
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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Valdžia nori darbininku 
laitams palaidoti.

ToH“IE Rusijos ambasadorius
SMAUGIA ATEIVIŲ DAR

BININKŲ SPAUDĄ.
Suv. Valstijų valdžia pra

deda nejuokais kovoti su 
darbininkiška spauda išga
limas daiktas, kad ją greitu 
laiku palaidos.

25 d. rugsėjo kongresas 
priėmė billių, kuriuomi pas
kiria pačtų viršininką Bur
leson spaudos cenzoriumi ir 
suteikia jam pilną galę už
daryti visus nužiūrėtus lai
kraščius. Ikišiol pačtų vir
šininkas turėjo galę tik at
sisakyti siuntinėti “neištiki
mus” laikraščius, bet dabar 
jau turės galę juos visai už- 

Ldaryti, — nepavelyti spaus
dinti.

Apart to, visi svetimtau
čių kalba leidžiami laikraš
čiai privalės gauti nuo Suv. 
Valstijų specialį pavelijimą 
dėl leidimo. Jeigu kuriems 
laikraščiams prezidentas ne
išduos to leidimo, tie turės 
visą savo biznį uždaryti.

Naujai kongreso iškeptas 
įstatymas paduotas prezi
dentui pasirašyti; preziden
tas, be abejonės, pasirašys.

Pirmiausias smūgis bus 
suteiktas socialistiškai spau
dai ir didžiuma socialistiškij 
laikraščių bus palaidota.

LIK SVEIKAS PINAKLI!
Syracuse, N. Y. — Uni

versiteto valdžia uždraudė 
studentams lošti “pinaklį”, 
nesą tai esąs vokiečių išmis- 
las ir patriotam neišpuola 
juo užsiimt.

NERŪKYKITE!
Kelių New Yorko valsti

jos miestų kunigų draugijos 
išleido atsišaukimus į rūko
rius ir pypkorius, kad ant 10 
cigarų bent 1 sučėdytų, o 
ant 10 eiga retų irgi sučėdy
tų bent 1.

Girdi, at jaučiama tabako 
stoka, o jeigu kam išpuola 
rūkyti, tai tik kareivoms.

Bėdos iš visų pusių. *

ARGENTINOS GELŽKE
LIŲ DARBININKAI AP

SKELBĖ GENERALI 
STREIKĄ.

Buenos Aires, Arg., 24 d. 
rugsėjo gelžkelių darbinin
kai apskelbė generalį strei
ką. Visa šalis tapo suparali- 
žuota, visas judėjimas susto
jo.

į.,

— Evans In Baltimore American.

Vokiečių submarines turėjo savo tikslu numarint 
priešininkus už kokio pusmečio, tačiaus jos savo tikslo 
neatsiekė. Taip kaip Anglijos blokada nenumarino Vo
kietijos, taip Vokietijos submarines nenumarina Angli
jos.

Paryžius, 26 d. rugsėjo. — 
Visi francūzų laikraščai pa
stebi, kad Vokietijos ir Aus
trijos atsakymas į popie
žiaus taikos notą labai ne
aiškus, miglotas ir neturin
tis jokių konkretiškų pasiū- 
lyjimų, kuriais remiantis,

apie Kornilovo sukilimą
Washingtonas, 26 d. rug

sėjo. — Šiomis dienomis Ru
sijos ambasadorius Wash
ingtone oficialiai paskelbė a-

galima būtų pradėti kalbėti I^e Kornilovo sukilimą.
........... * ... „i m.... .  j r r 

kyta, kad kaip tik Kornilo
vas tapo paskirtas vyriausiu

apie taiką. Tūli laikraščiai 
aiškina, būk Vokietijos 
Austrijos valdžios bijoję pa-1

Tame jo pranešime pasa-

trio tų užsipuolimo, todėl vie- karės vadu, tarpe dabartinės

Kiti lai- dėjo vestis tarybos, kaip ga
lima suvaldyti armiją ir ko
kia turėtų būti įvesta discip- 

| liną. Kornilovas išstatė eilę

ša i nieko nesakę apie Belgi
jos atbudavojimą. _____
kraščiai mano, kad vėliaus 
jos pranešiu, ant kokių išly-.

valdžios ir Kornilovo prasi-

šyvą. Pirmos atakos pavy
kę labai puikiai, britai lai
mėję. Anglų spauda spren
džia, kad britai greitu laiku 
užimsią Lensą.

Iš Paryžiaus praneša, kad 
po Verdu nu eina smarkus 
artilerijos mūšiai. Taip 
svarbių permainų neįvyko.

t įįckiL ccunj no. j — ’ . ---- — •
Vienok, atsiranda ir tokiu reikalavimų. Valdžia sutiko
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laikraščių, kurie atvirai sa
ko, kad Vokietija ir Austri
ja patol neišeis su taikos pa- 
siūlijimais, pakol jų milita- 
rinė gale nebus sukriušinta.

