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Tegul kiekvienas “Laisvės” 
skaitytojas prikalbina savo 
draugą ar pažįstamą skai
tyt “Laisvę”. 

—-------------

Visų šalių darbininkai ei
kite išvien, jus nieko ne
pralaimėsite — tik rete
žius.
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Politikierių suokalbis.
Sekančiais metais turi į-( 

vykti rinkimai į Suvienytų! 
Valstijų kongresą. Dauge
lis politikierių labai bijosi, 
kad tuose rinkimuose nelai
mėtų socialistų partija. IŲ 
ve jau daroma žingsniai ir 
varoma agitacija, kad se
kantį rudenį visiškai neįvyk
tų jokių rinkimų ir kad da
bartinis kongresas veiktų, 
kolei nepasibaigs karė.

Taip yra veik visose ka
riaujančiose šalyse: Angli
joj, Francijoj, Vokietijoj, 
Austrijoj ir Italijoj.

Mat, visos kapitalistiškos 
valdžios prisibijo, kad nau
juose rinkimuose gali laimė
ti taikos šalininkai. Betoj 
seni pralaimėtų atstovai, ku
rie palaiko karę, bijosi kad. 
jiems reikės išduoti rokūndą 
iš savo politinio veikimo. !

Žinomas republikonas, ku-» 
rio pavardės laikraščiai ne-į 
garsina, tvirtina, kad pana
ši agitacija tarpe politikie
rių randa daug pasekėjų.

ATYDA!

ŽYDAI SUV. VALSTIJŲ
ARMIJOJ. KAIZERIS ATSAKO POPIEŽIUI

KOVA SU VIDURINIAIS 
PRIEŠAIS.

Suvienytų Valstijų val
džia paskelbė telegramą, ku
rią sausio mėnesį siuntė na
mo tuomet buvęs Vokietijos 
ambasadorius šioje šalyje 
grafas Bernstorf  f. Berns- 
torff prašė savo valdžios pa- 
velinimo išleisti $50,000 tuo 
tikslu, kad papirkus tūlus 
kongreso narius, kurie turė
jo rūpinties, kad nebūtų ka
rės tarpe Amerikos ir Vo
kietijos.

Šita Bernstorffo telegra
ma sukėlė dideliausia sesa- 
ciją. Kalbama, kad ir pir
miau vokiečiai papirkdavę į- 
žymius žmones.

Dabar iš Washingtono 
praneša, kad tuojaus prasi
dės milžiniška medžioklė 
Vokietijos agentų. Sako
ma, kad nei vienas jų ne
galėsiąs pabėgti.

Sekančiame “Laisvės” 
numery bus daug labai į- 
domių straipsnių ir žinių.

“Laisvės” skaitytojai,be 
abejonės, yra lab^i pasi- 
gendę žinių iš Lietuvos. 
Taigi, sekančiam “L.” nu
mery rasite jų labai daug. 
Ten bus kalbama ir apie 
Lietuvos politiką.

Rasite įdomų straipsnį 
apie Rygos paėmimą ir 
dabartinį padėjimą Rusi
jos kariumenėj.

Apie Amerikos politikos 
santikius bus straipsnis 
Raudonasis Pavojus Ame
rikoj.

Savo straipsny “Drau
gams ir nedraugams” L. 
Pruseika atsakys tūliems 
šmeižikams iš “Kovos”. 
Straipsnis bus labai pla
tus.

Taigi, to “Laisvės” nu
merio • pasirūpinkite kuo- 
daugiausia išplatint.

Agentai, galite užsisa
kyti daugiau pavienių ‘L? 
numerių.

Suv. Valstijų armijoj ir 
laivyne greitu laiku bus virš 
50,000 žydų. Žydai patriotai 
įsteigė tani tikrą kareivių 
būvio pagerinimo draugiją.

Ta draugi jo išvien dar
buosis su Y. M. C. A. ir su 
kitomis panašiomis įstaigo
mis. Bus rūpinamasi, kad 
žydai kareiviai, sugrįžę ant 
vakacijų, turėtų pasiliksmi- 
nimo.

Visose kareivių “kempė
se” bius atstovas žydų drau
gijos. Kadangi nauja nacio- 
nalė armija rasis šešiolikoje 
lagerių ir visuose tuose la
geriuose bus žydų atstovas.

KAREIVIŲ ORGANIZACI
JOS NEUŽGANĖDINTOS.

Petrogradas, 22 d. rugsė
jo.— Iš Odessos praneša, 
kad tarpe kareivių organi
zacijų kįla didelis neužsiga- 
nėdinimas prieš Kerenskio 
išleistą įsakymą, kad karei
viams nevalia užsiimti poli
tikos klausimais. Darbinin
kų ir Kareivių Atstovų Ta
ryba reikalauja, kad būtų 
panaikinta mirties bausmė.

VOKIETIJA RODO NORO 
TAIKINTIES.

KAIZERIO VALDŽIOS 
ATSAKYMAS.

Pagaliaus, ir kaizerio Vi
liaus valdžia atsakė į popie
žiaus Benedikto pasiūlymą 
tankinties.

Kaizerio valdžia savo at
sakyme tvirtina, jog ne ji 
esanti kalta, kad karė pra
sidėjo. Jisai, kaizeris, girdi, 
iki paskutinės minutos rū
pinęsis, kad neįvyktų visa- 
svietinė karė.

Kaizeris sakąsis ir dabar 
einąs už taiką ir dėkojąs po
piežiui, kad anas taip-pat 
rūpinasi taika. Kaizeris sa
kosi, kad ir tuoj gatavas sto
ti į taikos tarybas.

Savo atsakyme popiežiui 
kaizeris nurodo, kad vokie
čių valdžia eina išvien su vo
kiečiu žmonėmis ir kad 
reichstagas savo rezoliucijoj 
19 d. liepos taip-pat stojęs 
už taiką.

Kaizeris džiaugiasi, tąja

I vieta popiežiaus notos, kur 
sakoma, kad ateityje žiau
rią kumščios spėką turės pa
vaduoti dorinė spėka.

Ateityje tarptautiniems 
ginčams rišti turi būti įves
tas priverstinas trečiųjų tei
smas.

Vokiečių tauta, girdi, nori 
draugiškai sugyventi su ki
tomis pasaulio tautomis ir 
versties legališkoje konku
rencijoje..

Kaizeris, beto, pasakoja,
kad per visą savo viešpata-' šokių taukų bei riebumų ga-

• 1 • 1 ••• — • • •vimo laiką jisai rūpinęsis 
užlaikyti taiką.

Iš kaizerio atsakymo ma- 
tyties, kad Vokietija tuojaus 
sutiktų pradėti taikos dery
bas.

Tačiaus kaizerio atsaky
mas daugely vietų labai ne
aiškus. Jisai kalba tik ogul- 
niom frazėm, vengdamas 
faktiškumo ir aiškumo.

Austro-Vengrijos kaizeris 
Karolius savo atsakyme po
piežiui pabriežia, kad ateity
je neturi ginklas rišti pasau
lio kivirčius ir kad ateityje 
turi viešpatauti tarptautinis 
solidarumas.

miausia susinešti su Suv. 
Valstijų ir Kanados valdžio
mis.

New Yorke jau Anglija 
•turi paskyrus savo komisi
ją, kuri rūpinasi pirkimu ir 
išsiuntimu maisto. Ta ko
misija Cuboj užpirko cuk
raus, kurį dalimis siųs į An-

jus krizini, gali kilti tikra 
revoliucija.

Ispanijos valdžia pradėjo 
tartis su Su v. Valstijų val
džia, kad pastaroji dėl jos 
padarytų išėmimą — leistų 
vežti produktus.

Ar Su v. Valstijų valdžia 
susimylės ant Ispanijos,sun
ku pasakyti.

4

Toliau Anglija įkūrė tam 
tikras komisijas Francijoj,

misijos rūpinsis mėsos ir vi-

vi m u.
Viską pirks ir “pristatys 

paskirtos komisijos, tokiu 
būdu manoma išvengti kon
kurencijos.

RUSIJA IR FINLIANDIJA
.Eina gandas,kad finų par

tijos buvo sušaukusios slap
ta suvažiavima, kuriame nu- 
tarė neperstojančiai kovoti 
už Finliandijos neprigulmy-

ČERNOVAS PRIEŠ 
KERENSKĮ.

Buvęs Rusijos žemdirbys
tės ministeris Černovas, ku
ris pastaruoju laiku rezig
navo iš ministerijos, išleido 
atsišaukimą į kareivius ir 
valstiečius. Jis savo atsi
šaukime, kuris išlipintas ant 
visų Petrogrado gatvių, sa
ko, nors jis jau ne ministe
ris, vienok labiau negu iki 
šiol darbuosis dėl labo vals
tiečiu ir kareiviu.

Organas didžiumos socia
listu revoliucionierių “Die- 
lo naroda”, kurį veda Černo
vas, atvirai užsipuola ant 
Kerenskio.

Organas mažumos šios 
partijos “Volia Naroda”, i- 
ma Kerenskį ir jo politiką

Finų juristai visą laiką 
buvo tos nuomonės, kad 
Finliandija atskira šalis nuo 
Rusijos, tik kaip viena, taip 
ir kita turi ant savęs vieną 
dinastiją. Dabar gi, kuomet 
ta dinastija nuversta, Fin
liandija nieko bendro neturi 
su Rusija. Dabar gali būti 
padaryta kokia nors bendra 
sutartis dviejų atskirų repu- 
blikų—Rusijos ir Finliandi
jos.

Maskvos Darbininku ir 
Kareivių Atstovų Tarybos 
išneštoj rezoliucijoj taipgi y- 
ra punktas, kad Finliandija 
privalo būti atskira valsty
bė.

KAZOKAI IR GENERO
LAS KALEDINAS.

Petrogradas, 22 d. rugsė
jo. — Kazokų aficieriai įtei
kė dabartinei valdžiai petici
ją su daugeliu parašų, pra-. 
šant atšaukti išleistą įsaky
mą areštuoti jų generolą 
Kalediną.

Novočerkaske buvo kazo
kų apskričio susirinkimas, 
kuriame svarstyta Kaledino 
areštavimas. Delegatų su
sirinko apie 300. Kazokų 
apskričio viršininkas Boga- 
senko pranešė, kad Kaledi
nas esąs nekaltas, sukilime 
nedalyvavęs ir t. t.

Bogasenko, užbaigdamas 
savo prakalbą, pasakė/‘Jei
gu bus teisiamas generolas 
Kaledinas, lai tuomet ir ma
ne teisia.”

UKRAINIEČIŲ KLAU
SIMAS.

Kelių ministeris N. Nek
rasovas jau sugrįžo iš Kije
vo, Nekrasovas sako, kad 
ukrainiečių judėjimas ap
ėmęs visą Ukrainą, todėl uk
rainiečių klausimai yra la
bai svarbus. Ukrainiečių 
žengimas prie sayistovybės 
giliai esąs įleidęs šaknis, bet 
jį visuomet nustelbusi seno
ji valdžia. Ukrainos Rada 
nenorinti atsiskirti nuo Ru
sijos, tai esą pasakyta ir Ra
dos universale, nestatanti 
taip pat Laikinonajai Vy
riausybei jokių ultimatumų.

* RUMUNIJAI GRĘSIA TI-
FO EPIDEMIJA.

Šiomis dienomis pribuvo į 
New Yorką d. Newton, ku
ris visą laiką dirbo Raudo
nojo Kryžiaus pasiųstame 
skyriuje Rusijos fronte. 
Taipgi lankėsi ir Rumunų 
fronte. Jis pasakoja, kad 
Rumunijos liaudis badauja. 
Nėra maisto net dėl sužeis
tųjų. Muilo šmotelis kaš
tuoja 80 centų. Visur siau
čia tifas. Jis pranašauja, 
kad užeinant pirmiems šal
čiams, Rumunijoj pradės 
siausti tokia baisi tifo epide
mija, kuri sunaikins pusę 
armijos, kaip kad pirmiau 
sunaikino serbų armiją. Jis 
tvirtina, kad tifo epidemija 
persikels ir kitur. Jau dabar 
Rusijos fronte, netoli Rumu
nijos rubežiaus, kareiviai 
sergą tifu.

Dr. Newton priėjo ir prie 
Rusijos dabartinės valdžios 
ir, kaip ir visi Suv. Valstijų 

A valdininkai, palaikanti kapi-
* talistų klesą, visaip išplūdo 

darbininkus, jų vadovus ir 
pasakė, kad Rusijos liaudis 
dar nėsanti pribrendus prie 
republikos.

listų - revoliucionierių par
tijos toks didelis pažiūrų 
skirtumas, kad gali partiją 
privesti prie skilimo. Cent
ralis partijos komitetas pa
laiko Černovo pusę.

—Hodge in Spokane Spokesman-Review. 
1 ■ * - -

Ateina rinkimai. Na, tai republikonai su demokratais vėlei plėšia pusiau be 
partyvį žmogų.

Bet ar duosius tas bepartyvis žmogus apsigauti kapitalistų politikieriam.
Balsuokit, vyrai, už socialistų partiją.

GOMPERSAS NORI PER
TIKRINTI KERENSKĮ. 
Petrogradas, 22 d. rugsė

jo. — Amerikos ambasado
rius Petrograde įteikė Ke- 
renskiui telegramą, atsiųstą 
Amerikos Darbo Federaci
jos prezidento Gomperso. 
Gompersas užtikrina Keren
skį, kad Amerikos darbinin
kai stoja už karę ir kad Su v. 
Valstijų demokratija pasi
rengus esanti Rusiją palai
kyti.

Ar tik Gompersas neskai
to palaikymu, kad Amerikos 
kapitalistai už Rusijos rub
lį duoda 16 ar 17 centų? 
Puikus palaikymas.

BIJOSI SOCIALISTŲ.

Atlantic City, 22 d. rugsė
jo. — Šiomis dienomis buvo 
suvažiavimas Suv. Valstijų 
Prekybos Rūmų,kuriam da
lyvavo visokie pramoninin
kai, fabrikantai ir kiti. Suv. 
Valstijų valdžios paskirtasis 
maisto diktatorius savo pra
kalboj šaukė pramonininkus 
nors kiek sumažinti savo 
“patriotinį pelną”, nes ki
taip gręsia socializmo pavo
jus. Kalbėtojas apart kitko 
pasakė, jeigu męs nemokė
sime gudriai elgtis, nemokė
sime ekonomiškai sutvarky
ti savo šalį, tuomet mums

gręsia didžiausias pavojus iš 
socialistų pusės; męs atsi
dursime prispirti prie kraš
to Atlantiko ir neteksime 
privatinės nuosavybės.

Kaipo faktą kalbėtojas 
nurodė Rusijos revoliuciją, 
kur dabar visur viršų ima 
socialistai. Jis kvietė pra
monininkus ir fabrikantus 
išvien su valdžia darbuotis, 
kaip nors gerinti darbininkų 
ekonominį padėjimą, kad tik 
išsigelbėjus nuo to'pavojaus, 
kuris dabar gręsia iš socia
listų pusės.

MAISTO KLAUSIMAS 
ANGLIJOJ.

Londonas, 22 d. rugsėjo.— 
Did. Britanijos paskirtas 
maisto kontrolierius paskel
bė, jeigu šalies gyventojai! 
geruoju nepritars valdžios 
išdirbtai programai maisto 
klausime, tuomet jis įves 
“pocijasr” — kiekvienam 
gyventojui kasdien bus iš
duodama tik tiek maisto, 
kiek bus valdžios paskirta.

Jo nuomone, didesnis pa
vojus gręsia šaliai iš neda- 
tekliaus maisto, negu nuoi 
vokiečiu submarinu. Kad iš
maitinus šalį, prisieis iš Suv. 
Valstijų gauti mėsos ir kitų 
produktų nemažiau 10 milio- 
nų tonų, už kuriuos reikės 
užmokėti apie 2 miliardu, 
500 milionų dolerių.

Kad suorganizavus pri
statymą tokio didelio skait- 
liaus maisto, reikalinga pir-

SUV. VALSTIJOS CENZŪ
RUOS VISUS LAIŠKUS.
Iki šiol Suv. Valstijos cen

zūravo laiškus, nužiūrėtų y- 
patų, kad susekus suokalbi
ninkus bei šnipus. Dabar 
prie to įstatymo pridėta 
punktas, kad visi privatiniai 
laiškai, siuntinėjami į užsie
ni, būtų cenzūruojami. Val
džia aiškina, kad ypatus.gy
venančios Suv. Valstijose ir j įsileidžiąs ir kitų tautų įga- 
rašinūjančios laiškus į užsio- liūtinių.
nį, aplinkiniais keliais galį -
suteikti priešams žinių, to- , ,
dėl ir cenzuruos visus laiš-i runn araOTimti .

Nekrasovas išbuvęs tik 
pradžioje tarybų, jau paste
bėjęs, kad susitarti galima 
būsią. Labai esą svarbu, kad 
Ukrainos valdymo organas

lis jie bus rašomi.
Kas bandys apeiti cenzūrą 

ir stengsis kitokiais keliais

iNori areštuoti
I La Follette

baudžiamas. Minnesotos gubernatorius 
Burnquist grasina areštuot 
senatorių La Folettę už jo 
prakalbą, pasakytą St. Paul 
mieste laike suvažiavimo be- 
partyvės farmerių liigos ko
vai su pragyvenimo pabran
gimu.

Dabar eina tuo klausimu 
specialis tyrinėjimas. Ma-

ISPANIJA RANDASI KRI
TIŠKAME PADĖJIME.
Ispanijos valdžia labai su

sirūpinus tuo, kad iš Suvie
nytų Valstijų uždrausta vis
kas gabenti į neutralus šalis. 
Jeigu Ispanija negaus mais- 

J to ir kitų produktų, tuomet ( 
labiausia nukentės Kataloni-‘ noma, jog ir daugiau žmo- r* o zs v » i » v* t •» Im i n n t ZA t 'i 4" 1 "I I" Ojos provincija, kurioje ran
dasi virš 250,00 — vyrų ir 
moterų, dirbančių vatos pra- 
monijoj.

Neseniai tos provincijos 
didžiausiame mieste Barce- 
lonoj tarpe darbininkų ir 
kareivių įvyko kruvinų su
sirėmimų, o dabar, prasidė

&

nių bus areštuota.
Kadangi senatorius La 

Folette yra apleidęs Minne
sotos valstiją, tai šiuomi lai
ku negali suimti. Bet gu
bernatorius Burnquist ren
giasi prašyti Suv. Valstijų 
senato, kad jį iš tenais išva-' 
rytų. _ .
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Japonija ir Rusijos 
revoliucija.

Amerikos talkininkė šioje kraščiai, tuojaus tapo su- 
karėje prieš germanų mili- stabdyti. Abelnai imant,
tarizųią yra Japonija. Tuo dabartinė Japonijos val- 
tarpu, kaip sako japonas džia begalo susirūpinusi 
Katayama (žymus socialis- tuomi, kas dedasi Rusijoj, 
tas) savo pasikalbėjime su Rusijos revoliucija padarė 
“New York Times’o” korės- didžiausią įtekmę Japonijoj, 
pondentu, “Japonija esanti' 
ne kas kitas, kaip rytų Prū
sai.” Japonų yra 70,- 
000,000, tuo tarpu, iš jų 
lį miliono turi balsavimo 
teises.

Balsavimas sutvarkytas 
taip, kaip Prūsuose. Tur
čiaus balsas daug daugiau 
sfiveria. Kad turėti balsą, 
reikia mokėti dideles taksas 
ir turėti tam tikrą apšvieti
mo laipsnį.

Kad būti išrinktu į Japo
nijos seimą, reikia turėti 
turto nemažiau,kaip$l5.000.

Japonijoj įvestas privers
tinas lankymas mokyklų, su
lyg Vokietijos sistema. Tai 
yra vienintelis geras daly
kas, kurį Japonija pasisko
lino iš vokiečių.
Apie įstatymus, draudžian

čius darbininko gyvenimą 
Japonijoj nieks nesirūpina. 
Socialistų partija uždrausta. 
Susirinkimai uždrausta. 
Kuomet kilo Didžioji Rusi
jos Revoliucija, tai tūli 
pinneiviškesni Japonijos lai-

Mat, Japonijoj viešpatau
ja begalinis skurdas. Drau
gas Katajama sako, kad' lai
ke šios karės Japonijos auk
so atsargos kapitalas užau
go nuo $150,000,000 pradžioj 
karės iki $425,000,000. Bet 
dėlei to nepralobo vargdie
niai. Laike karės pridygo, 
kaip grybų po lietaus, nau
ju milionierių, išviso apie 
2,000, o biedniokai farmeriai 
turi tenkinties $15.00 į mė
nesį.

Galiaus d. Katayama pri
duria: “Kaip seniau Rusijoj, 
taip dabar Japonijoj auga 
didžiausias nepasitenkini
mas. Net parlamente val- 

1 džia uždraudė laisvą žodį,ko 
ligišiol nebūdavo. Liaudis 
nori nuversti jungą milita- 
rizmo. Keli metai tam at
gal Japonijos laivyne kilo 
dideliausi skandalai, kuomet 
tapo susekta, kad laivyno 
admirolai ima kyšius.”

Ateis kuomet nors ir Ja
ponijai revoliucijos laikai.

Darbininkai, šundaktariai 
ir laikraščiai.

Nekurtuose mūsų laikraš
čiuose, kartas nuo karto,tel- tas. 
pa taip vadinami! šundakta- sunkus laikai, 
rių apskelbimai. Tie aps
kelbimai, teisybę kalbant, 
nėra tai geras dalykas. Tai 
blogybė, kurią reikėtų pra
šalinti, nes, šiaip ar taip kal
bant, yra žmonių, kurie pa
siskaitę tų apskelbimų įpuo
la mažesnėn ar didesnėn bė
don.

Stebuklingieji daktarai 
gyvuoja veik visuose dides
niuose mūsų miestuose. Esa
ma jų ir New Yorke. Kar
tas nuo karto, valdžia suren
gia ant jų galvos medžioklę. 
Bijodamies tų medžioklių, 
tūli stebuklingieji daktarai 
modifikavo savo biznį, pra
dėjo daug žmoniškiau gar- 
sinties, lygi r drovėdamies 
savo reputacijos, abelnai 
imant, pusėtinai sušvelnėjo. 
Tačiaus biednų žmonių ki
šenini iš to menka paguoda.

