento Danie-

džios kariumenės.
Diplomatai sako, jų troš 

kimas esąs, kad Rusijoj bū 
tų vienybė ir kad visi kovo-i 
tų su bendru savo priešu — 
teutonais.

ji bombarduoti.
Užpuolimus submarines 

pradėjo daryti toj pačioj 
vietoj, kur pereitais metais 
spalių mėnesį buvo pradėju
sios skandinti Amerikos ir
AngHjoB lamia

Washingtone laivyno de-lliaus kalno. Kaip tik tą kal- 
partmentas paliepė kari-Iną paims, tai atviras kelias 
niams laivams, kurie randa-i bus į Triestą ir Į Austro-
si New Yorko uoste, tuoj aus 
plaukti į tą vietą, kur sub
marines atakuoja laivus.

Laivų kompanijos labai 
nusiminę, kad čia pat, po no
se, randasi vokiečių subma
rines ir skandina laivus.

PRANCŪZAI ATMUŠĖ
VOKIEČIŲ ATAKAS.

Paryžius, 15 d. rugsėjo.—

V engriją.

ANT PIENO IR SVIESTO 
BUS KAINOS PAKELTOS.

Suv. Valstijų valdžia neva 
“kovoja” su maisto brangu
mu. Ji uždraudė kelti kai
nas ant ryžių. Tuo tarpu 
pieno kompanijos nutarė 
dar pakelti kainas ant pie
no ir sviesto. Dabar svies-

AMERIKOS KAPITALIS
TAI BIJOSI RUSIJOS' 

REVOLIUCIJOS.
Washingtono valdžia vis

gi bijo Rusijos revoliucijos. 
Kaip tik Kornilovo sukili
mas nepavyko, tuojaus j 
parlamentą tapo įneštas bil- 
lius, kad valdžia sulaikytų 
tą paskolą, kurią pirmiau 
buvo pažadėjus Rusijos val
džiai suteikti. Jeigu Keren
skis būtų susitaikęs su Kor- 
nilovu — ėjęs išvien, tuomet 
paskolą būtų davę.

xtral
B'.
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Palei upę Aisne vokiečių ar- to svaras bus parduodamas 
tilerija ilgą laiką bombarda-!po 75c. 
vo francūzų pozicijas ir ka
da viską išardė, pėkstininkai jam a 
leidosi tas tranšėjas užimti.' 
Prancūzai juos pasitiko su 
pulemiotais ir durtuvais. Po 
baisios Itovos vokiečiai, pali
kę daugybę užmuštų ir su
žeistų, pabėgo.

Verduno rajone eina be 
pertraukos artilerijos mū
šiai. PeA. k U//. .

)C.
Na, ar ne puikiai “kovo- 

” su maisto brangu
mu?

RUSAI RYGOS FRONTE 
STUMIA VOKIEČIUS 

ATGAL.
Palei ežerą Viakuda tar

pe rusų ir vokiečių buvo la
bą! smarkus susirėmimai.

Petrogradas, 16 d. rugsė
jo. — Rusija apšaukta re
publika.

Pietinėj Rusijos daly su
kilo kazokai prieš dabartinę* S 
valdžią. y .

Kerenskis skaitos^lfiųkinaa^’ Ir. 
prezidentu. _

Kornilovas su visu štabą 
suareštuotas.

Visuose Rusijos miestuos 
prasidėjo areštai
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lietuvių j kariumenę.

Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga
Lietuvių Darbininkų Lite- mūsų tarpe absoliučiai nėra 

Tatūros Draugijos pirminiu- socialpatriotų - džingoistų. 
kas, sutinkant draugams J. -------------
JBenesevičiūtei ir K. Liutkui, DVIEJŲ DRAUGŲ NUO- 
padarė sutartį su d. A. La- 
liu, sulyg kurios d. Lalis ap
siima pagaminti į 10 mėne
sių vertimą labai svarbaus 
■veikalo “Karoliaus Markso 
ekonominis mokslas” — po
puliariame K. Kautskio iš
guldyme.

Tą svarbų veikalą draugi
jos nariai gaus sekamais me
tais. Veikalas, be abejonės, 
bus papuošalu neturtingam 
ikišiol lietuvio darbininko 
knygyne.

Draugijos komitetas taip- 
pat veda tarybas su d. Gri
gaičiu dėl įgijimo rankraš
čio “Ant rytojaus po socia- 
lei revoliucijai”.

Amerikos kapitalistų 
spauda negali atsidžiaugti 
sekamu socialistų pabėgėlio 
Simons’o išsitarimu: “Jeigu 
■vilkas užpuls ant manęs ir 
ant J. P. Morgano (multi- 
•milionieriaus), tai aš ne
klausiu, kuo yra Morgan’as, 
bet susidėsiu su juo, kad 
bendrom spėkom apsigynus 
nuo vilko.”

Simons’o palyginimas reiš
kia, kad Amerikos darbinin
kų klesa privalo susidėti su 
kapitalistais, kad bendromis 
spėkomis apgalėjus teuto
nišką vilką.

Kad kaizeris yra pusėti
nas vilkas, tą męs žinom vi
si, bet kad Morganas ir jam 
lygus taip-pat yra vilkai tą, 
rodosi, privalo žinoti kiek
vienas darbininkas. Skir
tumas tame, kad teutonų 
vilkas randasi už jūrių-ma- 
rių, o Morganas čia jau.

MONĖS.
Męs rekomenduojam savo 

skaitytojams peržiūrėti 
draugų J. Baltrušaičio ir A. 
Petrikas straipsnius, kurie 
tilpo “Kovos” N 36. Gana į- 
domųs tie straipsniai. Jie 
parodo, kad prieš taktiką, į- 
siviešpatavusią Liet. Socia
listų Sąjungos Centre ir tū
luose socialistuose, pradeda 
protestuoti net nuošaliai nuo 
laikraštinių ginčų stovintie
ji asmens.

Drg. A. Petriką sakosi e- 
sąs V. Kapsuko šalininkas, 
bet jisai nenori uždaryti 
burną ir P. Grigaičiui ir no
ri, kad socialistai išklausytų 
ir antrosios pusės, pirm ne
gu ką nors smerkti. Drg. 
Petriką ve kaip atsiliepia 
apie tuos socialistus, kurie 
persiėmę frakciniu fanatiz
mu :

“Tie draugai, kurie sa
kosi esą d. Kapsuko šali
ninkai, tarp kurių ir aš 
laikau sau už garbę skai- 
tyties, daro gedą tokiu sa
vo elgimosi netik d. Kap
sukui, bet ir kitiems jo 
nuomonės rėmėjams.”

ŠNIPIJADA.
Neseniai vienas senas so

cialistų veikėjas d. K. Gugis, 
iš Chicagos, buvo pašauktas 
pas vietos federalę policiją. 
Pasirodė, kad ant jo paduo
ta galybė skundų. Policija 
Ir detektyvai teiravosi ir a- 
pie Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Tarybą ir apie L. 
Šelpimo Fondą. Pasirodė, 

•jog policija turinti informa
cijų net apie tai, kad kadai
se Liet, šelpimo Fondas,siųs
damas aukų nukentėjusiems 
nuo karės Lietuvoje, turėjęs 
susinešti su ambasadorium 
von Bernstorfu.

Policija kabinėjusi prie d.

dabartinę karę, buržuazijos

3,500. Po karės cenzūra sto- m.a’ J)akekl pensijas karei
vi visa Anglijos darbininkiš-’Y1/! šeimynoms. Tuo pačiu 

!ka spauda. Neprigulmingos kaiku 11 pasigirdo balsai apie 
Darbininku Partijos “Labor PHYeis^1Jja kareiviavimą.

teismo

kada generolas’visai prarado savo reikšmę įsiveržė Belgijoj. .Todėl rei

Darbininkų Partijos ____
Leader” redakcijoj kelis sy-’

,v priimtose rezoliucijose me, ]<ac[ Pruseika buvo pa-jkupias sulyg 
nic-meko nekalbama apie vi-*sjuntęS q L* ” 
dūrinę Lietuvos tvarką, apie j

negaunąs “Tiesos”, bet tik
tai ji viena. “Kova” 
nepasipiktino šituo literati- Brockwey.
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Chicaginę tarybą, veikiau-

damą klausimą.

182.000 balsu ir pravedė 73: santis laikraštinės etikos, ar irializmą ir karę ir skelbia UŽMIRŠTAS KLAUSIMAS 
atstovus. Socialdemoki atai Hni., Įaica /UniJa Qainncrna minioi teisvbe ame tuos an- . • . . • .

Kare ir
demokratija

(Tąsa).
ant municijos Įstatymas darbi-j

pats atsitiko ir su Anglija, tymas uždraudė streikuoti ir,stačiai tragiškas.
* Kapitalizmas, pasiekęs im-latemė teises persikelti isj rpuo tarpu, api< 

Juk perializmo laipsnį, lieka ka- vienos darbo vietos i kitą, aukas nieko 
ringas ir io užkariavimo no- ^ai yra tikra baudžiava. Alums ypač rūp

ar-

dė 44 žmones.
Su kuo susidėjo socialde-

jų dar nuo seniau yra likę.
Ką sakys Lietuvos žmo

nės apie amerikiečius, kuo
met pasibaigs karė?

MASKVOS IR PETRO
GRADO RINKIMAI.

Rinkimuose i miesto tary-

tos. kad iie ėjo išvien su so
cial revoliucionieriais.

Maskvos rinkimuose taip-

Drg. Z. Angarietis, kriti-
“Laisve”, dievai žino ko-

ja, kuri savo obalsiu deda:
žemė ir laisvė!

Petrogrado^ rinkimuose (kurie nepaiso laikraštinės e- 
socialrevoliucionieriai gavo Ųjkos :

n, Kaa aaoaru- varnaičiai ivicoai ii uunuu .. nasibaigs 
nės “Kovos” redakcijos gal- jų pienus^ . Spaudos.laisvė ( Ą,Įflsn vjs’ 
voj susidėjusi Sąjungos iš-’neapsir 
mintis. Toje galvoje yra tik 
dviejų žmonių smegeninė.

i turi teisę vadintis Sąjungos minioj teisybę apie tuos ap- 
-* ' sireiškimus, kurie kenkia

• ’reikalais, apie tai, kas deda-
pavergtosios draugijos kle- ’ 
sos pažiūrų laisvam skleidi
me. Valdančioji klesa ir jos 
gizeliai visada laisvai rašo ir, 
kalba, bet tas nereiškia lais-lg7I.L.

čiai, visi labiau paisanti li
teratiškos etikos ir organi
zacijos taisyklių, pradeda 
galva linguoti, žiūrėdami- j 
tai, kas dedasi P. K. ir 
“Kovoj”.

Ir kuomet tiems vyrams 
nurodoma, kad jie klysta,tai 
jie pradeda šaukti, kad kas 
tai organizaciją dezorgani
zuoja.

Patįs muša, patįs šmeižia

Tai yra liūdna, bet tai y- 
ra taip, kaip sako d. Petri
ką. Juk tame Brooklyno 
“draugiškam” pasikalbėji
me buvę tokių asmenų, ku
rie, faktiškai kalbant, norė
ję uždaryti P. G. burną.

Ir ve, drauge Petriką, ka
da męs nurodom į tuos de
moralizuojančius faktus, ar 
tai mūsų kaltė. Juk rodosi, 
tai mūsų priedermė nurodyt 
į blogus apsireiškimus.

Drg. J. Baltrušaitis sako 
turi daug kantrybės, bet ir 
jam jau kantrybė pradeda 
išsekti. Jisai nurodo į bet
varkę, kuri yra Literatūros 
Komitete. Iš to komiteto, 
kaip skaitytojai, veikiausia, 
atsimena povaliai buvo “iš-

ir kas iš to išėjo? Ogi pasi
skaitykit d. B. straipsnį. 
Drg. J. Baltrušaitis, beje, 
primena ir apie “Naujosios 
Gadynės” redakciją, apie tą 
tarpą, kuomet turėjo trauk- 

ities iš jos d. Grigaitis. Vei-
d. Gugio ir dėl reikalų, su-.šiaušia, vėliau ar anksčiau 
jungtų su ėmimu Amerikos tasai klausimas iškils dienos

ti kuolaisviausias ir federa-, dabar, ----- w
tyvej Rusijos respublikoj. Kornilovas, remiamas libe- Habeas Corpus įstatymas, kejo lūpintis apie .armijos 
Juk męs ir visuotinam Bro- ralinės buržuazijos, eina kuris laikėsi dar nuo 1679 m. padidinimą ir valdžia sten- 
oklyno seime pasižadėjom prieš Laikinąją valdžią irdr nusako, kad kiekvieno a- gėsi tai atsiekti, nesulaužant 
remti laisves judėjimą Lie- revoliuciją— [reštuoto prasikaltėlio daly- istoriškų tiadicijų, t. y., ne-
tavoj (už tą rezoliuciją bal-j Tai ir bolševikai žada kas tuojau butų išnagrinė-įvedant priveistino kai eivia- 
savo visi socialistai — vadi-(remti valdžią ir bendromis tas arba paliuosuotas, kada vimo. Žmones manė, kad ka
riasi, ir drg. Herman), bet spėkomis ginties nuo reakci- padeda kauciją. Išimtis "/A Vari <n«
pasižadėdami remti tą Jais- jos. Taigi, net kraštutiniai buvo daroma tik valstybės 
vės judėjimą, męs anaiptol socialistai pripažįsta tam ti- išdavikams. Dabar kiekvie-

.'nepasisakėm griežtai ir ga- kruose atsitikimuose princi- 
lutinai už neprigulmybę. pa bendro darbo.

Šitą savo paklaidą d. Her-1 -------------
man kaip norints turėtų ati- DVEJOPI BOLŠEVIKAI, 
taisyti ir atitaisius tą klai
dą pasirodytų, kad pažiūro
je į Lietuvos reikalus tarpe 
chicagiečių ir newyorkiečių 
f ak tinai nėra skirtumo. O 
ton, kur nėra skirtumo ne
reikėtų jo išmislyti.

Chicagos Liet. Darbininkų, 
Tarybos programo proekte 
ve kas žodis žodin sakoma:

“Laisva ir demokratinė 
Lietuva — kurioje būtų ap
saugota darbo žmonių reika- 

no delegatus išreikšti sim-Jai, visiems piliečiams užtik- 
patiją Workmen’s Council rinta lygybė prieš įstatymus 
(Darbininkų Tarybai) ir,ir pilniausia sąžinės, žodžio 
priimti tokią rezoliuciją,ku-'ir susidraugavimų laisvė” 
ri būtų galėjus būti tiltu tai-| Iš šio aišku, kad čia kal
kes ir teisių komitetui Lbama apie laisvę viduryje 
Workmen Council, tuomet šalies, o visai nekalbama a- 
daugelis draugų tam prieši- pie išlaukinę valdymosi for- 
nosi.

Bet štai, praėjo konferen- bę ar autonomiją), 
ei ja ir patsai gyvenimas -------------
stumte stumia eiti tuo ke
liu. kokį rekomendavo Pru- kilodamas “Tiesoj 
scika. [lietuviu seimą (kairiąją to

Štai, draugas J. Bush pra-.seimo dalį) prikiša jam. jog 
neša “Kovai” iš Elizabeth, jo

SVEIKA DARBININKŲ 
LIOGIKA.

Kuomet New Yorko ir a- 
pygardų draugijų atstovų 
pasikalbėjime “Laisvės” re
daktorius L. Pruseika ragi-

gai lyg ir linkę pritarti Lc-i 
niuo bolševikams, tai męs 
pranešime tūlą faktelį, ku
ris nušvies, kad ir bolševi
kų esama visokių. (Bent jau 
taktikos dalykuose).

Kuomet Petrograde pra
dėjo eiti socialdemokratų 
laikraštėlis “Tiesa”, tai mū
sų “Kova” su pasididžiavi-

• kas ir jam atimta Habeas 
I Corpus apsauga. Anglijoje 
I kalėjimuose sėdi tūkstan
čiai “prasikaltėlių”, kurių 
prasižengimo niekas nei ne
bando darodyti, po kaucija 

I jų neišleidžia ir prieš teis
imą nešaukia. Piliečių laisvė 
’ant Habeas Corpus įstatymo 
pamato yra mirusi.

Spaudos ir žodžio 
persekiojama. 1916

hiių tradicijų laužymu (pir- 
’mas atsitikimas lietuvių so
cialistų tarpe!), bet net kur- 

•sivu išspausdino, kad tik ji- 
.. _ . . nai viena galinti gauti žinių

ma (federaciją, neprigulmy- iš to brangaus šaltinio.

r ė ilgai nesi tęs, kad su pa
galba blokados Vokietijoj 
greit pritruks maisto ir ta
da bus priversta nusileisti. 
Tokia mintis ir viltis prigel- 
bėjo liuosnorių gavimui. 
Jauni žmonės iš fabrikų, ka
syklų ėjo i rėkrutavimo ofi
sus ir trumpu laiku “pirma- 
sai milionas” buvo pilnas. 
Liuosnorių gavimą paleng
vino dar ii* tas, kad tarnys
tes laikas buvo aprubežiuo- 
tas “iki užsibaigs karė”,.kas 
turėjo greitu laiku ateitu 

Į Bet pirmo miliono neužteko, 
laisvė Rcikčj° £aJvoti aPie antrą. 

‘ ba- ’Apystovos buvo persikeitu- 
sies, karė tęsėsi. Nuostoliai 

i buvo dideli, o laimėjimų nei 
jokių. Antrą milioną su
rinkti jau buvo daug sun
kiau, nes žmonių entuziaz- 

kurię1 " sėdi nias buvo nuPuo^s* Keikč

iau pranešė, kad joks kitas landžia mėnesyj už prakal- 
Amerikos liet. soc. laikraštis.ba nuteistas 3 metams ka

torgoj socialistas McLeans.. 
netik Kalėjime sėdi ir socialistas 

Tų noli tiško 
"prasikaltėlių”, . .... . . ....
Anglijos kalėjimuose, siekia Pagennti kaieivių padeji-

,1915 m. Anglijos nepasiseki
mai prie Dardanelių, kada 
po kruvinų mūšių ir didelių 
pralaimėjimų reikėjo pasi
traukti, tai Anglijos libera
lizmui buvo didelis smūgis. 
Antras toks pat smūgis bu
vo, kada tais pačiais metais 
vokiečiai išvijo rusus iš Len
kijos ir paėmė rusų tvirto

ji ansi- wo ‘‘Forward7’ uždarytas ir ves- _4,nglija turėjo . į._ tą 
Petrogradan atvyko dalįs mašinų paimtos. “For- .tragediją vien tik prisiziūrė- 

1 1 ’ 1 • ward” leista buvo vėl pasi- ijai nebuvo užtektinai ar-

dėl “Tiesos”negaudavo,nors, kias byv° daiYta v.krata ir 
rodosi, męs absoliučiai nie- laikraščio neišleidžia už An- 
kuo nebuvom prasikaltę Ru-'ftUios rybų. Buvo padaryta 
sijos socialdemokratu parti-,užpuolimas ant tos partijos 

Visa “kaltė” buvo ta- i ofiso ir paimta 23 knygos, 
nuo- 

Liutkevičiaus ’sprendžio sunaikino, škotų 
.; “Van

guard” uždarytas. Glasgo- 
“Forward” uždarytas ir

(bolševiko) vardu 1,000 rub- socialistų^ laikraštis 
liti....

Bet dabar dalykai 
mainė. '
d. Kapsukas, kuris, kaipo se- ■ 
nas laikraštininkas nusima-.
no apie laikraštines taisyk
les. Ir ve męs gaunam pra
nešimą, kad “Tiesa” nuo pir
mo numerio bus siunčiama 
“Laisvės” redakcijai ir pra
šoma, kad “Laisvės” red.

.v -r * . Aminais siuntinėtų “Laisvę”,
tę is S. L. A. 3 kp.; jie bi-į laimėjo socialistų revoliucio-j gitas faktelis gali būti pa

menu partija, ta pati Parti- liūdyjimu, kad esama įvai
rių bolševikų. “Kova”, mato
mai, pridera prie tų rūšies,'

“Da nuo liepos 4 d.tarp- darbo žmonių teises ateities 
tautinė konferencija neiš- Lietuvoj.
siskirsto, toliau veikia.
Mano įkurti People’s arba šia, nekritikuotų ir patsai d. 
Workmen’s Council. Už-j Z. Angarietis, nes ji, nors 
sivarinėjimų daug yra. trumpai atsako į jo pasigen- 
Lietuviai stovi už Work
men’s, amerikonai už Pe
ople’s Council. Tautinin
kų agentai atsiėmė savus 
delegatus iš konferenci
jos, kuriuos buvo atsiun-įba Maskvoje ir Petrograde 
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jo, kad darbininkai neko
votų dėl geresnio būvio”.

Na, matot! Lietuviai sto
ja už Workmen’s Council!

pie dienos klausimus. Glas- 
gowo darbininkų laikraštis 
“Worker” uždarytas ir jos 
abudu redaktoriai pasodinti 
kalėjime ant metų laiko. Šie 
faktai rodo, kad Anglijos 
spaudos laisvė visiškai už
smaugta. Sakau visiškai to
dėl, kad visi persekiojimai 
kreipiami darbininkų spau- 

Bet laikraštis, nepai-'dai, kuri kovoja prieš impe-

chore stipriausiu balsu buvo 
lordas Northcliff su savo 
laikraščiais. Bet didžiausį 
smūgį liberalizmas gavo ta
da, kada priverstino karei
viavimo chore pasirodė ang
lų liberalizmo žvaigždė — 
Lloyd George.