Taigi, kįla klausimas,kas 
daryti mūsų laikraščiams su 
tos rūšies apskelbimais.

Būdamas Chicagoj, kalbė
jaus tame klausime su D-ru 
Jonikaičiu. Daktaras nuo
širdžiai prašė manęs, kaipo 
lietuvių laikraščio redakto
riaus, rūpinties, kad panašių 
skelbimų mūsų laikraščiuose 
nebūtų. Jisai tvirtino, kad 
tuomet laikraštija turės 
daug daugiau paramos iš 
sąžiningų daktarų, na ir iš 
visuomenės.

Žinoma, aš turėjau su juo 
sutikti. Tiesą pasakius, aš 
visuomet buvau tos nuomo
nės. Pasakiau jam, kad 
“Laisvė” visuomet kovojusi, 
net sieksninius straipsnius 
talpinusi prieš vadinamus 
šundaktarius. “Laisvė” vi
suomet rodė visuomenei tą 
blogybę.

Turiu viltį, kad draugai, 
“Laisvės” leidėjai, atkreips 
atydą į šį nurodymą. Tiesa, 
męs turim kelis šimtus do
lerių į metus iš tų “dakta- 
*•’” Suprantu, kad kiekvie- 

skatikas laikraščio lei-

LAIS V•

dėjams didelio pinigo ver- 
Visi žinom, kad dabar

Dabar tą redakcija “ati
taiso klaidą”) bet atitaiso ją 
paskutiniame puslapy (kur 
tai po redakcijos atsakymu) 
Jai, mat, pranešę, kad “Lai
svė” surinko tik $700.

Tačiaus ji nei žodelio ne
užsimena apie d. Paukščio 
paaiškinimą, tūpusį “Lais
vėje” neseniai. 7 
bo išaiškinta, kad aukos su
rinktos popieros fondan 
veik nepadengia iškasčių 
dėlei tūlos nelaimės (bylos 
už korespondenciją), įvyku
sios 3 metai atgal.

Rezultate “Laisvės” bend
rovei neliko nei skatiko. 
Teisybė, liko tik mūsų drau
gų skaitytojų pritarimas,jų 
didelis nuoširdumas ir užuo
jauta, už kurią laisvieČiai y- 
ra dėkingi.

Apie “Kovos” pasielgimą” 
mums nesmagu ir mislyti.

Tačiaus, ji visgi 
vi.,

jai prisieis atsaukt šituos 
naujus melus.

Kartą vienas anglų repor
teris pranešė, būk Pruseika 
sakęs, kad dauguma liet. soc. 
eina už Ceretteli.

Tačiaus, fantazijos angliš
kų reporterių yra tokios,kad 

Tenais bu- paprastai į jas neatkreipia
ma atydos.

Kartą vieno angliško laik
raščio reporteris pranešė, 
kad Pruseika bėgdamas iš 
Sibiro važiavo “freitu”, o 
Sibire buvo mainieris. Ne
seniai tūlas Scrantono laik
raštis iš nykščio išlaužė, kad 
Pruseika įsteigęs ar tik ne 8 
laikraščius Amerikoj.

Galbūt, šmeižikai, rašanti 
“Kovos” pastabas, ima ar
gumentus iš tų šaltinių. Bet 
jeigu taip, tai męs žiūrėsim, 
kad bent Literatūros Komi
tetas L. S. S. apsaugotų 
mūsų varda nuo šmeižiku. K V V

“atitaisė

ji turėjo
Ji, mat,

Ir antrą klaidą 
atitaisyti (N37). 
buvo prasimaniusi, kad Bro
oklyno ir apielinkių draugi
jų konferencijoj kas tai įne
šė rezoliuciją už Amerikos 
Lietuvių Darb. Tarybą. “Ko
va” apsidžiaugė, kad ta re
zoliucija tapo sumušta.

Tuo tarpu, jokios panašios 
rezoliucijos visai nebuvo į- 
nešta Brooklyno konferenci
joj. Pruseika buvo tik įne
šęs rezoliuciją su užuojauta 
Workmen’s Council)“Kova”

Bet draugai! Man rodo
si, teisybė — pirm visa ko. 
“Laisvėje” tų negeistinų ap
skelbimų labai maža, visai 
ne taip jau sunku visiškai 
nuo jų atsisakyti. Išmetus 
tuos kelis negeistinus ap
skelbimus, laikraštis pasida
rys švarus nuo kojų iki gal
vos. Tuomet man rodosi,vi
sai nebus taip jau sunku su
si j ieškoti švaresnių daktarų 
apskelbimų. Lietuviai dak
tarai, kaip teisingai paste
bėjo D-ras Jonikaitis, priva
lės uoliau paremti mūsų lai
kraščius, ir, žiūrėdami savo 
profesijos žvilgsniu, galės 
tatai daryti atvira širdžia. 
Antra vertus, visuomenė 
privalės būti daug jautres
nė.

Juk laikraštis ir visuome
nė, tai du neatskiriamu da
lyku. Ir visuomenei bus 
daug smagiau remti laikraš
tį, kuris bus grynas, kaip 
ašara. Aš tikiu, kad tai ga
lima padaryti. Mėginkite, 
draugai laisvieČiai.

Kuomet nebus tų negeisti
nų apskelbimų, tai atsiras 
nauja proga agituoti už vi
sus tuos, kurie skelbiasi lai
kraštyje. Tuomet ištikrųjų 
galėsim sakyti: remkime 
tuos, kurie skelbiasi “Lais
vėje”, nes visų jų apskelbi
mai yra švarus.

“Laisvės” bendrovės boar- 
direktoriai, padarykite tą 
žingsnį! “Laisvės” bendro
vės nariai paremkite jį!

kad jos korespondentai ir 
čia sumelavo, būtent “klai
dingai pranešė”.

Taigi, dviejuose atsitiki
muose tas laikraštis jau tu
rėjo suvalgyti savo žodžius.

Žiūrėsime, kas bus toliau. 
Jeigu dabartinė “Kovos” re
dakcija dar panorės kiek 
nors skaityties su laikrašti
ne dora, tai jai prisieis at
šaukti ir tas viskas, ką ji ra
šė N36-37 ir kas paliečia 
“Laisvę” ir Pruseika. Jūs 
galite ir patįs atrasti tą vis
ką — męs nemanom, kad 
mums būtu reikalas nurodi
nėti jums kame ir kur pame
lavote.

Jeigu atitaisėte du melu, 
tai atitaisykite viską iki ga-

“ATITAISO KLAIDAS”.
“Kovos” red. tapo priver

sta atitaisyti dvi stambi 
klaidi, kuriomis ji norėjusi 
užkenkti “Laisvei”.

Ji buvo pranešusi, kac 
“Laisvės” bendrovė surinko 
$1,500 (popieros fdndan) ir 
rengiasi besitaisyti spausdi
namąjį presą. į

1

M*

drau-
(“Nauj. Lietuva”)

*

Is laikraščiu

kle-

rę kasmet turėdavo gryno

yra $12,585,833 daugiau ne-

negu paprastai.

rūšies

cialistinių partijų C. Komi
tetų ir darbo žmonių revo

Morris ir kompanija prieš 
karę kasmet turėdavo gryno

ei jų pagelba.
Atsimenate, pereitais me

tais “Naujienos” įvedė net

Dabar įėjo į mada vienas 
naujas pasiskundimas. Gir
di, laikraščių inteligentai 
pravardžiuoja mus prastus 
darbininkus bezgramotnais,

Tarybos sumanymui 
'smulkiau apspręsti susida- * _ « a a • « • ••

nekalba, apie tai mūsų 
rikalai nei žodžio.

(“Keleivis”).

Lietuvos padėjimas.
Dar. bei Kar. Tarybos de

legatai mušė iš Stockholm©

Ir mūsų klerikalų spauda 
apsilaižydama kalba apie

daugiau negu paprastai!
(“Naujienos”)

vė”

specialį^skyrių, kame talpino pckl0 $7,879,167, o pereitais 
pavyzdžius originalių ir P^-Hnctais ta kompanija turėjo 
taisytų korespondencijų. |gryno pelno $20,465.000, tai 

tai buvo yra $12,585,833 daugiau ne- 
O kas įstei- gU paprastu laiku.

Vienas neseniai 
kariumencn vyrukas-sociali- 
stas, atėjęs į “New York 
Call” redakciją, išsiėmė pen
kinę ir pasakė:

“Še jums, draugai, ant so
cialistų rinkimų agitacijos. 
Šalin republikonai ir demo
kratai. Tegyvuoja socialis
tų partija.

taisytų 
Daugeliui jūsų tai buvo 
brangi lekcija.

,1, ... h. ■■■■!■ .Ii.. ............. ~ .........ir...............  ....

V. Paukštys ir L. Prusei
ka 1913 metų pavasarį at
gaivino socialistų kuopą 
Lawrence.

Pruseika vos mušt tada 
negavo nuo tautininkų.

, Praėjo 4 metai. Kuopa iš
augo. “Laisvė” visuomet ją 
rėmė.

O kaip dabar tie draugai 
atsimoka jiems?

Et, jūs draugučiai, 
gučiai! *

♦

Senelė Žemaitė sutiko ra
šinėti “Laisvei”.

Ačiū, drauge Žemaite!*
* *

Jeigu giriat kada “Kovą” 
ar “Laisvę”, tai neužmirški
te pagirti ir tuos du zeceriu 
Valatką ir Rudaitį.

Jųdviejų smegenys turi la
biau veikti, negu redaktorių.*

* *
Noriu pasakyti kelis žode

lius apie bezgramotną klau-
f-----------------------------  g, sim a.

O MARGOS 
MINTIS

Galiu pranešt linksmą nau
jieną, kad St. Strazdas, mū
sų visų senas pažįstamas po
etas, dar gyvas.

*

• ( ' ■-■-T

Rahve vyskupijoj yra tik darbo žmonių reikalus. Ta- 
26 parapijos su 25,000 para- ryba susidės iš Lietuvos so- 
pijonų.

Ir užlaiko vyskupą.
Londondery parapijoj yra’’liūtinių organizacijų atsto- 

120,000 parapijonų ir užlai- vų. 
ko vyskūpą.

Dromor’e yra 43,000 para- 'rė komisija, kurion įeina: M. 
pijonų ir užlaiko vyskūpą. 'Januškevičius ir A. Bulota 
Nedyvai, kad airiai nuvar-'nuo soc. liaud., A. Purenąs 

gę ir nuskurę. Juk tokią ir St. Digrys nuo L. s.-d. ir 
galybę vyskupų turi užlaiky- L. Požėla nepartijinis 
ti. ‘

Popiežius ir Lietuva.
Mūsų neva patriotai kle- 

, rikalai veršio ašaromis ver
kia, kuomet koks nors val
dininkas ar diplomatas pa
mini Lenkiją, o nepamini 
Lietuvos.

Bet štai popiežius paskel
bė taikos sąlygas, kuriomis 
kariaujančios valstybės ga
lėtų baigti karę. Tose savo 
taikos sąlygose jisai kalba 
apie Alzas-Lotaringiją, apie 
Trentiną, apie Belgiją, apie 
Lenkiją ir kitas tautas, o 
apie katalikiškąją Lietuvą

Brooklyno Kaupo reda
guojamas “Garsas” (No. 11) 
netiki Mahanoyaus “Saules” 
pranešimui, kad koks ten 
Chicagoje išalkęs žmogus 
“užkalbino ant piet keturias 
vištas.” Jei Kaupas gali ti
kėti, kad žaltys kalbėjo su 
Jieva, kad Balaamo asilyčia 
pamačiusi Kristų pradėjo 
prakalbas sakyti, kodėl neti
kėt, kad vištos moka kalbėt? 
Kad jau stebuklai, tai lai bū
na visur stebuklai.

(“Kardas”)

Tarpe Amerikos
■ karininku.

pusiau gramotnais, bet kągrneĮ mįkt. 
męs kalti, kad mokslų nėra-' 
gavom!

Draugučiai! lik minutė- popiežiaus taikos sąlygas, 
lę kantrybes! Juk nieks jus(kad tai esas tikrai -krikš- 
nebara už tai, nieks ne.sijno- čioniškas pasiūlymas.” Kad 

jkia dėlto! Juk tie laikraš-(popiežius apie Lietuva visai 
.čių inteligentai daugiausia, 
ką ir pamokino ne vieną jū
sų skaityti ir taisykliškiau 
rašyti. Atsimenat, kaip se
niau rašydavot prastesnes 
korespondencijas. Juk tas 
korespondencijas ir jūsų 
raštelius redaktoriai turė
davo taisyti. Matydami lai
kraščiuose savo pataisytas 
korespondencijas, mokinotės 
rašybos, lavinotės. Ir dabar 
po metų kitų daugelis jūsų 
visai žmoniškai išmokote ra
šyti.

Tai kas gi jus, draugai,iš
mokino? Jūsų pačių noras, 
darbštumas, o paskui redak-l‘

Manoma, kad visi tie, ku
rie užsiregistravo 5 d. bir
želio, visi nuo pirmo iki pa
skutinio turės eiti ant dak
taro egzaminacijos.

Kariumenės spėka, sulyg 
apskaitymo karės sekreto
riaus Baker, turės siekti 
2,300,000 vyru.

Ir vėlei reikalaujama 287 
milionu doleriu kariumenei 
aprengti ir sutvarkyti.

Daug rūpesčio valdžiai su
teikia nepiliečiai, kurie ne
nori stoti armijon. Suvieny
tų Valstijų kongresas eina 
už tai. kad ir nepiliečius im
ti armijon.

i Tie ateiviai, kurie bus 
bet

. 3?n’ remdamies tarptautinėm 
teisėm, niekuomet jau nebe
galės būti Suv. Valstijų pi
liečiai. Bet, galimas daik
tas, kad daugelį jų depor-

■ tuos i 90 dienų.
Tačiaus, tuo tarpu, tai yra 

vis dar sumanymai, propozi- 
‘cijos. Gal tūlas laikas pra- 
j eis kolei jie priims įstatymų 
forma.

Šiaip ar taip kalbant at
eiviai turės didelio rūpės- 
CIO.

1Į: >|:

Je, o žmonės visur pagei
dauja, kad kun. X. Mockus' 
leistųsi su prakalbom po 
svietą išnaujo.

Ištikrųjų! 
. *

*

Turėdamas valandėlę liuo- 
so laiko perskaičiau religiš
kų ubagėlių laikraštį “Pa
siuntinystės Paslas”.

Ant pirmos vietos telpa ei
lutės :

“Viešpatie, apgink bažny
čia savo”.'
Seka:

“Meldžiame malonės tavo, 
TėVe didžios gėrybės, 
Pats apgink bažnyčią

[savo, 
Nuo šio svieto smarkybės. 
Tvirtink laike piktame, 
Sumišimų pilname, 
Nuo visokių piktadėjų, 
Būk mums sargu ir 

gynėju.”
Vieno dalyko aš nesupran- (

11, I ad n o c i onni t gė Chicagoj liet, kalbos kur-

*

Kaip matote, ginčyties su
dabartine “Kovos” red. 
mums begalo nesinori — ir 
koktu ir nejauku.

Ginčyties su Vidiku? Sta-’tam idiotizmui.
*

, * ♦

“Kardas” nei tiek 
pranta, kad nedailu yra imti 
kyšius ir paliuosuoti žmones 
(tuo būdu) nuo kareiviavi
mo.

Juk tai turčių privilegija.
♦

* ♦

“Vienybė Lietuvninkų”at- 
rado, kad tūlas Stalioraitis 
“teisingai išaiškino marks
izmą”.

Well... to vieno užtenka.
♦

♦ ♦

Bulota tyrinėja bolševikų 
darbus (iš Rusijos laikraš-

Garsinti jų pri- 
pasikalbėjimus?

lioraiciu?
vatiškus
Laiškus? Knistis po jų al
gos klausimus? Tyrinėti 
Stalioraičio gramotnumą? 
Rašyti, ką pasakė apie Vi- 
diką drg. Kapsukas?

Et... Ar verta? Labiau 
nužemint save, kaip jie patįs 
tai daro, vargiai jau gali
ma.

Sena žmonių patarlė sa
ko: kas kasa kitam duobę, 
kas apspjaudo savo draugus, 
kas užmiršta paprasčiausią 
padorumą — tas pats į tą 
duobę įpuola.

Kadangi mums būtų per 
žema ginčytis su tūlais šmei
žikais iš “Kovos,,’ tai męs ei
nam kitu keliu.

Męs pranešam drg. Balt
rušaičiui, nariui Literatūros 
Komiteto, kad “Kova” jau 
antru sykiu apmeluoja “Lai
svę”, būk “Laisvė” glosto 
Laikinąją Rusijos valdžią ir 
būk “Laisvė” rokuoja Ceret- 
telli savo “kelrodžiu”.

Nieko panašaus “Laisvė
je” nebuvo. Atbulai — “Lai
svėje” buvo ir kritikos Lai
kinosios Valdžios ir tai ne 
vieną kartą.

Taigi, visi mūsų skaityto
jai dabar mato, kad “Kova” 
vėlei apmelavo “Laisvę” ir

nesu-

Biednas drauge Kapsu
kai. Tu savo pranašišku 
nramatymu dar Amerikoj 
būdamas numanei, iš kur 
pavojaus vilyčios 

* 

* ♦

Nužemintieji 
būna išaugštinti. 
kite tai!

♦

♦ ♦

Say, Mindeno,
draugai (drauge Andriejau- 
skai ir kiti) ar jūs nupirko- 
te jau tą stubą, kur būna S.
L. A. mitingai?

Atsimenate, juk žadėjote?

skrenda.

visuomet 
Atsimin-

W. Va

Mėsos t rusto pelnai.
Štai kokių pelnų prisigro

bia stock-yardai, išnaudoda
mi savo darbininkus ir kel
dami mėsos ir kitų produktų 
kainas:—

Armour kompanija prieš
kaiFę «^gdaV° g'šaukiam?‘kariumenėn, 
pelno $4,746,632, o pereitais . i(, atsisak stoti
metais ta kompanija turėjo Į 
gryno pelno $20,100,00, tai ( 
yra $15,353,368 arba penkis 
sykius daugiau negu papras-' 
tu laiku.

sus?
Kas agitavo, jei ne “Lais-I pelno $1,588,799 o pereitais 

■” už vaiku mokyklėles,kur metais ji turėjo $3,632,213, 
j daugelis vaikučių pramoko tai yra, $2,043,414 daugiau 
lUkisLi i^a>H)os ? , negu paprastai.

Ir dar atsiminkite, kokią Wilson ir kompanija prieš 
begalę darbo turi tūli mūsų . karę kasmet turėdavo gryno 

c ' >. u i an lai pelno $1,344,926, o pereitais
straipsniais, prisiunčiamais metais ji turėjo gryno pelno 
iš šalies. Anglų redakcijos, $4,913,873, tai yra $3,568,947 
meta tokius straipsnius sta
čiai į gurbą. O liet, redak
toriai taiso, perrašo, moki
na!

Ar jūs ir dabar sakysite, 
kad kas tai pajuokia negra- 
motnumą?

♦

♦ ♦

Bet yra ir kitos 
“negramotni”. Tai yra žmo
nės, kurie begalo mažai iš
mano, bet misli, kad jie be
galo daug žino. Suvaldyti 
tokius arogantus, pajuokti 
juos, netik verta, bet ir rei
kalinga?

Tos šersties “bezgramot- 
nieji” mėgsta nusiskųsti, 
bet gilumoje širdies jie jau
čiasi esą išmintingais ir vi
sažinančiais.

♦

♦ *

Perskaičiau “žvaigždėje” 
kun. Narbuto straipsnį, kaip 
jisai keliavo po Airijos vys
kupus lietuvių reikalais.

Ir ve ką atradau.

RYGA.
Apie Rygą, kurią paėmė 

telegramą kad, kaip paša- vokiečiai, paduodama se
koje vokiečių socialistų ma- 1 ""
žumos delegatas O. Kon,Lie
tuvos ir Lenkijos gyvento
jų padėjimas esąs baisus. 
Vokiečiai nuo gyventojų i- 
mą maisto visų-pirma dėl 
užimančios kraštą armijos, 
paskui dėl išvežimo vokie- 
čiuosna ir, pagalios, liekanos 
tenka vietos gyventojams. 
Vargo dėlei, užimtuose 
kraštuose daug mirštą, ypač 
senių ir vaikų. Pagelba e- 
santi būtinai reikalinga.

Lietuvos Darbo žmonių 
Taryba. — Buvo keliatą pa
sikalbėjimų apie tai, kokia 
turėtų būti naujoji Taryba. 
Ji turės būti Lietuvos revo
liucinės demokratijos orga- ___ _  _
nas, kuris svarstys ir spręs Į Rusijos valdžion

karnos žinios.
Ji įsteigta 1201 metais. 

Pirmuoju Rygos valdovu bu
vo vyskūpas Albertas I, Li- 
vonietis. Faktiškai Rygoj 
tuomet viešpatavo vokie
čiai, atvykę iš Prūsų.

Tryliktam šimtmety Ryga 
virto stambiu uostu ir prisi
dėjo prie Hanzos Sąjungos 
(pajūrinių miestų sąjunga).

1547 metais Rygą paėmė 
Lenkijos karalius Zygman- 
tas II. 1559 metais rusai su
degino Rygą.

1621 metais Rygą užėnr^ 
švedų karalius Gustavas Ar 
dolfas. Potam, kaip caras 
Petras I sumušė švedų armi
ją ties Pęltava, Ryga perėjo

Mr

f i- '' -
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Knut Hamsun.

BADAS.
Verte švenčioniškis.

(Tąsa).
Puiku, tylu, ramu, niekas neperiškadi- 

ja, apart vėjo, kuris viršuje be paliovos’ švil
pia ir supa medžių šakas. Paskui toliau pa
sigirdo kokie tai balsai. Ilgai klausiau, bet 
vėliaus mano mintys ėmė painiotis ir rody
tis, kad čia žvaigždės dainuoja, mane begar- 
bindamos. Norėdamas atsikratyti nuo to
kių minčių, balsiai prabilau:

—Po šimts pypkių! Pelėdos kaukia, o 
aš persistatau, kad žvaigždės dainuoja.