(Toliaus bus).

Liet. Soc; Sąjungos pirmo- j bolševikai gavo 174,000 bal-' organu? sireiškimus, L____
_______  ,__________ - ji kWa (Philadelphij’oj) re-,sn ir pravedė 70 atstovų. Gi i ^ęs netikim kad dabarti- valdančiai klesai ir 
ėsta” Grigaitis, Pruseika ir komenduoja rinkti į Litera-1liberališkoji kadetų partiją — - ’ - - - • ■> —i__
Michelsonas. Komitetas pa- turos Komitetą šiuos drau- (p, p. Miliukovo partija) 
sidaro “darbininkiškas”. Na.^usj J. Baltrušaitį, V.Pauk- gavo 101,000 balsų ir prave-

Pasi- švieson.
Drg. Baltrušaitis, nors ir 

labai mandagiai, nurodo į 
, ____ ‘kę Pildančiam Komi-
jtete. Drg. J. B. sako, kad

štį ir Z. Puišiūtę.
All right. Męs tam prita

riam, nes žinom,----- , _____ kad. tie mokratai menševikai sunku 
draugai stoja už.socialistiš-.spręsti, tačiaus mums ma- Ir H t t i zavj -t’v\ rx + ’ J 1 * Y. ?    ką vienybę — prieš frakcio- 
nizma. 1/

<1. G. buvo denuncijuotas.
Priminsime, kad d. G. jau betvar

.antru sykiu skundžiamas.
’e 1 Ve KaS gl,f c 1 ^hjengo- Piki. Komitetas nepaiso tai- į<af] joms pačioms turinti bū-

0 apie tai, kad vienas An
glijos valdžios agentas, gy
venąs New Yorke, grasino 
uždarysiąs visus lietuvių so
cialistų laikraščius, jau męs 
minėjome. “Keleivis” vieną 
kartą jau buvęs įskųstas ir 
jam buvę padaryta daug ne
malonumų. j centre (gal jau pasitrau-

Nuošaliai teko girdėti,kad kė?), ką draudžia Sąjungos 
vienas lietuvių ex-redakto- konstitucija, 
rius tarnaująs slaptoj polici- jungos konstitucijos laužy- 
joj. Kiek tame teisybės ga
lėtų paaiškint kiti labiau nu
simaną, labiau kompetentiš- 
Jki...
t Taigi, nebus dyvų, jeigu 
sscralistams pradės daryti 
'rv’.sikns pinkles, visokias 
y.'crr’jkacijas. • Tatai turi 

. versti lietuvius socialistus 
: elgties kuodraugiškiausia. Ir 

draugiškumas pilniau-

jeigu tai Sako toks senas są- 
jungietis, kaip J. Baltrušai
tis, tai turbūt, jisai ne iš 
nykščio tai išlaužė. Drau
gas J. B. veikiasia, žino, kad 
du Pild. Kom. nariai dd. J. 
Šukys ir Stalioraitis turi ap
mokamas vietas Sąjungos Z 1 • • .

“New York Call” patalpi- T1?1 “A ^^evoliucio- 
no gana platu pranešima a- , , , .v.
pie įvykusią Brooklyne liet. 
draugijų atstovų konferen-i 
ciją. Kaip žinoma, mažųjų i 
tautu klausime konferenci
ja užėmė teisingą poziciją,

Kjti duota teisė spręsti apie sa
vo likimą, c.

Klerikalams iš “Darbinio-
ko” nepatiko šita mintis >vra Uaisiai išalkę taikos.
(kurią juk remia viso pašau-|i^ji<rujn viena šalis tain’™^as 3° užkariavimo po

Karė tęsiasi ir niekas ne- 
trukdo 'gali tikrai Pasakyk kuomet

irHš’kia 'laikraščiu’lei-1 Mūsų visuomenš, SUSirfi- 
1 dime’ir iu išnlatinime " bet pinusi Ruslj°s revoliucijos dime n jų išplatinime, qn;P ta; kas deda-
teisingu žinių padavime iri1. T. , ’ J .. ’ e‘M-.n:na 

dranaiiA, idJsl Lietuvoj veik nesirūpina.
Tuo tarpu, kaip pranešama 
“Tėvynėje”, Lietuvos padė
jimas eina vis blogyn ir blo- 

Kairysis vokiečių so
cialdemokratas Cahn, kalbS* 
damas reichstage, minėjo 

Be spaudos ir susirinkimų !apie baisų padėjimą Lietu- 
1 laisvės su amunicijos įstaty- 'vojG. Jisai kaltino vokiečių 
mo įvedimu anglų darbiniu- ’administraCiją vedant Lie
kai prarado savo tyirčiausį.tUVOje žmonių plėšimo siste- 
iginklą.— streikų laisvę. A- ma (Raubsistem).

Iš tų atitrukusių žinių,ku-

Ir ve tie Są-

tojai išdrįsta mokinti kitus

lio demokratija). To laik
raščio žmonės būtinai varo
si už tai, kad męs, Amerikos 
'lietuviai, brukte bruktume 
savo senai tėvynei neprigul
mybę. Gi mums rodosi, kad 
apie tai visųpirmiausia turi 
spręsti patys Lietuvos gy-

niūriai, surinko 57% viso
Taberališ- 

ikieii kadetai ir Maskvoj ėjo 
į trečioje eilėje.
I Jeigu nemaišant vokiečių, . ..

*i vii i m piiiu o ii m n n i r m vn  b c t 1st o 1 i J a nestovi —. _ * _ e t # # ( —------- ------- —
Pdroe-rado žmonos bnlsnvo,vK'tos. Palengva ar greit,minkus puvertė kareiviais ir rjos ian<as nuo laiko at- 
nž socialistus tai aišku kad anksciau ar vėliau viskas Ųeton unijų pėdo dnizijas spren(]a 1S Lietuvos, maty-, 
b'dsai nadnoti ir/socialistus vienok persikeičia. Tas i1’ rotns. Karės stovio ista- ^a(| padėjimas tonais 
vrn halsais nnduotais už tai- Pats atsitiko ir su Anglija, tymas uždraudė streikuoti ir .stačiai tragiškas.

Rusu žmonės .matomai J Kapitalizmas, pasiekęs įm-|atemė teises persikelti ^is j Tuo tarpu, apie amerikie- 
” v.u aukas niek0 nesigirdi,

iMums ypač rūpi Lietuvos 
...............( 7 __ Mums lieka dar vienas,pa-.Šelpimo Fondo atsinešimas, 

Beto, kad sutvar- dančiam finansų kapitalui, ’skutinis ir svarbiausias Ar dar daroma tenais kas 
’punktas. Svarbiausis todėl, nors tokio. Aukų, tiesa,da- 

draugijos ponu. Piniguočiai kad jis liks reakcijos rams- bar Įplaukia labai mažai,bet

tujai i^uipid niukinti niuuo t -ai> 
gerbti organizacijos tvarką. XT ; .

Neseniai toje pačioje “Ko
voje” net kantrusis d. Her- man 
man, iš šalies į dalykus žiū- j Call’ .
rėdamas, priėjo prie išvedi- (Am. L. D..T.) stoja uz Lie

Neteisybę pasakė d. Her
man reporteriui “N. Y. 

I Call” būsią chicagiečiai

baisiai nenukentėjo, kaip ktiką einajmt naudos, vai-’
Rusija l/V OHVVCA- *■
kius naujais pamatais eko-ikm’is nori likti absoliučiu1
naminius saliom pnntikius, ir- ^VŲ1O,11A° Pirnmin™^1 
gi reikalinga taika. n’ imperialistai nepakenčia ciu ir karei pasibaigus ir,be-
‘ A. Kerenskio. Rusijos kitų draugijos klesų įsimai-J abejo, bus pavartotas darbi- 

........... ‘ ....... nes tas įninku laisvių įrubežiavimui.
.Svar-t Kalbu apie Anglijos privers- 

.. ............     .... Prisi- 
šalininkų. Jeigu savo ir sa- g^les atsiekiami ir sudrūti-Į dėdama prie karės Anglija

mo, kad “Kovos’ ’ pozicija 
ginčiuose su P. Grigaičiu,bu
vo labiau negera, negu P. 
Grigaičio pozicija.

Ir taip žingsnis po žings-

tu vos neprigulmybę. Juk 
laisva Lietuva tai dar nebū
tinai reiškia, kad ji jau būtų 
neprigulminga. Lietuva ga
li būti pilnai laisva, jos vi 
dūrinis sutvarkymas gali bū

premjero, klaida buvo tame, ;sYmU jų veikime, 
tad jisai buvo prisidėjęs prie trukdo jų pienus. . . * . . ; -
karininkų—kares iki galo biausis įrankis imperialistų tiną kareiviavimą. 
ŠčiuiHimu. jeigu savu ir»a-(o;------. ----- ............ . ------ |«vu«ma
vo partijos Įtekmę jisai bū- niinui taip vidurinėj, kaip ir tikėjosi apsieiti su savo mil
tu panaudojęs stiprinimui užsienio politikoj yra — ar- 
revoliųciios obalsio — taika »iija, ginkluota spėka. Ka
be aneksijų ir kontribucijų,' da imperialistų keliai susidū 
tuomet būtų buvę kas kita. ! re ir pradėjo veikti kanuo-

■ i_____  | lės, tada pradėjo griūti libe-
Dabar, kada vokiečiai pa-italės Anglijos laisvės ir 

ėmė Rygą ir -

žinišku laivynu ir finansine 
gale. Bet karės bėgis greit 
parodė, kad to vien neuž
tenka. Metropoly stovinčių 
150,000 kareivių buvo it nie
kas. Jų neužteko nei vie
nam mūšiui prieš galingą

r®
■ : •r "K'

ivyktį juk nio visi žymesni sąjungie-
>V_ ■■ .1 "V / ; , \

v.:

traūkia šiau- žmonių teisės. M —e
Dabartiniam karės laike 4 Vokietijos kariumenę, kuri

“Lietuva” šoka džingų 
džigą, trokšta karės tęsimo, 
keikia kalbas apie taiką.’ 
Tuo tur būt ji mano pasi
tarnausianti Lietuvai, kir \ 
baigia mirti nesulaukdaiūa1 
taikos. “Patriotai” dažniau
sia ir esti savo tėvynės gra
bo ri ai s.

(“Naujienos”).
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Knut Hamsun.

BADAS
Vertė švenčioniškis.

. , f
atgal. Greitai bevaikščiodamas sušilau, to-1 j'ji
dėl atgal eidamas ja unesiskubinau. " Susi
tikau du vežimu, prikrautu šieno; viršuje 
smi, be jokių rūpesčių, dainavo. Eidamas 
maniau, kad jie mane užkalbins, pasakys 
ką nors arba pasijuoks. Ir štai, kada su- 
silygau su vežimais, vienas jų užklausė:

l TZ 1 V • v•O

Gelbėkite Rusijos laisve „ Kryžių dabar jau galima su-ra rąstas kapitalistų spau*sižinoti su Lietuva. dos akyse.
| Bet tai nebus laiškų siun-| Beje, verta dar tai pažy- 
timas. Laiškai per Raudo- mėti, kad ligi karės “Repub-

, nąjį Kryžių nenueis į Lie- lican” turėjo 5,000 skaityto* 
tuvą. Į Raudonąjį Kryžių jų ir apie jį niekas nieko ne- • 
bus galima siųsti tik pasitei- žinojo,o dabar “Republican”’ 
ravimus apie žmones, gyve- išsiplatina skaičiuje 15,000

’ nančius Lietuvoj ir kur ki-'egz. ir apie jį žino visa Ame-
: tur ])o vokiečiu. Raudona-' rika.

sis Kryžius žmonių pasitei
ravimus surašys ant

Rusijos laisvė, Rusijos tei- valdžią perduoti Darbininkų' 
sės, kurias liaudis iškovojo ir Kareivių Atstovų Tary- 

>per revoliuciją, šiandien bai. Ir jau tame susirinki- 
randasi didžiausiame pavo- me Kaledinas pasakė Keren- 
juje. Visas pasaulis atkrei- skini: “Męs jus išgelbėjome 
pė akis į tai, kas dabar de- nuo bolševikų.” Jis aiškiai 
dasi Rusijoj. Juk ten eina davė suprasti, kad Kerens- 
kova mirties ar gyvenimo, kis turi pasiduoti jų valiai ir

—Ką tu čia neši?
—Kaldrą, — atsakiau jam.
—Kelinta dabar valanda? — klausia 

antras.
—Teisybę pasakius, tai ir nežinau; ma

nau, kad trečia, nedaugiau.
Jiedu gardžiai nusijuokė ir nuvažiavo 

toliaus. Bet staiga aš išgirdau palei savo 
ausį pliaukštelėjimą vadžių ir mano kepu
rė nukrito nuo galvos: jie visgi negalėjo ra
miai pro mane pravažiuoti ir užkabino. 
Truputį apkvaišintas pasilenkiau, pasi
ėmiau kepurę, užsidėjau ant galvos ir tę
siau savo kelionę. Toliaus paėjęs sutikau 
žmogų, kuris pasakė, kad jau penkta va
landa.

Penkta valanda! Jau penkta valanda! 
Pradėjau greičiau žingsniuoti ir prieš kal
nelį net risčiais užlėkiau, paskui pasukau į 
redakciją. Galimas daiktas, kad redakto
rius buvo atėjęs ir vėl išėjo! 
su žmonėmis susidurdamas, dasigavau re
dakcijos, ibėgau į kiemą, priėjau prie du- :i n TZ .. , . ■ .u -i • -i i d- d rr • įkalbėti su Kornilovu, kaip lis, rų, pabarškinau, niekas neatsiliepia. Taipi . . 1 i >
ir yra, redaktorius jau išėjęs! Paėmiau už 
durų rankenos—durys atdaros. Įėjau į 
vidų.

Redaktorius sėdi prie savo stalo, laiko 
rankoj plunksną ir rengiasi pradėti rašy
ti. Kada aš pasveikinau jj, jis truputį pa-j 
sisuko į mane, pakratė galva ir tarė:

—Aš dar nespėjau perskaityti jūsų vei
kalą, v

(Tąsa).
juokingomis. Aš vėl perėjau per turgavie
tę ir pasidžiaugiau rožėmis. Beeidamas pa
jutau, kad ant mano peties uždėjo kas toks 
ranką, atsisuku ir matau savo seną drau
gą, kurį visi vadina “panele”.

—Sveikas, — tariau jam užklausiančiu 
balsu, nes norėjau sužinoti, ko jis nuo ma
nęs nori. Aš “panelės” visgi neapkenčiau 
nuo senų laikų.

Jis žingeidžiai pažiūrėjo į mano ryšulį 
ir užklausė:

—Ką tu čia dabar n ši?
—Aš buvau Sembo krautuvėj ir nusi

pirkau audeklo dėl drabužių, — šaltai ir 
rimtai atsakau jam; — priėjau prie išvedi
mo, kad toliaus negalima vaikščioti taip ap
driskusiam, kaip kad dabar vaikščioju, rei
kia truputį labiau pagerbti ir savo kūną.

Jis truputį nustebo ir neužtikrinančiai 
dirstelėjo man į akis.

—Na, o kaip eina tavo dalykai? — pa
klausė mane.

—Labai puikiai, geriau, negu aš kada 
nors tikėjausi.

—Ar tu dabar turi koki nors užsiėmi
mą?

—Užsiėmimą? — atkartojau labai nu
sistebėjęs iš tokio jo klausimo. — Juk aš 
turiu Kristi krautuvėje knygvedžio vietą, 
jeigu nori žinoti! Aš knygvedis!

—Ar tai])! — tarė jis atsitraukdamas 
ant žingsnio nuo manęs. — Viešpatie, kaip 
hš tau pavydžiu tos tarnystes! Na, kaip ten 
nebūtų, bile nereikia prašyti pas kitus pa- 
gelbos. Sudiev!

Jis žengė kelis žingsnius, bet sugrįžo 
atgal ir vėl prabilo:

—Aš užmiršau tau rekomenduoti savo 
pažįstamą siuvėją. Geresnio siuvėjo už 
Isakseną tu niekur nerasi. Tik pasakyk 
jam, kad aš tave atsiunčiau, tai padarys ko- 
pųikiausiai.

Ir su kokiu išrokavimu jis kiša savo, 
nosį į mano priyatiškus reikalus? Kas jam'ir sunaikino buveinę džiaugsmo mano, — 
darbo, pas kokį aš siuvėją eisiu. Toks jo j Aš trankaus po plotį juros okeano 
pasielgimas mane supykdė, išvedė iš kant- į ir nežinau, kur randas atsilsio vietovė, 
rybės ir turėtų pasielgti nemandagiai —Nuo tada jau niekas širdžiai man nemiela;

generolas Kornilovas, buvęs! Ir štai, kada užėjo kriti
vyriausias karės vadas, su- ka valanda, kada Rusi jos re- hUnboL Lių 
organizavo ištikimą sau ka-'voliucijai jau tapo grabas po pasiųstos
riumene ir pareikalavo, kad nose pakištas, visi Kerens- 
jam būtų pavesta visa ' ’ ' ‘vai- kio ministerial—kadetai pa- 

Atsisakius dabartinei bėgo, jis pasiliko vienas. Ii*'Amerikon

Majoro Thompsono atei
tam’nešimas linkui karės rodo 

tikrų blankų ir jas pasiųs į ne tai, kad tas republikonas 
'savo skyrių Genevon, Švei- būtų pati tobulybė ir ištiki* 
'carijoj, o iš Šveicarijos tos mas darbininkų klesos drau- 

v.._ 3 žmo-'gąs. Tai rodo tik, kad ir
nčms, kuriems jos yra skir- pačioje buržuazijoej esama 
tos. Tuo pat keliu iš Lietu- stiprios opozicijos prieš ka
vos galės ateiti atsakymai rę.

bombarduoti ištikimus revo-(Darbininkų ir Kareivių Ats-'se];a 
liucijai kareivius. tovų Taryba, socialistai, ku-'j.pff/
. ^ašanyšiuos žodžius,Jie- riuai jis iki šiol ignoravo,su•pa.sjt,.il..lvimas l)ūtu pasius. 
jasi broliškas kraujas, sau- kuriais nesiskaitė, ‘
(losi tarpe savos kareiviai. Jpagelbą ir tie bolšev

Kerenskis, kuris neseniai Iriuos jis kimšo į k;
Nardydamas <’rauSav.? su, Kornilovu ir guriuos visą laiką vadino kuri’klausL bet‘ Raudonam 

jkompaiiija, kuris siuntė ] vokiečiu smpais. Jie visi at- Ki-v/iiii hridn-’
Afninlą savi) pasiuntini pasi-^jo į pagelbą ir reikia tikė-| 5 ^^nciu nuou.

influx.!..- tz -i..... i i r, •• revoliucija

mitetų ir komisarų, kuriuos .juodoji jiega bus sukrii 
turi pasiskyrę kareiviai, da-'ta.
bar jau šaukiasi prie jų, kad 
gelbėtų Rusijos laisvę, ku- kriušinus Kornilovo 
riai gręsia pavojus. Tas dar Rusija nebus iš 
pats Kerenskis, kuris_ veik!mio pavojaus.

Bet to dar neužtenka

,iii-

taisykles,*, ' i' *"i . Naudokitės Proga!
norint, kad ________

Kurie manote grįžti į Ru
siją, tai nepraleiskite pro* 
gos, bet ja pasinaudokite. 
Dabar Rusijos pinigai ir už 
grybus pigesni. Taigi, kiek* 

The American Red Cross,'T'1;* P'ješ važiuosiant pa- 
IJureau of Communications,is!'Jsk,t® k.c.1,a(i>

- - - irių į Rusijos valdišką ban
ką (Gosudarstvennuju Sbe- 
[regatelnuju kassu). Tik da-

1) Laiškas reikia 
suoti ne tam žmogui,

Laiške reikia indeli 
tampą.

lu-| 2) Laiškai turi būti kuo- bar tokia Puiki Proga,, nes
Jiegą trumpiausi. paskui kursas pradės kilti.

“Laisvės” administracija
. . x Darbininkų nima tik asmeniški dalykai; iau kelintai desėtkų lietuviui

visą laiką ignoravo Darbi-Kareivių Atstovų Tarybai galima tik sakyti ar pats esi į Pasiuntė į Petrogrado val- 
ninkų ii Kaieivių Atstovų ijp socialistams prisieis ir to- sveikas, ir gyvas ir to pačio

—Aš labai džiaugiuosi, kad jūs mano Tal'ybą, kuris paliuosavo ini-|iiaus kovoti, prisieis išsigel-i klausti. 
v YHOT/’H'I in I n utrhArt Irn'nk 1 — > • • * , j ttr t • I _

ir uždraudė sociplis-;draugų, kurie tokioj sunkioj kiai rašyti ir tik sekančio- kopuikiausia. 
ninisteįiams duoti tai valandoj pabėgo nuo jo —'mis kalbomis: angliškai,j Money Or

veikalo ncnumetėte.
—Taip, aš peržiūrėsiu ir duosiu atsa

kymą per porą dienų arba... Pagalios, juk 
aš turiu tamstos adresą, ar ne taip?....

Ir čia aš užmiršau jam pasakyti, kad 
jokio adreso jau neturiu.

(Toliaus bus).

NUO TADA...
Nuo tada, kai audros namus man išgrovė,

rybės ir turėtų pasielgti nemandagiai —jNuo tada jau niekas širdžiai man nemiela; 
priminiau apie tą dešimtį kronų, kurias jis į Nebelinksmina nei švelnus smuiko tonai,— 
buvo man skolingas. Vienok jis nespėjo į Tiktai siaučianti baisių audrų ciklonai 
tai dar atsakyti, kaip aš pradėjau gailėtis, Griausmais bent numalšo pašėlusią sielą.
kad taip nemandagiai pasielgiau, sugėdauir 
nuleidau akis žemyn. Tuo tarpu pro šalį 
ėjo moteris; aš greitai pasitraukiau į šalį, 
duodamas jai praeiti, pasinaudojau ta pro
ga ir visiškai nuėjau, palikdamas jį vieną.

Ir ką aš dabar turiu daryti? Tranky
tis po gatves nusibodo; eiti į kavinę ir ten 
pasėdėti irgi negaliu, nes neturiu nei vieno 
ere. Pažįstamų, pas kuriuos galėčiau die
nos laike užeiti, taipgi neturiu. Be jokio 
tikslo leidausi gatvėmis, daug laiko pralei
dau, pakol pasiekiau Greucą, pakeliuje per
skaičiau “Vakarinę Pačtą”, vos tik iškabin
tą ant lentos, pasukau į Karlo-Ioganno gat
vę, paskui vėl atgal ir nuėjau ant “Išgany
tojo” kapinių, palei koplytėlę radau ramią 
vietelę ir atsisėdau.

Ten sėdėjau vienas, niekas manęs ne
trukdė, kvėpavau drėgnu oru, mąsčiau, 
snaudžiau ir šalau. Laikas gi vis slinko. 
Ar ištikrųjų mano parašytas feljetonas vi-

Nuo tada palioviau aš pats sau tikėti, 
Prakeikiau tėvų buities likimą kietą. 
Nuo tada aš biednas, vargstantis poetą 
Nebeįsteigiu dalies savos atspėti.
V-211917.

1 Į AVUV/h.UMV

diską banką. Taigi visi
kreipkitės į “L.” Administ-

patarnaus
Z X |----- |

nuo tų Kerenskio! 4) Laiškai turi būti aiš- raciją, o ji jumsmisterija nuo Tarybos kont-,bėti įr 
roles :

i tams ministeriams duoti 
ITarybai raportus, dabar 
įleido manifestą, kad jis 
dabartinė valdžia veikia 
vien su Darbininkų ir Karei
vių Atstovų Taryba ir kad 
darbininkai ir kareiviai pri
valo klausyti Tarybų komi
tetų paliepimų. _ .trauke ant Petrogrado, jie,-ir lietuviškai rašytus laišku

Kerenskis pamatė, kad tas prijausdami Kornilovui, pa- priimtų.), 
žaltys, kurį jis per kelis mė- bėgo iš ministerijos.
nesiūs auklėjo, lepino ir jeigu Kornilovas'paims vir- duota pilnas vardas, adresas 
glostė, dabar _ jau pasijuto šų, jie sakys, kad męs buvo- 
galingu, iškėlė augštyn gal- 'me tavo šalininkais, apleido- 
vą ir nori patį auklėtoją pra- me ministeriją, atiduodami 
ryt1- ivisa valdžia i tavo rankas.

Kornilovas ir kompanija Bet dabar pamatė, kad Kor
nilovas nelaimės, vėl sutinka 
įeiti į ministeriją, vėl dar
buotis, vėl rengti dirvą nau
jam sukilimui, jieškoti naujo

VALDONAI.
Nors jie ir žino, ko žomėns trokšta, 
Kurlink jie eina ir ko jie laukia, 
Kokius jie šauksmus augštybėn kelia 
Ir kur tie šauksmai iškilę plaukia.
Bet jie neklauso... Kas jiems tas šauksmas? 
Kas jiems jų vargai, kas jiems jų bėdos? 
Pas juosius nėra gailos lašelio — 
Jų akmens širdįs neturi gėdos. 
Jei kur aštresnis šauksmas iškįla.
Ir jųjų kietas širdis paliečia,
Jie tuoj sušunka: “Pakart, sušaudyt!
Lai maištininkams saulė nešviečia.”

’ Jų gi troškimas — tai kraujo marės, 
sais žvilgsniais pilnai nusisekęs? Dievai ži- upės, sūkuriai vargo, 
no, gal kur nors ir yra klaidų. Ir kas bus, skausmas, kūdikių verksmas, 
jeigu jis, galų gale, redakcijos bus atmes- m.1vs.in.10 vasaril ““ kraujo
tas? Galimas daiktas, kad jis tik vidutiniš- }'v1Į’.snJ.0 .misl™o.sarįl kraujo 
kai parašytas, o gal ir visai spaudai netin- ^bdzAaivaikscioj^jie pasipūtę,

Pilni puikybės ir išdidumo,
Ir tie judvarniai auka pajutę. 

24-VI-17 “ Saulės Brolis.
ka! Ar aš galiu būti užtikrintas, kad jis 
šiame momente jau nenumestas į gurbą, į 
tą patį gurbą, kur visi netinkami raštai me
tami?....- Pradėjau abejoti apie savo felje
tono likimą, pašokau nuo suolo ir nubėgau 
nuo kapinių.

Priėjau prie vienos krautuvės lango,,__  t v____________
pažiūrėjau į vidų ir pamačiau, kad dar tik-Ir akys be spalvos sumerktos piktai — 
pradžia pirmos. Tas mane galutinai papjo-jNėr’ sielose meilės ugninės 
vė! Juk anksčiau keturių negalima eiti į Nors sužiba kartais saulės spindulys 
redakciją ir kur dabar man dingti? Liki- Ir laimė biskutį sušviečia, 
mas mano parašyto feljetono persistatė | Bet greitai pranyksta, tarsi kibirkštys, 
juodžiausiomis spalvomis; juo daugiau apie S Nuliūdusios sielos neliečia.

Ir vėl jie tik šėlsta, draskosi piktai, 
Vėl vargo suspausti vaitoja;
Parklupę ant žemės begalo karštai 
Vėl dievams jie maldas aukoja. 
Vėl nuolankiai klauso pamokos “šventos” 
Iš lūpų priešų piktųjų
Ir godžiai kartoja: “Čia nėra klastos, — 
Tai žiedai iš rožių tikrųjų.” 
O rūstus begalo vargo viesulai 
Vis rodo jiems savo galybę,
Ir gimsta vis nauji ašarų klanai, 
Bet deja.... tai jųjų aklybe.

14-XI-16. Saulės Brolis.

juodžiausiomis spalvomis; juo daugiau apie 
jį galvojau, tuo labiau puoliau į nusimini
mą ir rodėsi, kad jis visiškai niekam neti
kęs ir nevertas gurbe sau vietą rasti. Pra
dėjau pats sau kartoti, kad save apgaudi
nėjau, bereikalo visą rytą džiaugiausi ir nė
šiai) jį į redakciją! Taip, suprantama, 
klaida padaryta ir dabar jau neatitaisysi... 

•^Pradėjau greičiau žingsniuoti, praėjau pro 
šventą Lauryną, atsidūriau laukuose ir 
staigiai pasijautau kokiose tai keistose gat
vėse, išsipainiojau iš jų ir išėjau ant pla-

Meškelio, kurio nesimatė pabaigos.
paraidijau ir pasukau

K < 'j '

Money Orders
ir 

iš-

visuomet 
nuo kadetų!. Dabar kadetai francūziškai, itališkai, rusiš- išrašykite ant “Laisvčs”var- 
ininisteriai jau praneša, kad kai, vokiškai, lenkiškai,hun- do ir parašykite laišką, nu* 
atsiima savo rezignacijas ir'gariškai, turkiškai, arba rodant vardą, pavardę, kiek 

ildyti ministe- 'graikiškai. (Kaip matote,'turite metų, tėvo ir motinos 
Kodėl jie taip j lietuviškai laiškų rašyti ne-’vardus, užsiėmimą ir pilną 

Reiktų siųst Raud.‘adresą.
reikalavimus, kad i ------ , ,

rių pareigas.
daro?Jie gudrus politikie-!galima, 
riai: kada Kornilovas pa-,Kryžiui

Mat, REUMATIZMAS
5) Laiškuose turi būti pa-i --------------

j V.. J.....— .

ir užsiėmimas kaip to, kuris 
klausia, tai jau ir to žmo
gaus, apie kurį klausiama.

BETIKSLIAI.
Užmirę jų širdįs, aptemę veidai, 
Išsekę be jausmo krūtinės

apkaltinti šalies išdavikais 
ir atiduoti teisman. Jeigu 
sukilėliai bus numalšinti, 
juos teis. Bet ar jie vieni 
tą sukilimą pakėlė? Ar 
Kornilovas yra galva to su
kilimo? Ne! Kornilovas 
tik ta ypata, kuri pradėjo tą 
darbą. Juk Kornilovo pa
siuntinys Lvovas aiškiai pa
sakė, kad ne vienas Kornilo
vas to reikalauja, bet didžiu
ma Dūmos atstovų, daugelis 
fabrikantų ir žymių politi
kierių, kurie dalyvavo Mas
kvos seime.

Koks gi išvedimas? Aiš
kiai matosi, kad tas seimas, 
kurį Kerenskis sušaukė Ma
skvoje ir buvo lizdu suokal
bininkų. Tame seime pasi- 
’odė didelė didžiuma atžaga
reivių ir jau ten kazokų ge
nerolas Kaledinas pasakė 
Darbininkų ir Kareivių Ats
tovų Tarybos delegatams: 
“Čia jums ne vieta; jūs ap- 
leiskite svetainę.” Č 
Kerenskis šaukė tan seiman 
atstovus pagal savo nuožiū
rą, jis skirstė, nuo kokių 
luomų kiek turi būti delega
tų, jis užkvietė keturis šim
tus atstovų juodosios Dū
mos, kuri dar prie caro iš
rinkta ir kuri per visą laiką 
ištikimai carui tarnavo. Ke
renskis paskyrė tik šimtą 
atstovų, kuriuos po caro nu
vertimo darbininkai ir ka
reiviai išrinko.

Kerenskis atidėjo sušau
kimą įsteigiamojo seimo, bet 
sušaukė buržuazijos atsto
vus ir tikėjosi, kad jie atneš 
tėvynei naudą, sudrūtins jo, 
Kerenskio, galę, galutinai 
pasmaugs tuos socialistus, 
kurie nesutinka su jo val
džia, kurie j ‘eikalauja' visą

galima dažniau teirauties, 
kaip sykį į šešias savaites.

Jeigu pasiteiravime būtų 
kas nors priešinga cenzūrai, 

_ ,v . _ i tai Raud. Kryžiaus susižino-
Kormlovo.. Reikės išsigelbė-į jįmo biuras tokio pasiteira- 
ti nuo tų visų elementų ir sy- ’ vįmo nesi'ųs.
kiu nuo paties Kerenskio,jei
gu jis nesusipras ir toliaus 
panašiai elgsis. Darbininkų! 
ir Kareivių Atstovų Tarybai 
reikės j savo rankas paimti 
visą valdžią. Ir kuomet tas 
bus padaryta, tik tuomet ga
lima bus drąsiai pasakyti, 
kad Rusija išgelbėta.

Reikia dar pažymėti, kad 
Kornilovui patraukus į Pet- 
rogradą, visų šalių kapitalis- ^’s pavelijo Amerikos liau
tų spauda pradėjo džiaugtis jies tarybai atlaikyti kon- 
ir sakyti, kad tik jis gali Ru- venciją Chicagos West Side 
siją išgelbėti nuo pavojaus. Auditorium’e. Chicagos ka- 
Kerenskj, kurį iki šiam lai- Ralistu spauda (Tribune, 
kui kėlė į padanges, pradėjo, Herald, News ir t. t.) siun- 
smerkti, kad pasipriešino ta ir besiusdama nebežino, 
Kornilovui. New Yorke kokiu įmonių reikia grieb- 
Wall Street taip nudžiugo, ties, 'kad suvaldžius majorą 

į kad net ant 2į centų pakėlė jr j0 dalininkus.
O juk Rusijos rublio vertę.

švenčioniškis.

Kaip susižinoti su

Naminė gyduolė, kurią pa
taria vartot tas, kuris 

išsigydė.
Pavasary j 1893 m. mane smarkiai 

bai sunkiai, ir tik tas gali įsivaizdin
ti, kuris sirgo, daugiau kaip trio 
metus. Bandžiau įvairias gyduoles, 
daktarą paskui daktarą, bet pagelba 
di v o tik laikina. Ant galo radau gy- 
luolę, kuri mane visiškai išgydS ir 
laugiau neabsikartoja. Aš galiu nu
odyti daug ypatų, kurios sunkiai 
ientėjo ir reumatizmas buvo visai 
ip5męs, bet šios gyduolės mane iš
lydė. Aš noriu, kad kiekvienas ken> 

■ iantis nuo reumatizmo, kokioj nąr* 
Į ormoje, pabandytų šitos pastebėtino* 
į pėkos. Nesiųsk nei cento, tik pri- 
• iųsk savo pavardę ir adresą, o aS

Po suvartojimui, jeigu tos gyduolė* 
lagelbėjo nuo Reumatizmo, tada gali , 

' nisiųsti tik vieną dolerį. Turitę su- 
)ra»4i, kad aš nenoriu jūsų pinigui, 

t >akol jūs nebūsite pilnai užganėdinti* 
kr tas neteisybė? Kam kentėti, jei— 
;u galima pasigelbėti be jokių iškaš- 
•ių. Neat įdėliok, bet rašyk t uogaus.

MARK H. JACKSON, No. 483^0. 
Jurney Bldg., SYRACUSE, N. Y.

Mr. lackson atsakomybėj. Augš- 
nu n tiėtas paskelbimas teisingas.— 

Pub.

6) Apie tą patį žmogų ne- j kankino Reumatizmas. Kentėjau la*

Chicagos majoras , .
-* * irisiųsiu jas išbandymui.

■ | vi ■ ■ ■ i Po suvartojimui, jeigu tir džingoistai.
Amerikos džingoistai ne

duoda sau rodos su Chica- 
gos majoru Thompsonu, ku-

Miesto taryba,kurios dau
guma susideda iš patriotų, 
rengiasi prašalint majorą; 
Illinois’o gubernatorius 
Lowden laiko pasirengusią

mmlnnmr I minuni? ‘atsitikimui” kariumenę,ka- giminėms Lietuvoj i ;lx.iviai ir matrosai UžPuoia 
ant Thompsono automobilių, 
vežančių jo šalininkus į val
stijos ferus.

Chicagon leidžiama laik-. 
raštis “The Republican”,ku
ris yra majoro Thompsono 
kontrolėje. Tasai laikraštis 
priešingas priverstinam ka
reiviavimui, jisai priešingas 
tam, kad siųsti Amerikos 
kariumęnę į Europą, jisai 
stojąs už liuosybę spaudos ir 
už žodžio liuosybę. Ir ve, 
dėlei šitos priežasties, 
Thompsono “Republican” y-

Lietuvon, kuri užimta vo-j 
kiečių, nebegalima buvo sių
sti laiškų nuo to laiko, kaip 
Amerika pradėjo karę su 
Vokietija. ;

Dabar jau bus galima su
sižinoti iš Amerikos su žmo
nėmis, kurie gyvena Vokie
tijoj ar Vokietijos užimtose 
vietose. Susižinojimo reika
lą paėmė savo žinion Ameri
kos Raudonasis Kryžius,su- 
lyg Amerikos valdžios palie
pimo, ir per Raudonąjį

PERSKAITYK! . \ 
Kiekvienas

> Ja8 skaitytojai^A kuris užsirai/*m pas mane

[S užsimokės

© Vanų ve*’
tės 1 dolerio ar* 

1 ba “Kardą” ant
metų. Senas 
skaitytijas, ku* | 

r?s atnaujins, gaus knygų už 60 & 
1 as iš neskaitančių dar prisius ut 
’Keleivį” $1,75 gaus knygų už 50 « 
I enas skaitytojas gaus knygų už 25c» v; 
fKas prisius už “Kovą” $2,00, gau* J 
knygų už 75 c, kas prisius už “Kar* 
dą” $1.00, tas gaus knygų UŽ 35 Cfe 
senas skaitytojas už 25 c. Kas užri* 
rašys "Naująją Gadynę”, kaina me
tams $1.50 tas gaus knygų už 50 W

Kas užsirašys "Naujienas” » *Nk 
metų ir prisius $5.00, gaus dov*M 
"Keleivį” ant metų arba knygų *■ 
$1.50, senas skaitytojas gaus dovaM^ 
‘Kardą” ant metų, Kas prisius $LM 

už ’’Moterų Balsą”, gaus knygų *0 
25c, Rašydami pažymčkit, ar esafe* ) 
enas, ar naujas skaitytojas.

Todėl visi užsirašykite tuos m 
raščius per manę. Tiek pat moM|^* 
mi gausite gerų knygų pasiskĮIĮ||R. 
m u L Būtinai pasakyk apie tai 
draugui ir paŽįstamui Knygas 
tik "Laisvės” laidos.

Pinigus siųskit Šiuo adresu
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Mephaaa firMapelit Bill.
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■ina du »ykiu savaitėj: Utar- 
alnkaii ir Pėtnyčiomis, 183 Ro
ebling St, Brooklyn, N. Y. L*i-_ 
džia Lietuvių Ko-operatyviška 
Spaudos Bendrovė,183 Roebling 
St, Brooklyn, N Y.

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

Telephone Greenpoint 5231.
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Socialistų Sąjungos 
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Prakalbų maršrutas
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KORESPONDENCIJOS.PASIKALBĖJIMAS.
\ —---------------

Originalas šio pasikalbėjimo tilpo viena
me Rusijos darbininkų laikraštyje gegužės 4, 
š. m. Anglų kalbon išvertė d. Marius ir pa
talpino “New York Call”. Lietuvių gi kalbon 
verčiu iš angliškos. A. P.

Šėtonas sėdėjo augštoj, aristokratiškai 
padirbtoj iš susuktų žmogaus kaulų kėdėj, 
ir su šypsą į mus žiūrėjo.

“Drauge Šėtone”, męs pradėjome po 
tūlų nesmagumų, “praeities laikais, laikais 
absoliutės monarchijos, męs nedrįsome jus 
trukdyti jūsų darbuose; bet dabar vardan 
lygybės ir, taip sakant, liuosybės —”

“Priešingai’,, mus pertraukė Šėtonas 
švelniu balsu, “Jūs esate mielai laukiami! 
Labai man malonu jus matyti! Meldžiu sės
tis, tamstos! Priimkite mano vaišes.”

Čion Šėtonas padavė mums po pypkę, 
prikimštą kvepiančio tabako.

“Puikus tabakas’,, jis prabilo duoda
mas’ “męs darome jį iš paralitikų ir bepro
čių nervų. Jūs nerūkote? Labai gaila. 
Gerai, tamstos, kuom galiu jums patarnau
ti?”

“Pirmiausia,” męs pradėjome, “pavely
kite mums paminėti keliatą statistiškų už
rašų. Jūs ir męs žinome, kad Rusija išlei
džia karei kasdieną po 40 milionų; Franci- 
ja—35; Vokietija—42, o Anglija dar dau
giau. Ar jūs negalėtumėt mums pasakyti, 
kiek išliejama per dieną žnionių kraujo?”

“Tikriausias menkniekis,” atsakė Šėto
nas, “viso pro viso 75,000 kvortų ant dienos, 
du ir ketvirtdalis miliono kvortų ant mėne
sio arba 27 milionai kvortų ant metų. Vi
sai nedaug. Bet militariškai technikai nuo
latos gerinantis, aš tikiuosi, ateityje gauti 
daug didesnį saiką... O kraujas, tamstos, y- 
ra būtinai reikalingas mano sveikatai! Jūs 
žinote, kokia yra gili mano senatvė... O ši
tokiame gyvenimo periode, senatvės ligos 
yra neišvengtinos... Gyslų sukietėjimas, 
reumatizmas etc. Daktarai pasakė imti 
maudynes... Ha, kad tai jūs galėtumėt su
prasti, kaip tai yra smagu gauti maudyne 
šviežio, karšto žmogaus kraujo!.... Išsitri- 
ni visą kūną šviežiom smegenims ir atsigai
vini kvėpylais, padarytais iš motinų ašarų... 
Po tokiai maudynei jautiesi taip lengvai, 
kaip tik ką užgimęs...’”

“Jūsų šviesybė, drauge Šėtone,” męs 
nedalaikydami pertraukom, “ant žemės,ten Kova už gyvenimą saldi, priduodanti jiegų.‘delegato buvusio A P. L. A. 
kur mūsų gyvenimai, žmonės skundžiasi, Tik reikia be atlaidžios rūpintis išjieškot seime 19 rugpjūčio Pitts- 
kad viskas taip nesvietiškai pabrango. Vie- visus davinius gyvybės; ir dirbti, dirbti ir burgh, Pa., vienbalsiai mi
nas daiktas brangus, kitas dar brangesnis; dirbti be sustojimo, kad nubarsčius gyveni-'tarė protestuoti prieš Cent- 
žodžiu, viskas brangu. Ar jūs negalėtumėt 
mums pasakyti, ar kas/dar yra pigu ant 
žemės?”