Nors stengiausi nusiraminti, bet baimė 
vis didėjo. Kelis sykius buvau atsisėdęs, 
apsiaviau kojas, pavaikščiojau, atėjau ir vėl 
atguliau ir tik dienai auštant užmigau.

Jau buvo visiškai šviesu, kada aš pra
merkiau akis; man pasirodė, kad jau arti
nasi pietus. Užsimoviau ant kojų čevery- 
kus, suvyniojau ir surišau kaldrą ir leidau
si į miestą. Diena panaši į vakarykščią, 
apsiniaukus, drėgna ir aš šalau, kaip šuo; 
kojos sustingo, iš akių ašaros riedėjo.

Buvo trečia valanda. Alkis vis didi
nosi ir didinosi, jiegos ėjo silpnyn ir tankiai 
užeidavo vėmimas. Pasukau prie garinės 
valgyklos, atsistojau priešais valgių surašą 
ir pradėjau skaityti. Ir vėl pasipiktinau, 
nes dėl manęs nebuvo tinkamo valgio: laši
niai ir rūkyta mėsa man visiškai netinka— 
tai prasčiausias valgis. Iš čia nuėjau ant 
gelžkelio pleciaus.

A Einant galva pradėjo svaigti. Išsyk 
maniau, kad pereis ir į tai neatkreipiau jo
kios atydos, bet juo toliau ėjau, tuo labiau 
svaigulys didinosi ir buvau priverstas atsi
sėsti palei tūlo namo duris. Viduriuose pa
sidarė kokia tai betvarkė, tartum viskas 
apsivertė, ar kas nors sprogo. Traukiau į 
vidurius kodaugiausia oro ir laukiau, kas su 
manimi atsitiks. Sąprotavimas dar manęs 
neapleido, nes jaučiau ausies skaudėjimą ir 
kada pro šalį praėjo pažįstamas, dar padie
giau atsistoti ir kepurę nusiimti.

Kas per naujos kančios, kurios prie vi
sų vargų prisidėjo, negaliu ir suprasti? Ar 
tas apsireiškė todėl, kad girioje miegojau? 
O gal todėl, kad dar nepusryčiavęs? Kaip 
sau norite, bet taip gyventi juk negalima. 
Prisiekiu jums, kad jokiu būdu negalėjau 
suprasti, kuo aš prasikaltau prieš savo liki
mą, kuris mane taip nemielaširdingai kan
kina? Atėjo mintis, kad dabartiniame mo
mente aš galiu papildyti ir niekšystę: nors 
kaldra svetima, bet aš ją galiu nunešti pas 
“dėdę”, užstatyti už vieną kroną ir tris sy
kius gerai pavalgyti. Hansui Pauliui gali
ma bus kaip nors sumeluoti. Jau buvau ei
nąs pas “dėdę”, bet kada priėjau prie durų, 
visgi neišdrįsau eiti į vidų ir grįžau atgal. 
Eidamas nuo “dėdės” durų didžiavausi, kad 
nepapildžiau tokios niekšystės ir pasilikau 
teisingu žmogumi. Užstatyti svetimą daik
tą tik todėl, kad pavalgyti ir bevalgant pra
ryti savo sąžinę, užsitraukti niekšo vardą, 
tapti nupuolusiu doroj žmogumi — nieka
dos! Niekados to negaliu padaryti! Nuo 

, tokių minčių privalau nusikratyti. Ar gi 
' galima pasiduoti įtekmei tų minčių, kurios 
kaip vėjas laksto galvoj ir dar tuomet, kuo
met ji baisiai skauda?!

Laikui bėgant visgi rasiu kokį nors iš
ėjimą! Paimkime kad ir pirklį, kuriam pa
rašiau laišką, kad galiu knygvedžio vietą 
užimti; dar jis nedavė jokio atsakymo. Pa
galios, juk aš p* s jį nebuvau užėjęs ir per 
telefoną nekalbėjau. Kas gali žinoti, gal 
ten ir gaučiau vietą? Juk žmogaus laimė 
visuomet vaikščioja slaptingais keliais ir ją 
reikia atrasti, su ja reikia susidurti. Tuo- 
jaus nuėjau pas pirklį.

Jiegos visiškai nusilpnėjo. Ėjau lėtai ir 
galvojau, ką aš jam turėsiu sakyti. Gali
mas daiktas, kad jis geras, mielaširdingas 
ir duos man kroną, kaipo rankpinigių, nors 
aš dar pas ji ir nedirbu. Juk atsiranda pa
sauly ir tokių žmonių. Užėjau į vieną už
kampį, paspjaudžiau ant kelnių kelių ir pa- 
tryniau ranka, kad išrėdytų juodesnės, ne 
taip nudėvėtos, paskui tame pačiame už
kampyje paslėpiau kaldrą ir įėjau į krau
tuvę.

Krautuvėj sėdi koks tai žmogus ir iš se- 
* nų laikraščių klijuoja krepšelius.

—Aš noriu pasikalbėti su ponu Kristi, 
.—tariau tam žmogui.

—Aš pats esu, — atsakė jis.
—Taigi, ve mano pavardė tokia ir 

tokia. Aš išdrįsau jums pasiųsti laiškelį ir 
pasiūlyti savo patarnavimą ir dabar užėjau 
pasiteirauti apie to laiškelio pasekmes.

SandoriečiŲ tarpe

1‘ v a.**/'-j, . ■ '■t

Balutis yra narsus karei
vis tik tuomet, kuomet va- 
javoja su Ožiu Mikitonu.

“S. L. A. virš partijų!” — 
šaukia “Tėvynės” štabas, 
sulindęs po tautininkų par
tijos sparnu.

lias organizacijoje daryti, 
kas Jums patinka. Ne, p. 
Sirvydai, to nebus! Męs 
turime teisės su Jumis rū
pintis Sandaros reikalais, 
ar Jums tai patinka,ar ne
patinka ! Šiandien jau pe-, 
rėjo gadynė carų, karalių ' vardu “vytis”, 
ir kitokių autokratų, tai višta ant kiaušinio per ilgą 
ir Sandarai jų nereikia! 
Užbaigdama

Atsimenate, veikiausia, 
koks uliojimas buvo tauti
ninkų tarpe, kuomet 1 d.sau- 
sio, 1916 m. Philadelphijoj 
įsikūrė tautininkų partija— 
Sandora.

Sandoros vadai manė ūmu 
laiku suorganizuoti desėtkus 
tūkstančių lietuvių.

Na, ir kas iš to išėjo? Ogi 
kalnas pelę pagimdė. San-
doriečių tarpe viešpatauja straipsnį 
nepasitenkinimo dvasia.Kai- čiai daduria 
resniųjų Sandoros narių oi- ’------ '1""
ganu “Ateitis”, kurią reda
guoja p. Šalčius. Tasai lai
kraštis stačiai sako: “vidu
rinėj srovėj dalykai nekaip 
stovi.”

N37 “Ateities” smarkiai 
polemizuoja su p. Sirvydu, 
kuris yra Sandoros viršinin
ku, rodosi,' sekretorium. Po
nas :

Ir buvo višta vardu Kemė
šis, kuri padėjo kiaušinį

Ir tupėjo

laika. Ir atsibodo kiaušiniui 
kitą savo būti tamsybėje, po vištos ko- 

Ateitis”grąsinan- jom patremtam. Ir pavirto 
.:“męs esame pa- kiaušinis į gyvą kūną ir iš

sirengę daugiau pasikalbėti j lindo jisai iš po vištos spar- 
su p. Širvy du ir apie Sirvy
dą, jei bus reikalas.”

Vadinasi, tikroji karė!
Keliama aikštėn ir vadi

namų šnipų klausimas, bet, 
tuo tarpu, tenkinamasi tik 
rašinėjimu ant vandens...

Mūsų sandariečiai, atvirai

no ir išrėžė smarkų pamoks
lą senei vištai.

(Evangelija iš “vyčių”
seimo).

“Vienybei Liet.” nepatin
ka naujoji “Laisvės” buvei- 
nė. • .

Bet kas abelnai tam laik
raščiui patinka? Juk nepa
tiko jai ir Raudondvaris ant 
Roebiling St., kurį ji daug 
sykių peizavo.

Kokia smulki Jtromininkiš- 
ka pažiūra! p :

'ja.

Drg. L. Pruseikos maršru
tas VIII rajone tikrai atne-; 
šė naudą L. S. S-gai, bet.lobi, VLUI lUin. 1 U“ 1 11 1 • I . MVV

“"3 Širvvdas kaltinamas y^a menka visuo-(kiek gi naudos S-gai atnešė
kerštavime ir pavyde- Pono nlen5s sP5ka- tiek tik> ka<l,drg. J. V. Stalioraičio mar- 
šaleiaus laikraštk tvirtina, clang inte-.šratas IV rajone?
jog Sirvydas prisilaiko tokių j ? ^teligentai pap- į
polemikos būdų: “jei neran
di pas ką faktų, o nori jį ap
kaltinti, tai pats juos sufab
rikuok ir apkaltink ”

* I
* ♦

Levo, pravo!
Levo, pravo!

Arba šieno, soloma!
Šieno, soloma!

Žinok tai ir žinosi visą gy« 
ivenimą sunkiąją artileriją. 
į (Suprast, mokinties — ne

reikia). )

RUSIJOS RADIKALŲ 
SIEKIS — PRAŠA
LINTI KERENSKĮ.

Paskiausios telegrama 
praneša, kad Petrogrado 
Darbininkų ir Kareivių At
stovų Tarybos radikališkųjų 
narių esąs siekis prašalinti 
Kerenskį. Amerikos laik
raščiai priduria, kad jie ir 
nesistebės, jeigu išgirs, kad 
Kerenskis prašalintas.

(Ir sulygink tu, žmogus, 
rastai yra labai šunini,trink-1 veikėjus: vieni moka tik 
šmingi. i rėkt, o kiti praktišką darbą

Kišties į vidurinės sriovės dirbti. Kas bus su tais ex> 
' tra-karininkais? * 

* *
Ot, kad melas būtų apva

ii tiĮjįvcumm i ginčius, žinoma, mums neiš-Į
Ir toliaus tasai pats laik- l)U()^a- ,

Bet vienas dalykas mums' 
prisimena. Kada seniau Lie-'

•••■*raštis ve ką rašo apie p Šir-

Žmogus kelis sykius atkartojo mano 
pavardę, paskui nusišypsojo ir tarė:

—Štai, pažiūrėk pats, — išėmė iš kiše- 
niaus mano rašytą laišką ir paduodamas 
tęsė toliau, — neatsisakyk pažvelgti ir per
sitikrinti, kaip tamsta elgiesi su skaitlinė
mis: pažymėjai laišką, kad rašytas 1848 
metais!

Pasakęs tą, pradėjo balsiai juoktis.
—Taip, tas klaidingai atlikta ir turiu 

jums pasakyti, kad tuomet mano mintys 
buvo labai išsiblaškiusios.

—Pats tamsta prisipažinai, kad mintys 
išsiblaškiusios, o man kaip tik reikalingas 
žmogus, kuris nedarytų klaidų. Man gaila, 
rašote gražiai ir laiško turinys patiko, 
bet...

Jis nutilo ir aš laukiau, ką daugiau pa
sakys, nes nenorėjau tik eiti, kad tie jo žo
džiai būtų jau paskutiniai. Jis, nieko dau
giau nesakęs, vėl pradėjo krepšelius kli
juoti.

—Aš labai apgailestauju, kad tokia 
klaida įvyko, bet užtikrinu tamstą, kad at
eityje tas neatsikartos. Pagalios juk tokia 
menka klaidelė dar negali būti prirodymu, 
kad aš visiškai nemoku knygvėdystės 
darbo.

—Aš to nesakau, bet ta tamstos klaide
lė taip puolė man į galvą, kad tuojaus kitą 
žmogų sau apsirinkau.

—Vadinasi, vieta jau užimta? — pa
klausiau jį. *

—Taip užimta.
—Tokiu būdu apie tai nėra reikalo ir 

kalbėti?
—Suprantama. Man labai gaila, bet
—Sudiev! — tariau jam.
Dabar jau viskas užbaigta! Atsirado 

didžiausia pagieža. Pasiėmiau kaldrą, su
kandau dantis ir greitai gatve žingsniavau, 
stumdydamas ramius praeivius ir net ne
persiprašydamas jų! Kada tūlas pilvūzas 
sustabdė mane ir pradėjo sakyti pamoks
lą, kad aš gatvėmis nemoku vaikščioti, tuo
jaus pasakiau jam nemandagų žodį, paki
šau po nose sugniaužtą kumštį, pagrūmojau 
ir vėl greitai nuėjau. Jis pradėjo šaukti 
policistą. Man ir norėjosi, kad tik policis- 
tas pasipainiotų; išgirdęs, kad jis šaukia, 
tyčia lėčiau pradėjau eiti, kad neišnykus iš 
jo akių. Bet jis nei nemanė paskui mane 
sekti. Ir čia nepavyko pakliūti į policijos 
rankas! Visur man nesiseka... Ir kaip aš 
galėjau parašyti 1848 metus? Ką bendro 
aš turiu su ta prakeikta skaitline? Ir tik 
už parašymą tos skaitlinės dabar turiu 
badauti taip, kad net mano viduriuose žar
nos pradeda vyniotis, nelyginant gyvatės ir 
neturiu jokios vilties gauti pavalgyti! Aš 
jaučiau, kad smarkiai pradedu pulti ne tik 
fiziškai, bet ir morališkai: kassyk mano 
galvoj gimsta mintys, traukiančios papil
dyti kokią nors niekšystę ir netekti doros. 
Pradėjau meluoti ir neparausdavau iš gė
dos, pradėjau apgaudinėti žmones, nemo
kėdamas jiems už kambarius; priėjau prie 
to, kad jau norėjau užstatyti svetimą kald
rą. Man rodėsi, kad mano sąžinė jau sutep
ta, pradeda pelėti, aplinkui ją jau auga 
piktžolės, kurios savo šaknis vis giliau ir gi
liau leidžia....

Aš vis ėjau greičiau ir greičiau, staigiai 
atsidūriau palei puikiai išpuoštą namą. 
Buvau taip įsikarščiavęs, kad savo piktumo 
jokiu būdu negalėjau sulaikyti. Nors ne
apsistojau palei tą namą, bet viską aiškiai 
įsitėmijau. Laiptais užbėgau į viršų ir 
smarkiai patraukiau skambutį. Kodėl aš 
apsistojau prie šių durų? Su kokiu tikslu 
patraukiau šį o kitą skambutį?

Jauna moteriškė, pilkais drabužiais ap
sirengus, atidarė duris. Ji su nusistebėji
mu pažiūrėjo į mane, galvą papurtė ir ta-

Tesižinie sau.

“Jūs užpuldinėjate tam, tuvių Soc. Sąjungoje buvo kaip baranka, eitum sau 
kad diskreditavus ir nuže-' kilę dideliausi vaidai, tai p.' aplink ir galo nesurastum! 
minus “Ateitį”,n<uri dar-:Sirvydas buvo tų vaidų cent-:Kaip tai butų puiku! 
buojasi daugiausiai San-1”' y‘ n.ui +......
darai, sandariečių akyse. 
Todėl mums puola mintis, 
kad Jūs tai darote tyčio
mis, kad galėtumėte vic-

! Bet 
ma-'ve, Pild. Kom. tarimo linkuire. Panašią rolę jisai, __  ,

tomai, taikosi sulošt ir San- Liet. Darb. Tarybos da nėra.
daroj. o mūsų redaktoriai jį pildo

Ar neperdaug būtų vieno jau du mėnesiai atgal, 
žmogaus porcijai?

RINKIMAI Į {STEIGIA- į 
MĄ.IĮ SEIMĄ ATIDeTI.
Telegramos praneša, kau 

rinkimai į įsteigiamąjį sei
mą atidėti iki 12 d. lapkri
čio, o sušaukimas seimo iki 
28 d. lapkričio senojo kalen
doriaus,

| Čia talpinam kelis 
kus” iš “Dilgėlių”.

JUO-

ne-
jų

“Jeigu mūsų kunigai 
nori, kad bedieviai apie 
“cnatas” tiek daug kalbėtų, 
lai vieton jaunų gaspadinių 
užlaiko pas save nigerius. 
Tuomet apie įu dora mes nei 
gu-gu.

—Šiandien pas mus nieko negausi.
Ji norėjo duris uždaryti ir eiti. Bet man 

atėjo į galvą keista mislis iškirsti kokią 
nors baiką. Suprantama, ji mane persista
tė elgeta. Staiga piktumas perėjo ir pa
sidariau rimtas. Nusiėmiau kepurę, man
dagiai ją pasveikinau ir, tartum nesupras
damas jos išsireiškimo, prabilau:

—Atleiskite, kad aš netyčia taip smar
kiai patraukiau skambutį. Rodosi, kad čia 
gyvena ligujistas žmogus? Jis laikraščiuo
se garsino, kad jam reikalingas žmogus, ku
ris sutiktų jį kedėje vežioti.

Ji valandėlę tylėjo, tartum mąstydama 
apie tą žmogų ir nesuprasdama, kad aš me
luoju. Paskui atsakė:

—Čia nėra jokio ligujisto žmogaus. ,
—Nėra? Apysenis žmogus, kuris no

ri, kad kasdien jį vežioti] po dvi valandas 
ir duoda po keturesdešimts erų į valandą?

—Visiškai tokio nėra.
—Tai atleiskite, — tariau aš; — vei

kiausia jis randasi ant kitų lubų. Mat, aš. — j-----
norėjau jam patarnauti, rekomenduoti la- nuomonę.

“Dilgėlės”.
Sveikinu prisikėlusias iš 

numirusių “Dilgėles”. No
riu, kad jose šviestų J. Bal
trušaičio humoraš ir šviestų 
savo aristokratizmu;

noriu, kad jas dabintų ple- 
bejaus Seno Vinco kaimie
tiškas — sveikas ir skalsus 
—pašaipos ir nepikto kan
džiojimo instinktas:

noriu, kad žmogus nuo 
Krosnos tilto — J. Neviac- 
kas, — iškeltų literatūros 
viešumon suvalkiečių dzūkų 
šposus, komedijas ir įterptų 
tuos prigimto humoro ska
numynus į vystančius ru
dens metmenis pilko ameri- 
koninio gyvenimo.

Aš užėjau “Dilgėlėse” 
sveiko, gardaus humoro. Į 
intersriovinius socialistų 
ginčius “Dilgėlės” nesikiša. 
Galbūt, tai ir gerai.

Tačiaus draugams redak
toriams viena smarki pasta
ba. Nedėkit pastabų, pana
šių į šią pastabą: “Socialis- 
tišku laikraščiu redaktoriai 
n*.)ka darbininkus kviest 
prie vienybės, o tarp savęs 
ardyt vienybę ir pešties už 
tuščia maiša.” V v

gauna visus redaktorius, ta
riaus ar visi jie verti paba
rimo? Barti kaltus ii’ ne
saltus,reiškia politikieriauti, 
o viešpatie gink jus nuo po- 
litikieriavimo. Būkite atvi
ri ir nuoširdus. Atvirumas 
ir teisingumas pirm visko. 
Na, ir pilietiškas drąsumas. 
Ne obyvateliai turite būti, 
bet piliečiai, žmonės turinti

•r

A

I
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Ašara.

iš-

♦
♦

labai daug jos neištikimų’ 
narių, kad ir apie New Yor-1 
ką Aš gi mąstau sau apie' 
ištikimus, kaip tai: drg. Be-į 
nesevičiūtę ir Bekampį, ku-, 
rie ištikro veikia bespalvėse, 
organizacijose, dirbadmi ne 
S-gos darbą.

Telephone 1V0U ureenpoint

Dr. H. Mendlowitz
271 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano speciali 

tai moterų ligos.

Gerai jsitėmykit adresą:
DR. H. MENDLOWITZ 

271 Berry St., Brooklyn,N.Y. 
r Kampas So.' l-mos gatvės. •
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Vokiečių Kareivio 
karės atsiminimaiX*>.'1?ieX
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Jau gatava knyga: 
“Vokiečių kareivio 
karės atsiminimai”. 
Toji knyga, tai ge- 
riausis karės baise

nybių vaizdas.

Ar matei kada 
laukus užklo-1||| 
tus žmonių^w 
lavonais 1I

Ar matei kada V 
dangų žėruo- f 
jantį nuogai- I 
srų ugnies ir > 
žemę permir- — 
k u šią žmonių I 
krauju. |

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

— su apdarais $1.00.
duodame gerą nuošimtį.

AvJL 'IA HO Pasirūpinkit, kad kuodaugiausia 
platinti tą taip įdomią knygą.
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Iš KUR TOS ŽINIOS?

“Kovos” No. 36 tūlas ra- 
Šėjas, kuriam, matomai, pil
nai pritaria ir “Kovos” re
dakcija, “Kovoje” rašė, būk 
“Laisvės” redakcija tik tuo
met pakrypus kairėn pusėn, 
kuomet tūli šėrininkai pa- 
grąsinę atsiimti savo Šerus.

Kadangi visi šėrai, jų iš
rašymas ir išmokėjimas bei 
reikalavimai atsiimti eina 
per mano rankas, priverstas 
esu pasakyti, kad “Kovoje” 
buvo rašyta neteisybė: nei 
vienas šėrininkas, remda
masis tuo, kad “Laisvės” pa
kraipa jam nepatinka, nerei
kalavo ir negązdino atsiė
mimu šėrų.

Man labai keista, iš kur 
“Kovos” rašėjai bei jos re
daktoriai gauna melagingas 
žinias ir talpina Sąjungos 
organe?