“Prastas jūsų klausimas, tamstos,” at
sakė šėtonas, “žmogaus gyvastis, tai yra pi
giausias daiktas dabar ant žemės. Rusijoj 
ji verta 75 kapeikas, Francijoj apie 10 fran
kų, o tankiai ir visai dykai yra gaunama; 
ji darosi visai be vertės. Bet ar jūs žinote, 
kad niekas nėra taip skanu, kaip žmogaus 
gyvybė kepta kanuolės ugnyje? O jei dar 
su sosu, ypatingai su patriotiniu sosu! Męs 
čion turime įvairių sosu: a la Milukov,Beth- 
man-Hollweg, Lloyd George etc, etc. Tams
tos, ar jūs nenorėtumėte jo paragauti?”

Męs, padėkavoję už jo gerą širdį, atsi
sakėme.

“Beje, ar jūs negalėtumėte išaiškinti, 
taip sakant, sekantį dalyką: mūsų šalyj, 
Rusijoj, dangaus karalystė yra prižadėta 
karėje užmuštiems kareiviams. BetVokie- 
tijos kareiviams irgi tas pats žadama. Kuni
gi, iš tiesų, dangaus karalystė prigulės?”

Šėtonas nusijuokė.
“Męs esame tarptautiečiai, tamstos,” 

rimtai atsakė Šėtonas. “Taip, taip, tarp
tautiečiai. Jokių tautinių skirtumų męs

ant patarnavimo... Atsilankykite ir vėl... aš 
tikiu, aš tvirtai tikiu, kad męs ir vėl pasi
matysime... Sudiev.”

Tą ištaręs Šėtonas pagriebė orlaivį, de
besys tik susimaišė ir tiek męs jį bematėme.

A. Petriką.
I

PASKUTINIS ŽODIS.
Štai guliu prie tavo akių pa- 
dvokiantį lavoną. Tu gerai 
Aš taipgi tave. Draugavom, 

dalinomės gyvenimo įspū-

Drauge! 
virtęs į šaltą, 
mane pažinai, 
vaikščiojom, 
džiais; daug, daug sykių svėrėm gyvenimą
ant “vertybės” svarstyklių, ir visados ra
dom netinkančiu, rūpinomės vis gerint... 
Kartais sunkesnėse valandose išsitarda- 
vom: “neverta gyventi,” bet... tai būdavo 
melagingi išsitarimai. Mylėjau gyvenimą 
visa siela, taip kaip galėjau ir norėjau gy
venti ne tą trumpą amželį, bet lig tas bib
lijos pasakiškas Matuzelis, kuris gyveno

Liet.
VIII 
gon. 
prasidėjo 1 d. rugsėjo ir pa
sibaigė 11 d. rugs.

Per prakalbas naujų na
rių į Liet. Soc. Sąjungą pri
sirašė virš 120, neskaitant 
tų, kurie paėmė aplikacijas 
ir pažadėjo ateit į pirmą 
kuopos mitingą.

Per prakalbas “Naujienų” 
piknike surinkta virš $42.00 
aukų politikos draugams.

Veik visos kuopos nuo at
silankiusių į prakalbas ėmė 
po 10c. įžangos, o be to dau
gely vietų buvo dar renkama 
aukos. Paveizdan “Mildos” 
svet. laike prakalbų L. S. S. 
4 kuopos surinkta aukų po
litikos prasikaltėliams virš 
$27.00.

Už VIII rajono rubežių 
pasakyta prakalbos Spring
field (9 d. rugs.), Waukega- 
ne ir Kenosha. Apie pasek
mes dar nėra žinios.

14 d. rugs. L. Pruseika va
žiuoja į Omaha, Nebraska, 
kur 15 d. rugs, pasakys pra
kalbą vietos L. S. S. kuopai. 
Iš ten, galbūti, važiuos į 
Denver, Colorado, bet tatai 
dar tikrai nežinoma. Grįž
damas namo sustos pas d. J. 
Baltrušaitį, Pittsburghe,bet 
fenais jau jokių prakalbi] 
nebus sakoma.

Rajono sekretorius šmote
lis induos platu raportą apie 
maršruto pasekmes, i >

“Xovos” red. antrininkas 
paskelbė “Laisvei” boikotą 
ir bjauriai apšmeižė Prusei-

.M . . . . 4 . .____ c t
praygai skaitytojai,^ mel- nedarome, bet jūsų klaida gludi kame nors

džiami palaukit ir nesikarš-Ritame. Pagal jūsų pasakojimą, man išro- 
čiuokit. Teisybėj visuomet .Jo, kad jūs tikite, būk tai dangaus karalys-čiuokit.
paims viršų ant šmeižimų.
Atsakymas bus duotas.

.NEREIKĖTŲ PATIKĖT.
Drg. Z. K. Burba mums 

praneša, kad tūlas K. Rim
kus, iš Worcester, Mass., 
siuntinėja laiškus garsinda
mas kokias tai daktariškas 
knygas, bet kada jis ir kelia- 
tas kitų pasiuntę pinigus,tai 
laiškai sugrįžę. Matomai, 

, kas nors tyčia klaidina žmo- 
nes ir gal mano tękiu būdu 
kaip nors pasipelnyti. Rei
kėtų nepatiket tokiems laiš
kams, kuriuos siuntinėja vi
siems, keno tik adresą pasi
gauna, ir nežinomos ypatos.

į Nusipirkite naują knygą 
kareivio karės at-- Kaina 75a -

4

■ “uA-įh ,

Newarko ir 
apielinkės 

lietuvių 
atydai

Turiu už garbę pranešti, 
jogei atpirkau nuo p. A* 
Strupo Fotografijų Galeriją 
po No. 123 Ferry St., New
ark, N. J. Kadangi esu pil- 

nepajudinamo nai susipažinęs su šiuom biz- 
Sei- niu, tai užtikrinu, jogei,kaip 

skolinti mano padarytais paveikslais 
5,000, o męs žinome,kad viso'taip ir mano patarnavimu 
pinigų randasi 9,300, taigi liksite užganėdinti, 
lieka tik 4,300. A. P. L. A. niai kviečiu atsilankyti.
9 kuopa reikalauja, kad cen
tro valdyba pati pildytų 
draugijos įstatus ir dabotų, 
idant kuopos taipgi taip elg-

Todėl męs pastebim, kad
1) Suvažiavimas negali į- 

vykdinti kokį nors tarimą be 
visuotino A. P. L. A. narių 
nubalsavimo, kaip tai sko- 

Per pinigus kuopoms. Ka- 
kad dangi A. P. L. A. kuopoms 

•net nėra pranešta ant kokių

LOWELL, MASS.
9 d. rugsėjo mūsų kunigė

lis buvo parengęs prakalbas 
bažnytinėj svetainėj, 
pamokslą pagarsino, 
kalbės gabiausias kalbėtojas .V1 _ ,
visoj Amerikoj K. Česnule- |1StygU 1S^°hnama.irkaclangi 
vičius. Na, manau sau, ne
galima praleisti, reikia pak
lausyti. Nueinu. Už kelių1, 
minutų prasideda “ceremo
nijos”. Kunigas sako K. C.: 
eik ir kalbėk, o tas jam at
kerta — eik pirma persta
tyk. Pagalios vis tik pasiro- 

įdo tas “gabiausias” kalbėto
jas ant pagrindų ir pasisako 
kalbėsiąs apie mokslą ir jo 
vertę. Bet pasirodė atbulai. 
Pradėjo šmeižti darbininkų

969 metus; da daugiau: man nesykį lankėsi laikraščius, ypatas, išplūdo 
įgyventi .amžinai, Mockų, Michelsoną, Marksą, 

Bet nežiūrint saldžių svajo- j kebelį ir kitus. Užbaigus
galvoj mintis—sapnas: 
be pabaigos.”

• seime buvo ir priešingų da
vimui paskolos, tai tas klau
simas turi eiti per referen
dumą, ir

2) Konstiucijos XIV skir- 
snyj yra pasakyta, kad 
draugijos 
turto turi būti 5,000.
mas gi nutarė

mil, nepamatuotų vilčių, gyvenimo siūlas tuos “žirnius su kopus- busi. 
toi-1 • nlcHinvn vnmna vinluo ii* nvf>_ 1 > • ,« *v , , T\Tjau nutrūko; atsivėrė žemės žiotys ir p ra- j tais”, iš publikos buvo pa
ryja amžinai... Ach, gyvybe! Kokia tu esi įduota 5 raštiški klausimai: 

Bet... kodėl esi tokia vi-
ryja amžinai...
trumpa... Bet

Mūsų kuopa linki koge- 
riausio pasisekimo visai A.' n t a : • i,, • iii) Kam jūs Mockų vadinat P- L. A. draugijai ir kviečia 

liejanti, kam suteiki tiek saldžių svajonių, socialistu? 2) Kas" nuvertė visas kuopas tėmyti ir pil- ;
kaip sapnas. carąnu0 sosto? 3) Kas bu- dyti įstatus savo draugijos, j 

vo Kristus, žydas ar ne? 4) Taipgi kviečiame visas kuo-
vilčių, kurios žūsta ūmai, 
Kam?...

Kai]) paukštelis skrisdamas oru nepa- Kas buvo tas šv. Juozapas, Pas protestuoti prieš tokį pa- ’
lieka pėdsako; kaip vėjas per naktį švilpau-[katalikas ar žydas? 5) Ar|siclgimą, kaip tai skolinimą 
ja pastogei. nfllfl.ngėi. rytmetyje dingsi a ne -‘kunigai pildo 10 prisakymu? pinigų be visų narių p rita-1 
žinia kur, jokio matomo nesutvgręs; kaip'Tie klausimai turbūt pasiro- 1
žaibas perpjovęs tamsų debesį danguje, su-'dė jam neskanus, nes parau- 
vizgėjęs, lyg gyvatė, urnai užgęsta; taip aš [do ir 
“šaltas lavonas” nepalikau jokio pėdsako,'išbėgo su kunigu per duris.
užgesau, kaip sudegus žvakė, pranykau, nu-Iš to pradėjo juoktis net ir 
stojau žibėti — alsuoti, akįs aptemo, jaus- kunigo parapijonai. Taip ir 
mas apleido ir viskas. 'užsibaigė to “gabiausio”:

Sakyk! drauge! Koks tikslas gyveni- kalbėtojaus “spyčius”. ' 
mo, kokia užduotis? Kam reikėjo gimti, gy
venti ir mirti be jokio išanksto užbriežto 
tikslo? Kam rūpintis pažint gyvenimo pra
gumus, kam vesti kovą su įvairiom pinklėm, 
kada vos tik, tik pajutus triūso vaisius jau 
reikia mirti?....

Su augšta pagarba, 
.RAPOLAS KRUČAS.

123 Ferry St., Newark, N. J.
Tel. Market 6994.

Tel. Greenpoint

SENIAUSIA UŽEIGOS 
VIETA PAS

Pas mus galite gauti ska
niausi alaus, puikios degtinės 
ir skanaus vyno. Patarnavi- 
nia-: puikiau? ia?, ateikite, o per-

Malo

45?

B.
Sift ?

B!

* <*
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Visų draugas.

nnrnsulyg A. P. L. A. konstituci-,

27-6-17.

4-11-17.

'XWl(»X:

Saules Brolis

iiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiii

X*>.ų)F>X'

61 S. 2nd Street, 
BROOKLYN, N. 1

L. A. REIKALUOSE 
PROTESTAS.

L,5,.-.-..--.'

fcir OFISO VALANDOS: 
nuo 9 iki 12 ryte Ir nuo 6 iki 8 rak. 
Nedaliomis nuo 11 iki 1 po piet. 
Kitomis valandomis galima matyt 

tik pagal sutarti

f •. o ■

Nc! Gyvenimas nėra tuščias, nors ir tam susirinkime 2 rugsėjo 
gana trumpas. Gyvenimas yra tikslus, šių metų, išklausius raportą -  ‘ IT* • 1 i • • • ill 1 • A T"X T" A

.......r_____________ _ Pirmin. K. Stašinskas.
’, nulipęs nuo pagrindu, I P. Sekr. A. Budzinauskas. -

’ ’ ' Ižd. S. Bijevičia. |

Laikas greitai bėga,—mirtis gena, tam
sus kapai laukia....

Ką paliksiu po savęs?... Kokiais žen
klais pažymėsiu dienas gyveninio?...

28-6-17

a*

b
k M > ? ■' > --

KODĖL 
nebūt linksmu, kuomet 

kaštuoja tiek mažai?
Galvos skaudėjimas ir nerviškumas, 

daugiausia paeina nuo silpny akiy.
Vienintelis išslgydymas, — moksliškai pri

laikyti akiniai. Matyklt akiu specia
listę jo APTIEKOdK 

DR. MEDOFF 
500 Grand St.utev. Brooklyn, N.Y., VCA.X piuvvouuun puvo VV11V 

mo taką negęstančios šviesos kibirkštim,'ro valdybą, kad elgiasi ne 
kurios žibės amžinai... Brangink kiekvie-Ą T‘ T Ą 1---- ....... '
na valanda, nei minutos ant tuščio... V v'

J. A. Svyrūnėlis.

LIUOSYBĖS RYTAS.
Klausykitės broliai, kaip dainos galingos 
Skleidžia savo balsus, sveikina aušrinę: 
Balsų harmonijos perkūnais griausmingos 
Žavėjančiais balsais į padanges kįla, 
O oras tik dvelkia bangomis kvėpylo 
Ir džiaugsme skandina liūstančių krūtinę. 
Štai karžygių minios jau pulkais maršuoja, 

'Iškėlę į augštį švyturį liuosybės, 
Ir skamba trimitai, net žemė alsuoja;
Jų balsas sus’pynęs i akkordą vieną 
Apreiškia, jog aušta mums žadėta diena 
Pilna tikros grožės džiaugsmo ir teisybės. 
Ei, kelkitės, broliai, iš miego tamsybės! 
Pažvelgkit į ryto šviesą stebuklingą; 
Ji plečias taip greitai, jog josios šviesybė 
Su žaibo greitumu apšvies visą žemę, 
Nušvis greitu laiku ir urvai aptemę — 
Viskas bus malonu, ramu, iškilminga.

Saulės Brolis.

tė yra paskirta visiems, kurie tik bus už
mušti. Visai ne taip. Ne visi užmušti bus 
jon leidžiami, bet tik parinktieji, kurių var
dai gal jums jau yra žinomi. Aš užvedžiau 
derybas su dangaus departmentu, ir jeigu 
tik tie iš žemai pristatys ir toliau man rei
kalaujamą kraujo saiką, kaip ligi šiol, aš, 
be abejonės, pasistengsiu suteikti jiems pa
geidaujamas vietas.”

“Dabar, drauge Šėtono,” sušukome, 
“męs priėjome prie svarbiausio klausimo, 
būtent: ar jūs negalėtumėt mums pasaky
ti, kada karės pasibaigs?”

Bet šėtonas, kaip įgiltas, momentališ- 
kai pašoko nuo kėdės. Jo akys sužaibavo, 
šnervės išsiplėtė. Jis paspaudė varpelį ir 
mažas velniukas tuoj, kaip iš žemės išdygo.

“Orlaivį, tuojaus,” suriko Šėtonas ir at
sisukęs į mus pasakė: “atleiskite man, tam
stos ! Kova tikką išnaujo prasidėjo Franci- 
joj. Jūs žinote, kad aš turiu būtinai ten 
dalyvauti. Vienus suraminti,- kitus supai
nioti etc., etc.; juk jūs tą gerai suprantate. 
Atleiskite mani Kitą kart — aš esu jums

SKAISČIOS ŽVAIGŽDUTĖS.
Gražiai mirgėkit, skaisčios žvaigždutės 

Nakty tamsybės,
Rodykit kelią, dangaus sesutės, 

Mums prie liuosybės.
Jeigu ir jūsų mirganti šviesa

Kad’ nors užgestų,
Kas gi tad’ vargšus į kelią tiesų 

Prie tikslo vestu?
Juk pakol aušra pradės žaruoti 

Ir rytas švisti,
Reikės mums nakties keliais maršuoti — 

Per purvus bristi.
Užtai negeskit, skaisčios žvaigždutės, 

Gražai mirgėkit;
Plačiąją minią, dangaus žibutės, 

Kely lydėldt. 
15-VIII-17.
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“Vokiečių kareivio 
karės atsiminimai’’. 
Toji knyga, tai ge
riausia kares baise

nybių vaizdas. ■
Ar matei kada 

laukus užklo
tus žmonių 
lavonais

Ar matei kada 
dangų žėruo
jantį nuo gai
srų ugnies ir 
žemę permir
kusią žmonių 
krauju.

Jeigu nematei, tai 
perskaityk “Vokie
čių kareivio karės 
atsiminimai”,— yra 
taip gyvai nupiešta 
karės baisenybes, 
kurias skaitant, aiš
kiai jos piešesi jūsų 
vaidentuvėj.

Kaina be apdarų 75c. — su apdarais $1.00.
AGPNTA duodame gerą nuošimtį.
rYUldft i AiTlO Pasirūpinkit, kad kuodaugiausia 

platinti tą taip įdomią knygą.
ADRESUOKIT: “LAISVE”, 183 ROEBLING STREET, BROOKLYN, N. Y.



KORESPONDENCIJOS
incidentą, kad mainieriai ir 
kiti unijistai ramiai einanti 
miesto gatvėmis ir nešanti 
U. S. amerikoniškas vėliavas 
yra sužvėrėjusios Amerikos 
kariumenės šaudomi ir mu
šami bjauriau nei buvusioje 
senoje Rusijoje, todėl išeina
me ant “suspension”, ir rei
kalaujame, kad šis inciden
tas būtų pranešta Washing- 
tonan U. S. prezidentui W. 
Wilsonui, kuris kad pasi
stengtų nedaleisti Spring
field, Ill., įsikurti senajai 
Rusijai. Ir taip, šiandien 
jau niekas iš mainierių nėjo 
darban. Ant rytojaus pasi
rengė išeiti ant “suspen
sion” ir visi kiti unijistai.

Vakare tą pačią dieną, at
sibuvo L. S. S. 29 kp. pra
kalbos. Kalbėjo drg. L.Pru- 
seika, “Laisvės” redaktorius 
iš Brooklyn, N. Y. Jo kal
bos tema buvo “Rusijos Di
džioji revoliucija”. Reikia 
pripažinti, kad drg. Prusei
ka yra gabus kalbėtojas. 
Reikia, oi reikia, daugiaus 
mums tokių kalbėtojų agita
torių.

Apart prakalbų deklama
vo eiles mergaitės Klembaus

V SPRINGFIELD, ILL. 
| Senoji Rusija Sprigfieldo 

gatvėse.
(Nuo mūsų korespondento).

Rugsėjo 9 d. gatvekarių 
streikieriams, vietinės sim
patizuojančios unijos, buvo 
surengusios parodą ir pra
kalbas Reservoir parke. Pa
rodoje dalyvauti buvo prisi
rengę: U. M. W. unijos mai- 
nierių 18-ka lokalų; Federa
tion of Labor 35 lokalai. Vi
so 53 lokalai. Kada viskas 
buvo ko geriausia jau su
rengta, tai policijos čyfas 
Morris pranešė per rytinius 
dienraščius tą pačią dieną, 
kad jis uždraudžiąs maršuo- 
ti ir laikyti darbininkiškas 
parodas. Unijos netikėda- 
mos tokiam pranešimui, ka
dangi prie to buvo rengtasi 
per 3 savaites, apie 2-rą vai. 
po pietų prisirinko žmonių 
pilnos miesto gatvės ir buvo 
manoma pradėti maršuoti 
nuo Carpenterių salės, 7th 
ir Adams Sts. į Reservoir 
parką. Bet čia tuoj aus pa
sirodė, kad ištikro buvo mie
sto valdžios sukoncentruotos 
visos žmogžudiškos spėkos ______ o____________
atakavimui ramių piliečių kiūtė ir Zereckiūtė.
unijistų darbininkų. Atsi- j Aukos buvo renkamos 
Čado gaujos kareivių, būriai “Užprenumeravimo laikraš- 
šerifo apginkluotų detekty- Įčiu fondan”. Mat, Spring- 
vų ir policija. Na, ir prade- fieldo visos socialistų kuo- 
jo tuojaus savo užpuolimą pos nutarė į kurti bendrą 

‘fondą ir surinkti bent $4,000, 
už kuriuos nors 16,000 bal
suotojų galima užprenume
ruoti Socialist Partijos or
ganą “American Socialist”. 
Męs manome, kad su pagel- 
ba literatūros, tai geriausia 
galime prieiti prie balsuoto
jų ir juos patraukti į savo 
eiles. “American Socialist” 
mūs miestan prisiunčiama 
800 egzempliorių. Kadangi 
pačtas atėmė šiam laikraš
čiu 2-ros klesos siuntimo 
tiesas, tai męs jį gauname 
per expresa viename punde, 
o darbštesni draugai išdali
na prenumeratoriams ir išve 
žiodami baisekeliais, motor- 
eikliais ir t. t. O darbas 
visgi eina pasekmingai savo 
užbrėžtu keliu.

Gatvekarių streikas tęsia
si jau apie 9-ta savaitė, ka
reivių pritraukta 900 ir iš
dalinta ant kampų. Mat, 
sergsti New York Wall St. 
kapitalistų savastį. County

■ X Cri 4 i * t va i L1 ”1

Prie to darbo prisidėjo

Ir darbas jau prasidėjo: 
butas paimta ir knygynėlis 
jau įsteigta, į kurį jau geros 
valios draugai sūdo vanojo 
apstų skaitlių knygų. Tai
gi, dabar visi So. Bethlehem 
lietuviai naudokitės proga, 
lankykitės į knygyną ir sem- 
kite iš jo sau apšvietą. 
Knygynas randasi po nume
riu 1406 8th St. J. Misevi
čiaus name. Knygynas bus 
atdaras kas vakaras. Taip- 
pat bus galima gauti knygos 
neštis ir į namus, bet už tas 
reikės užsistatyti kauciją.

Taigi dar sykį atkreipiu 
visų atydą ir labai maloniai 
užprašom lankytis į knygy
ną. *

* *
8 d. rugsėjo čionai susi

organizavo jau seniai pagei
daujama L. D. L. D. kuopa, 
į kurią išsyk įsirašė 9 na
riai.

Pasirodo, kad norint So. 
Bethleheme randas maža 
lietuvių kolionija, bet socia
listų veikimas neatsilieka ir 
nuo didesnių lietuvių kolio- 
nijų. Nors męs turime ir 
daug priešų, ypač iš vyčių 
pusės. Jie kiekvienam da
lyke stengiasi pakišt mums 
koją. Jei męs rengiame ko
kią nebūk pramogą, tai jie 
stengiasi mums užbėgt už a- 
kių.

ant beginklių žmonių, vyrų, 
moterų ir vaikų. Tada pra
dėjo nuogais durtuvais ka
reiviai žmones stumdyti ir 
varinėti kampas nuo kampo. 
Tūkstančiai žmonių paskly
do po visas gatves ir stum
dami traukėsi link County 
džėlos ir Jefferson St. Nuo 
čia ji išskleidė savo ameriko
niškas vėliavas ir pradėjo 
ramiai žingsniuoti į Reser
voir parką. Gi žiūrime, po
licija vejasi mus paskui; bū
rys kareivių su nuogais dur
tuvais irgi. Na, manome, 
sau, bus čia kas nors. Gi 
štai ir automobilius kita ga
tve lekia, kaip pasiutęs su 2 
kareivių aficieriais ir 2 po- 
licijantais. Pastarasis užlė
kė priešais maršuojančius 
ir pradėjo šaudyti į nešan
čius amerikoniškas vėliavas. 
Tuojau pašauna A. Heinike, 
A. Reddik ir Rudolph. Ru
dolph krinta peršautas, o a-

" merikoniška vėliava ant jo
drauge. Kritusio darbininko {šerifas irgi apginklavęs 100 
nekaltas kraujas išsilieja,bu- detektyvų, tie irgi sergsti.

*vusio garbingo Lincolno Priegtam da miesto majoras: 
mįesto gatvėse ir suvilgo Baumanas su visa savo šai-. 
karštu krauju taip garbingą ka policmanų irgi uoliausiai 
laisvės ženklą U. S. Am. dry- i
žuotą vėliavą, žmogžudžiai 
vėliavą paima,o kritusį žmo
gų da ir peršautą muša šau
tuvų kulbėms. Publika pa
mačius tokį pseudo-demok- 
ratiškos valdžios sargų žvė
riškumą ėmė šaukti: “Let’s 
go home and get our guns” 
(Šovikas buvo leutenant-Co- 
lonel Tewmon).

Tuomet kareiviai da la
biau įsiuto žmones vaikyti ir 
taip didžiausia visų Spring
fieldo unijistų darbininkų 
paroda iškrikdyta. Vienok 
apie 3-4 tūkstančiai žmonių 

, ‘ visgi pasiekė Reservoir par
ką ir ten buvo sakoma pra
kalbos. Kalbėjo drg. Dun-

x can McDonald, Rev. Frank 
Merritheu ir G. P. Lischer. 
Išnešta ir priimta rezoliuci-

I jos iššaukti visų unijų ge- 
*nerališką “suspension”. Nu- 
tarta neiti darban, pakol ne
bus paliauta mindžioti per

W barbariškus razbaininkus
šalies konstitucija. Tuo- 

JZ jau pasiųsta telegramos In- 
dianapolin United Mine

unijos prezidentui

Argi tai taip gražu ?
*

* *
Vyčiai vienaip kalba, o ki

taip daro. Tūlas vyčių or
ganizatorius 
šmeižikas p. S. S. pirmiau 
galvą guldė už karę; sakė, 
kad Amerikai reikalinga ka
riauti su Vokietija. Bet ka
da jis pats tapo pašauktas į 
kariumenę, tai pabėgo. Tai 
tau ir karžygis!

socialistų

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

Vietos tarptautinis socia
listų komitetas rugpjūčio 25 
ir 26 d. surengė prakalbas. 
Kalbėtoja buvo dr-gė T. 
Malkiel iš New Yorko. Ji 
pasakė 3 agitatyviškas pra
kalbas gatvėse, ir slavų so- 

i cialistų susirinkime kalbėjo, 
!kaip reikia organizuoti dar- 
jbininkus į soc. partiją ir 
Įkaip juos organizacijoje pa
laikyti. *

*
30 d. kalbėjo

cialistų veikimo taktikos,nes Štai nuo tos dienos męs tu- 
nekurie draugai turi prie- rime L. D. L. D. kuopą iš 
šingą nuomonę drg. Grigai- 19 narių. Valdybon išrink- 
čiui. Vienok, kiek pirma’ta: Liud. Makutėnas org., 
manyta apie drg. Grigaitį ir V. Shileika sekretorium, ■ 
jo blogus tikslus dėl Sąjun- 1409 So. 49th A$e. ir Alb. - 
gos, dabar daugelis draugų Rudinskas kasierium. Kas 
galėjo persitikrinti, jog mie- norite prisidėti, galite kreip- 
ravo ne pilnu teisybės sai- tis prie sekretoriaus, arba 
ku. Aukų padengimui lėšų 
surinkta $14.55.

Rugsėjo 2 d. buvo L. S. S. 
kuopos pasilinksminimo va
karas ir laimėjimas rašomo
jo stalelio ir laikrodžio, ku
riuos paaukavo drg. A. 
Brazdžionis dėl kuopos nau
dos. Išlaimėjo p-nia L. Če- 
ponienė.

, arba 
tėmykite “Naujienose”, kuo
met bus L. D. L. D. susirin-' 
kimas. Kas norite gauti šių! 
metų L. D. L. D. leidinį “Bi
liūno Biografija, — kuri yra 
jau gatava, turite pasisku
binti prisirašyti prie L. D. 
L. D. kuopos, nes vėliau pri
stoję tos knygos galite ne-

ELIZABETH, N. J.
Lietuvių Darbininkų Pro- 

gresyviškas Kliubas, uždir
bęs per savo pikniką $129.00, 
dabar nutarė užrašyti Kliu- 
bui šiuos laikraščius: “Ko
vą”, “Novy Mir”, “Naujie
nas”, “Keleivį”, “Laisvę” ir 
“Vienybę Lietuvninkų”.

Įnešimas, kad nupirkti pa
veikslą Karoliaus Markso, 
tapo atmestas. Įdomu tai, 
kad net rodos karšti “mark
sistai” agitavo prieš nupir
kimą. *

* *
“Draftui” prasidėjus, čia 

keliatas biznierių turėjo jau 
parduoti savo biznius ki
tiems, o patįs rengtis kariu- 
menėn. Žinoma, vis didesnį 
“triukšmą” padaro. Suvis 
kitaip su fabrikų bei kitų 
darbų darbininkais. Niekas 
atydos neatkreipia į juos ir, 
rodos, kad jie jau visados 
yra pasirengę kariumenėn 
ir tam jie “tinkami”.

*
* *

Agitacijos savaitėje
rajono turėjome referatą 
temoje “Amerikos revoliuci
ja”, kurią skaitė d. C. A. 
Herman. Toj pačioj svetai
nėj ir tame pačiame laike 
buvo mitingas-S. L. A. kuo
pos. Nei viena iš progresy- 
viškų draugijų nebūtų to 
padarius. O kas da labiau
sia, kad net porą socialistų 
ten sėdėjo, o ne klausės re
ferato.

IV

Perdaug.
♦

* *

Ciceroj prie L. D. L. D. 
prisirašys labai daug narių, 
nes ciceriečiai labai progre- 
syviški žmones. Jie la
bai myli daug skaityti. Jie 
mato reikalingumą įgyti ge
rų naujų knygų. Jie turi 
kooperatyvišką krautuvę ir 
jie žino, kad kooperatyviu 
būdu ir knygas spausdinti y- 
ra daug lengviau, negu vie
nam žmogui. Viename pasi
kalbėjime apie L. D. L. D. 
vienas cicerietis užpranaša- 
vo, kad šiais metais Ciceroj

. ....................................................... 1................................................ ...........

Rusijos Valdiška 
TAURINIMO KASA

RUSIJOS GOSUDARSTVENNAJA SBEREGATELNAJA KASSA

Priima depazitus ant neaprubežiuotos sumos ir moka procentus 
už padėtus pinigus. Norintieji siusti Rusijos valdiškon bankon, taipgi 
norintieji gauti obligacijas ant 5Ą% Rusijos laikinos paskolos 1916 m., 
kreipkitės pas ,

HENRY C. ZARO
Bankierius užtvirtintas departamento bankų valstijos New York

Siunčiame ir mainome pinigus žemiausiomis kainomis. Parduodame 
laivakortes. Skyrius Notariusa.

Tam tikras skyrius siuntimui pinigų pabėgėliams ir užimtuose 
vietose vokiečiais.

Reikalaukite must} kainų, o tuomi sučėdysi savo pinigus.
Iškirpkite šitą adresą ir užklejokite ant konverto.

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

>■............................... - -........ -A

DYKAI, DYKAI! Aš ištraukiu dantia be skausmo ir veltui 
tiem, kurie duoda taisyt ir naujus ideti. Visas darbas visiškai be 
skausmo. Dr. Ciias. TeschbcrR’yra jterai žinomas kaipo specialis
tas įvairiose atsitikimuose. Ateik ir duok išefczatninuot. Informa
cijos dykai. Mano karūnos ir tiltukai 22 karato. Darbas jrvaran- 
tuotas. Ofiso valandos: nuoj9 A. M. iki 9 P.M. Pctnyčiomis nuo 9 
A. M. iki C P.M. Nedaliomis nuo 9 A.M. iki] P. M.
DR. CHAS TESCHBERG, D. D. S. Liet. Dantistas 
500 Grand St. Kampas Union Ave. Brooklyn, N. Y. 
Kalba Lietuviška, Lenkiškai, Rusiškai- Tel. Stairs: 3698 :

neis į tą balių.Bet kada milži 
nas pasijudino, tai visi kam
pai sujudo.

Ant kooperacijos baliaus

knygų ir laikraščių. Šian
dieną ne pas vieną hudsonie- 
tį galima rasti moksliškų 
knygų, įteiktų per kliubo

jnA^‘ k’.D* ^12-? išaugs iki puvo nuo 4qq įki 500 žmonių, sąnarių darbštumą,iš ko ma-
100 nariu. Būtu malonu 
matyti. Žinoma, neužtenka 
vien pasakymo, reikia pri
dėt biskį spėkos, surengti 
bent vienas prakalbas tam 
tikslui, paagituoti, tada ga
lima laukti pasekmių. Prie 
darbo visi dabar esanti Ci
ceros L. D. L. D. nariai.

Buvo išdalinti kostumeriams tosi gausus vaisiai. Čia jau 
uždyką tikietai, davė viso- yra nuo seniai susitvėrus šo
kių p raišų už žaislus ir dar cialistų kuopa, kuri periodiš- 
apie porą desėtkų dol. liks kai laiko susirinkimus ir 
pelno. taip-pat užsiima platinimu

Ciceros Lietuvių Koopera- apšvietos ir kiekviename at- 
ją sitikime stengiasi pagelbėti 

vietiniams lietuviams nuro-

d

cija puikiai bujoja, nes
pradėjo remt visi Ciceros
gyventojai: lietuviai, lenkai, (lyti tiesųjų politiškąjį kelią, 
anglai, italijonai ir kiti.

Laikas visiems suprasti 
kooperacijos naudingumą.

Pusėtinai gerai gyvuoja jau 
antri metai valgomų pro
duktų kooperacija, kaip ma
tyt ta įstaigą stengiasi visi 
lietuviai gerinti, tai yra to
bulas supratimas.

Už visas paminėtas drau
gijas turbūt bus skaiWi- 
giausia nariais pašelpmė 
draugystė šv. Juozapo. Mat, 
prie jos priguli ir iš kito 
miesto lietuviai ir lenkai. 
Nežinia, kas kaltas, kad taip 
matyt toje draugijoje nėra 
geros taikos, ar kalti lenkai, 
ar lietuviai — sunku pasa
kyti. Matomai airišių kuni
go paagituoti sąnariai, sua
gitavo šventinti draugystės 
vėliavą. Buvo nutarta pa
daryti iškilmingą,su muzika, 
apvaikščiojimą ir t. t. Su
laukėm tos dienos, ugi mus 
draugystės paroda ir nepasi
rodo. Kiek visokių kalbų,

Paga-

CICERO LIETUVIŲ KOO
PERACIJA IŠAUGO Į 

NEPAJUDINAMĄ
MILŽINĄ.

Kuomet dar tik organiza
vosi Ciceros Liet. Koopera
cija, kuomet jos nariai valk
čio jo po stubas ir pardavinė
jo Šerus, tuomet jau prasi
dėjo visokios priešingos nuo
monės kalbos, kad sutruk
dyt augimą narių, bet į tas 
kalbas nėra ko gilintis, nes 
tai nebuvo apkalbėjimas, bet 
negudrus klastingas spėji
mas.

Apkalbėti, šmeižti, meluo
ti prieš kooperaciją pradėjo 
tik dabar,kuomet tapo krau
tuvė valgomųjų daiktų vie
šai atidaryta. Pirmiausia 

’ Cicero, 
kad kooperacija brangiai 
ima ir duoda prastą tavorą. 
Žmonės, išgirdę kur nors tą 
kalbant, ėjo persitikrinti ir 
liko kooperacijos kostume- 
riais, nes atrado viską prie
šingai. Vėliau tapo apšauk
tas kooperacijos bankrūtas. 
Sako,—jeigu jie taip pigiai 
parduoda, tai jie bankrūtis. 
Jie varys biznį kolei išvartos 
už Šerus surinktus pinigus,o 
toliau neturės už ką varyti 
biznį ir uždarys duris. At
eisit pas mus, tada męs jums 
parodysim, kokia ameriko
niška nosis yra. Bet ir tas 
niekais nuėjo, nes išgirdo, 
kad kooperacija nutarė nu
sipirkti “motorinį troką”, 
net iki $1,800.00. Gąlų-ga- 
le pradėjo kas tai gązdinti 

kostumerius,

“Tautiečiai” nutarė rengti perėjo gandas per
sveikatos savaitę, ir mūsų 
vietiniai “tautiečiai” žada 
siųsti savo “prelegentus” pa
skaitas skaityti į kitus apie-

,drg. Shiplakoff, New Yorko linkės miestus ir miestelius, 
valstijos legislatures narys;’o pas mus atvažiuos iš kitur 

■ nurodinėjo kokius įstatymus 
daro žmonių išrinktieji ats- 

darbuojasi. Apie dorą ka-|tovai \š ^'Publikom; jr de. 
rciviu, žiūriu Šiandien, kad '"'okratų partijų Vien tik 
ir buržuaziškas dienraštis^’.1' socialistai atstovai uzta- 
“Register Illinois”, išsireiš- ^Įkalus, o
kia, būk perdaug tvirkina klV. T. Intymus 
jaunas mergaites ir vaikus!prlSs. ‘,i!rb,n1,.nk,’s .>Ir.p?d'! 
tie negeistini padaužos iš”1,. egali pasipriešinti 
mažesniu miestelių surinkti. I?1?.6® dįdelę.didziumą kapi- 
Mat, ir jiems kaip kada mis- įalis ų salininkų. Todėl drg. 
lys užeina apie žmonių do- Shiplakoff ragino, kad dar- 

1 £ bimnkai pasiųstų atstovus
narius iš socialistų partijos, 

!kurie gins darbo žmonių rei
kalus ir suteiks savo rinkė-

skaityti. . Man rodos, kad 
jei tautiečiai nori pasidar
buoti dėl didžiumos žmonių 
sveikatos, tai tegul jie pa
deda . iškovoti didesnius už
darbius žmonėms, tada grei
čiau jų sveikata pagerėtų.

Kunst Albers.

Unijos išnešė rezoliucijas 
rinkti parašus, kad atšaukti 
miesto majorą ir komisio-inivolv ma vI<V 11 IXV7111AD1V • v* f

nierių Roy Reesą iš miesto Penėsimus kas yra 
c imi l.rm yyi H inrnrTTVvnHnTTTYOtmn

CICERO, ILL.
(Nuo mūsų korespondento).

Jau kelintame “Laisvės” 
num. iš Ciceros veikimo nie
ko nesimato. Daugumas ga
li pamislyti, kad tuo tarpu

viršininkysčių.
Springfieldo darbininkai 

pradeda budėti. Autokra
tiška valdžia pati prie to 
žmones verčia.

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

Atvėstant orui ir tarpe S. 
Bethlehemo lietuvių socialis
tų prasideda smarkesnis ju
dėjimas. Pereitam savo 
kuopos susirinkime nutarė 
paimt nuolatinį butą, kur 
bus galima laikyt susirinki
mai, diskusijos, lavinimos 
vakarai ir įsteigti knygynė-

veikiama įstatymdavystėje, 
ko nepadaro kaiptalistų šali
ninkai atstovai.

*

♦ ♦

Rugsėjo 1 ir 2 d. kalbėjo 
drg. P. Grigaitis. Prakal
bas surengė L. S. S. kuopa. 
Pirma dieną kalbėjo temoje: 
“Darbininkų klesos uždavi
niai”, o antrą dieną “Impe
rializmas ar Socializmas?” 
Kalbėjo gana nuosekliai ir 
aiškiai, taipgi atrakinėjo ant 
klausimų, kuriuos uždavinė
jo kuopos, narai. Ypač pri
siėjo kalbėtojui plačiai aiš- 
kinti ant užmetimų dėlei so-

Ciceroj nieko neveikta. Te- kooperacijos
veikimo buvo tiek ^id jos buceriai turi limpan-čiaus 

daug, kad jų visų nebus ga
lima nei sužymėti. Užteks 
pažymėti tik svarbesniuo
sius.

Sunkiausias darbas cice- 
riečiams buvo atlikti, paly
ginant vežimas akmenų 
prieš kalną užvilkti, tai su
tvėrimas Liet. Darbininkų 
Literatūros Dr-jos. Ant ga
lo tas taip lengvai, be jokio 
didelio triukšmo, įvyko. Vie
nas draugąs parašė į “Nau
jienas” pranešimą, kad rug
sėjo 31 d. Tamuliūno svetai- 
nėję susirinkimas, norima 
sutverti D. L. D. kuopą.

čias ligas, čia tai jau biskį 
sujudo, ypatingai moterėlės, 
bijodamos užsikrėsti pačios 
ir užkrėsti savo vaikus. Pra
dėjo reikalauti, kad bučerius 
permainytų. Tečiaus koo-

y

* ♦

Utarninke 4 d. rugsėjo 
Ciceroj kalbėjo “Laisvės”re
daktorius L. Pruseika. Žmo
nių buvo nemažai ir visi la
bai ramiai užsilaikė. Publi
ka užganėdinta iš L. Prusei- 
kos atsilankymo Ciceron. 
Tolimesni, arba retai girdi
mi kalbėtojai užinteresuoja 
klausytojus ir jie daug pasi
naudoja ramiai ir atydžiai 
klausydami jo kalbos. L. 
Pruseika Ciceroj pasakė į- 
spūdingą prakalbą. Ją ap
rašyti užimtų daug vietos.

*
* $

L. S. S. 138 kp. choras jau 
atgijo ir labai energiškai
pradėjo veikti. Dainų repe- bėda ir suklausyti.
ticijos atsibūna kas utarnin- lios išgirdomo, kad policija 
ko vakarą Tamuliuno ir Gu- į neleidus Sąnariai, kurie ne- 
dalio svet., 1447 So. 49th pripažįsta tokių iškilmių,ku-

' . . T <■ w 4- 1 r zl 4 O N —įrie supranta, kad tas šventi- 
nimas mačys tik dvasiškam 
'stonui, sušaukė extra mitin- 

pašvenčia daug'gą, sustabdė bankoje pini- 
įudėįimo. jgus, kaipo pašelpos turtą,

*
* $

“Laisvė”
vietos dėl Cicero ? -
Labai pritaria kooperacijai, jkuris neturi būt vartojamas 
Apie Ciceros Lietuvių Koo-'visokiems kitiems tikslams,(> 
peraciją bus tankiai pažy-fpatį šventinimą vėliavos atij 
mima svarbesnieji jos žings-j dėjo. Teisingoji puse ėmė 
niai. Bus tankiai parašyta viršų, darodė. kaddraugys- 
apie Vyrų ir Moterų Apšvie-jtės vėliava ir nešventinta 
tos Dr-stę, apie soc. kuopą, pasilieka vėliava.
soc. chorą ir jų veikimus. Il
gas aprašymas neužilgio 
tilps apie Ciceros Lietuvių 
Paš. Kliuba, kuris dar tik 
šįmet yra susitveręs. Tilps

Kietas.