V. Paukštys,
“L.” Koop. kasininkas.

Vienas “Laisvės” bendro
vės šėrininkas perskaitęs 
“Laisvėje” draugo V.Paukš- 
čio pranešimą, kad “Lais
vės” popieros fondan tapo 
suaukauta tik $700 ir kad 
pirm to “Laisvė” už vieną 
korespondenciją turėjusi 
bylą, kuri jai tiek pat kaš
tavo, rašo sekamai:

“Draugai! Apsidirbę su 
bėdom, jūs išėjote, vadinasi, 
ant lygaus. Faktiškai jums 
nieko neliko. O juk bendro
vė nutarė pirkt presą, nes 
senas beveik lūžta ir kasdie
na gali suirti. Jeigu “Lais
vė” nori progresuoti, ji turi 
pirkt presą. Tūkstančiai 
skaitytojų turi rokuoti “Lai
svę” savasčia. Siunčiu pre
so pirkimo fondan $20.00. 
Kadangi bendrovė taip nu
tarė, tai prašau ir kitų ben
drovės narių rūpintis.

“Laisvė” turi gyvuot!
N. N. šėrininkas.

Susitvėrė dvi naujos kuo
pos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos — bū
tent Kenosha, Wise, ir So. 
Omaha, Nebr.

Abiejose kuopose yra 30 
narių. Linkime kuopoms pa
sisekimo.

ARGENTINA RENGIASI
: APSKELBT KARĘ.

Buenos Aires. —Kaip ma-
* nomą, Argentina apšauks 

karę ant Vokietijos ir, kaip 
daugelis sako, tuojaus pra
dės siųsti savo kariumenę 
Francijon.

į ' Argentina turi 200,000 ka- 
kurie išmuštruoti 
pavyzdžiu.

Lavonai
(Iš angliško)

Juozas Volas-Valutkevičius.

Tai buvo trečioji diena nuo pradžios 
mūšio; trečioj dienoj tranšėjose jie buvo 
veik visai be maisto, be miego, be pasilsiu; 
ir Pierriui Murat, paprastam francūzų ar
mijos kareiviui, rodėsi, jog svarbiasiu ir 
reikalingiausiu daiktu, tai vientik užsitai- 
syti savo šautuvą ir šauti tolumon, kur ma
tėsi juodosios masos, — “priešas”.

Tokia tai buvo Pierrio nuolatinė min
tis ir jisai nuolat vis kėlė, tai leido žemyn 
savo šautuvą, tarsi mašina. Kokios baise- 
nybės dėjosi aplinkui jį! Koki nuotikiai? 
Kodėl jis čia paliko? Praslinko vos keliū
tas mėnesių, kuomet jis dar gyveno ant sa
vo mažutes ūkės, su savo numylėta pačia 
ir trijų metų dukrele. Ant kalnelio, kur 
radosi jųjų namelis, apklėstas augštais to
peliais, ten buvo patogaus pasigėrėjimo ir 
puikaus ramumo.

Jiedu mąstė apie padidinimą savo ūkės 
ir abu sunkiai dirbo. O kaip jiems būdavo 
linksma vasaros metu laike pasilsio, besi
klausant ošiančių medžių ir mąstant apie 
ateitį savo kūdikio! Kasgi dabar atsitiko? 
Kodėlgi jis dabar radosi tose tranšėjose, 
tarp ugnies, dūmų, vaitojimų, šauksmų ir 
baubiančių kanuolių? Ką jisai tat veikė?

“Bum-bum!” vis atsikartojo netoli jo 
ir mechaniškai jis pradėjo užtaisinėti vėla 
savo šautuvą.

Šalę jo buvo nedidelis, geltonplaukis 
kareivis, su didelėmis maloniomis akimis. 
Jisai išrodė dar jaunu, apie kokia 20 ar 21 
metų. Per visą tą rytą jo akys tvino aša
romis.

—Jonai ar tamista bijaisi? — užklausė 
jo Pierris.

—Aš mąstau apie savo motiną. Mano 
miela motinėlė pasiliko apleista. Aš buvau 
jai vienatinė viltis...

—Nesibaimink, drauge! Dar gali su-

Keliatą minutų vėliaus Pierris atsigrį
žo į jį vėla.

—Jonai, Jonai, — jis šaukė. Bet Jono 
jau nebuvo. Vien upelis kraujo ir lavonas 
matėsi priešais jį.

Pierris tada drebėjo nuo galvos ligi ko
jų. Dar valandėlę ir jis taipgi gali pavirsti 
į negyvąją masū. Vėla jam įsivaizdino pa
veikslas pačios ir kūdikėlio. Ašaromis ap
temo jojo akys. Jisai taipgi jau nebesu- 
grįžš ir gal jau daugiau nemylės savo ma
žutę dukrelę.

“Frontan! Frontan!” kas tai koman
davo ir jis matė visus savo draugus, su šau
tuvais rankose skubiai bėgančius. Jisai ir
gi juos sekė. Bet nežinojo, kurie jų bėgo, 
nei kodėl. Jojo vienintelė buvo mintis, — 
užsitaisyti savo šautuvą ir šauti.

“Bum-bum-bum!” pasigirdo vėla, ir 
plačiausi laukai prisipildė Ugne ir dūmais.

“Vive la France!” girdėjosi šauksmai.
“Vive la France!” jis atkartojo, bėgda

mas linkui tamsiųjų masų, vis Šaudančių, ir 
šaudančių. Jis nebepaminė, kaip ilgai tas 
dėjosi, bet staiga pasijuto susitikęs veidas 
prieš veidą su vienu iš priešų, — gelton
plaukiu vokiečių kareiviu, labai panašiu na
bagėliui Jonu, Pierrio draugu, kuris ką tik 
tapo užmuštas šį rytą tranšėjose.

Pierris ir jojo priešas, valandėlę stovi 
vienas priešais kitą. Dabar vienas Iš jų vis 
viena turi mirti... Pierrio minty sukilo 
vaizdas begyvės masos, kuris perstatė lyg 
kad jo draugą Joną. Akimirksnyj jo dur
tuvas sumirgėjo ore ir vokietys jau gulėjo 
ant žemės, visas paplukęs kraujuose; Pier
rio durtuvas perskriodė jam gerklę.

Su didžiausiu įnirtimu Pierris dar kar
tą pakėlė savo ginklą. Tasai žmogus gerai 
žinojo, jogei jis jau būtinai turi mirti. Jo
jo mirtinas, išblyškęs veidas, buvo pilnas 
didžiausios išgąsties ir kančių, o jojo pers- 
kriosta gerklė, išdavė gailestingus garsus; 
jisai dar pakėlė savo ranką, tarsi geisda
mas ką tai pasiekti, ant kurios Pierris pa- 
tėmijo žibantį žiedą.

“Tad, gal būt jisai irgi vedęs”, Pierrį 
perbėgo mintis. “Gal būt jis taipgi paliko 
mylimą pačią ir mažutę dukrelę, kurios per 
dienas ir naktis jojo laukia.”

Durtuvas išpuolė Pierrui iš rankų. Ji
sai prisižiūrėjo mirštančiam žmogui, kurio 
mirtinai išblyškęs veidas šypsojosi. Sužeis
tasis spaudė tą žiedą prie savo lūpų. Jojo 
akys tada užsimerkė ir jau daugiaus neat- 
sivėrė. .

Pienįis stovėjo netoli jo, veizėdamas su 
įsmeigtomis akimis į žmogų,fkurį jisai

0L«r
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B. V. Jakštiene.

k • | i viniuuujcuna nauvija II J1O 
iki teismo tapo paliuosuotas.

Dulke.
dvi sunkios operacijos, iš to ]abo susidarė net $45.

miau katalikai ir buvusieji 
socialistai juokėsi iš mūsų 
draugu, kad jie negali išim
ti po kaucija savo narį, o da
bar jau tyli.

Pranešimas.
14 d. spalių, po N6006 St. 

Clair Ave., N. E., bus susi-

kuopos. Pradžia 2 vai. po 
pietų. Visos narės malonė
kite atsilankyti ir atsiveski
te naujų, kurios norėtų pri
sirašyti prie kuopos.

ei gi m a s. •
A. Simonaitis.

ROCKFORD, ILL.
44

N. S. PITTSBURGH, PA. 
Moterėlių tamsumas.

Vargiai kur yra tokių tam
sių moterėlių, kaip kad pas 
mus. Negana to, kad jos

ARGENTINOS SENATAS
REIKALAUJA PER
TRAUKTI RYŠIUS 

SU VOKIETIJA.
Buenos Aires, Arg., 22 d. 

rugsėjo. — Argentinos sena-
Laisvės” N71 tūlas Ju- tas 23 balsais prieš vieną, 

zintiškis bando nupeikti L.'nutarė pertraukti diplioma- 
M. P. S. 5 kuopos draugiš-. tiškus ryšius su Vokietija, 
ką išvažiavimą, kuris, gir-! Dabar ta senato rezoliuci-

PABAIGA.

M. V.

GAILIUOS.

iaai»*

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

nužudė. Kągi jisai atliko?' Didžiausias 
šiurpulys perbėgo per visą kūną. Visos šios 
trįs dienos išgąsties ir baimės dienos, paliko 
ant jo pėdsakas ir tuomet jis krito ant že
mės' be jausmų...

Kuomet jis prasiblaivė ir pravėrė akis, 
—buvo jau nakties laikas, žvaigždėmis ap
sikaišęs dangus, su milionais žibančių akių, 
žvalgėsi ant žemės, tarsi žingeidaudamas, 
kas atsitiko ant apaugusių žydinčiomis gė
lėmis laukų, kurie buvo pilni gyvybės dar 
taip neseniai, bet dabar jau, bjauriai su
trempti ir sunaikinti,

Pierris mėgino atsikelti, bet staiga ką 
tai su galva užkliudė. Tai buvo lavonas to 
paties vokiečio, kurį jisai paskerdė. Jis 
pašoko ant kojų desperacijoj. Netoli buvo 
dar kitas lavonas ir trečias.... Su pašėlusiu 
šauksmu jis pradėjo bėgti ir kiekvienu sy
kiu, kuomet bėgdamas tamsumoj, užmynė 
ant negyvo žmogaus, — klykė pilnas di- 
džiausios baimės ir bėgo su dvigubu greitu- Todėl, jeigu tik galima, Tei- 

džiame ir daliname dykai li
teratūrą savo narėms. At
siminkime, kad literatu ra z— 

turėjo lengvą žaizdą petyje ir jie mane, jog'yra apšvietos šaltinis, kur 
jis tuoj pasveiks. Bet apsiriko. Jisai jau ! kiekviena narė gali įgyti sau 
nieko nebepažino. Jojo laukiniai klyksmai reikalingą apšvietą. 
skambėjo per visą ligonbutį.

“Lavonai! Gelbėkite! Kodėl jūs deda
te ant manęs lavonus? Gelbėkit, gelbėkit! 
Jie renkasi apie mane! Jie reikalauja ma
nęs ! Gelbėkite! Lavonai!

Jisai tapo bepročiu.

mu, ligi vela nekrito ant žemės be nuovokos.
Sekančioj dienoj jį rado begulint lau-

Paskutinė nuobodi diena jau praeina,— 
Prakeikimas pildos
Žemės Dievu;
Štai—
Griausmas rūstybės
Griežia Ariją Žvainą.
Ant karsto
Tamsybės karžygių gyvų.

*

$

Širdis jau nurimo
Ir džiaugias, jog gėlės nenuvys
Pirmiau negu
Saulė nus’leis,
Ir todėl negaila
Man bus vasarėlės, — 
Užteks, ką grožėjaus 
Aušros spinduliais.

*

Šalin atsitraukit vidurnakčio šešėliai 
Šalin atsitraukite 
Šmėklos iš čia;
Ramybė išskėtus rankas
Jaunai vėlei,
Neleis man kovoti
Ilgai su mirčia
VII-31-17

Gailiuosi, kam Tave, brangioji, 
Sutikau ant kelio savo pražūties.... 
Tegul būtų mirtis žiaurioji
Pakirtus man vieką pirmiau pažinties;
Aš būčiau nejautęs skausmų tos vilties, 
Kuri taip viliojo-žavėjo mane, 
Ir žuvo, kai mylimas vaizdas sapne...
Gailiuosi, kad aš, nelaimingas, 
Drįsau prakalbėti, brangioji, tada. 
Gailiuosi, kam žvilgsnis jausmingas 
Užgavo man širdį slaptinga gaida 
Ir uždegė meilę manyje tada...
Gailiuosi, kad mudviejų laimė neguos; 
Brangioji, aš Tavęs labiausia gailiuos!...

SAULEI NUSILEIDUS
Rausvai ugninė saulė nusileido, 
Ir jūrėj vėl vanduo nupuolė, 
Tiktai ant mano vilties liūdno veido, 
Slaptybės gludi aureolė.
Tiktai svajonių miglos debesiuotos 
Viršui galvos neišsiklaiko, — 
Tarytum mano viekui kančios duotos 
Visų žmonių ir viso laiko...
Ir vėl į tolį jūros mėlynosios
Veiziu akių aš nesumerkęs,
Ir laukiu kai audra nakties tamsiosios 
Praslinks, ir liausis vėjas verkęs...

Merkynės Vaidyla.

L. M. P. S. REIKALUOSE. 
Nepanaikinkime literatūros 

leidimo.
Pastebėjus įnešimą L. M. 

P. S. A. 13 kuopos, kad mū
sų Susivienyjimas panaikin
tų literatūros leidimą, neiš
kenčiu nepabriežus kelių žo
džių tame klausime.

Kasžin ar geras tas įneši
mas ir ar bus geros jo pa
sekmės? Mano nuomone 
toks įnešimas, jeigu jis būtų 
Susivienyjimo priimtas, di
delę blėdį suteiktų mūsų or
ganizacijai.

Męs, susispietę į progresy- 
vę organizaciją; mūsų tiks
las — lavinti ir šviesti tam
sesnes moteris darbininkes 
visokiais galimais būdais.

lės praleisti kokias 8—9 die
nas.

Kuopos, norinčios prisidė
ti prie maršruto, kreipkitės 
šiuo adresu: B. V. Jakštie
nė, 2001 Lake Side Ave., 
Cleveland, Ohio.

Laiškai išsiuntinėti, kad 
surengtų prakalbas, sekan
čioms kuopoms: 41 Akron, 
Ohio, 17 — Detroit, Mich., 
27—Grand Rapids, Mich., 9 
—Chicago, Ill., 29 — Chica
go, Ill., 43—Cicero, Ill., 25 
Roseland, Ill., 5—Rockford,

Man 
rodosi, kad męs padarytume 
didžiausią klaidą, nutarda- 
mos paliauti leidę knygas.

Draugės, nepanaikinkime 
to punkto,nes tai mūsų prin- 
cipialis kelias prie apšvietos, 
tai veidrodis mūsų organiza
cijos.

Visos, kurioms brangi ap- 
švieta ir kurios suprantate 
literatūros vertę, balsuokite 
prieš įnešimą.

M. Undžienė.

NEWARK, N. J.
7 d. rugsėjo, po sunkios li

gos, persiskyrė su šiuo pa
sauliu M. Plikaitienė. Prie
žastis mirties — padarytos

bet negalėjo suprasti prie
žasčių to nedraugiškumo 
Argi gali būti draugiškumas 
tarpe visų, kuomet į išva
žiavimą prisirinko pusė ne
kviestų svečių? Mat, mūsų 
lietuviai dar negali atskirti 
draugiško išvažiavimo nuo 
viešo. Jeigu draugiškas iš
važiavimas, tai jame daly
vauja tik užkviesti svečiai, 
tarpe kurių gali būti ir 
draugiškumas. Kuomet gi 
daugelis atsilanko visiškai 
nekviestų ir net nežinomų, 
kas jie per vieni, tuomet jau 
tarpe visų negali būti jokio 
draugiškumo ir prisieina bū
reliais išsiskirstyti. v j

Toliaus korespondentas 
dejuoja, kad daugelis ir va
karienės negavę. Tikra tei
sybe, nes vakarienė buvo 
gaminama tik tiems,kuriuos 
oficialiai kuopa kvietė daly
vauti, o tiems, kurie nekvie
sti, neteko, nes niekas neži
nojo, kad jie atsilankys.

K. O. Raškevičienė.

NASHUA, N. H.
Savo laiku “Laisvėj” buvo 

minėta, kad L. S. S. 192 kuo
pos narys J. Senkus tapo su

nieke naudingo neveikia dėl areštuotas už nesiregistra- 
visuomenės labo, bet dar per i vimą ir teismas turėjo įvyk- 
savo tamsumą ir sau atneša'ti 14 d. rugsėjo. Bet dabar 
didžiausią skriaudą. Tūla dalykai virto kitaip: drg. K. 
lietuvė, tamsi fanatikė, už- Zalanskis užstatė už Senkų 
puolė ant tūlos lenkaitės ir■ reikalaujamą kauciją ir jis
iškoliojo ją, pavadindama 
paleistuve; paskui dar už- 
siundino savo du sūneliu,kad 
tą lenkaitę pamokintų. Pa
staroji patraukė teisman. 
Teisėjas motiną nubaudė 
ant $25, o sūnelius po pen
kis. Perkalbėtojui užmokė
jo dešimtį dolerių, tai viso

ir mirė. Palaidojo su baž
nytinėmis ceremonijomis. 
Pasiliko vyras su dviem sū- 
nais keturiomis dukterimis 
dideliame nuliūdime.

Plikaitienė prigulėjo prie 
kelių draugysčių, tarpe jų ir 
prie Lietuvos Dukterų Dra
ugystės. Velionė ramiai gy- _________  ____ ____ ____ __ ________
veno,. dailiai. su žmonėmis I ūi, buvęs nedraugiškas. La-į ja perduota atstovų butui, 
apsieidavo ir stengdavosi t bai gaila, kad koresponden- kuris taipgi turės išreikšti 
kiekvienam. įtikti. . Nors ji j tas pamatė nedraugiškumą, savo nuomonę, 
buvo tikinti, bet niekad no-1......................  — .....\ ------------------ ----- ------- -
sipriešindavo ir tiems, kurie 
skyrėsi pažiūromis, visuo
met stovėdavo už teisybę ir 
pasmerkdavo tuos, kurie ne
teisingai elgdavosi.

Plikaičiai yra plačiai žino
mi netik vietos, bet ir apie- 
linkių lietuviams, kaipo biz 
nieriai, turinti reikalą su 
žmonėmis ir draugijomis.Vi- 
sos pirmeiviškos draugystės 
jų svetaine naudojosi. 
. Laike laidotuvių dalyvavo 
gana didelis skaitlius žmo
nių. c 

Lai būna jai lengva šios 
šalies žemelė, 

žmogus.
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KODĖL 
nebūt linksmu, kuomet 

kaštuoja tiek mažai?
Galvos skaudėjimas ir nerviškumas, 

daugiausia paeina nuosilpny akiy.
Vtonintčllb išsigydymas. -- moksliška) pri- 

taikyti akiniai. Mutykit akiu specia
listą jo APTIEKOJti 

DR. MEDOFF
500 Grand St. uXaI. Brooklyn, N.Y.

toT OFISO VALANDOS: 
nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 6 iki 8 rak. 
Nedėliotais nuo 11 iki 1 po piet. 
Kitomis valandomis salima matyt 

tik pasai sutarti.

Atsišaukimas į vakarų vals
tijų L. M. P. S. kuopas.
9 d. rugsėjo savo susirin

kime L. M. P. S. A. 24 kp. 
nutarė atsišaukti į artimiau
sių valstijų kuopas, būtent: 
Ohio, Michigan, Illinois ir 
kitų, kad jos prisidėtų prie 
prakalbų rengimo maršruto 
gruodžio mėnesyje dėl L. M. 
P. S. Sekr. dr. Z. Puišiū- 
tės, kuri apsiima atsilankyti 
į šią apielinkę lapkričio pa
baigoje.

24 kuopa, apsvarsčius šį 
dalyką, nutarė surengti pra
kalbų maršrutą gruodžio 
mėnesyje. Taigi viso šios 
apielinkės L. M. P. S. kuo
pos malonėkite šį mūsų at
sišaukimą apsvarstyti ir 
prisidėti prie rengimo marš
ruto.

Taipgi kviečiame prie šio 
darbo, ir apielinkės L. S. S. 
kuopas, nes kalbėtoja čia ga-

wi

PUIKIAUSIA 
MODERNIŠKA 
“LAISVĖS

SPAUSTUVE
Gražiai padaryti spaudos darbai patraukia kiekvieno akį.
Atsakantis pagarsinbmas priduoda žmogui norų erti ant rengia

mų pramogų.
Todėl, draugystės tr kuopas, kada rengiat balius, teatrus,-ar 

šiaip pasilinksminimus, visados duokit darbus "Laisvės” 
spaustuve]. Mes padaroma visokius spaudos darbas gražiai, 
greit ir pigiai.

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

perskaityti.
Kas skaito, tas daugiau žino ir jam nar elkia prašyti kitų paaiš

kinimo. Reikalauk katalogo.

183 ROBBLIING 8T< 
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L AIS V

KORESPONDENCIJOS
> MONTREAL, CANADA. 
Sodalistai apie konskripciją.

(Nuo mūsų korespondento).
Petnyčios vakare, rugsė

jo 14, Montreal’© socialistai 
turėjo specialį susirinkimą 
konskripcijos klausimu. Su
sirinkimo tikslas buvo ap
kalbėti, ką socialistai turės 
daryti, kuomet prasidės ė- 
Įpimas į kariumenę.

Diskusijos buvo gana il
gos, karštos ir gilios. Vieni 
stovėjo už išnešimą rezoliu- 

‘ cijos, kiti — prieš. Ant ga
lo sutikta, kad jokios rezo
liucijos neišnešti, narių są
žinės nevaržyti, kaip kuris 
norės, taip galės daryti, jei
gu, kuris gales pasiliuosuoti, 
lai pasiliuosuoja, jeigu kuris 
norės pasislėpti, lai slepiasi, 
jeigu kuris norės konskrip
cijos Aktą ignoruoti ir atsi
duoti areštui, — lai taip da
ro. Išvedimas tokio nutari- 

I mo buvo, kad komažiausia 
būtų aukų. Nutarta tik iš
rinkti Legal Aid Committee.

Rezoliucijos šalininkai sa
ke, kad męs turime viešai 
pasakyti, kad konskripcijos 
Aktą ignoruojame. Jie nu
rodinėjo, kad paduodant 
t rstšymą pasiliuosavimui, 
męs sykiu pripažintume ka
rę, tik dėl paduotų priežas
čių negalėtume į ją eiti. Vie
nas žydas pasakė, kad męs 
gyvename tokioj gadynėj, 
kurioj gėda būtų elgties pa
gal teises. Tas iššaukė 
trenksmingą delnų plojimą. 
Rezoliucijos priešininkai nu
rodinėjo, kad, išnešdami re
zoliuciją, kuomet mūsų spė
ka yra maža, nieko gero ne
atsiektume apart to, kad vi
si, ar kurie gali pasiliuosuo-

deris. Dainos publikai labai 
patiko. Pertraukoje prog
ramų vedėjas drg. I. Dargis 
paprašė publiką sumesti po 
keliatą centų drgg. mokslei
viams už jų visos vasaros 
darbavimąsi tarpe Clevelan- 
do apsišvietusių darbininkų. 
Aukų surinko virš 37 dol.. 
Taip-pat įžanga buvo 10 c. ir 
pinigai paskirti minėtiems 
draugams, tad išviso jiems 
atiduota $52.00 (po $26.00 a- 
biem). Žmonių buvo prisi
rinkę pilna svetainė. Rei
kia pasidžiaugti, kad Cleve- 
lande, ypač paskutiniu laiku 
L. S. S. kuopa turi geriausią 
įtekmę visuomenėj, negu bi
le kokia kita vietos draugija. 
Jeigu kuopa parengia kokį 
nors vakarą, žmonių visados 
prisirenka pilna svetainė. 
Šiuomi tarpu kuopa turi 
daugiaus, kaip 150 narių.

Girdėjau, kad vietos Jau
nuomenės Lavinimosi Rate
lis, ką tik naujai susitveręs, 
susirinkime irgi suaukavo 
apie 12 dol. Labai pagirti
nas darbas. Aš manau,mū
sų draugams dar daugiau e- 
nergijos priduosime, kuo
met Cleveland© visuomenė 
nepasigailėjo kelių centų dėl 
moksleivių aukauti.

Nedėlios ryte moksleivius 
išlydėjo draugų ir draugių 
būrelis į stotį. Aukautojų 
vardai F. Jonuška — $5.00; 
J. F. Stančikas, P. Dande- 
ris, A. Bugailiškis, M. J. La- 
vinskas — po $2.00; J. Nau
jokas, J. Pečiulis, A. Jasiū- 
nas, J. Gabriūnas, J. Klim
ka, T. Krisiūnas, T. Strepei- 
ka, A. Stankevičius, J.Tam- 
kūnas, J. Samsis, J. Vapšis, 
J. Karpavičius, V.Krisiūnas, 
V. Botirius — po $1.00; V.

Mockus apsiima atvažiuoti į 
Scrantoną su ta išlyga, jei
gu męs apmokėsime kelionės 
lėšas, pragyvenimo ir dar 
parinksime aukų užbaigimui 
provos su Waterbury, Conn., 
kunigais. Kelios dešimtįs 
lietuvių pasižadėjo aukauti 
tos bylos užbaigimui ir pa
gal paduotą sąrašą pasidaro 
$19.65. Kitos draugystės 
taipgi sutinka parengti pra
kalbas ir paaukauti tos by
los reikalams.

Vadinasi, Scrantone įvyks 
Mockaus prakalbos.

S. P. Shonas.

BAYONNE, N. J. . 
Užtenka tų receptų.

Elizabeth’o veikėjai taip 
įsikarščiavo, kad net nepa
juto, kaip iš po kojų grin
dys išnyko. L. S. S. IV Ra
jonas dėjo visas pastangas, 
kad pasekmingiau surengus 
agitacijos savaitę, bet kaip 
ji išėjo Elizabethe? Kur tą 
jų savaitė? . -

ti ar ne, turėtų atsidurti ka-. ivanauskiūtė, S. Šlekis, J. 
Įėjime ir kad, taip atsitikus, I Kačinskas, F. Balčiūnas, K.
nebūtų kam tokioj brangioj t 
valandoj šviesti žmones pa
ryti agitaciją už taiką ir rū
pintis kalėjime esančiais.

• Gi kad męs karių nepripažį
stame, tai tą valdžia ir žmo
nės gerai žino, nežiūrint, ar 
męs reikalausime paliuosa- 
vimo ar ne.

Tvirčiausis socialistų 
branchus yra žydų. Turi 
gerų agitatorių. Susirinki
mus laiko kas pėtynčią.*

♦ *
Amunicijos darbai mažinasi.

Vietos angliški laikraščiai 
► jau po kelis kartus perser

gėjo tuos, kurie bus paliuo- 
suoti nuo amunicijos dirbi
mo, kad nelauktų to paties 
darbo, bet jieškotų kito, nes 
amunicijos darbai sustos. 
Dabar gi jau daug darbinin
kų paliuosuojama, išdirbi- 
mas mažinasi.

Konscripcija įvesta, ka- 
riumenės bus daugiau, o a- 
municijos išdirbimas maži
nasi. Ką tas reiškia? Gal 
perdaug amunicijos turi? 
O gal jau talkininkai prie 
taikos rengiasi?

Justinevičius, P. Jonulaitis, 
K. Gricinas, K. Karpavičius, 
V. Jonikas, J. Stanionis, V. 
Raškauskas — po 50c.; J. 
Stakėnas, M. Želvis, A. Nau- 
jokienė, A. Virbickienė, M. 
Garšva, J. Dilis, A. Banelis, 
Naunčikas, E. Petrauskie
nė, M. šmulkščiūtė, P. Phin- 
gis — po 25c. Viso su smul
kiomis $37.20; įžangos 
$14.80: viso $52.00.

CLEVELAND, OHIO.
(Nuo mūsų korespondento).

Rugsėjo 14 d. L. S. S. 3čia 
. kuopa parengė prakalbas iš

leidžiant moksleivius A.Bim- 
bą ir V. Andrulevičių į mo
kyklą. V. Andrulevičius 
skaitė paskaitą temoj /‘Eko
nominė istorijos interpreta
cija.” Paskaita, rodos,žmo- 

Jfenėiiis patiko, tik buvo per il
ga, todėl dalis liko nepers
kaityta; antras kalbėjo drg. 
A. fcimba temoj: “Darbinin
kų ir kapitalistų reikalai”., 
Kalbėjo gerai. Dainavo 

A draugės V. Ivanauskiūtė, M. 
A Lozoraičiūtė ir drg. P. Dan-

NEWARK, N. J.
2 d. rugsėjo buvo pikni

kas L. S. S. IV Rajono. Nors 
žmonių susirinko neperdau- 
giausia, bet pelno liks apie 
13 dolerių. Piknike kalbėjo 
drg. Stalioraitis.

4 d. rugsėjo taipgi buvo 
surentgos prakalbos L. S. S. 
11 kuopos. Kalbėjo drg. J. 
Neviackas. Publikos susi
rinko gana daug. Prie kuo
pos prisirašė 7 nauji nariai.

7 d. rugsėjo buvo antros 
prakalbos. Kalbėjo drg. 
Stalioraitis. Publikos irgi 
prisirinko pilna svetainė ir 
prie kuopos prisirašė 7 nau
ji nariai.

Literatūros išparduota už 
$7.00.

14 d. rugsėjo buvo mėne
sinis susirinkimas L. S. S. 11 
kuopos. Buvo pakeltas klau
simas apie rudeninį veikimo 
sezoną. Nutarta nedėldie- 
niais rengti diskusijas ir la
vinimosi vakarėlius. Disku
sijos bus P. Plikaičio svetai
nėj po No 103 Jackson St.

Vietos socialistai nesnau
džia, bet darbuojasi.

Kiaušas.

SCRANTON, PA.
Lietuvių Kooperatyve 

Bendrovė sumanė parengti 
prakalbas ir užkvies# kalbė
ti kųn. Mockų.

Antras dalykas, Eliza
beth’o L. M. P. S. kuopa nu
tarė Bayonnėj sutverti Su- 
sivienyjimo kuopą. Laukėme 
du mėnesiu, bet apie tą nu
tarimą nieko nesigirdėjo. 
Tuomet buvo pastebėta, kad 
Elizabeth’o moterįs . mūsų 
miestą paliktų ramybėj, nes 
męs patys atliksime tą dar
bą. Juk vietiniai veikėjai 
bei veikėjos geriau gali su
prasti, kas reikalinga ir kas 
galima.

Bet štai vieną vakarą at
gabena plakatus, o kitą va
karą jau ir prakalbos. Pra
kalbos nepavyko ir tam se
kančios priežastys: rengė
jai tų prakalbų, užsigavę 
tilpusiu* ‘Laisvėje” patėmi- 
jimu, užsigavo ir pergręitai 
surengė; antras dalykas, tą 
viską darė be žinios vietos 
L. S. S. kuopos ir progresy- 
vės L. L. K. Vytauto drau
gystės. O juk tos dvi įstai
gos čia lošia gana, svarbią 
rolę.

Negana to, dar užkenkė ir 
L. S. S. kuopos rengiamoms 
prakalboms laike agitacijos 
savaitės, nes keliomis dieno
mis prieš tai surengė. To
kiu būdu nei vieniems, nei 
kitiems nenusisekė.
Elizabeth’o veikėjos džiau

giasi, kad joms pavyko su
tverti kuopą ir pasižadėjo 
pribūti į pirmą jos susirin
kimą, padėti sutvarkyti da
lykus, bet nepribuvo. Da
bar tarpe vietos moterų iš
kilo didžiausias neužsiganė- 
dinimas, kad ir jos likosi su
viliotos. Laikinė kuopos se
kretorė pasakė, kad kuopą, 
veikiausia, prisieis likividuo- 
ti.

Semti iš vienos krūvos 
grūdus ir pilti į kitą, skait
liaus nepadidinsime. Čia 
randasi L. S. S. kuopa, Jau
nimo Ratelis ir D. L. K. Vy
tauto draugystė, prie kurių 
moterįs gali prigulėti ir 
veikti. Ir kas iš to, kad męs 
dar sutversime naują, bet ji 
negalės gyvuoti? Vadinasi,] 
mano žocĮis, kad Eliza
beth’o veikėjai nesikištų į 
svetimus reikalus, buvo vie
toj ir tam pritaria visi dau
giau patyrę vietos veikėjai.

Taigi užtektų receptų. 
Geriausia juos pasilaikykite 
dėl savęs.

M. F. Trakimas.
f

Jis savo kores^ondeicijoj 
tarp kitko sako: į

“Turiu paminėti, kad męs 
netenkame daug draugų iš 
priežasties automobilių. 
Kaip tik kas įgija kokį su
lūžusį gremėzdą, tai su tuom 
jau nesusikalbėsi, jis šalina
si nuo darbininkų.

Nieko nesakyčiau, jeigu 
kas panašaus būtų atsitikę 
ir jeigu nežinočiau, į keno 
darželį metamas akmuo. 
Bet kadangi numanau, kam 
tas viskas taikoma, tai tu
riu paklausti “Nuo viedro 
lankelį”, su keliais draugais, 
turinčiais automobilius, 
Lankelis nesusikalba? Ir 
keli draugai prasišalino nuo 
darbininkų, įgiję automobi
lius? Aš kiek gyvenu Wau- 
kegane, nieko panašaus ne
patyriau. Ir aš manau,kad 
toks pono Lankelio išsireiš
kimas yra ne kas daugiau, 
kaip tik tuščia sensacija ir 
bereikalingas šmeižimas tų 
draugų, kurie daugiau rūpi
nasi darbininkų reikalais, 
negu toks ponas Lankelis.

Gal ponas Lankelis taip ir 
mano: jeigu jis įsigytų au
tomobilių, tai jau, ištikro su 
bile kuo nekalbėtų. Bet ma
nyti, kad visi taip daro, tai 
didžiausia klaida.

Jeigu kam ir prisiėjo ap
leisti Lankelio kalbamą iš
važiavimą, arba vieną-kitą 
mažesnės vertės susirinkimą 
jei prakalbas, tai dar nereiš 
kia šalinimąsi nuo darbinin
kų.

Lankelis turėtų atsiminti, 
kad ne visi tiek reikalų tu
ri, kaip jis. Tie draugai,ku
rie “šalinasi nuo darbinin
kų”, turi daugiau visuome
niškų reikalų, negu Lanke
lis. Jie priklauso prie dau
giau draugijų, ir Jiems rei
kia būti ant susirinkimu ir 
kitus draugijų reikalus at
likti.

Beto, jeigu kuris ir suma
žina savo visuomenišką vei
kimą per vasaros sezoną,tai 
vien tik dėlto, kad vasarai 
atėjus kiekvienam - malonu 
nuo darbo atlikusį laiką kiek 
liuosiau praleisti.

Ir už tai užmesti jiems ša
linimas! nuo darbininkų ir 
kitus nebūtus daiktus, tai 
jau perdaug.

Įgijimas automobiliaus, y- 
ra grynai privatiškas žmo
gaus reikalas. Jeigu kas no
ri ir gali, tai tas ir įsigija. 
Apie tai rašyti į laikraštį ir 
dagi šmeižti,tai yra visai ne
padoru ir nepakenčiama.

Waukeganas buvo jau ap
sivalęs nuo nešvarių kores
pondentų, bet, matyt, dabar 
vėl atsiranda tokių, kurie 
mano eiti Meno pėdomis.

' Patartina Lankeliui pa
duoti teisingas žinias iš vi
suomeniško veikimo bei ju
dėjimo, nes čia jo netrūksta. 
Tai tada bus nauda ir laik
raščių skaitytojams ir pa
čiam Lankeliui, bet neužsi
imti privatiškais žmonių rei
kalais ir šmeižimais.

. WAUKEGAN, ILL.
“Laisvės” No. 72 tilpo ko

respondencija iš Waukegan, 
Ill., kurioje “Nuo viedro lan
kelis” negražiai įtaria drau
gus, įgijusius automobilius, 
būk jie šalinasi nuo darbi-

KunigasIninkųl
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ANSONIA, CONN.
Iš praeito vasaros sezono 

veik nėra kuo pasigirti, nes 
politikoj nieko neveikta, ap
art piknikų ir kitokių pasi
linksminimų.

16 d. rugsėjo buvo pasku
tinis L. S. S. kuopos pikni
kas, kuris labai puikiai pa-

Orui atvėsus, Šviesos 
draugystė parengė prakal
bas 9 d. rugsėjo. Kalbėjo 
drg. J. Bekampis iš Brookly-

Mūsų mieste randasi apie 
20,000 gyventojų, bet trūks
ta 1,000 kareivių.

Mat, didžiuma tų gyvento
jų ateiviai, todėl ir negali 
surinkti užtektino skaitliaus 
kareivių. Iš svetimtaučių, 
ištikimiausi šiai šaliai len
kai, kurių daugiausia stoja 
į. kariumenę.

Šiomis dienomis buvo di
delės kariškos demonstraci
jos, kuriose dalyvavo ir len
kai. J. B.

COURTNEY, PA.
16 d. rugsėjo buvo pikni

kas Liet. Darbininku Drau
gystės, kuris atnešė nemažą 
naudą. Žmonių atvyko iš 
apielinkinių miestelių. Bu
vo ir prakalbos, kalbėjo III 
Rajono organizatorius V. 
Venckūnas ir kiti. Prie L. 
S. S. prisirašė 20 naujų na
rių, tarpe kurių 14 prie Wil- 
sone esančios kuopos ir 6 
prie vietos buvusios kuopos; 
prie šios kuopos prigulėjo 
arba, geriau sakant, šioj 
kuopoj buvo pasilikęs tik 
vienas Lekavičius. Dabar 
kuopa tapo atgaivinta ir tu
ri jau septynis narius.

Surinkta Amerikos poli
tiškiems prasikaltėliams 
£12.40. žodžiu, viskas pavy
ko labai puikiai.

Varde Liet. Darbininku 
Draugystės tariu visiems at
silankiusiems ir aukavu
siems širdingą ačiū.

D. Lekavičius.

WAUKEGAN, ILL.
12 d. rugsėjo buvo prakal

bos L. S. S. 125 kuopos. Kal
bėjo drg. L. Pruseika — 
“Laisvės” redaktorius/ Žmo
nių susirinko pilna svetainė. 
Pruseikos prakalba tęsėsi 
pustrečios valandos. Susi
rinkusieji likosi pilnai užga
nėdinti.

Aukų laike prakalbų su
rinkta $14. Pusė paskirta 
Rusijos revoliucijai, o pusė 
Amerikos politiškiems kali
niams.

Visiems atsilankiusiems ir 
aukavusiems tariu širdingą 
ačiū.
;: Nuo Viedro Lankelis. ■

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

EASTON. PA.
7 d. rugsėjo buvo susirin

kimas L. P. D. Laisvės. Ap
art kitko nutarta ant 30 d. 
rugsėjo arba 7 d. spalių su-

Rusijos Valdiška 
TAUPINIMO KASA

RUSIJOS GOSUDARSTVENNAJA SBEREGATELNAJA KASSA

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

HENRY C. ZARO
Bankicrius užtvirtintas departamento bankų valstijos New York

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

Spcciaii&kas skyrius siuntimo pinigu pabėgėliams j gilumą Rosijos iŠ 
užimtų vokiečiais.

Reikalaukite musų kainų, o tuomi sučėdysi savo pinigus.
Iškirpkite šitų adresų ir užklejokite ant konverto.

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

DYKAI, DYKAI! Ai ištraukiu dantis be skausmo ir veltui 
tiem, kurie duoda taisyt ir naujus ideti. Visas darbas visiškai be 
skausmo. Dr. Chas. Tesehberjr 'yra Kerai žinomas kaipo specialia- 
tau įvairiose atsitikimuose. Ateik ir duok išegzatninuot. Informa
cijos dykai. Mano karūnos ir tiltukai 22 karato. Darbas Rvaran- 
t.uotas. Ofiso valandos: nuo’9 A. M. iki 9 l’.M. Petnyčiomis n.io'J 
A M. iki 6 l’.M. Nedeliomis nuo 9 A.M. iki 1 P. M.
OR. CHAS TLSCHBERG, D. I). S. Liet. Dantistas 
500 Grand St. Kampas Union Ave. Brooklyn, N. Y. 
Kalba Lietuviška, Lenkiškai, Rusiškai- Te). StajtK 3698

čių taipgi nėra. Mat, čia 
neseniai tapo atidarytos 
naujos mainos, tai dar lie
tuviai nespėjo tvirtai apsi
gyventi ir ką nors visuome
nės labui veikti.. Laikui bė
gant gal atsiras ir draugys
čių.

Mainų Vergas.

EASTON, PA.
“Laisvės” N69, aprašyda

mas apie vietos lietuvių vei
kimą, pabriežiau, kad tie L. 
S. S. 42 kuopos nariai elgia
si negerai, kurie dirba virš
laikį, duodami prastą pavyz
dį neorganizuotiems darbi
ninkams.

“Laisvės” No. 73 draugas 
J. Griciūnas, duodamas ne
teisingą atsakymą, išvadina

Nors jūs vaduojatės kapi
talistiškais argumentais,pri
mesdami patriotiškas šven
tes, rinkimų dienas ir kitas 
priežastis, bet juk tos pa
čios nedirbamos dienos ir ki
tų dirbtuvių darbininkus pa
liečia.

Toliaus primenate visokių 
nebūtų dalykų ir sakote, kad 
diskusijos negali vestis įvai
riomis kalbomis. Pirmiau 
reikėjo perskaityti tą kores
pondenciją, o jau paskui at
sakyti.

Taipgi sakote, kad 19 d. 
rugpjūčio pusmetiniame su
sirinkime, buvę diskusijos L. 
S. S. 42 kuopos su lenkais so
cialistais ir pastarieji disku
sijas pralaimėję.

19 d. rugpjūčio buvo pus
metinis susirinkimas ir jo-

mane melagium. Griciūnas • jsu ]enkais diskusijų ne
sako, kad buk tą klausimą bUVOt Tą dieną buvo atėję 
pakėlę tie, kurie visuomet į ]enkų delegatai ir kvietė į 
buyę. ir esą socialistams diskusijas, kurias rengė ant 
priešingi ir nuolatos darą 26 d. rugpjūčio, kad išrišus 
tarpe socialistų betvarkę. vir§iaikio dirbimo klausimą.
Man rodosi, kad L. S. S. 42 
kuopoj nėra tokių narių,ku
rie vien tik suirutes keltų ir 
Sąjungai blogo velytų. Ku
rie prie kuopos priguli, tai 
jiems ir kuopos bei Sąjun-

rengti prakalbas ir užkvies-reikalai apeina. . •
- m ‘ iš Dabar nurodysiu, kaip tas 

Geistina būtų klausimas . buvo . pakeltas.

sakytu aplankyti vietos lie- !n^u? buvo pradėję kalbėti

ti kalbėtoją J. Bekampį iš 
Brooklyno. <
kad drg. J. Bekampis neatsi-

tuvius.
25 d. rugpjūčio buvo pa-1 

rengtas piknikas ir visas 
pelnas nuo pikniko paskir
tas parėmimui Rusijos revo
liucijos. Pelno, rodosi, bus 
keliolika dolerių.

Geistina, kad laisviečiai ir 
toliaus darbuotųsi dėl visuo
menės labo.

Mažas Vieversėlis.

HOLYOKE, MASS.
Nors čia lietuvių randasi 

nemažas būrelis, bet jie ab
soliutiškai nieko neveikia 
ant visuomeniškos dirvos. 
Teisybė, yra ir taip vadina
mų pirmeivių, bet ir tie 
snaudžia. Vadintis pirmei
viais ir miegoti tokiame 
svarbiame momente, kaip 
dabar, tai jau didelė gėda. 
Tuo tarpu klerikalai jau rū
pinasi sutverti vyčių kuopą. 
Ar tai gražu bus, kuomet 
vyčiai veiks, o1 męs žiūrėsi
me?

Taigi, draugai, prie dar
bo!