NEW HAVEN, CONN.
2 d. rugsėjo buvo prakal-

aprašymai apie kitas dr-stesib°s L. M. P. S. A. 42 kuopos, 
bei kliubus. Už tai “Lais- 'Kalbėjo Z. Puišiūtė apie mo
vei” kada nors, kuomi nors torų reikalus. Po prakalbų 
ciceriečiai atsilygins.

HUDSON, MASS.
Nors trumpai paminėsiu, 

ką veikia mūs miestelyje lie-
peracijos pirmininkui nusi-! Aviškos draugijos. Čia yra 
vedus bučerius pas gydyto- susiorganizavęs lietuviu pa- 
ją atrasti sveiki, kaip ridi- šelpinis kliubas. Kliubo tiks
imi. Viskas buvo daroma, ]aS—skleisti apšvietą tarpe 
kad tik kooperacijai užken- .vietinių lietuvių, pagelbėt 
kus, vienok kooperacija au- pasidaryt piliečiais šios ša- 
go, auga ir augs. Uies sergantiems sąna-

Koop^racija turėjo suren- riams duot pašelpą laike li- 
gusi balių rugsėjo 1-mą die-J gos. Svarbiausias tikslas ir 
ną. Rengiant šį balių, bo-[daugiausia kas yra nuveik- 
belės kalbėjo, kad niekas ta mūs kliubo, tai platinimas

-e

j buvo užduodami klausimai,! 
kuriuos kalbėtoja atsakinėjo .

.labai aiškiai ir nuosakiai.Pa- 
deklamavo mažos mergaitės . / 
ir kuopos narė.s Prakalbos 
pavyko gerai. Prie kuopos y,, 
prisirašė 3 naujos narės.Au- 
ku lėšų padengimui surink- -> : 
ta $7.80.

Minėta kuopa pasirengus į 
ir ant toliau darbuotis. 28 
spalio statys scenoje veika
lą “Du Broliu” svetainėj 
Germania Hall. Vėliau ma
noma rengti lavinimosi va
karus, kas labai būtų nau
dinga.
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IŠRADĖJAI
JEIGU NORITE GAUT PATENTĄ SAVO IŠRADIMUI 

TRUMPAM LAIKE IR JĮ PARDUOT, rašykite reikalaudami 
DYKO PATARIMO ir “VADOVO IŠRADIMŲ, KĄ IŠRAST 
IR KAIP UŽPATENTAVOTI” ir rašytą GVARANCIJĄ. Ba
dymai ir egzaminacijos modeliu arba braziniu darome DY
KAI. Ofisas mūsų randasi V7>~’.ington’e, kur yra Depart- 
mentas Patentavimo.

AMER1KAN EUROPEAN PATENT OFFICES (L. E.) 
256 Broadway,. . New York, N. Y.
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žiavime dalyvavo 100, 
Clair—nuo 2,000—dalyvavo 
20, Hazleton, Frackville, Gi
rardville, Kulpmont, iš visų 

I kitų vietų — po 20. Tai kur 
kiti visi darbininkai? Žino
ma, padaugino publiką išva
žiavimas Shenandoah ir Ma- 
jhanoy City, kur skaitosi lie
tuviškos sostapilės, lietuvių 
skaitlius siekia iki 10,000 ar' 
12,000 abiejose vietose, ir? 

: daugiausia susideda tik iš f 
'paprastų darbininkų ang
liakasių, tai kur jie tą dar
bininkų dieną praleido, jeigu 
nedalyvavo su mumis? Na- 

l- mie, smuklėse, pas ponus 
smuklininkus šventė Labor 
Day. Rišo savo dienos klau
simus, ar daug galės skuno
rių rudžio ištuštinti?! Tai 
ir geriausia užduotis mūs 

!skriaudžiamųjų darbininkų.
Bet truputi reikia at-

ft

t

t

Iš MINERSVILLE, PA. 
IR APIELINKeS.

(Nuo mūsų korespondento).
3 d. rugsėjo įvyko V Ra

jono L. S. S. piknikas ir iš
važiavimas į Lake Side Par
ką. Pavyko gana pasekmin
gai, nes oras pasitaikė gra
žus. Taip žmogus linksmai, I 
smagiai jau tiesi,kad ir gam-: 
ta socialistams pritaria. < 
Nors prieš tai kelioms die-l 
noms buvo apsiniaukę—lijo, i 
rodos, kad gamta verkė žiū
rėdama į šio žemės kamuo
lio kapitalistų klesos nedo
rybes, kurie skersai, ir išil
gai mūs planetą surengė 
darbininkų klesai šią sker- 
dynę, kurios krauju nusida
žė ir laisvosios Amerikos 
vėliava; pasimargino istori-1 
jos lapai raudonai nuo dar-1 
bininkų kraujo, iš malonės 
geraširdės dievo suteikto-1 
sios valdžios.

Šiame išvažiavime dalyva-1 
vo gana daug susipratusių ? 
darbininkų, pritariančių so-! 
cialistų judėjimui, bet paly
ginamai gana mažai randa
si darbininkų, kurie savo' . klesos reikalus pažintii. Štai,: Piknikas, o ne Lake Wood, 
ir šiame momente, kada lais- visf j ar ^ris trečda-
vos šalies kapitalistai, bai- j ana Darką, kur
gia naikinti paskutines tei-; 
sės laisvės žodžio ir spau
dos, uždraudžia organizuo
tiems darbininkams f ‘ ' 
rinkimus, uždaro darbiniu- • 
kų prakalbas, areštuoja ir 
sodina į kalėjimus ir net pri
eina prie to laipsnio, kad jau 
darbininkų vadovus pradeda 
linčiuoti patriotiški valka
tos. Męs gi vis tylime ir 
laukiame, nežinome, kad. 
greit užsilips ant mūsų ( 
sprando kapitalistas su visu, 
savo svarumu, panaudos se-į 
nosios Rusijos kazokų na-i 
gaiką darbininkų klesai —' 
šluostymui ašarų našlių ir ... . v _ _. 2
našlaičių. Mums gi jau dau- P^nal uzganedmta. De
giau nieko ir netrūksta lais- r:------- . —" r .: :-------

jbininkus, kurie išvažiavo su. 
tikslu dalyvauti socialistu 

'išvažiavime, ar 
įdienos proga? Visai ne.
Nors buvo apgarsinimuose 
minėta, kad Lake Side bus

bet visgi du ar trįs trečda

kapitalistai sugaudo centus 
iš darbininku, v

Ar ilgai męs, darbininkai, 
1 rūpinsimės sa- 

’vais reikalais?
Dienos programas susidė

jo iš prakalbų ir įvairių pa
margini mų. Pirmiausia drg. 
Jukelis iš New Yorko kalbė
jo apie surengimą dabartį-; 
nūs kares, ir kaip ji mums 
maloni. Publikai kalba pa- 
tiko. Užbaigus kalbėti, su
dainavo Marselietę kvarte
tas, dvi sesers Pietariūtės ir 

'dvi Buločiūtės iš Wilkes 
Barre, Pa. Marseliete pub-

?U,S1“ tai]) mažai 
1 YH H ' • *1 1

giau nieko ir netrūksta lais- klamavo eiles E. Mikalaus- 
voj šalyj, kaip tik kazokų ^ienč- Antras kalbėjo ang- 
nagaikos! Jos męs laukia- įas James ^Lhmlavey is
me ir greit sulauksime, jei-' 
gu nesirūpinsime savais rei
kalais, koki šiandien mums 
prieš akis stovi.

Tik pasižiūrėkime, kaip Philadelphijos kal-
da žemai darbininkai angha- ^-j0 pasięUtinis. Jo kalba 
kasyklų apskrityje stovi V'padarė publiką gyva, visi 
Rajonas L. S.. S. šiemet uz- maiOniai klausėsi. Tik gai- 
mane surengti milžinišką is-pa, ^QS pUbiik0S ma_ 
važiavimą, kad sutraukti vi- *a daieig naudojosi šia pro
sus daibininkus ir pajudint ga, didžiuma klaidžiojo pa- 
tarpe jųjų klesinį judėjimą. ^smgj medžių, sapnuodama 
Kvieteme visus darbininkus senas svajones, kurios savo 
be skirtumo tautos ir tiky- jau<a jau baigia atgyventi, 
bos, išplatindami apgarsini- ‘ - - 
mus koplačiausiai. Partrau-1 
kerne oratorius išaiškinimui 
darbininku klausimu. Bet 
ar daug darbininkai naudo
jasi ta proga ? Labai ma
žai, ypatingai anglai darbi
ninkai, kurių palyginamai 
labai mažai dalyvavo šiame 
milžiniškame
Kodėl taip yra?

Lost Creek, Pa.; pabaigus 
kalbą duetą “Į Kovą” su
dainavo Pietariūtės, eiles 
deklamavo M. Jurkšaičiūtė. 
Trečias kalbėtojas drg. J.

i
i

j Gaila oratoriaus prisirengi
mo, pašventimo savo spėkų, 
kad jojo obalsio negali išgir
sti nors keliatas tūkstančių 
darbininkų, kurių gyvenimo 
bėgį nupiešė gyvuose pa
veiksluose.

Užbaigus draugui Šukiui 
išvažiavime, prakalbą, sudainavo duetą 

Aš negaliu Buločiūtės ir padeklamavo 
suprast, kas kaltas, ar pat-,eiles p. Pietariūtė. Taip už- 
riotiškumas, ar gal negarbė, sibaigė šios dienos progra- 
kad lietuviai socialistai sau- ( 
kė visus darbininkus prie 
klesinio susipratimo? Tiek 
to apie anglus, kurie atei
vius darbininkus stato ant 
žemesnio laipsnio už save. 
Bet grįžšime prie savųjų 
brolių lietuvių darbininku, | 
kurie visada yra labiau iš-i
naudojami kapitalistų klc- ARGENTINOJ DIDŽIAU- 
sos, kurie sunkesnį jungą 
neša, ir didesnius persekio
jimus turi nukęsti, ar jie at
jaučia savo skriaudas? Ar 
supranta visus persekioji
mus? Kad tuos visus sun-

■ . r galima prašalint, ^iais apgyventas gatves de-
susispietus į vieną armiją'gjna, vjsos vokiečių bizniš- 
susipratusių darbininkų? ^os įstaig0S naikinamos.

.Jeigu apskaitliuoti darbi
ninkus ar daug rūpinasi sa- 

2 yais reikalais, tai pasirodys.

mas.
Manau, kad šitas išvažia

vimas visgi šiek-tiek suju
dins Schuilkill pavieto dar
bininkų klesinį susipratimą 
ir pradės aiškiau gyvuoti V 
tas Rajonas.

djįį

I
LSERGANTIEJI! AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ II I 

PRIEŽASTIES LIGOS?
Diena po dienai, metas po metui 

užsimu gydymu sergančių žmonių. I 
Persis ta tyki te sau, kiek aš išgydžiav, . 
kiek palinksminau gyvenimą. Jeigu 1 
jumis gyvenimas įkirėjo vartojant q 
visokias gyduoles ir jaučiatės nuo* i 
lat blogiau ,tuomet, nieko nelauk- ' 
damas, kreipkitės pas gerai supran* , 
tantį daktarą ir specialistą

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

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaii- 
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas 
sėkmėmis kaip 
čių jaknų ir tt.

Dėl gydymo 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką ■< 
aparatą ir X-spinduliai, f “ 
matyt kiaurai kūne, 
daktaras turi tokius aparatus, 
to, kad labai brangs. .Chemiškas iš' 
tyrinėjimas šlapume.
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas . 
gerai žinoma:

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

vai. 
v. r

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- 

Įsias vaistas, kuris apsaugo
ja nuo tų ligų arba greit jas 
prašalina — tai Provizo- 

i riaus Vinco J. Daunoros 
TREJOS DEVYNERIOS 
arba TREJANKA. Tai ne- 

’ įveikimas ligų priešas, o 
kartu mūsų draugas. Rei
kalaukite to draugo pas a- 
guntus arba tiesiog prisiųs- 
dami 50 centų pačtos ženk
leliais. Vincas J. Daunora, 
Provizorius, 229 Bedford

New York City.

i

ŽODIS

PHONE W’MSBUROH 5415

DR. I. COHN

ev era s

KANCIERHT

5 
a

pas
vertės

! .%

Kepa geriausią duoną ii 
Cysty rugini y milty. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veneli- 
joms ir kitokiems poki- 
liazna ♦*•**.*

Specialistas įvairių li
gų, o ypač vaikų, mote
rų ir prie gimdymo.
OFF1SO VALANDOS: nuo 8 iki 10 v. 

ryto; nuo 12 iki 2 v. po piet; nuo 
6 iki 8 v. vak. Nedalioj iki 12 ryto.

F. MASIULEVIČIUS ir SUNAI, Savininkai 
309 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) DROOU.YI, t

Telephone i9bO Ureenpoint.

Dr. H. Mendlowitz
□ 71 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano speciali 

tai moterų ligos.
Gerai įsitėmykit adresą:

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

L.
Z

SEVERA’S WAFERS FOR HEADACHE & NEURALGIA 
(Severos I’lotkelės nuo Galvos Skausmo ir Neuralgijos) atneša greitą 
palengvinimą. Kaina 25 centai už dėžute su 12 plotkelių su milteliais.

400 rit3WI2S ST.,
Cor. So. 2nd St. Brooklyn, N. Y

XL
143 EAST 22 ST.N.Y

VERTE
FERDINAND de SAMOGITIA

Pristatėm J namus ir toli
mas apielinkes, Jersey New 
York, Central Broklyn, Mu- 
peth, Ir tt.

MACYS & MARCIN 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

Tarpe Driggs ir Bedford
Brooklyn, N. T.

Šeimyniškas Llnlmentas.
Kiekviena šeimyna privalo laikyti gerą linimentą ir 

turėti po butelį bile laiku po ranka atsitikus susižeidi- 
mui, ar susldaužymul, išsisukimui arba pertenkimui. 
Panašiuose atsitikimose nepažystama nieko geresnio už

183 Roebling Street. BROOKLYN, N. Y.

su didžiausiomis pa* J
tai: "

pilvo, širdies, plas- J

nervų ir Uito i
per kurią j

Ne kiekviena# I 
d?1 J

Neatidėliokite

vakari 
to iki
E. 22n

3 n

Gothard Oil
(Severos Gothardiškas Aliejus). Kaipo gyduolė vie- 
tiniam 
dėjimus i 
mui nesveikavimų, kaip 
gijos, išsisukimų, susidauž 
pažandzių, sustyruslų narių 

Kaino :

tndieniais nuo 1® 
po plotų.

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

IT A N A V E.
N. Y. ,

. -j

Parašė J. Berlin.

151

r

Antra

Si

JOKŪBAS

M®

CAFE. Pa- 
kelei vingus 

priimam ko- 
negražiau
sia ir viaa- 
doa teisin
ga rodą.

Ir 
' IMTUVWI A

A

svetainė (Palac» 
koncertams, teatrams, ba 

susirinkimams ir B-llinį

Sutaisau receptus su didžiausiu 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. 
Tat vienatinė lietuviška aptie- 
ka. Bostone ir Massachusetts 

» valstijoj Gyduolių galit gauti, 
kokios tik pasauly yra varto
jamos. Gaili reikalaut per lai-. 
Skua, o ai prisiųsiu per expre- 
«!•

e. V*
t ptiekor ittfl ir Savininkas 

826 Broadway, kninp. C Street
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston, 21014 Ir 2101 %

? i
i
T

Telephone 2639 South.
Dvi puikios užeigos:

LIETUVIŲ HOTLLIS
Kuriems yra reika'as apsistoti, čie 

nai galima gaut nakvynę arba ir il
gesniam laikui gyvent.

Taip-pat puiki 
all) 

iams, 
Jley.

J. BULOT, Savininkas
798—3rd Ave., So. Brooklyn, N.Y

Tarpe 22 ir 23 Sta
užeiga:
CAFE SU SVETAINE

RESTAURANTU
J. Bulot, Savininkas,

805—3rd Avė., kampas 28th
SO. BROOKLYN, N. Y.

Tel. 8967 8outk

PERSKAITYK TUOJAU!
R. G. INGERSOLL'O

KNYGA

Daugybė žmoniy mjo velnio, 
todėl visi turėtų perskaityti tą 
knygą, nes susipažins su velnio 
istorija, jo darbais ir galybe.

Kaina 20 Centai

183 Roebling St., Brooklyn, N.Y.

i TAISYTAS iš formulos 
recepto; suteikto išmintin
gu Ėgypto zokuninku,

oka gailia-

.... $i.oc 
........ 1.08 
......... i.oe 
.........50c 
.1.90.
j olos nu« 
r ncpauil 
čtą.

:i?kia csųs stcbr-tinai pasekmingu 
pilto ir žarnų, gtr-

> skaudčjiinoį dusulio, golfus 
‘’i'/iuiu, tmslojiuio apetito, 
•<<> galioje, ict., e> t., Sut: 
ia» išiiirbčju labai pagarsčju:

PAiN-EXPELLEBiG
geno ir
nos, n 
l.vj" |. 
Už Ik. 
arba g
F. A r>. Kiru IEI< čfe CO. 

24—80 rtaslingtoa Sttaul, Ncu York.

K. LUTKAUS

Reikalinga kiekvienam darbininkui 
perskaityti

DARBO ŽMONIŲ ISTORIJA
Vertė Ba ra bosi us

šioje knygoje telpa sekanti skyriai:

SIOS RIAUŠES.

Buenos Aires, 13 d. rugsė
jo. —Čia iškilo baisios riau
šės prieš vokiečius. Vokie-

vc« yaonuujo, Suv. Valstijų senatas pri- 
labai mažas nuošimtis, ėmė įstatymą imti į karin

ti paimkime Minersvil- menę ir tuos, kurie neturi 
jftva- pirmų pilietiškų popierų- M

l&L

%

m

74

Jeigu tau rei
kalinga skrybė
le, marškiniai, 
renkotas, liet
sargis, kakla- 
rMUktia* lr«lni«k- 
jrtuij ai’ kito&i 
vyriški apreda- 
lai, užeif‘ 
mane, o gausi 
viską, 
savo pinigy.

131 Grand St,
BROOKLYN, N. Y.

I. Žmonių gyvenimo pradžia.
II. Vergija ir jos atsiradimas.
III. Turčiai ir skurdžiai.
IV. Draugijos žemesnėj ir augštesnė.
V. Baudžiava ir baudžiauninkai.
VI. Miestų ir amatninkų atsiradimas.
VII. Manifakturos ir fabrikų atsiradimas.
VIII. Baudžiauninkų vėlesnis likimas.

Baudžiavos panaikinimas.
Kaina 25 centai.

Dr. Richterie 
PAIN 

EiXPELLEB 
au 

"ANKOR” 
nuo Reuma

tizmo, sustia 
gimo sąna

riuose ir ra» 
menyse.
Tikrasia par 

slduoda pak* 
lyje šičia nw 
pieštame. Ai 
nešk visus pa 
kelius, kuri* 
nebus užpo- 
čėtyti su 
“ANCHOR” 
35 ir 65 centu 
aptiekose Ir 
tiesiog nuc

F. AD. 
RICHTER * 

CO.
T4—80 Wait*
Ington St., 
New York

^trauklu nVk7AI tarpe H ir 12 
Dantis MIKAI vai. kasdieną, 

kad tuem parodyt, jog ištraukiu 
BB SKAUSMO!

Mlnkitl robinlal prisisiurbianti smegenla 
kurie tinka kiekvienai burnai. Pareiduo* 
da žema kaina ir gvarantuotl.
Pilnas setas dantų......... M.OO ir augUlau
22 k t. auka, kepuraite....$5.00
Pripildymas auksu......... fl.50 Ir augMfaa
Tiltelio uždėjimas...........$5.00 ui danti
Pripildymas platina....11.50 ir augHiatl 
ttipUdymaa sidabru ba gydyn 

w Cementu w w
Dantis egzaminuoju 

DR. J. 8. COLE, ten
SUMOM M.

TEISINGIAUSIA UftElLU
188 WYTHE AVE kamp. Na. lai S

BROOKLYN, N Y,
Talaphaaa Graaapaiat Kili

Brooklyno Lietuviams!
Pirmas Brooklyn©

LIETUVIS

Kontr aktorius
Padarome visokį darbą prie nauji 
namų statymo ir senų pataisymo. II- 
pentinu namus ii lauko, taipgi ir vi 
daus,popieruoju, pleisteruoju ir ei 
mantuoju. Reikalą kreipkitės ypati* 
kai ar laišku šiuo adresu:
46 Power St. arba į gyvenimo vieU 
431 RODNEY ST. Brooklyn. N. '

Tel. 2372 Greenpoint.

Fornišiai
Naujausio® mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly- 
joa. Taipgi parduodame pijanus.

>«•

$1.00 ANT 
savaites

panaudojimui, jis nuramina skausmus, skau- 
traukučius, ir lygimi gerai tinka gydy- 

voikavimų, kaip antai: reumatizmo, neural- 
:ių, apibrinkimo, sutinimo 

arba muskulų.
25 ir 50 centų — visur aptiekose.
Pran. Veverka iš Bloomfield. Mont., pra- 

vasario. IR 17 m., sekančiai: "Išsinarinau 
panaudojus kelis kartus Severus Gothardinišką Aliejų, 
viai ir dabar jaučiuosi puikiai".

tY į Pirkite S-. voros G? duokš vietinėse aptiekose. reikalaudami tiktai "Severoe1 
išdirbinių, arba uzsisakykit tiesiog, jeigu tikrų negalite gauti.