Z. P. Kel-lis.

VAN VOORHIS, PA.
' čia lietuvių randasi nema
žas būrelis; visi 
gyvena. Mat, dūšių 
jas išvažiavo, tai r’ ra 
žmones kurstyti.

kam

Dabar nurodysiu, kaip tas

Bet tą dieną lietuviai neatė
jo ir diskusijos neįvyko. Da
bar kįla klausimas, kuo jūs 
rėmėtės rašydami, kad len
kai diskusijas pralaimėjo?

Iš visko aiškiai matosi,kad 
melagiaus vardo aš neužsi- 

j tarnavau ir bereikalingai jį 
man primetate.

Mažas Vieversėlis.Lenkai socialistai jau pir- 

kad lietuviai dirbdami virš
laikį, laužo tą, ką darbi
ninkai pirmiau iškovojo — 
8 vai. darbo dieną. 12 d. žymi savo darbeliais, 
rugpjūčio, po jūsų prakal- taruoju laiku tūlas vaikinas 
bai, tūlas kuopietis užklausė, atvažiavo pas savo pažįsta- 
ar socialistai gerai daro; mus į svečius. Pastarieji pa
dirbdami viršlaikį? Jūs gi,matė, kad svečias turi $300, 
pasakėte, kad į tą klausimą ’ tuojaus jį nugirdė ir pagul- 
atsakysite 19 d. rugpjūčio. į dė. Ryte vaikinas apsižiū- 
Su kokiais išrokavimais ati- rėjo, kad netik pinigų netu- 
dėjote tą klausymą ant to-‘ri, bet ir laikrodėlio vertes 
liaus— nežinia. Minėtose, $20. Pradėjo bėdavoti, bet 
prakalbose kalbėjote tik ap
sigindami save, nurodinėjo- 
te, kad jūsų gyvenimo aplin
kybės blogos ir priversti e- 
sate dirbti viršlaikį. Apart 
to, pasakėte, kad tuo klau
simu privalo rūpintis unijos.

Dabar savo žodžių išsiža
date ir kitą vadinate me-

N. S. Pittsburgh, Pa.
Mūsų lietuviai visur pasi-

Pas-

Toliaus aiškinate, kad ne
išdirbate pilno laiko, nes gir
di, išskaitliavus patriotiškas 
ir kitas nedirbamas dienas, 
tai vidutiniškai išeina tik po 
40 dol. į savaitę. Toliaus 
sakote, kad šiemet jau ne
verčia viršlaikio dirbti; pe
reitais metais buvę kitokios 
aplinkybės, jeigu darbinin
kas nedirbdavęs, tai į jo vie
tą kitą pastatydavę.

Vadinasi, patys prisipažį
state, kad šiemet ^viršlaikį 
dirbate iš liuoso noro, nei 
keno neverčiami.

šeimininkas, pas kurį nakvo
jo, gynėsi, nieko nežinąs. Pa 
galios vaikinas patraukė jį 
teisman, šeimininkas pa
matė, kad bus blogai, tai pri
sipažino prie kaltės,' sugrą
žino vaikinui pinigus ir dar 
užsimokėjo $50 bausmės.

Jeigu taip būtų pasielgęs 
socialistas, tai|katalikai bu
tu sukėlę baisų lermą, bet 
dabar atliko savo žmogus, 
todėl ir tyli,tartum nieko ne
žinodami.

A. Simonaitis.

RED. ATSAKYMAI.
E. F. Balchunas, Pontiac 

Mich. — Jeigu 
mas tilpo “Keleivyje”, tai 
atitaisymą reikia siųsti
“Keleivį.”

B. J. Saulės Draugui, Co 
urney, 
korespondentais nevedame 
jokios polemikos.

Garso



SERGANTIEJI!

pilvo, širdies, plai

nervų ir
Orakulas)

APTIEKA

SOROLJOKŪBAS KANCTEEn

ŽODIS

Antra

TeL 2372 Greenpoint.

ornisiai

DENTISTAS

New
Ma»-

reda-
pas

Naujausios mados dideliame 
pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pijanus.$1.08 

1.06 
1.08 
50c.

74—€0 Walk 
taffton St., 
New York

IŠRADIMUI 
reikalaudami 
KA IŠRAST

tau- 
cici- 
kad

•r. Richteri* 
PAIN 

EXPELLEF

SPEŠEL TELEGRAMA 
PONUI ORAKULUI.

$1.00 ANT 

savaites

gyvastį ir paaii* 
(lydau per 20 metų 
tu didžiausiomis pa-

Reikalingas aktorius su is 
t oriškais drabužiais.

Tūlo teatro direktorius sa

Orakulo prierašas. — Jei
gu jūs po tų cigarų taip bai
siai dvokiate, tai, veikiausia, 
jums italai užfundino ir čes
nakų ir jūs, cigarus rūky
dami, juos graužėte.

Orakulo paaiškinimas. — 
Nuvažiavęs į Afriką į negrą 
nepavirsi, bet tavo protas | 
pasidarys tokis pat, kaip to 
kalbėto jaus Račkaus. Tai
gi, jeigu nori, kad taptum 
lygus Račkui, važiuok į Af
riką ir pagyvenk keliatą me
tų su jo draugais-bezdžionc- 
mis.

nemalimas, dis 
skaus 

išpūtimas, diegliai šo

JUOKŲ 
KĄSNELIAI

Tel*pk*«* 18* €r**npaiat
Daktaras J. MISEV1ČE

Specialistas Širdie* Ir 
Plaučių Ui«.

Nua 8—10 ryta
Nuo 12—2 po piet
Nuo 6—8 vakare.

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

P’AlH-EXPntER 

'«% ALCOHOl 
įFMmCRTmCo 
k. iąkmio - 
UnewyorkJ!

Pristatom i namus Ir 
mas apielinkes, Jersey
York, Central Broklyn, 
peth, ir tt.

MACYS & MARGIN
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

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

CAFE. Pa
keleivingu* 

priimam ko- 
nogražiaa- 
aia ir vina- 
tloK teisin
ga rodą.

8IDLAU8KA8
tptiekorius ir Savininkas 

T26 Broadway, kamp. C Street
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel, So. Boston, 21014 ir 21018-

—Man reikalingas akto
rius, kuris turi nuo savus is
toriškus drabužius.

—Aš tik vieną eilę turiu 
atsiliepia

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 
pepsija, diegliai 
m ai 
nuošė, krūtinėje ir nugaroje, 
užstojimas gerklėje ar krū
tinėje ir t. t. Tas paeina 
nuo nereguliariško ir ne- 
normališko skilvio. Geriau
sias vaistas, kuris apsaugo-

* B ii v o atbėgę į svetainę ir 
cicilikai, bet ten nuo tautiš
kų cigarų taip dvokė, kad 
jie negalėjo nei Į vidų įeiti.

Męs manome, jeigu visuo
met rūkysime tautiškus ci
garus, kuriuos mums fundis 
italai ir lenkai, tai nei vienas 
prakeiktas cicilikas prie mū
sų negalės už pusės mylios 
prisiartinti.

Tautiškas Vaikas.

prašalina — tai Provizo
riaus Vinco J. Daunoros 
TREJOS DEVYNERIOS 
arba TREJANKA. Tai ne- 
įveikimas ligų priešas, o 
kartu mūsų draugas. Rei
kalaukite to draugo pas a- 
gentus arba tiesiog prisiųs- 
dami 50 centų pačtos ženk
leliais. Vincas J. Daunora, 
Provizorius, 229 Bedford 
Ave., Brooklyn, N. Y.

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ Ii 
PRIEŽASTIES LIGOS?

Diena po dienai, metas po metui 
užsimu gydymu sergančių žmonių. 
Persistatykite san, kiek aš išlydžiai* 
kiek paiinksminaa gyvenimų. Jeiga 
jumis gyvenimas įkirėjo vartojant 
visokias gyduoles ir jaučiatės nno- 
lat blogiau .tuomet, nieko nelauk- 
damas, kreipkitės pas gerai sapran- 
tantį daktarą ir specialistą

1)R. LEONARD LANDES
Jis jums be pinigų patars, ką da

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligą 
visokias ligas 
sėkmėmis kaip

tokių drabužių,
vienas aktorių.

—Kokią,
—Labai seną... Adomo

Kepa geriausią duoną iš 
Cystų ruginių miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poki- 
liama ♦«,*•*.*

Sutaisau receptus bu didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. 
Tai vienatinė lietuviška aptie- 
ka. Bostone Ir Massachusetts 
valstijoj Gyduolių galit gauti, 
kokios tik pasauly yra varto
jamos. Galit reikalaut per lai
škus, o aš prisiųsiu per expre-

DU OFISAI:
189 GRAND STREET A.

I’ricš Comedy Theatre

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

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

TRAUKIMAS BE SKAUSMO, — 
MA N O SPECIJ ALIŠK UM A S.

Auksinės kepuraitės — $5 ir augščiau.
Tiltukai (Bridge teeth) — $1 ir augščiau.
Užpildymas auksu — $1.00 ir augščiau.
Užpildymas sidabru — 50 c. ir augščiau.

KALBAME LIETUVIŠKAI IR LENKIŠKAI.

CEIS1.NG1AUSIA ĮjiEiU 
K3 WYTHE AVE kamp. Ne. Įsi t 

BROOKLYN, N Y, 
felephene GriMUpoiat MII.

—Nenoriu 
gras.

—Bet juk tarpe tavo ir 
mano vežimo yra didelis 
skirtumas!

—Tame ir dalykas, kad aš 
pasikinkęs asilus važiuoju,o 
tu juos susisodinęs į savo 
vežimą po miestą vežioji.

Dievmaldingas žmogus.
Sykį protestonų kunigas, 

bekalėdodamas, užėjo pas 
žmogelį, bet namie buvo tik 
vienas vaikutis. Ant stalo 
buvo padėta didelė, skuri- 
niais apdarais, biblija. Ku
nigas labai nudžiugo, nes 
persistatė sau, kad čia gyve
na dievobaimingas žmogus 
ir pradėjo su vaikučiu kalbė-

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

Didelis skirtumas.
Politikieriai nusamdė au

tomobilių, susodino į jį kelio 
liką vyrų ir liepė juos ve
žioti gatvėmis. Pastarieji 
gi šaukė, kauke ir švilpė, 
kaip Įmanydami. Taip jiems 
bevažiuojant, užsivijo neg
rą, kuris važiavo pasikin
kęs porą asilų. Automobi
lio valdytojas, norėdamas 
negrą pajuokti, prabilo:

—Sveikas, ar nesutiktum 
lankėsi vežimais mainyti?

IŠRADĖJAI (
JEIGU NORITE GAUT PATENTĄ SAVO 

TRUMPAM LAIKE IR JĮ PARDUOT, rafiykite 
DYKO PATARIMO ir “VADOVO IŠRADIMŲ, 
IR KAIP UŽPATENTAVOTI” ir rašytą GVARANČIJĄ. Bin- 
dymai ir egzaminacijos modeliu arba braziniu darome DY
KAI. Ofisas mūsų randasi T7*'1 Jngton’e, kur yra Depart- 
mentas Patentavimo.

AMERIKAN EUROPEAN PATENT OFFICES (L. E.) 
256 Broadway,. New York, N. Y.

Greitai pajuodo.
Kartą čigoną patiko dide

lė nelaimė—mirė jo tėvas. 
Nuėjo pas vietos kelboną, 
kad jis apsiimtų palaidoti. 
Kada čigonas įėjo į kleboni
ją, kunigas prabilo:

—Ką sakysi, žmogeli?
—Mane patiko didelė ne

laimė, mano tėvas numirė, 
guli, kaip balčiausia drobė, 
nieko nekalba ir nejuda. Ar 
klebonas nesutiktum jį pa
laidoti?

—Gerai, palaidosiu,bet tu
rėsi užmokėti dvidešimts 
penkis dolerius.

—Kaip, dvidešimts penkis 
dolerius turėsiu mokėti už 
palaidojimą to juodžiausio 
čigono, kuris visą savo amžį 
vagystėmis užsiėmė? — su
šuko čigonas.

Tautiškas Vaikas.

F. MAS1ULEVIČIUS ir SUNAI, Savininkai.
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, N. Y

Scranton, Pa. — Žinai, ką, 
ponas Orakule (dar nieko 
nežinau
tau noriu pranešti, kad mū
sų, lietuvių, tauta kįla, kaip 
ant mielių. Mat, męs, tikri 
Lietuvos sūneliai, iš visų pa- 
jiegų stengiamės ją iškelti 
daug augščiau už kitas 
tas. Tik tie prakeikti 
likai visuomet šaukia, 
męs nieko neveikiame.

Štai, 8 d. rugsėjo sušau
kėme visuotiną savo sūnų 
susirinkimą, kad apkalbėjus 
savo tautos reikalus. Pir
mininkas atidarė susirinki
mą ir perstatė vieną šunelį 
(argi neturėjote jau žmoge
lio? — Orakulas) ir reikia 
pasakyti gabiausį iš visų,pa
kalbėti. Tas mūsų genijus 
apznaimino, kad mūsų tau
ta dąr randasi apačioj žydų. 
Ant Penn avenos žydų esą 
tik penki šimtai, o jie turį 
savo aldermanus, policma- 
nus, teisėjus, gatvešlavius ir 
kitokius viršininkus, o lie
tuviai nieko neturi. Todėl 
dabar reikalinga esą pakal
bėti ir perstatyti vieną lie
tuvį į aldermanus. Lietu
viams padėsią italai ir len
kai, nes ir jie jau pritaria 
lietuviams ir greitai prie jų 
prisirašysią.

Ir štai italai ir lenkai už
fundino mums kelis baksus 
tikrai lietuviškų cigarų. Ir 
kada męs užsirūkėme tų ci
garų, tai visus apėmė tau
tiška smarvė arba, manda
giau pasakius, persigėrėme 
tautiškais kvepalais, kad ir 
dabar negalime ant gatvės 
pasirodyti. Ir jeigu tik ku
ris pasirodome, tai praeiviai 
tuojaus nosis į saujas grie-

—Kaipgi, tankiai, du sy
kiu į savaitę. Be jos nega
li ir apsieiti.

—Ar daugiau kokias kny
gas vartoja?

—Apart biblijos nevarto
ja, nes kada skutasi barzdą, 
tai užtenka vienos bilijos 
britvai išpustyti, — atsakė 
vaikas.

čių jaknų ir tt.
Dėl gydymo nervų ir lipi

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

DR. LEONARD LANDES
Gfiso vai.: nuo 10 vai. ryto Iki 8 

vai. vakare, šventadieniais nuo 16 
v. ryto iki 4 vai. po pietų.
140 E. 22nd St., Lexington ir

3rd Ave., New York City.

Telephone 2639 South.
Dvi puikios užeigos:

'LIETUVIŲ MOTELIS
Kuriems yra reika'as apsistoti, čie 

nai galima gaut nakvynę arba ir ii 
gesniam laikui gyvent.

Taip-pat puiki
*11)

i am s

svetainė (Palac> 
koncertams, teatrams, b» 

susirinkimams ir Bailini

“ANKOR” 
nuo Reuma

tizmo, HUStit 
gimo sąna

riuose ir ra* 
menyss.
Tikrasis par 

siduoda pake 
lyje šičia nu 
pieštame. Ai 
nešk visus pa 
kelius, kuri< 
nebus užpe- 
čėtytl su 
“ANCHOR” 
35 if 65 centu 
aptiekose ir 
tiesiog nuo

F. AD. 
RICHTER A

vimyniškas Linimentas.
Kiekviena šeimyna privalo laikyti gerą linlmentą ir 

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

Brangus Orakule! Paaiš 
kink man šį dalyką, tai ai 
tau gerokai užfundysiu. Ne 
seniai mūsų apielinkėj — N 
S. Pittsburg, 
Račkus su prakalbomis ir 
aiškino apie žmonių rasses. 
Jis pasakė, kad negrai juodi 
todėl, kad jie gyvena Afri
koj, o lietuviai balti todėl, 
kad gyvena Lietuvoj; italai 
judesni už lietuvius todėl, 
kad gyvena Italijoj, o chi- 
niečiai juodesni už italus to
dėl, kad gyvena Chinijoj.

Aš buvau pasirengęs va
žiuoti į Afriką, bet dabar 
susilaikiau, nes bijau, kad 
nuvažiavęs nepavirsčiau ne
gru, t. y., ir mano kailis ne- 
pajuostų.

Taigi, brolau Orakule, pa
sakyk man, ar aš galiu va
žiuoti Afrikon ir ar nepa
virsiu į negrą?

GRABORIUS (Cnd.Uak. r) 
LAIDOTUVIŲ D1REKIOKI LS 

ibalsaniuoju ir laidoja uumininiBi 
ant visokių kapiniu, 

Parsamdau Automobilius Ir Kari# 
tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip 
pasivažinėjimams

Ofisai:
144 N. 5th S‘, /64 FRONT ST
Brooklyn, N Y C Brooklyn, N V

l'eiephono 78'17 Main

apsireiškia esijs stebėtinai pasekmingu 
nuo giltino pilvo ir tarnu, ger- 

(f 1 klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 

jį 3 šalčio (/aivoje, ci t., eit., Sulai- 
Bumas isdirbėju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje imi* pusę šimtmečio 3'jc. 
UŽ boiikutę visose aptiekus,.-, 
arba galite užsisakyti tiesiai iŠ
F. AD, KICtITER <& CO.

74—£0 Washinctoo Street, Ken York.

tel. 2320 Greenpoint

J. GARŠVA

AR NORI VALGYT GERĄ DUONA

GARSAS TOSU" KEPTUVE

J. BULOT, Savininkais
3rd Ave., So. Brooklyn, N.) 

Tarpe 22 ir 23 Sts
užeiga:
CAFE SU SVETAINE

RESTAURANTU
J. Bulot, Savininkas,

305—3rd Avė., kampas 28th R.
SO. BROOKLYN, N. Y.

Tel. 3967 Sout)

VERA’S WAFERS FOR HEADACHE & NEURALGIA
< r;. tke .•< nuo Galvos Skausmo ir Neuralgijos) atneša greita RR

•vinitna Kama 25 centai ui dėžutę su 12 plotkelių su milteliais.

Pirkite Scveros Gyduoles vietinėse aptiekose, reikalaudami tiktai "Severos” 
•įtg išdiibintų, arba užsisakykit tiesiog, jeigu tikrų negalite gauti. ***

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA

i'r<jm;ka 25 c., 50 c., ir $1.00.
Ir visokias kitokius gyduoles nu® 

idsokit) ligų, kurios čia dar nepaad* 
lėtos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y. ,

orę!
ĮTAISYTAS iš formules- 
recepto; suteikto išmintie- 
gu Egypto zukoninku,

LIETUVIŠKA APTIEKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačtą 
Nuo reumatizmo 
Kraujo Valy'o.F'.s 
‘Ziduri’.' V’-.lv'O'ia

Ištraukiu TA W A I tarpe II Ir 12 
Dantis * IX/Al va( |caBdicną,

kad tuem parodyt, log ištraukiu 
BE SKAUSMO!

Mlnkiti robinlal prisisiurbianti amcgcnla 
kurio tinka kiekviena] burnai. Parsiduo
da žema kaina ir gvarantuoti.
Pilnas aotas dantų.........Ž8.00 ir augliau
22 kt. auka, kepuraite....$5.00
Pripildymas auksu......... $1.50 Ir augSžiau

Kitelio uždėjimas........... $5.00 už dantį
■tpildymaa platina....$1.50 tr augMian 

Pripildymą* sidabru be gydymo.........60e.
w cementu M M ....... JO*.

Dantis egzamtauoju dykai, 
DU J. 61 COLE, Duilttu.

loiMfoMu 8mUn,ąą

VISUOMET PIRKIT
ČEVE RYKUS

Naujausios mados 
PAS

J. MARTINAITI
157 GRAND ST.

BROOKLYN, N.Y.

PUIKUS IŠSINARINIMAMS. P. Pran. Veverka iš Bloomfield. Mont., pr 
neša mums savo laiške iš 16 d. vasario, 1917 rn., sekančiai: “Išsinarinau 
sau kojų kilyje, l.it panaudojus kelis kartus Severos Gothardinišką Aliejų, 

•■kausmas jirėjo viai ir dabar jaučiuosi puikiai”.

y . 22 9 Ę E D F O R D. Av Ej
PASY NORTH 4 T.2*. GATV 69-^5-- -- 

r - ©K VY JN, K Yojlk

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

kalniA- 
rfa* ar Irivokt 
vyriški a 
lai, užei 
mane, o gausi H Y /!/ Y/// 
viską, vertės Kj // ' /j 
savo pinigų.

131 Grand St^
BROOKLYN. N. Y.
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'AR TURI TĄ NAUJĄ' 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

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

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

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

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

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytiškų organų išsivysty- 

jų veikmė ir svarba visame mo- 
; apsivaisini- 
nėštumohy- 

ivtinystė ir jos hygijena. 
•ašoma lytiškos ligos, savi- 
daug kitų įdomių dalykų, 
turi 120 pusi, ir papuošta

' Akušerka;
( ■’i.’iMtRu.ii nu,' .4 W omau.

».. Voljere AfZ
biemiugai atlieki- '.'■»• ,;:tb‘ j

i kIejcjim t*:pgt .ateik t. '

F S t ro piene,.t.1.".": V?.; •
st/ ■ lijtogTi

* te -U tt (O & (j p, £ (J, >. g, v, ,

mas
teries ir vyro gyvenime 
mas; vaisiaus augimas; 
gi jena; i 
'l'aipgi hį 
žagyste i

> Knyga
paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalvkus 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 daugybė įvairiausių dai
nų. Tarp kitų yra nemažai senoviškų, 
kurias mūsų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos

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

' KAINA ūOc.

PHISINGIAU8IA ir GNRIAUHU 
f.lWTITVlfiKA

APTIEKA

Alt VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

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

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

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

KAINA TIK 25c.
Reikalavimu* ir pinigus *iųskite 

šiuo adresu:
F. STROPUS,

6 Loring St,
* So. Boston, Mass.

Severas
Gothard Oil

(Severos Gothardiškas Aliejus). Kaipo gyduolė vie
tiniam panaudojimui, jis nuramina skausmus, skau
dėjimus ir traukučius, ir lygiini gerai tinka gydy
mui nesveikavimų, kaip antai: reumatizmo, neural
gijos, išsisukimų, susidau^ymų, apibrinkimo, sutinimo 
pažandžių, sustyrusių narių akba muskulų.

Kaino : 25 ir 50 centų — visur aptiekose.

Vincas J. Daunora
---------- ---------- A P T IE K O RIŪ S ---------------------
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Norkus, Ig. ’ Liutkevičiaus vardu

Turtų Sekr,

Laisvės” laidos knygos

Moline,

VALDY

Bos

20c

20c.

PO . Maršalka P. Vaitkus,

10c.

Svetimos laidos knygos, 50c

48th

Lietu
Both

49th
Senas

BOth

Nuo pareng

Jonas MATHUS
Vice-pirmininkas

Kuopos
Užrašų rašt.

menesio
St. ir 6th

domavičia
Šūkis, J. Janulevičia, F. Bi 
las, J. Laukininkas, J. Pet 
rauskas, A. Salakas, V. Se

St. Vazenaa 
P. Kutra, P.

,ua ir
a.. S1.OO.
.. *1-25.

P. S. — Tūli draugai klau 
šia, keno vardu buvo pasiųs 
ti pinigai į Petrogradą. Tu-

DRAUGIJOS, KURIOS 
TURI “LAISVĘ” 

ORGANU.

MIRTI N 
BASTILIJA 

V. Paukštys. Jeigu dar kas 
kurios deda- 
jei dar kas 

. kovotojų 
— tad per- 

Kaina.......

A. Gudaitis, J. Stanynas, K. 
Morkūnas, J. Senkus, F. Pa- 
lišauskas, J. Gudelevičia, S. 
Skernonta, A. Vaiciukonis, 
V. Keverta, A. Janusas, M. 
Dranginis ir J. Keizis — po 
25c.; J. Petrikas, J. Slavė
nas, K. Slavėnienė, J. Slavė
nas, K. Slavėniūtė ir J. Sla- 
vėniūtė — po 20 c.; J. Že
maitis, T. Vakalauskas, J. 
Kvederavičia, A. Kuzmic
kas, P. Stanis ir J. Kaštulis 
—po 10 c. Viso labo $44.65.

Herrin, Ill. — D. L. K. 
Vytauto draugystės pareng
tame piknike aukavo šios y- 
patos:

AUKOS RUSIJOS REVO 
LIUCIJOS RĖMIMUI.
Easton, Pa.

Švėgždą $2.00.
Montello, Mass 

vių Piliečių Kliubas aukavo 
$25.00.

Newark, N. J 
bizftičrius $1.00.

Moline, III
Nuo parengto teatro T. M. 
D. ir L. S. S. 179 kuopų pel
nas $6.25.

Westfrankfort, Ill. — Lie
tuvos Sūnų Draugystė — 
$5.00; L. S. S. 73 kuopa — 
$5.00; S. L. A. 191 kuopa — 
$5.00; nuo Dr. A. Montvido 
prakalbų liko $6.60; pavie
nes ypatos aukavo: T. Mig
linas — $1.00; V. Treinis, A. 
Jfeliauskas, V. Baltrukonis, 
J/^aJgaudas, J. Drabišaus-

802 E. Market St.
Susirinkimai atsibūna paskutini pa-

Vapsevich 
Moline. U

K. Kanaverskas —
M. Kučinskas ir J. 

po 15c. Viso

Finansų Sekret. John I. Denkevicz 
108 Fair Oaka Ava., Hamilton, Md. 
Iždininkas A. Pilipauskas,

614 So. Paca St.

$1,200 (4,600 rub.) Visi trįs 
sykiai pasiųsta telegrama.

Liutkevičiaus vardu siun
čiau todėl, kad jis yra Liet. 
Soc. Dem. Partijos komiteto 
narys ir tą patvirtino drg. 
V. Kapsukas, atsiųsdamas 
“Kovai” telegramą. Apart 
to, Liutkevičius plačiai ži
nomas tarpe lietuvių.

V. PauJištvs.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
.DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

1) Kad jisai nematęs ban- 
kos knygučių ant paskutinio 
susirinkimo, betgi centrališ- 
ka valdyba mums prirodė 
sekančiai: kad M. U., turtų 
kontrolės komisijos narys, 
skaitė sumas, kurios turėjo 
būti užrašytos iš bankinių 
knygučių, kurias kaip kiti, 
taip ir centro sekretorius 
užsirašinėjo ir

2) Kad jisai, centro sek- 
Arttorius, neturėjo tiesos už

rašyti procentų, nes jie ne
buvo įrašyti bankos knygu
tėse. Čia mums pasirodo 
tik centro sekretoriaus ne
prielankumas pildyti nutari
mus centrališkos valdybos, 
ką mums prirodė pati valdy
ba sekančiai: procentai 
$45.14 ir $25.39 buvo užra
šyti jau knygutėse, o $40.42 
nebuvo užrašyti, betgi 
visa Centro Valdyba nuta
rė patys aprokavę užrašyti 
ir $40.42 procentų, kaip aug-

.. ščiau minėjome, ant ko ir 
Centro Sekretorius buvo su
tikęs, bet neužrašė. Buvo ir 
visokių kitokių centro sek
retoriaus prirodymų, dėlko 
neužrašė, bet tie jo prirody
mai yra visai tušti, ką męs 
skaitome nereikalingu aiš
kinti A. P. L. A. nariams ir 
užimti bereikalingai vietą 
organe.
Męs, komisijos nariai, rem

damiesi ant nurodytų šiame 
raporte faktų, pripažįstame 
raportą sekretoriaus sauva- 
lišku ir neparašytu pagal 
jam esančią po ranka mede- 
gą arba, kitaip sakant, ne
teisingu. —

Komisijos nariai:
Jonas Blažaitis.

. 4 P. Samulionis
Ig. Savukaitis.

nyįa, F. Kuncmonas ir T.( 
PaSrfauskas — po 50c.; A. J.Į 
Sprindžiūnas, J. K. Mitche- 
lis, A. Ališauskas, F. šiau-

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

NAUJOS KANTIČKOS arba politiškos
giesmės. Kaina........................... •••

NUOSAVYBĖS IŠSIVYSTYMAS. Kal-

Detroit, Mieli
S. S. 116 kuopos $50.00

Elizabeth, N. J.
M. P. S. 4 kuopos
nuo 1 gegužės
$10.16.

Moline, III. — Nuo L. S
S. 179 kuopos $5.00; J. Ja
kutis — $5.00; M. Dučkus,J 
Grambis, J. Savickas, L 
Miškinis, V. Vapsevičius ii
J. ZabllkaS — po $1.00; A. ’Protokolų Sekr. G.qMilinavičius 
Miškinis ir K. Juška — po 
50c. Viso labo $23.50.

Benld, Ill. — Per J. White 
nuo Dr. A. Montvido prakal
bų $11.00.

Philadelphia, Pa. — Nuo
L. R. R. Š. F. Komiteto

Raportas komisijos Augš- 
čiausios Prieglaudos Lietu
vių Amerikoj, išrinktos per 
susivažiavimą ištyrimui 
klaidos tarpe raporto Turtų 
Kontrolės Komisijos ir cen
tro sekretoriaus.

22 d. rugpjūčio męs, ko
misijos nariai, po peržiūrėji
mo atskaitų, atradome se
kančiai: visos įplaukos ir iš
davimai tvarkoj, išskiriant 
klaidą, kur centro sekreto
rius, nežiūrint ant nutarimų 
centrales valdybos, su ku
riais ir pats buvo sutikęs, 
neužrašė procentų už pirmą 
pusmetį 1917 m., 110 dolerių 
ir 95 centų.

Centro sekretorius davė 
sekančius pasiaiškinimus 
priežasties neužrašymo pro
centų 110 dolerių ir 95 cen-

1529 — lOtb
O. Box 80

ganskiūtė, A. Ališauskas, J. 
Klimas, V. Lazauskas, J. 
Brazaitis, S. Mikulskis, V. 
Rugienius, V. Urbonas, J. 
Rimantas, A. Abromaitis,M. 
Baltrukonienė, A. Navickas,

So. 48th et 
tas paskuti 
mėnesio, J

gui. Kam 
LAISVŽS K A 

poema. 1 
LIETUVA SU

41i Wall
Organo prižiūrėtojas A. Petronis 

719 Lincoln .
Susirinkimai atsibtma pirmą 

dėldienį kiekvieno mėnesio, 1010 
Main Street, 1 vai. po pietų.

................ 15c.
o Tumėno

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. 60th Ave., Cicero,Ill. 
Iždininkas F. Lapinski,

P. O. Box 1109, Melrose ParK. 
Iždo Globėjai: W. Janėnas,

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

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

Susirinkimai atsibūna kas trečių 
savaitę kiekvieno mėnesio Frank and

re, Juozo Margelio svetainėje, 60 N 
Main St., Mahanoy City, Pa.

vedu- :,'i - ’’ 
ti. Antia 1

MOTERIŠKĖ IR
tonietis. Dailus pasiskaitymas a- 
pie meile. Tinka kiekvienam, y- 
patingai jaunimui. Kaina.................

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

SOCIALIZMAS—KUOMI JIS YRA 
KAIP J| JKUNYT. Parašė O.Ame- 
ringer, sulietuvino Europietis. 
Šią knygelę patartina perskaity
ti kiekvienam darbininkui — ir 
tn.m, kuris tiki i «oc’P'izmą ir tam 
kuris netiki. Kaina tik.......

DARBO ŽMONIŲ ISTORIJA. Ją. turi 
perskaityti kiekvienas darbininkas, 
kad rauti supratimą koks buvo 
Tikimas '‘n’bo že onitj praeityj ir 
kaip jie km ujo. Kaina ............ I

KODĖL P\ž\v’tA PRIEŠINASI 
StV'l M IZMI 'I ” Verta perskaityti 
kiekvienam, v;«ač tikinčiam žmo-

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

Pirmininkas J. Rulis
321 Edward St. 

Vice-Pirmininkas A. Šimonis,
517 Michigan Ave. 

Protokolu sekretorius O. Valiulienė, 
G22 Hulin St. 

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

Iždininkas S. Buzinskis,
721 Lincoln Avė.

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ 
MAHANOY CITY, PA.

Pirminikas P. Ysoda,
534 E. Mahanoy Avė.

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

A. C. W. of A. LIETUVIŲ *18 SK. 
BALTIMORE, M D.

Pirmininkas K. Matuliauskas, • 
637 W. Lombard St

Pirmininko Pagelb. A. Rulii, 
735} W. Saratoga St.

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

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

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

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

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

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

INKVIZICIJA. Su paveikslais. Apra
šyta visi kunigijos darbai. Kaina 15c.

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

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

PRIEŽASTIS. Kaina ..................... 10c.
MOTERIS Tn SOCIALIZMAS. Labai 

puikus veikalas, todėl turi rastis 
kiekvieno darbininko stubeiėj.
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 .......... $2.60

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

RYMAS. Labai puikus Zolo Roma
ną. Kaina ....... .................. $1 25

Drūtais a.Marais..................... $1.50
PAŽVELGUS ATGAL So<’alogiška?

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

Kaina ........................................... Z5Cw
t

ŽODYNAS lietuviškai - angH’ 
angliškai lietuviškos kalbų 
dalis. Kaina ......... .

12 d. LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 

gegUZeS pasiųsta $1.000 pirmininkas J. Vasilaitis, 
(4,000 rub.); 18 gegužės pa- | W21 La Salle St., Racine, Wh.
siųsta $8.00 (3,200 rub.) jr Vice Pirmininką.
23 d. birželio pasiųsta Raštininkas A. Vegela,

237 Lafayette Ave. 
Gelumbauskas,

920 Jackson S L 
Iždininkas J. J. Juozapavičia,

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

444 Park View 
M. Kavaliauskas.

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

Kasierius F. Vituris, F
330 Taylor All., Phillipsburgh,NJ. 

Kasos globėjai:
A. Biga, 1021 Elm St., Easton, Pa
A. Meškauskas, B6 N. Locust St.

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

Susirinkimai atsibūna kas pirmų 
PStnyčių kiekvieno mėnesio, 8 vai va
kare, Anglų Socialistų svetainėj, 43f 
Northampton St, E*ston, Pa. '

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ 
IR ŠLISSELBURGO ’ 
Parašė 
nežino tų baisenybių, 
siRusijos kalėjimuose 
negirdėjo, kiek laisvės 
žuvo ant caro kartuvių - 
skaitykit šią knygelę

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 dabartino musų dvasiškija 
Ypač patartina ją perskaityti mo

terims. Kaina.......................
GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Jasiukai- 

tis. Tai yra labai smagi apysa
kaitė, kuri atvaizdina liūdna liki
mą Lietuvos tarnaites. Kaina....

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVENIMO 
SIEKINYS, su priedu LYTIŠKOJI 
ETIKA. Labai naudinga knyge
lė. Telpa daug gražių patarimų 

iro vos-

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

Vice-Prezidentas S. MasiuleviČienė,
320 So. llth St., EastonJPa

Protokolų Raštininkas ir organo pri
žiūrėtojas Alek. Vituris,

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

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

Pirmininkė V. Ivanauskiutė.
1452 East 33rd St 

Vice Pirmininkas J. Katkauskas,
5823 Superior Avenue 

Protokolų Sekretorė M. Misevičiutė
1452 E. 33rd St.

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

Kasierius M. Lavinskas,
8120 Cory St. 

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

V. Kvedaravičius
1543 Oregon Ave.

Dainų repeticijos atsibūna kiekvie
ną Seredą nuo 7:30 vai. vakare an; 
Schwab svetainės, 6131 St Clair Ave. 
Mėnesiniai susirinkimai atsibūna kas 
trečią pčtnyčių kiekvieno mėnnesio 
nuo 7:30 vai. vak. antSchwab svetai
nės 6131 St Clair Ave. Knygynas 
randasi N euros krautuvėje, 2047 Ha
milton Ave. Knygos išduodamos kiek
vienų Panedėlio vakarų nuo 7:30 vai. 
vakaro.

Knygius Pranas Tumosas,
8570 E. 72nd St

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

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

mą nedėldienį kiekvieno 
Turner Hall svetainėj, 14th 
Avė., Moline III.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS 
TĖ, MOLINE, ILL.

Valdybos adresai: 
Prezidentas F. Akatckis, 

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

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

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

436—4th Avė. 
Iždininkas K. Juška, 

825—4th Avė. 
Maršalka F. Barauskas 

12201—7th Ave.

Finansų rašt. J 
1320 Lincoln St., Waukegan, Ill.

1939 Fairview Ave., Easton,Pa. Kasierius M. Kairaitis, <
166—10th St., North Chicago, Ill.

I 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, HL 

Susirinkhpid atsibūna kaa trečių 
nedėlių kįekvieno mšnesio 2 vaL po 
pietų LftiosyMa evetainšj, 801—8th 
St 4 Sheridan Rd., Waukegan, IU.

Geriausias, Didžiausias ir šva
riausias saliunas visam South 

Bostone.
[vairus gėrimai ir užkandžiai 
Patarnavimas prielankus. Atsi
lankykite ir persi ik rinkite.

JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkas)

342—344 VV. Broadway 
So. Boston. IMass.

(Dešimts žingsnių nuo Lietu
vių Labdarystės Draugijos Na

mo.

APLA. DR-JOS CENTRO 
BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI:
Centro pirminink. J. M. Maskeliūnas, 

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

1421 Fayette st. Pittsburgh, Pa. 
Centro sekretorius J. B. Miskevičia, 
2135 Sarah Str. S S, Pittsburgh, Pa 
lentro Iždininkas K. Varašis,

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

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

‘ Pittsburgh, Pa.
F. Pikšris. 1881 Penn Avė.

Pittsburgh, Pa.
Kuopų sekretorių adresai: 
1-mos kuopos sekr. A Bartkus, 
1323 Garseli st, N S. Pittsburgh, Pa, 
2 kuopos P Samulionis

P O Box 63, McKees Rocks, Pa.
3 kp. Svipas, No. 11, Welder St.

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

Pittsburgh, Pa.
5 kp. J. W. Bražauskas,

P O. Box 154, Cuddy, Pa.
7 kp. A. žvirblis, 2228 Forbes St.,

Pittsburgh, Pa.
8 kp. A. Paliucis, 2123 Wrights 8

Pittsburgh, Px.
9 kp. A. Budžinauskas,

P O. Box 812, Creighton, Pa.
10 kp. John Shopis, 713 McKean ave,

Donora, Pa.
11 kp. P Alnis, P O Box 434,

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

Millsboro, Pa.

PERSKAITYK! .

•
 Kiekvienas nau

jas skaitytojas* 
kuris užsirašyi 
pas mane “Lal- 

1 svę” ant metų 
ir užsimokės $2- 
50, tai gaus do
vanų knygų ver
tės 1 dolerio ar
ba “Kardą” ant 
metų. Senas 
skaitytojas, ku

ris atnaujins, gaus knygų už 50 C. 
Kas iš neskaitančių dar prisius už 
’’Keleivį” $1,75 gaus knygų už 50 C. 
senas skaitytojas gaus knygų už 25c, 
Kas prisius už “Kovą” $2,00, gaus 
knygų už 75 c, kas prisius už “Kar
dą” $1.00, tas gaus knygų už 35 e. 
senas skaitytojas už 25 c, Kas užsi
rašys “Naująją Gadynę”, kaina me
tams $1.50 tas gaus knygų už 50 • 
(Kas užsirašys “Naujienas” >• 
metų ir prisius $5.00, gaus dovanų 
“Keleivį” ant metų arba knygų «* 
$1.50, senas skaitytojas gaus dova«* 
‘Kardą” ant metų, Kas prisius $1.«» 
už ’’Moterų Balsą”, gaus knygų 
25c, Rašydami pažymėkit, ar esat* 
enas, ar naujas skaitytojas.

Todėl visi užsirašykite tuos lalk* 
raščius per manę. Tiek pat mokėda* 
mi gausite gerų knygų v pasiskaity
mui. Būtinai pasakyk apie tai sava 
draugui ir pažįstamui Knygas duosi* 
tik “Laisvės” laidos.

Pinigus siųskit šiuo adresu:
J. POCIUS, ,

VYRŲ IR MOTERŲ APSVIETOS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL.

Valdybos adresai: 
Prezident K. Adomaitis, 

1412 So. 49th Ava. 
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. 
Kasos Globėjai: 

Ona Elterman, 
1533 

Zuzana Gulbinienė, 
1531 

Marijonh Dolan, 
1533 

Maršalka T. Bartkus, 
1500 

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

1V1
. $6.00

PASAULIŲ RATAS. As*mllOmiškas 
aprašymas musų -aulinės siste
mos. Kaina .......................... 25c.

NEŽUDYK. Dran.oc vaizdelis. Skiria
mas vaikam.- Kaina .... .... 10c.

MORALYBĖS isSIVYSTYMAS. Apra
šyta. koks buvo doros supratimas 
senovėj ir kaip jis vystosi Kaina 25c.

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

LODEI. Aš NETIKIU 1 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 .....................................  75c.
Su apdarais ................................ $1.00

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

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

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

GALUTINIS KLESŲ JCOVOS 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.. ....
PILINIEČIAL Sceniškas veikalas. Kai

na. .................. ......................

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

Pirmininkas P. Kardokas,
122 Court St 

Pirmininko pagelbininkas S. Morkis, 
255 Bond St 

Nutarimų Raštininkas S. J. Liutkus, 
249 Pino St 

Turtų raštininkas J. Kentrus,
111 Pine St

Iždininkas J. Juozapaitis, 
234 Clark PI. 

Iždo globėjai: V. Budriukė, 
108 Insleo PI. 

S. Yuškaitč, 117 Magnolia Ave.
Maršalka J. Brūzge, 

129 Pine St.

;SURhŠAS KNYGŲ, KURIAS SALIMA GAUTI ® 
I........ “LAISVES" KNYGYNE. . . . . . .„„į

Pirmininkas A. F. Sabeckie, 
802—8th

K. Dimša, 
812—-8th

Masiliūnas, 
922—10th

Waičis,

NlIO L. Maršalka L. Andriuškevičius, 
- $5.00

valiauckas, F. Raudonaitis, 
M. Lapinskas, Benis Jaras, 
F. Ceseika — po $1.00; L. 
Molis, V. Janulevičia, V.Gu- 
dišauskas, Alekas Skimutis, 
J. Vaškelis, V. Vaičiulis —| 
po 50c.; F. Šalna, M. Petke-j 
VlČia, J. Serkanas, Sam Lo- Prot. Raštininkas A: Ramauckae, 
uis — po 25c.; E. Warght-

$50.00.
Springfield, III. — Lietu-, 

vių Ūkčsų Draugystė$10.00; 
pavienės ypatos aukavo se-| 
kančiai: J. Žvingila $1.00; L. j 
Kasparas, Jonas Bermackas Kasos globėjai 
A. Urbauckis, Misukevičius 
ir Juozas Bermackas — 
50c.; P. Bagdžiūnas 35c 
Raulinaitis, K. Uleckas, F. 
Vladas, M. Mulerckis, V. 
Brundza, A. Mauragis, V. 
Šiaudis, V. Laziskas — po 25 
c.; smulkių — 85c. Viso la
bo $16.95.

Livingston, III. — S. L. A. 
130 kuopa $10.00.

Dorrisville, III 
Keršį buvo susirinkimėlis. 
Svečiai aukavo sekančiai: O. 
Keršienė, J. Keršis ir A. Bo- 
kas 
A. Raugelis, A. Keršis, K 
Stadalninkas, K. Barkaus
kas ir 
po 25. 
Gražiulis 
$3.30.

Waukegan, Ill. — S. P 
Liet, skyrius per L. Prūsei 
kos prakalbas $7.25.

Burlington, N. J, 
kolaitis — $5.00.

Montello, Mass 
Neverauską $8.35.

Akron, Ohio. - 
susirinkime surinkta $12.50

Troy, 
252 kuopos susirinkime su
rinkta $10.50.

Viso suaukuota $313.76. 
Viso labo kasoj randasi 
$436.40.