T W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? J&ViŽ

GARSAS GERIAUSIA KEPTUVE



*183 Roebling

10th

ne-

LAISVOJI
SAKYKLA

1529
O. Box 80

JOHN KULBOK, Savininke* 
291 Wythe Ave. Cor. xn l-«t 
St., BROOKLYN, N. Y. 
Tel 279 Greenpoint.

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

Pirmininke* K. Matuliauskaa, e 
637 W. Lombard St

Pirmininko Pagelb. A. Rulia,
7851 W. Saratoga St

Protokolų Sekr. G. Milinavičių*,
708 W. Fayette St

Finansų Sekret John I. Denkeviez,

GRABORIUS (Undataker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

ibalsamuoja ir laidoja nuiuli'iliiWI 
ant visokių kapinių.

Paraamdau Automobilius ir Karia* 
ta* Veselijoms, Krikštynoma i» iiaį| 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
144 N. Bth S‘, 264 FRONT Sl<
Brooklyn, N. Y. C Brooklyn, N 'f, 

Telephone 786?

SURAŠĄS KNYGŲ, KURIAS GALIMA GAUTI
LAISVES” L1YGYNE ,_,S„.NV

Kasos globėjai:
St. Vazenaa 
P. Kutra, P.

Maršalka P. Vaitkus,
415 Wall St.

Organo prižiūrėtojas J. Romia, 
1017 So. 3rd St.

Susirinkimai atsibūna pirmą 
dėldieni kiekvieno mėnesio, 1010 
Main Street, 2 vai. po pietų.

ną kartą prie vienybes, tai klausimas militarizmo, pri 
priklausys nuo tos ir kitos verstino kareiviavimo.
nusės geru noru Sąjungai. Męs turime aptarti apie

kp.

kp.

kp.

So. 50th Ct.

ct.So. 49th

Ct.So. 50th

Ct.

20c

.15c.

persiėmę kerštu prieš tuos'tuomet apturgs 
laikiascius 11 jų ledakto- nuostoliu*: ar fa

SL

PI.

PI.

III.

III.
laikraštį remia ir toliau,bet m.

15c.

30c.St.

St. 20c.
St.

Ill.Pa,
Ill.Pa.

St.7

8

9

10c

15c

St.

Svetimos laidos knygosSt.

Pa.

Man rodosi, kad yra

m.
m.st
m.

Moline, Ill.St.

St.

St.
89

Pa.
St.

10c
IR

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

So. 
kas

kurioje pusėje yra kaltė. 
Nors aš nieko bendro netu
riu su privatiniais laikraš
čiais ir jų redaktoriais, bet 
męs rasime abejose pusėse 
kaltės arba kliūčių.

Męs turime aptarti apie 
Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Tarybą, kas nuolatos 
kelia ginčius su sąjungie- 
čiais.

Mums stovi prieš akis

tikslas, anot įnešėjų, yra: 
1) Išleidimas L. S. S. kons
titucijos, kurią leidžia jau 4 
metai, ir 2) Sąjungos virši
ninku neatlikimas atsakan
čiai savo užduočių.

Argi 116 kp ant tiek silp-

BROLIŲ DRAUGIJOS 
adresai, Racine, Wix.

Kur link męs einam?
Nors socialistų obalsis y- 

ra: darbininkai visų šalių 
vienykitės, bet pastaruoju 
laiku tarpe lietuvių socialis
tų elgimasis kaip tik prie
šingas tam obalsiui.

Jau metai laiko, kaip eina

nuostolius, ar tas laikraštis, 
ar skaitytojas? Skaityto
jas perka apšvietą iš laik- 

i ir

Finansų sekretorius W.
436—4th Avė., 

Iždininkas K. Juška,
325—4th Avė., 

Maršalka F. Barauskas
1220i—7th Ave.,

P. Berukštis 
Bethlehem, Pa.

ta vien tik atakomis prieš 
kitus socialistiškus laikraš
čius, ypač prieš“Naujienas

laimi?
Paveikslan, juk ir “Vien. 

Liet.” savu laiku buvo pu
siau socialistišku laikraščiu 
ir tuomet socialistai ją rė
mė, bet kada ji nukrypo ki
ton pusėn, socialistai atsisa- 
jkė ją remti. Ir kasgi pralai
mėjo, socialistai, ar “Vien. 
Liet.”? Man rodos, kad 
“Vien. Liet.” pralaimėjo.

Taigi aš nematau jokio 
pavojaus iš privatiškų laik
raščiu.

LIETUVIŲ
Valdybos

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

Vico Pirmininkas M. Kaupas,
1242 State Sreet 

Raštininkas A. Vegela,
237 Lafayette Ave.

Turtų 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 nedčldienį kiekvieno mėne
sio Winter Hall, 412—6-th St., Raci
ne, Wis.

48th
paskuti- 

mėnesio, J.

Del L. S. S. XI rajono šau
kiamos konferencijos.

L. S. S. 116 kp., Detroit, 
Mich., padavė įnešimą su
šaukti nepaprastą rajono 
konferenciją ant 14 d. spa-

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

802—8th
Vice-pirmininkas K. Dimša,

812—8th
Užrašų rašt. B. Masiliūnas,

922—10th
Finansų rašt. J. Waičis,

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

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

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

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

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

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

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

LIETUVIŲ PAŠELPINES DR-STES 
“LAISVES” EASTON.PA.

Prezidentas L. Tarvidaitė,
H18 Jackson St., Easton, Pa. 

Vice-Prezidenta* S. Masiulevičienė,
820 So. 11th St., Easton,Pa

Protokolų Raštininkas ir organo pri
žiūrėtojas Alek. Vituris,

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

1939 Fairview Ave., Easton,Pa. 
Kasierius F. Vituris,

330 Taylor All., PhilIipsburgh,N.J. 
Kasos globėjai:

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

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

Susirinkimai atsibūna kas pirmą 
Pėtnyčią kiekvieno mėnesio, 8 vai va
kare, Anglų Socialistų svetainėj, 439 
Northampton St., Easton, Pa.

APLA. DR-JOS CENTRO VALDY
BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI t
Centro pirminink. J. M. Maskeliūne*, 

2025 Colwell *L, Pittsburgh, Pa. 
Pirmininko pagelb.

“Laisvės” laidos knygos

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

Pirmininkas F. Raškevičia, 
1012 So. Main St.

Vice-Pirmininkas A. Šimonis, < 
517 Michigan Ave.

i 
Protokolų Raštininkas O. Užbaliutė, |

622 Hulin St. j 
Finansų Raštininkas P. G. Aleksynas, 

1516 — 14th Avė
Iždininkas S. Buzinskis,

721 Lincoln Avė.;

Moline, III.
T. M. Dr-stė susirinkimus laiko pir

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

Kambariai į- 
Visi

mui. Bet man rodos kaip ’ Rapids, Mich. Ten galėtų vi- 
. Juo daugiau so-^os kuopos pasiųsti delega- 

tuom'ttis. Jeigu konferencija bū- 
Juk tu laikoma Detroite, tai gali

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ 
MAHANOY CITY, PA. 

Pirminikas P. Ysoda,
534 E. Mahanoy Avė. 

Pirmininko Pagelb. J. Kovas,
1227 E. Pine 

Prot. Raštininkas A. Ramauckas, 
1025 East Pine 

Finansų Rašt. P. Petčiulis,
1227 E. Pine 

Iždo trustisai: A. Račkauska»3, 
—10th St., J. Baukus, 1121 E. Maha- 
noy Avė., J. Mickunas, 819 E.Pine St. 
Maršalka L. Andriuškevičius,

802 E. Market St.
Susirinkimai atsibūna paskutinį pa- 

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

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL.

Valdybos adresai:
Prezidentas F. Akatckis, 

1360—12th Avė., E. Moline, 
Vice-prez. M. Dackus,

354—8th St., Moline,
Prot. sekretorius-S. Rusteika,

12201 — 7th Avė., Moline 
Vapsevich, 
Moline, III.

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

NAUJOS KANTIčKOS arba politiškos 
giesmės. Kaina.........................

NUOSAVYBES IŠSIVYSTYMAS. Kai
na................................................

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 H09, Melrose Pa*K 
lido Globėjai: W. Janėnas,

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

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

Susirinkimai ataibuna kas trečią 
savaitę kiekvieno mėnesio Frank and 
James svetainėj, 23-čia Avė. ir Lako 
gatvė, apie 1-mą vai. po pietų.

, aš tik žiūriu, ką' 
tas laikraštis- rašo, — keno

. Dar man ge- 
li’iau, kad man nereikia rū
pintis to laikraščio medžia- 

.v-i . ’’i-’ ( o vientik
rūpi jo dvasiški reikalai. Į

Na, bet jūs sakysite, kad Pirmininkas’p. Kardokas, 
, . . - ... . ’itas laikraštis gali iškrypt iš
tai ir tūli jos skaitytęjai yra|savo vėžių. Gerai, bet. kas

JOHN KULBOK
CAFE

Didelis hotelis, gera 
i’i-ne užganėdinti, 

pakeleivingiems, 
isyti pagal naują madą.

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

Pirmininkė V. Ivanauskiutė.
1452 East 88rd

Vice Pirmininką* J. Katkauska*, 
5823 Superior Avenue 

Protokolų Sekretorė M. Misevičiutė 
1452 E. 83rd SL 

Fin. Raštininką* Antanas Baniai!*, 
1449 East 24th 

Kasieriuft M. Lavinskas,
8120 Cory 

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

V. Kvedaravičius
1543 Oregon Ave.

Dainų repeticijos atsibūna kiekvie
ną Seredą nuo 7:30 vai. vakare ant 
Schwab svetainės, 6131 St Clair Ave. 
Mėnesiniai susirinkimai atsibūna kas 
trečią pėtnyčią kiekvieno mėnne*Io 
nuo 7:80 vai. vak. antSchwab svetai
nės 6181 SL Clair Avo. Knygynas 
randasi Neuro* krautuvėj*, 2047 Ha
milton Avo. Knygos išduodamos kiek
vieną Panedėlio vakarą nuo 7:86 vaL 
vakare.

Knygius Pranas Tumosas,
8678 K. 7tad 8t

1 Tol. 2320 Greenpoint

J. GARŠVAvą” įsileist visokio mišinio Yra faktai, kad vienas re- 
raštų. Didžiausia kova bu- daktorius vaikščioja po L.Jš. 
vo kilus tų dviejų frakcijų t S. kuopas ir agituoja išnešti 
Philadelphijoj L. S. S. IV protesto rezoliucijas prieš 
susivažiavime. Bet galų ga- “Kovą” Męs turime surasti, 
le visgi prieita prie šiokios 
tokios santaikos.

Taigi, nuo to laiko Sąjun
goj buvo beveik ramu, tik 
pastaruoju laiku vėl toji is
torija atsikartojo, tik skir
tumas tame, kad pirmiau 
Sąjungos centras palaike 
dešiniųjų pusę, o dabartinis 
Sąjungos centras eina su

skaitykit šią knygelę Kaina..........
MOTERŲ PADĖJIMAS EVANGELI

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

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Jasiukai- 
tis. Tai yra labai smagi apysa
kaitė, kuri atvaizdina liūdna liki
mą Lietuvos tarnaitės. Kaina....

ŽENYP.A IR ŽMOGAUS GYVENIMO 
SIEKINYS, su priedu LYTIŠKOJI 
ETIKA. Labai naudinga knyge
lė. Telpa daug gražių patarimų 
vedusiom^ ir kure mano ves
ti. Antra i..iv l.r.’ .fi.................

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

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

SOCIALIZMAS—KUOMI JIS YRA
KAIP JI 1KUNYT. Parašė O.Ame- 
ringer, sulietuvino Europietis. 
Šią knygelę patartina perskaity
ti kiekvienam darbininkui — ir 
tam, kuris tiki i «oHa'izmą ir tam 
kuris netiki. Kaina tik................

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

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

LAISVĖS KALINYS. Justiro Tumėno 
poema. Kaina ......................

LIETUVA SUŠALS. Buvusioji ledi] ga
dynė arba žmonių ateitis bei pra
eitis. Kaina ........................

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

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

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

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

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

ŠEIMYNOS ISTORIJA. Peržvelgta 
šeimynos formos ir besiplėtojimas 
senovėj. Kaina............................10c.

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

Apdaryta .....................................11.00
MEILĖS LAIPSNIAI JŲ IŠSIVYS

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

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

ivicuas laimasussu vienu re-Ų“3“1
. . . klaktorium negali atnešt jono konstitucijos turi pri- 

, _ V1??1’'tiek naudos, kiek keturi lai-/būti pagal rajono narių
kad beveik visi. sąjungieciai ų<raščiai su keturiais redak- skaičiaus apie 25 delegatai.

kova tarpe jnūsų socialistiš- aę>štu blėdį socialistu iudėji- ta konferencijai yra Grand 
kų laikraščių ir jau tos ko- muj v - l ’• m------ i-i..
vos pasekmės pradeda apsi- atbiila'i 
re* j nes iau kuopose >cialistiškų laikraščių,
ptadeda bruzdėjimas, 'sveikįau socializmui. —------ ,-------- , o
kuris E. S. S. veda prie su- jVįenas laikraštis su vienu re-'visai neįvykti, nes sulyg pa
irutes. x

Nors “Kova” ir

Męs turime aptarti apie 
Draugai, stengkimės dau- didesnį veikimą Mich. vals- 

giau duoti darbo protui, o ne.tijoj, kur yra lietuvių, o dar 
jausmams. Žiūrėkime į da- nėra L. S. S kuopų. Ir męs 
lykus šaltai ir kritiškai, o rasime glėbius darbų tai 
pamatysime, kad męs vieni konferencijai.
kitiems nesame priešais, o L. S. S. 116 kp. proponuo- 
draugais’ir tuomet męs pri- ja, kad toji konferencija at
eisime prie vienybės. isibūtų Detroit, Mich. Su tuo 

Taip-pat man rodos, kad aš jokiu būdu negaliu sutik- 
“Kova” negerai daro kovo-'ti, nes nei vienai kuopai ne
darna prieš privatiškus laik- bus paranku pasiųsti dele- 
raščius, lyg kad tie laikraš- gatus. Taigi Detroitas ne- 
čiai būtų ne socialistiški ir paranki vieta. Geriausia vie-

Pirmininko pagelb. J. A. Kuka* 
1421 Fayette *t. Pittsburgh, Pa.

Centro sekretorius J. B. Miskevičia, 
2185 Sarah Str. S S, Pittsburgh, Pa.
Centro Iždininkas K. Varašis, 

12 and Carson sL Pittsburgh, Pa. 
Turtų Kontrolės Komisija: 
M Urlakis, 2126 Forbes st.

Pittsburgh, Pa.
J I Alexis P O Box 344 Diamond sta. 

Pittsburgh,
F. Pikšris. 1381 Penu Avė. 

Pittsburgh,
Kuopų sekretorių adresai: 
1-mos kuopos sekr. A Bartkus, 
1323 Carsoil st, N S. Pittsburgh, 
2 kuopos P Samulioni*

P O Box 68, McKee* Rocks,
3 kp. Svipats, No. H, Welder SL 

Glendale. Carnegie, Pa.
4 kp. F. Pikšrius, 1331 Penne Ave. 

Pittsburgh, "
5 kp. J. W. Bražauskas,

P O. Box 154, Cuddy,
A. Žvirblis, 2228 Forbe* 

Pittsburgh,
A. Paliucis, 2123 Wrights S. 

Pittsburgh, Pa. 
A. Budžinauskas,
P O. Box 812, Creightoe, Pa.

10 kp. John Shopis, 718 McKean ave.
Donora, Pa.

11 kp. P Ainis, P O Box 434,
Courtney, Pa.

12 kp J Kindaria, Ambridge, Pa.
18 kpl V Petravičia, P O Box 21.

Millsboro, Pa.

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIRTIN 
IR ŠL1SSELBURGO BAS1ILIJA 
Paraše V. Paukštys. Jeų_;u dar kas 
nežino tų baisenybių, kurios deda
si Rusijos kalėjimuose, jei dar kas 
negirdėjo, kiek laisvės kovotojų

eina su ja—pritardami jos'įor|aĮs 
dabartinei pozicijai, bet tai j nepa 
nevisai tiesa. Daugiausia išieidinėja 
pritaria Kovai tie drau- t i 
gai, kurie kitų socialistišku reikalus gina, 
laikraščių neskaito, o vien' 
tik “Kovą”. Ir kadangi pa-j

’ i giškais reikalais,
r o Ir 4- Ir-

VYRŲ IR MOTERŲ APftVIETOS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL.

Valdybos adresai: 
Prezident K. Adomaitis, 

1412 So. 49th Avė. 
Prezidento pagel. J. Takazauskas, 

1402 So. 48th Ct. 
Protokolų Sekr. J. Kuzmickas,

1312 So. 48th Ct.
Finansų Sekr. V. Shileika, 

1409 So/ 49th Avė. 
Kasierius Marijona Bartkienė, 

1500 So. 48th CL 
Kasos Globėjai: 

Ona Elterman, 
1533 

Zuzana Gulbinienė, 
1531 

Marijona Dolan, 
1533 

Maršalka T. Bartkus, 
1500 

Susirinkimai atsibūna 
nj nedėldienį kiekvieno 
Neffo svetainėje, 1500 So. 49th Avė 
Cicero, III.

122 Court SL 
Pirmininko pagelbininkas S. Morkis, 

255 Bond SL 
didesnius Nutarimų Raštininką* S. J. Liutkus,

249 Pine SL 
Turtų raštininkas J. Kentrus, 

UI Pine 
Iždininkas J. Juozapaitis,

234 Clark 
Iždo globėjai: V. Budriukė,

108 Inslee
S. Y užkaitė, 117 Magnolia Ave. 

Maršalka J. Brūzge,
129 Pine SL

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

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

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

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

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

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

INKVIZICIJA. Su paveikslais. Anra- 
šyta visi kunigijos darbai. Kaina 15c.

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

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

PRlivziASTjS. Kaina ......................  10c.
Morris SOCIALIZMAS. Labai 

puikus veikalas, todėl turi rastis 
kiekvieno darbininko s'.ubelėj.
Kaina............................................... $1.00
Apdaryta ...................................... $1.50 •

GEOGRAFIJA ARBA ŽEMĖS APRA
ŠYMAS. Kaina ................... $2.00

Apdaryta ................... $2.50
ETNOLIOGIJA ARBA ISTORIJA

APIE ŽEMĖS TAUTAS. Kaina $2.00.
Apdaryta .......... $2.50

TIKĖJIMŲ ISTORIJA. Su daugybe pa
veikslų, gražiais apdarais. Kaina $5.00

RYMAS. Labai puikus Zolo Roma
ną. Kaina .......................... $1.25

Drūtais apdarais................... $1.50
PAŽVELGUS ATGAL. Soeialogi'kas

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

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

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

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

NEŽUDYK. Dramos vaizdelis. Skiria
mas vaikams. Kaina . . ........ 10c.

MORALYBĖS IŠSIVYSTYMAS. Apra
šyta, koks buvo doros supratimas 
senovėj ir kaip jis vystėsi Kaina 25c.

ŽMOGAUS IŠSIVYSTYMAS. Svarbi 
moksliška knyga, aiškinanti, kaip 
ir iš kur atsirado žmogus ant 
žemės. Kaina ....................  35c.

KODĖL AŠ NETIKIU T DIEVĄ? arba 
tikėjimo kritika. Kaina ........ 20c.

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

SIELOS BALSAI. Puiki knyga, daugy
bė labai gražių eilių ir dainų. 
Daug gražių, spalvuotų paveikslų. 
Kaina ..................................... 76c.
Su apdarais ................................ $1.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Petrauskas. Kaina...........................
RUTVILĖ, ŽEMAITIJOS MERGELĖ 

Sceniškas veikalas. Kaina.....
PILINIEČIAI. Sceniškas veikalai. Kai- 

i na................     35c

kraščiai rašo, o. vien tikėt, j0 dvasios reikalams ir 
ką “Kova” apie juos sako ir ar jjs gįna j0 liesos reika- 
jau kelt protestus, tai neda- ]us Jeigu taip, tai jis ta 
leistina. ' - - ......

Aš esu sąjungiečiu nuo pat' jeigu ne, tai jis paliauja jį 
jos susitvėrimo ir visą laiką'rėmęs. Ir kasgi tuomet pra- 
veikiau kiek išgalėdamas' 
kaip Sąjungos, taip ir jos 
organo “Kovos” labui, bet 
dabartinei “Kovos” pozicijai 
aš nepritariu, nes man ro
dos, kad ji veda mūsų Sąjun
gą prie dezorganizacijos.

“Kova” dabartiniu laiku 
nukrypus perdaug į kairiąją 
pusę ir kas ne su ja, tai ji 
tą apšaukia socialpatriotu, 
oportunistu ir t. t. Taip ne
gerai.