Buvusioji ledų ga- 
nionių ateitis bei pra- 

Kaiua ................................ ^6c.
’arašt' R. G. Ingersoll, ver-

!•’( rdinand de Sainogita. Joje 
aprašyta vi a velnio istorija, jo 
darbai ir galybė. Kaina ...............

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

IŠVOGIMAS IŠ PAVIA KO 10 KALI
NIŲ.......................................................... 20c-

RAUDONAS JUOKAS. I’arašė 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 besiplčtojimas 
senovėj. Kaina.............................

VOKIEČIŲ KAREIVIO KARĖS AT
SIMINIMAI. Tai yra įdomiausia 
Knyga, kurioje atvaizdinta baisio
sios Europos karės paveikslai ir 
kokią įtekmę karė daro ant k*" 
reivių dvasios. Kaina.............

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

TYME. Parašė švenčioniškis. Mei
lės istorija ir Jos vystymasis, pra
dedant nuo primityyio žmoi 
užbaigiant šiandieniniu. Ka:

Apdaryta.. ................. ..

1025 East Pine St.
Finansų Rašt. P. Petčiulis, 

1227 E. Pine St.
NlIO L Iždo trustisai: A. Račkauskas, 39 

’ — 10th St., J. Baukus, 1121 E. Maha
noy Avė., J. Mickunas, 819 E.Pine St



VmtNtS ŽINIOS.
“Laisvės” direktorių susi

rinkimas.
Seredoj, 26 d. rugsėjo, bus 

mėnesinis susirinkimas“Lai- 
svės” kooperacijos direkto
rių. Pradžia 8 vai. vakare. 
Visi direktoriai malonėkite 
susirinkti, nes daug turime 
svarbių reikalų.

V. Paukštys.

Prieš rinkimus.
Sekantį menesį Didžiojo 

New Yorko gyventojai rink
sis majorą ir al dermanus.

Republikonai ir demokra
tai (fuzionistai) tikisi pra-

rekordų ir už sugandintą re
kordą išskaito po $1.00 iš al
gos. Per savaitę pasitaiko 
sugadinti apie šešis rekor
dus, vadinasi, algos gauni 
tik 12 dol.

Darbininkai pamatė, kad 
prie tokių darbo aplinkybių 
negalima toliaus dirbti, išė
jo į streiką.

15 d. rugsėjo buvo darbi
ninkų susirinkimas, visi su
sirašė ir padavė reikalavi
mą, kad po $2 pakeltų algų 
ir už sugadintus rekordus 
neišskaitliuotų. Kaip tik bu
vo paduoti reikalavimai 
kompanija 17 d. rugsėjo 
prašalino 6 darbininkus, ku-

PERSKAITYK TUOJAU!
R. G. INGERSOLL’O

KNYGA

VELNIAS
vertB

FERDINAND de SAMOGITIA

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

Kaina 20 Centai

PIRMA
LIETUVIŠKA APTIEKA LAWRENCE

IR APIELINKfiJ

Gyduolės nuo plaukų slinkimo, sustabdo galvos niežėjimą, išvalo pleiskanas iš galvos, duoda stiprumą 
plaukams. Gydulčs kaina 50c ir $1.00. Plaukų sti-printojas 50c. ir $1.00. Shampoo ir plaukų stiprin- 
rintojas 50 ir $1.00.

PASIPUOŠIMUI REIKMENIS: Perfumai po 
Pauderiai, miltai ir įvairus pasipuošimo dalykai.

r t. t. Francūzijos perfumai nuo $1.50 iki $5.00.

Mūsų aptiekoj galima gaut visokių gyduolių, kurių surašą iš dalies čia

vesti senąjį majorą Mitchell. 
Už jį varo agitaciją visi 
stambiausi kapitalistų laik
raščiai, kaip tai Sun, Times, 
World, Eagle, Herald ir t.t.

Tammany kandidatas į 
teisėjus Hylan remiamas 
daugiausia airių ir vokiečių 
patriotų. Jisai žada gana 
daug pagerinimų, bet tie pa
žadai tai sapne radiniai. Hy
lan stoja už tai, kad miestas 
valdytų gatvekarius, orinius 
ir požeminius kelius ir, abel- 
nai, visas visuomeniškas 
reikmenis ir patogumus.

Socialistų Partija stato 
savo kandidatu drg. M. Hill- 
quita. Net kaitalistiški po
litikieriai pranašauja, kad 
už socialistus bus paduota 
milžiniškas Udsų skaičius; 
laukiama, kad už d. Hill- 
ąuithą bus paduota bent 
100,000 balsu.

rie buvo išrinkti į Komitetą.
Buvo išrinktas antras ko

mitetas, bet kompanija į tai 
neatkreipė jokios atydos ir 
darbininkai priversti buvo 
išeiti į streiką.

Nors ten dirba penkių tau
tu darbininkai, vienok laiko- 
kosi vienybėj ir reikia tikė
tis, kad streikas bus laimė
tas.

M. K.

Marcinkevičius išstojo 
iš kompanijos.

Mus prašo pranešti, kad 
John Marcinkevičius, kuris 
svkiu su P. Mačiu buvo kom
panijoj ir turėjo rakandų 
krautuvę po N200 Grand

Miiiiiiiiiiiinimiinninniimiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiifflnim
iHuiuiiiiiiiiiHiHiiiiiHniiiiiiiiiiiniiHiiimiiHiiiiuiiuiiiiLiiuiiiJHiiiuiiiiuiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiiiiiiiuiiiiiiUilllilIlIlIlIiniHimUlilIlIlIUmMUMiUiimumUUia

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.

• nevirinimo pilvoAš kentėjau nuo ir

John

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- 
kose, o kur negali gauti, kreipkis į

iš kompanijos. Tame bizny
je pasiliko vieni Mačiai bro
liai. Nuo šio laiko Marcin
kevičius su Mačiais, o jie su 
juomi nieko bendro neturi.

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

SALUTARAS CHEMICAL
INSTITUTION

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

1769 S .Halsted St.,
Chicago,

Tel. Canal 6417
III.

atsilankė 
drg. J. Kačergius, kuris vyk-

• sta iš Pittsburgo į Cambrid
ge, Mass. Tenais drg. J. 
Kačergius žada dirbti vietos 
kooperacijoj.

$10,000 socialistų agitacijai.
Lietuviams kriaučiams 

bus įdomu sužinoti, jog jų 
unija Amalgamated Cloth
ing Workers nutarė paskirti 
$10,000 dėl Socialistų Parti
jos agitacijos rinkimų lai
ke. Tas paYodo, kad kriau
šių unija remia dabartinį 
socialistų partiją ir neprita
ria partijos šmeižikam iš de
šinės ir... iš “kairės” pusės.

Kriaučių unijos vadovai, 
ypač stoja už M. Hillquit, 
kuris Amerikos Soc. Parti
joj eina viduriniu keliu.

Pranešimai.
27 d. rugsėjo, Palace Hall, 

93 Grand St., bus susirin
kimas L. D. L. D. 1 kuopos. 
Visi nariai malonėkite atsi
lankyti, nes turime daug 
svarbių reikalų. Taipgi 
šiame susirinkime bus ren
kami dėl baliaus ir koncerto 
darbininkai. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

Sekret. S. K. Laurinaitis.

Koncertas ir balius.
Nedėlioj, 30 d. rugsėjo, 

New Plaza Hall, kampas 
Grand ir Havemeyer St., 
Brooklyn, N. Y., bus puikus 
koncertas ir balius Lietuvių 
Darbininku Literatūros 
Draugijos 1 kuopos. Daly
vaus ir “Aido” choras. Pra-

swame

NUSTOS GALVOS SKAUDĖJIMAS, I 
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 
tarpe Lorimer ir Leonard St.,

Brooklyn, N. Y.
St.

Įsteigta nuo 1902 m.

Pajieškau švogerio Antano Vait
kaus, Kauno gub., Baseinų pavieto,
Viduklės parapijos, Aukškelių kai
mo. Girdėjau, kad gyvena E. St. Lo
uis, 111. Kas žinot, malonėkit pra
nešti ar jis dar gyvas.

J. Banis
Box 757, Monessen, Pa.

Pajieškau Ant. Buzaučiaas, Kauno 
gub., Panevėžio pavieto, Linkavos pa
rapijos, Pakalniškio kaimo. Meldžiu 
atsišaukti.

P. A. Lukoševičius 
1114 Ridge Ave., Philadelphia, Fa.

J. A. KATKUS
Užlaikau visokių knygų ir kitokiu 

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

Krautuvė atvira nuo 7 iš ryto 11b 
12 vidurnakčio.

Toliau gyvenantieji galit kreipti 
laišku šiuo adresu:

J. A. KATKUS
2204 Forbes Sf, Pittsburgh, Pa

Gyvasties Balsamas .. 
Nervų stiprintojas .. . 
Vaistas nuo vidurių .. 
Nuo Kosulio .................
Nuo gerklės skaudėju.. 
Skilviuos Proškos .........
Pigulkos dėl Kepenų . 
Nuo galvos skaudėjimo 
Nuo kojų nuospaudų .. 10 
Nuo dantų gėlimo ...........
Nuo peršalimo .................
Plaukų Stiprintojas . . 25c.

... . 75c. 
50c.-$J.00 
50c.-$1.00 

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

25c. 
25c. 
25c. 
10c. 
25c. 
50c.

25

ir

ir

Puplaiškės dėžutė .................
Bezdai, dėžukė .....................
Liepos žiedai, dėžukė .........
Ramunei, dėžukė .................
čemeryčiai, dėžukė .............
Imbieras, dėžukė ...................
čiobreliai, dėžukė .................

Taipgi daugybė kitokių

25c.
25c.
25c.
25 c.
25c.
25c.

Linimentas arba Expellens 35c.
Analharynas plovimui .........  25c.
Nuo kirmėlių ......................... 25c.
Dėl išvalymo soliterio .......  $3.00
Kraujo Valytojas ............... $1.00
Dėl lytiškų ligų ......... 50c-$1.00
Nuo reumatizmo ........ 50c-$1.00
Nuo kojų prakaitavimo ... 25c.
Gydanti mostis ..................... 50c.
Antiseptiškas muilas .............  25c.
Anliseptiška mostis 25c-50c-$1.00 
Nuo dusulio ................... 50c.-$1.00

Proškos dėl dantų ................ 25c.
Nuo kosulio dėl vaikų ...... 25c.
Kastorija dėl vaikų ........ 10-25C.
Nuo viduriavimo ........*..... 25c.
Kraujo Stiprintojas .... 50c.-$1.00 
Gumbo lašai ... ......... 50c.-$1.0Q
Nuo plaukų žilimo..........50c.-$1.00
Blakių naikintojas ............. 10c.
Karpų naikintojas ............... 10c.

ir daugybė kitų.

LIETUVIŠKOS GYDUOLĖS.
losuklė, dėžukė . .. 
Cincibiras, dėžukė . 
Trukžolės, dėžukė . 
(lumhažolės, dėžukė 
Mėtų, dėžukė .......
Šalavijų, dėžukė .. 
Cinamonų, dėžukė

25c.
25c.
25c.
25c.
25c.
25c.
25c.

gydančių žolių galima gauti mūsų aptiekoje.
$1.00, dėl kraujo ir abelno stiprumo (Jatul’s) “In Terra1’ 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: 
kosulio — 25c ir 50c.

Vietiniai lietuviai su receptais ateikite pas mus.

Kokių tik reikia Jums gyduolių, rasite pas mus. Kreipkitės:

Brelukų, dėžukė ................... 25c.
Kmynų, dėžukė ...........   25c.
Safronų, dėžukė ................... 25c.
Anižių, dėžukė ....................... 25c.
Apynių, dėžukė......................  25c.
Kraujo valytojas ................. $1.00

(Jatul’s) Tab. Tonic Comp. 
$1.00. Tas vaistas yra stiprintojas 
bonkų $9.00, už 6 bonkas $5.00, už

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

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

Jums reikalingus daiktus persiusime per expres. ą.

814

Iki

JOSEPH LIPMAN, M. I»
Specialistas moterų ligų

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

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs iiL 

riame ir pasakome visas ligas ir pa 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusieMi 
ligoniams parūpiname vietą, kol r# 
dosi. Reikalui esant, kreipkitės, męi 
apžiūrėsime ir duosime prietellik: 
rodą. Patarnavimas visai pigus. N» 
užmirškite mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
Vienas ofisas: 314 E. 50th St., 
Antras Ofisas: 1945—7th Are..

arti 117th St., New York Uk

D p 1 |z ji 11 rrft VYRŲ mokintis lYvlKdlIilgcl barberio amato.
a Darbą gausi visada. Reika- 

lauk informacijų.
6N4M. Nossokoff’s International 

Barber School, 1202 Penn 
Ave., Pittsburgh, Pa.

Jeigu nori gerai*išrodyti,—pirk 
skrybėles

“Manhattan Hat”
Jos 

žinomos 
kaipo 

geriau
sios.

didelį pasirinkimą
todėl męs

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

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

skrybėlių.

Kun. Petkaus svetainėje.
Dėlei sumanyto lietuvių 

dalyvavimo talkininkų baza- 
re įvyko gana didelis veikė
jų susirinkimas kun. Pet
kaus bažnytinėj svetainėj.

Tenais įvyko susidūrimas 
tarpe pažangesnių tautinin
kų ir klerikalų, kuriuos iš- 
dalies parėmė vienybiečiai.

Mat, klerikalai labai prie
šingi vadinamam Centra
lism Komitetui, kuris yra 
tautininkų globoje ir kurio 
globa turėtų būti rengiamas 
bazaras.

Tautininkų tarpe dėlei tos 
priežasties kilo pusėtini gin
čiai.

ga 25 centai ypatai. Laike 
šokių griežš V. Retikevi- 
čiaus muzika.

Kviečiame visus vietos ir 
apielinkių lietuvius atsilan
kyti. Rengėjai.

Lietuvių Kelionės Pašči
uos Dr-stės 2 kuopos C. Bro- 
oklyne laikys balių 29 rug
sėjo (Sept.), 1917, Shedlow 
Columbia Hall, 736—3rd 
Ave., kampas 24-tos gatvės, 
So. Brooklyne. Pradžia 5 
vai. vakare. Įžanga vy
rams 25c., moterims 15c. Ne
praleiskite šitos progos.

Komitetas.

Pajieškau brolio Jokūbo Augusta- 
vičiaus Vilniaus gub., Trakų pavieto, 
Ezno parapijos, Vitunelių kaimo. 
Prašau atsišaukti.

A. Augustavičius
106 Market St., Brighton, Mass.

Pajieškau Stasio Karlavičiaus, Su
valkų gub., Kalvarijos pavieto, Aly-, 
taus gmino ir Alytaus miestelio. Jis 
pats ar kas jį žino, meldžiu atsišauk
ti šiuo antrašu:

Antanas Jokubinas
278 Powers St., Brooklyn,N.Y.

(76—78).

Gauk šiuos muzikos veikalus 
"Birutė” — Birutės arija —8t’c. 
"Vestuvės” — Jaunosios arija 8U 
“Kregždelė” — duettaa — 80e. 
“Eglė” (Žalčių karalienė). Žalčio, 

ir Gulbė-Dievaičio duettas —7Kc 
"Muzikos žodynėlis". — 25c. 
“III Sąsiuviny*” — maišyti 

kvartetai — 25c.
Adresas:

MR, M PETĮ. ' ’■’SKAS, 
Broadway, So, Boston, Mao*.885

Brooklyn LABOR LYCEUM

PR A N EŠIM AS M UZIK ANT AM S.
16 lietuviškų šokių, himnų ir t. t. 

dėl visos orkestros 10 knygų $4. Dėl 
Beno 10 knygų, 20 lietuviškų rinki-

nių, šokių maršų ir t. t. $4. Del 
Piano arba vargonų 18 lietuviškų 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.

Manhattan Hat Stores
230 Grand Street 479 Grand Street

arti Driggs Avenue arti Union Avenue
Abi krautuvės Brooklyne.

« Męs girdėjome, kad “Ai
do” chorui liks nuo pastaro
jo koncerto virš $150.00.

Aidiečiai ir visuomenė 
tuomi labai patenkinti ir 
laukia naujo koncerto.

Darbininkų streikas.
20 d. rugsėjo išėjo į strei

ką gramafonų rekordų dir-

L. Laisvės Draugystės 12 
metinis balius bus subatoje, 
6 spalio (Oct.), 1917, Tau
tiškam Name, 101—3 Grand 
St., B’klyn, N. Y. Pradžia 
6:30 vai. vakare. Įžanga 
su padėjimu drapanų 25c. 
Kviečiame atsilankyti skait
lingiausiai. Komitetas.

PAJIEŠKOJIMAI

Pajieškau Julijono Gutausko, se
niau gyveno Fitchburgh, Mass., da
bar nežinau kur.
ti (brolis A. Gutauskas).

A. Gilman
26 Paterson St., New Brunswick,N.J.

IŠSIRANDAVOJA KAMBARYS į 
frontą, antros lubos.

• K. Ražaitis
305 Grand St., Brooklyn, N. Y. 

(Tarpe Grand ir Havemeyer Sts.)

DARBININKŲ ĮSTAIGA.
Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-

Meldžiu atsišauk-, kietų, Vestuvių, Susirinkimtj ir t.t. 
į Puikus steičius su naujaisiais įtaisy
mais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.
949—959 Willoughby Ave.

Tel. 3842 Stagg.

Naudokitės Proga!

Brookiyno Lietuviams!
Pirmas Brooklyno

LIETUVIS

Kontraktorius
Padarome visokį darbą prie nauj^ 
namų statymo ir senų pataisymo. Ii- 
pentinu namus iš lauko, taipgi ir vi 
daus,popieruoju, pleisteruoju ir ei- 
mantuoju. Reikalo kreipkitia ypatii 
kai ar laišku šiuo adresui
46 Power St. arba į gyvenimo vietiį 
431 RODNEY ST„ UnioklyM, N. 1

streiką tik vieno skyriaus 
darbininkai, apie 100, kurie 
atlieka sunkinusį darbą.Mat, 
išsyk kompanija mokėjo po 
18 dol. į savaitę ir reikėjo 
padaryti kiekvienam darbi
ninkui 140 rekordų į dieną. 
Dabar gi už tą pačią algą 
reikalauja, kad kiekvienas 
darbininkas padarytų po 200

Pajieškau Aleksandro Tutliaus, 8 
metai atgal gyveno Brooklyn, N. Y., 
vėliau išvažiavo į Illinois valstiją. 
Kas žinot, malonėkit pranešti.

J. Griškus
267 Kent Ave., Brooklyn, N. Y. 

(77—79)

Bell Phone, Diękinuon 8095 M.

Dr.Ignotas Stankus* 
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. 
Physician and Surgeon (lietuvis gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs*Indianos 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy« 
rd? moterių ir vaiku. Daro operacijas^ 

I Ofiso valandos: 9-11 rito. 2-4 po piet. 7-9; 
į vakaro. Nedalioms; 9-U rito 1-4popiet. Į

TIKRA IR TEISINGIAUSIA
APTIEKA

i
Jeigu jums reikalingu kokia nors 

rodą link sveikatos, tai ateik pas ma
ne ir pasiteirauk arba rašyk aprašy
damas savo ligos priežastis, tuoj gau
si tikrą ir draugišką rodą.

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

Tčmykit! Ypatingai visi mano su
taisyti žemiau paminėti vaistai yra 
gvarantuojami ir užtvirtinu, kad pa
gydys jus be jokio daktaro. Gaukit* 
šiuos vaistus:

Nuo prakaitavimo kojų 50 ir 75 c.
Nuo nuospaudų ant kojų 25 ir 35c.
Plaukų stiprintojas
Pleiskanų naikintojas

Į Nuo reumatizmo
Vidurixj valytojas

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

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

Lietuvis aptiekorius ir savininkas
F. KUDIRKA.

64 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
Pas mane galite gauti krajavų die* 

I lių kiek tik norite. •

Kurie manote grįžti į Ru
siją, tai nepraleiskite pro
gos, bet ja pasinaudokite. 
Dabar Rusijos pinigai ir už 
grybus pigesni. Taigi, kiek
vienas prieš važiuosiant pa
siųskite keliatą šimtų dole
rių į Rusijos valdišką ban
ką (Gosudarstvennuju Sbe- 
regatelnuju kassu). Tik da
bar tokia puiki proga, nes 
paskui kursas pradės kilti.

“Laisvės” administracija 
jau kelintai desėtkų lietuvių 
pasiuntė į Petrogrado val
dišką banką.
kreipkitės į “L.” 
raciją, o ji jums 
kopuikiausia.

Money Orders 
išrašykite ant “Laisvės”var-
do ir parašykite laišką, nu
rodant vardą, pavardę, kiek 
turite metų, tėvo ir motinos 
vardus, užsiėmimą ir pilnų 
adresų.

$1.00
$1.00
$1.50

50c. ir 75c.

Taigi visi 
Ad minis t- 
pa tarnaus

visuomet

Jeigu trokštate įgyti visapusišką išsilavinimą ir 
geidžiate kovoti su piktąją kapitalizmo tvarka, 

skaitykite ir platinkite

‘NAUJĄJĄ GADYNĘ’
Mėnesinį socializmo teorijos, mokslo 
ir literatūros žurnalą, papuoštą gra- 
žiais paveikslais, kurį leidžia L. S. S.

“NAUJOJI GADYNĖ“ yra storas, didelio forma
to. 64 puslapių žurnalas, spausdinamas ant 
puikios popieros ir dailiai techniškai apdirbtas.

“NAUJOJI GADYNĖ“ turi skyrius iš visų svar
biausių mokslo šakų; gvildena visuomenes .’ 
tekinsimus ir plačiai aiškina socializmo mokslo . 
teorijas.

“NAUJOSIOS GADYNĖS” kaina labai pigi: me- 
tams vos tik $1.50; pusei metų 80c; užsie
niuose metams $2.00;’ pusei metų $1.00. Pa
vienis numeris 15c.

Norintieji vieną numerį gauti pasižiūrėjimui, pri- 
siųskite 15c. z

Pinigus siųskite šitokiu adresu: ų

“NAUJOJI GADYNE” .J
229 N. 6th Street,) Philadelphia, Pa.

skausmą 
į kovą— 

per kova Į 
InkvJ