Juk męs visi einam prie 
vieno tikslo — prie sociališ- 
kos revoliucijos, vien tik ski
riamės taktikos klausime ir 
argi už tai tik jau męs turi
me vieni kitiems keršyti ir 
pravardžiuotis? Toksai mū
sų pasielgimas neduoda nie
ko gero, vien tik parodo mū
sų nesubrendimą ir sėja Są
jungoje suirutę.

Tiesa, šitas apsireiškimas 'lio šių metų. Konferencijos 
L. S. S. jau ne naujas.
w Jau 1907-8 metuose Sąjun
goj kilo opozicija su 13 kp. 
priešakyj, kurie pasivadino 
save socialrevoliucionieriais 
—maksimalistais. Tos opo
zicijos vadovais buvo Gaiga
las, Bernotas, Sirvydas, ža- na, kad ji nerado daugiau 
garas, Norkus ir kiti. Jų svarbių klausimų dėl šauki- 
tikslas buvo paimt Sąjungos’mo nepaprastos konferenci- 
vadovavimą į savo rankas. * jos?
Užtat jie ir vedė smarkiau-Į daug daugiau svarbių reika- 
sią agitaciją prieš Sąjungos,lų apkalbėjimui.
centrą, ypač prieš “Kovos”! Męs turime apkalbėti da- 
redaktorių d. J. Baltrušaitį, bartinius “Kovos” ginčius

Mat, Sąjungos centras lai-'su privatiniais laikraščiais, 
kėši socialdemokratiškų(kas gali nešti Sąjungai pa- 
principų ir nenorėjo į “Ko- vojų.
vą” įsileist visokio mišinio “ / "

rius, rašo rezoliucijas ir ke
lia protestus.

Bet toksai elgimasis tų raščio vieniems metams __ 
draugų yra neteisingas. Ne- metams suėjus skaitytojas 
matant ką ištikrųjų tie lai- mat0> ar tas laikraštis atsa- 
kraščiai rašo, o vien tikėt, dvasios reikalams ir

L. S. S. XI rajono sekr.
V. Vasys.

DRAUGIJOS, KURIOS 
TURI “LAISVĘ” 

ORGANU.



vietines žinios. APTIEKAPIRMA

LIETUVIŠKA

ir daugybė kitų

LIETUVIŠKOS GYDUOLES

Jonas MATHUS

©PwCIK©

Manhattan Hat Stores

Orchard 3716

MIK. KASRUKSTIS

PUIKIAUSIA
MODERNIŠKA

LAISVESSPAUSTUVE

25c.
25c
25c

25c.
25c.

25c
25c

Tikra 
Lietuviška 
Užeiga

LAWRENCE
IR APIELINKfiJ

183 ROEBLING ST, 
BROOKLYN, IN. V.

V. VAIVADAS
PUIKI UŽEIGA

žinomos 
kaipo 

geriau
sios.

Auksines kepuraites — 
Tiltukai (Bridge teeth) 
Užpildymas auksu — ! 
Užpildymas sidabru —

KALBAME LIETUVIŠKAI IR LENKIŠKAI

Kiekvieną 
Pukelevlngą 
Priimam 
GražiaiiHlul 
Ir visada.

PRANEŠIMAS MUZIKA NT A MS.
16 lietuviškų Šokių, himnų ir t.

50c.-$1.00 
50c.-$1.00 
50c.-$1.00 
.... 10c. 
.... 10c.

dėl Kepenų . 
galvos skaudėjimo 
kojų nuospaudų .. 
dantų gėlimo .. .. 

peršalimo ..........

Pradžia 8 vai. vakare. Ma
lonėkit visi atsilankyti, nes 
bus priimama konstitucija.

G. Kudirka.

0c.-$1.00 
0c.-$1.00 
5 ir 50c.

po 25c, 50c ir $1.00. Vaikams nuo

vinimosi vakarėlis atsibus 
27 rugsėjo, 8 vai. vakare, So- 
kolų svetainėj, 190 Grand St. 
Brooklyn, N. Y. Meldžiame 
visas nares atsilankyti ir 
pašalinių atsivesti, nes gera 
proga prasilavinti.

Org. Jasaitienė.

A. Bumbulis
1210 Thompson Avė., 

Moundsville, W. Va

Dramatiškos Dailės Drau
gijos spektaklis įvyks Suba- 
toje 6 spalio, 1917 m., Mc- 
Caddin svetainėj. Bus lošia
ma L. Andrejevo veikalas 
“Mūsų Gyvenimo Dienos”. 
Veikalas labai puikus. Ki
tų draugijų meldžiame nie
ko ta diena nerengti.

D.D.D. Valdyba.

Pajieškau pusbrolių Jono, Antano 
ir Tamošiaus Rasimu, Suvalkų gub., 
Vilkaviškio pavieto. Meldžiu atsi
šaukti.

J. A. KATKUS
Užlaikau visokių knygų ir kitokiu 

daiktų. Galima gauti pirkti visu? 
Amerikoje leidžiamus, laikraščiui? 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

Krautuvė atvira nuo 7 iš ryto R: 
12 vidurnakčio.

Toliau gyvenantieji galit kreipki* 
laišku šiuo adresu:

J. A. KATKUS
2204 Forbes S*, Pittsburgh, P»

$1.00 
25c. 
25c.

■ 25c.

Gražiai padaryti spaudo# darbai patraukia kiekvieno ak|.
Atsakantie pagarbinimas priduoda žmogui norų eiti ant rengia, 

mų pramogų, i
Todėl, draugystes tr kuopos, kada rengiat balius, teatrus, at 

šiaip pasilinksminimus, visados duokit darbus “Laisvės" 
spaustuvėj. Mea padaromo visokius spaudos darbus gražiai, 
greit lt pigiai.

VISIEMS NAUJIENA.
Šiuomi pranešu visiems savo kos- 

tumeriams ir pažįstamiems, kad aš 
vėl atidariau bučemę, (nes buvau už
daręs ant poros mėnesių) nuo 14 d. 
September po senuoju antrašu. Kvie
čiu visus atsilankyti, nes tavoras bus 
kuogeriausias.

JUOZAS RADZEVIČTA
28 Ten Eyck St., Brooklyn. N. Y.

Pajieškau brolių Jurgio, Jono ir 
Antano Stukų, Kauno gub., Čedasų 
valsčiaus, iš Panemunes. Seniau gy
veno Chicago, Ill. Meldžiu tuojau at
sišaukti arba žinantieji praneškit.

Petras štukas
49 Hudson Ave., Brooklyn, N.Y. 

Telephone Main 6933 
______________(74—76)___________

Pajieškau savo pusbrolio Juozo 
šliažo ir pusseserių Barboros ir O- 
nos šliažučių, paeina iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., Žagarės vol., Reibenių 
kaimo. Pirma gyveno Chicagoj, bet 
dabar nežinau kur jie. Meldžiu atsi
šaukti arba žinanti apie juos praneš
ti šiuo adresu:

Aleksandras M. T.
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

(74—75)

NUSTOS GALVOS SKAUDĖJIMAS, 
JEIGU NEŠIOSI AKINIUS.

Iš daug atsitikimų, akių nuvargi- 
ma»s, yra pamatinė priežastis galvos 
skaudėjimo, neuralgijos ir daugelio 
kitų nerviškų ligų.

Išegzaminuok savo akis.
DR. M. FREEMAN ...

(Akių specialistas) 
Atsiminkit numerį: 611 Grand St„ 
tarpe Lorimer ir Leonard St.,

Brooklyn, N. Y.

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

Abi krautuvės Brooklyne.

Brooklyno gaspadines ruo
šiasi į kovą.

Nors daugelis žmonių sa
ko, kad moterų vieta tik 
prie pečiaus ir puodų, tačiau 
gyvenimas sumuša tuos gud
ruolius. Pačios gyvenimo 
sąlygos pastumia jas nuo pe
čiaus ir varo į dirbtuvę. O 
kuomet kapitalistai pradeda 
lupti devynis kailius ir nuo 
moterų, jos priverstos judė
ti, kovoti.

Štai Brooklyne yra susi
tvėrusi moterų organizacija 
po vardu Lietuvių Moterų 
Sanryšis kovai prieš maisto 
brangumą, kas 11 rugsėjo 
turėjo savo mėnesinį susi
rinkimą. Buvo apsvarstyta 
daug bėgančių reikalų ir ap
art kitko nutarta surengti 
išvien su kitų tautų moteri
mis didelę demonstraciją 
prieš maisto brangumą. 
Taipgi nutarta rinkti para
šus ir surinkus didelį skai
čių pasiųsti Suvienytų Vals
tijų kongresui.

Man rodosi, kad brookly- 
niečių pavyzdį turėtų sekti 
ir kitų miestų moterįs, nes 
tik organizuota spėka gali 
didelius darbus atlikti.

K. S. Lietuvaitė.

A. Maslinaitis
3117 Brereton Ave., Pittsburgh, Pa.

Liet. Labo bendrovės su
sirinkimas bus ketverge, 20 
rugsėjo, Palace Hall, 93

, . . . 25c.
. .. $3.00
.. $1.00 

50c-$1.00 
50c-$1.00 
. .. 25c.
.... 50c.
.... 25c.

Nelaimingos vakacijos.
Alfonsas Yočiapis, išva

žiavęs su Antanu Povilaus- 
ku į Philadelphia, Pa., pas 
pažįstamus, likosi užmuštas 
automobiliu, o Povilauskas 
su kėliais kitais smarkiai su
žeisti ir guli Philadelphia li- 
gonbutyj.

Yočiapis dirbo pas saliū- 
ninką Tūbą C. Brooklyne, o 
Povilauskas laikė su Baka- 
uausku saliūna. A.

Brooklyno socialistai uo
liai rengiasi prie rudens rin
kimų, kurie įvyks 7 d. lap
kričio (November). Ypač 
smarkiai veikia Williams- 
burgo draugai. Neseniai at
sibuvo darbininkiškų orga
nizacijų atstovų susirinki
mas. Susirinkimą sušaukė 
Amalgameitų unijos vienas 
skyrius.

Susirinkime įsteigta tam 
tikra unijistų draugija, kuri 
visais galimais būdais rūpin
sis rinkti aukas rinkimų 
fondan ir bendrai darbuosis 
su socialistų partija.

New Yorko East Side j so
cialistai išsijuosę pradėjo 
darbuotis. Visos socialistų 
kuopos ir šiaip jau darbinin
kiškos draugijos susiėjo vie- 
nybėn, kad bendromis spė
komis pravedus savo kandi
datus. Į legislaturą mano
ma pravesti d. J. Axelroda 
ir Kraemerį į assemblyma- 
nus.

JOSEPH LIPMAN, M. D
Specialistas moterų ligų 

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

Iki 10 vai ryte; nuo 1 iki 2 vai. 
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare.

Nedėliomis pagal sutarti.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti 

riame ir pasakome visas ligas ir pu 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusia 
ligoniams parūpiname vietų, kol gy 
dosi. Reikalui esant, kreipkitės, mųi 
apžiūrėsime ir duosime prletelillą 
rodą. Patarnavimas visai pigus. Na 
užmirškite mano antrašo.

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

arti 117th St, New York CM,

išleisti V. Kapsuko rašinį 
“Šeimyna seniau, dabar ir 
ateityj”. Knyga išeis iš 
spaudos spalio mėnesyj. To
dėl patariama visoms na
rėms užsimokėti, kurios 
skolingos, nes knyga bus 
duodama dykai tik toms na
rėms, kurios bus užsimokė
jusios. Knyga taipgi bus 
duodama dykai ir toms na
rėms, kurios įstojo į susi- 
vienyjimą 3 mėnesius prieš 
išleidimą knygos.

L. M. P. S. A. Piki. Kom. 
Sekr. A. Jurevičienė. 
Bayonne, N J.

Prašome vietos ir apielin- 
kės draugijas bei kuopas 
nieko nerengti ant 10 No
vember šių metų, nes tą die
ną L. S. S. 36 kuopa statys 
veikalą “Valkata”.

Komitetas.

Proškos dėl dantų .. 
Nuo kosulio dėl vaikų 
Kastorija dėl vaikų . 
Nuo viduriavimo ....
Kraujo Stiprintojas ..
Gumbo lašai .............
Nuo plaukų žilimo ... 
Blakių naikintojas ., 
Karpų naikintojas ..

Dėlei panaikinimo pleiskanų, at- 
auginimo nupuolusių plaukų nuo gal
vom, kaip ir kitokių odos ligų ir dėlei 
panaikinimo šlakų, spuogų ir kitokių 
veido ligų. Patarimai dykai, tiktai 
malonėkite parašyti, kas per priežas
tis. Rašykite adresu: J. W. 
SAKAUSKAS &CO., Box 42, Sta. E. 
CLEVELAND, OHIO.

girnas vidurių. Diegliai suimdavo po 
krūtine, šonuose ir strėnose. Niekur 
aš negavau pagelbos dėl savo sveika
tos. Bet kada aš pradėjau reikalauti 
Salutaras Bitteris ir Salutaras, Re- 
gulatria, dėl moterų, pradėjau gerai 
jausties, gerai valgyti ir dirbti, pasi
darė smagu viskas. Per 6 mėnesius 
aš savo paveikslą negaliu pažint ir 
palikau laiminga naudodamo Saluta
ras Bitteris. Kaina $1.00. Galima 
gauti goresniuose saliūnuose ir aptie* 
koše, o kur negali gauti, kreipias |

SALUTARAS CHEMICAL
INSTITUTION

žolės nuo visokių blogumų.
P. J. BALTRENAS, PROF.

Seredoj, 19 d. rugsėjo bus 
"primary election.” Todėl 
visi, kurie pereitą metą bal
savo ir prieš balsavimą re
gistruodami popieras padė
jo kryžiuką po Socialist Par
tijos ženklu, dabar privalote 
balsuoti ant “primary”, nes 
tai yra labai svarbu. Ka
da nueisit į tą vietą, kur pe
reitą metą balsavote, tai rei
kalaukit Socialistų Partijos 
balioto.

dispepsijos. Mažai tegalėdavau vai 
gyt ir suvalgytas maistas suteikda 
vo man daug nesmagumo — atsilep 
davo skilvyj skausmai, režimas, gur

442 Grand St
Telephone 3534 Stagg

Parsiduoda 2 saliūnai, ęeroj vietoj, 
įgyventa lietuviais.. Galit pirkti bi- 
kurį. Vienas yra po No. 128 Grand 

o kitas 73 Grand St. Atsišaukit 
tuojau.

J. žemaitis,
& m. z»-78 Grand. St, Brooklyn, N. Y. nutarsi • . , (74-«) v—

. 2?9 Bedi-ord Avi;.
KAMPAS NORTH 4T” GATVES .

BrO'OK Yor,k

Puplaiškės dėžute ... 
Bezdai, dėžukė ........
Liepos žiedai, dčžuke 
Ramunei, dėžukū . . . 
čemoryčiai, dėžukė . 
Imbieras, dėžukū . . . . 
čiobreliai, dėžukė . . .

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

perskaityti.
Kas skaito, tas daugiau žino Ir Jatnnatelkia prašyti kitų paaiš

kinimo. Reikalauk kataloro.

losuklū, dėžukū .. 
Cincibiras, dūžukū 
Trukžolčs, dūžukū 
Gumbažolės, dėžuk 
Mėtų, dčžuke .... 
šalavijų, dėžukė . 
Cinamonų, dėžukė

Taipgi daugybė kitokių
$1.00, dėl kraujo ir abelno stiprumo (Jatul’s) “In Terra” Bitters Tonic 
sistemos, nuo įvairių skilvio ligų ir skonį duoda prie valgio. Už 12-ką 
vieną $1.00.

Vienas iš kasdieninių vaistų: Gyduolė nuo kosulio užaugusiems: 
25c ir 50c.

Vietiniai lietuviai su receptais ateikite pas mus.

National Drug Co., Inc.
142 Lawrence, kp. Maple St, Lawrence, Mass

Jums reikalingus daiktus persiusime per expressa.

542 E. 14 St. New York City
COR. AVE. B

Pajieškau draugų Kazimiero ir Mo
tiejaus Malinauskų, Vilniaus gub., 
Trakų pavieto. Kazimieras seniau 
gyveno Waterbury, Conn., o Motie
jus Hudson, Mass. Meldžiu atsišauk-

TUKSTANČIO DOLERIŲ VERTAS

Išradimas 1

dėl visos orkestras 10 knygų $4. Dėl 
Beno 10 knygų, 20 lietuviškų rinki
nių, šokių maršų ir t. t. $4. Dėl 
Piano arba vargonų 18 lietuviški} vei
kalų $1 Knyga išsimokinimo notų 
lietuviškoj kalboj be mokytojo $1. 
Draugai pasipirkit greitai, ba mažai 
jau liko.

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

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

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

skrybėlių.

Geriausias, Didžiausias ir šva
riausias saliunas visam South 

Bostone.
[vairus gėrimai ir užkandžiai. 
Patarnavimas prielankus. Atsi
lankykite ir persi'ikrinkite.

JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkas)

342—344 W. Broadway 
So. Boston.

(Dešimts žingsnių nuo Lietu
vių Labdarystės Draugijos Na

mo.

Linimentas arba Expellcris 
Anatharynas plovimui . 
Nuo kirmėlių ...............
Dėl išvalymo soliterio . 
Kraujo Valytojas ........
Dėl lytiškų ligų .........
Nuo reumatizmo ........
Nuo kojų prakaitavimo 
Gydanti mostis ...........
Antiseptiškas muilas ... 
Antiseptiška mostis 25c-50c-$l.00 
Nuo dusulio................... 50c.-$1.00

DENTISTAS
DU OFISAI:

189 GRAND STREET 4V
Prieš Comedy Theatre

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

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

TRAUKIMAS BE SKAUSMO, — 
MANO SP ECIJ A LIŠK U MA S.

• $5 ir augščiau.
i — $1 ir augščiau.
$1.00 ir augščiau.
- 50 c. ir augščiau.

Jeigu nori gerai išrodyti,—pi 
skrybėles

“Manhattan Hat

VIŠUOMET PIRKIT

ČEVERYKUS
Naujausios mados 

PAS

I. MARTINAITI
157 GRAND ST.

BROOKLYN, N.Y.

Atkreipkite atydą j šią aptieką, kuri užlaiko visokius vaistus.
Gyduolės nuo plaukų slinkimo, sustabdo galvos niežėjimą, išvalo pleiskanas iš galvos, duoda stiprumą 

plaukams. Gydules kaina 50c ir $1.00. Plaukų sti-printojas 50c. ir $1.00. Shampoo ir plaukų stiprin- 
rintojas 50 ir $1.00.

PASIPUOŠIMUI REIKMENIS: Porfumai po 25c., ir t. t. Prancūzijos perfumai nuo $1.50 iki $5.00. 
Raudoniai, miltai ir įvairus pasipuošimo dalykai.

1769 S .Halsted St,
Chicago,' Diol

Tel. Canal 6417

Mūsų aptiekoj galima gaut visokių gyduolių, kurių surašą iš dalies čia paduodant:
Gyvasties Baisumas 
Nervų stiprintojas . 
Vaistas nuo vidurių 
Nuo Kosulio .............
Nuo gerklės skaudėj 
Skilviuos Proškos ...
Pigulkos
Nuo
Nuo
Nuo 
Nuo
Plaukų Stiprintojas

College unot tft.fi g
■“rni v■ S«, >.'n F

yaw ts'pg'. aute it.«> "'ncx -s’iiv, 1
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> AR TURI TĄ NAUJĄ. j
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ S 
GYVENIMĄ? 8

J ei dar neturi, tai pasiskubink gau- | 
ti, nes knyga gali greit :šsibaigt. ?

Apio tos knygos naudingumą pa- S 
klausk tų, kurie jau ją turi.

Knygos vardas g
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- 
gijena; motinystė ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagyste ir daug kitų įdomių dalykų.
>Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti.

KAINA TIK 50c.
”* AR MYLI DAINAS?

Štai nauja dainų knyga, kurioj ra
si daug tokių dainų, kurių niekur jau 
nerandama. Knygos vardas

Įvairios Dainos.
Tai yra stora, 216 puslapių, knyga, 

kurioje telpa daugybe įvairiausių dai
nų. Tarp kitų yra nemažai senoviškų, 
kairias mūsų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos

Dainos visokio tūrinio: meiliškos,' 
juokingos, kalinių, tautiškos, kariš
kos, politiškos ir kitokios.

> KAINA 50c.

Erelukų, dėžukė .................   25c.
Kmynų, dėžukė ....................... '25c.
Šafranų, dėžukė ................... 25c.
Anižių, dėžukė ....................... 25c.'
Apynių, dėžukė......................  25c.
Kraujo valytojas ................. $1.00

gydančių žolių galima gauti mūsų aptiekoje. (Jatul’s) Tab. Tonic Comp. 
$1.00. Tas vaistas yra stiprintojas 
bonkų $9.00, už 6 bonkas $5.00, už
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Aš, Alena Kostovska, šiandien pasirodau visai 
Publikai Akyse

Kas mane išgelbėjo nuo varginančių 
ligų? Salutaras Bitteris. Aš per pra
eitus 6 metus buvau vos tik gyva.
Aš kentėjau nuo nevirinimo pilvo ir

w »WMNW■■■>»> WTiWIIWWKHfT.

AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kuriestengiasi 

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

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

gaus vargus senovėje ir apie dyasiš- 
kijos darbus, tam ši knygele būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus siųskite 

šiuo adresu:
F. STROPUS,

6 Loring St,
> So. Boston, Mass/
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