šu visais jo reikalavimais,iš
skyrus trijų, būtent, įvedi
mo mirties bausmės visoj ša
ly, įvedimo kariško stovio 
tūlose teritorijose, kur gali-

Ir jeigu talkininkai nori,kad nia būtų pavartoti specialius 
greičiau taika įvyktų, pi r- karinius įstatymus L 
minusia privalo pasistengti Petrogradas būtų priskaity- 

i tas prie karinės zonos.nuslopinti militarinę jiegą, o 
tuomet jau kalbėti apie tai-

ir kad

VOKIEČIAI PAĖMĖ JA- 
KOBŠTADTĄ.

Šiomis dienomis Rygos 
fronte vokiečiai vėl laimėjo 
—palei Dvyną užėmė miestą 
Jakobštadtą, kuris randasi 
tarpe Rygos ir Dvinsko. Da
bar jau manoma, kad vokie
čiai sutrauks visas savo jie- 
gas ir pradės Dvinską ata
kuoti. Ar rusams pavyks at
laikyti tas atakas, sunku pa
sakyti.

8 MILIARDAI NEPAPRA
STIEMS KARĖS REI

KALAMS.
Suv. Valstijų karinė ko

misija, kuri užsiima, neva 
skirstymu karės reikalams 
pinigų, įteikė senatui reika
lavimą paskirti 8 miliardus 
nepaprastiems (ekstra) ka
rės reikalamas. Tie pini
gai būsią išeikvoti pagerini
mui vidurinių armijos rei
kalų ir juos galės karės mi
nisterija eikvoti pagal savo 
nuožiūrą.

ARGENTINA MOBILI
ZUOJA SAVO

LAIVYNĄ.
Buenos Aires, Arg., 26 d. 

rugsėjo. — Valdžia išleido į- 
sakymą tuojaus pradėti mo
bilizuoti laivyną. Armija 
skubiai rengiasi prie veiki
mo. Nekurie sako, kad tas 
esąs surištas su gelžkelių 
darbininkų streiku, vienok 
reikia tikėtis, kad Argentina 
tuojaus apskelbs Vokietijai

FINLIANDIJOJ NERAMU
Iš Finliandijos praneša, 

kad ten vidurinis judėjimas 
vis didinasi ir nežinia, kuo 
gali užsibaigti. Seimas, ku-

sykį bandė susirinkti, bet 
rusų valdžia ginkluota jiega 
prie to neprileido. Dabar, 
pabaigoj šios savaitės vėl 
bandys seimo atstovai susi
rinkti. Gali iškilti ir riau
šių.

neša, kad jis bus pradėtas 
daug anksčiau.

Nusiųstuosius naujokus į 
Franciją, jeigu jie pasirodys 
atsakančiai neišmokintais, 
tuojaus į tranšėjas nestatys, 
bet dar ten lavins ir jau 
pralavinę pasiųs į tranšėjas.

Norima, kad vasaryje 
Suv. Valstijų armijos skait
lius Francijoj siektų nema
žiau 300,000 kareivių.

Organas francūzų sociali
stų partijos rašo: “Kaizeris 
užmiršo, kad Vokietija la
bai ilgai rengėsi prie karės 
ir kad užpuolimas ant Fran
cijos buvo iš anksto prireng
tas ir gerai apgalvotas. O 
dabar Vokietija labai dailiai 
moka apie tai tylėti! Ir ko
dėl ji nieko nepasakė apie 
tas išlygas, kuriomis sutik
tų taikytis? Veikiausia tos 
išlygos tokios, kad apie jas 
neverta nei kalbėti.”

ninką karės ministerio Sa
vinkova pas Kornilova ir 
pastarieji susitaikę. Val
džia jų susitaikymą už gy
rus. Ir štai tą pačią dieną, 
kada Savinkovas sugrįžo pa-i 
sikalbėjęs su Kornilovu, va-' 
kare atėjo pas Kerenskį Dū-* 
mos narys ir Kornilovo pa-1 . . , . , ..
siuntinys ir pareikalavo.kad Idega lr kuome,t., patalk° J 
jis paskirtu Kornilova šalies1 z™.ogl-’’ ,tai netlk saze? 
diktatorium. Esą tvirtina-idzia a-’.’ba U?\”USa’ bet. .ir 
ma, kad pasiuntinys netei-!drakuzius uzde-?a- Suze^

VOKIEČIAI VARTOJA . 
UGNINES KULKAS.

Paryžius, 26 d. rugsėjo.— 
Anglų kareiviai praneša,kad 
pastaruoju laiku vokiečiai 
pradėję šaudyti ugninėmis 
kulkomis. Kulka belėkdama

REDAKTORIŲ GILIU- 
KIS.

Lansing, Michigan. — Re
daktorių Gormaną, kuris 
dirba prie Saginaw Daily 
News neima kariumenėn. 
Paliuosavimo taryba atrado, 
kad jisai savo straipsniais 
gali labiau pasitarnauti tė
vynei, negu būdamas kares j metė 
lauke.

Įdomu žinoti, ar visų re
daktorių straipsniai yra 
naudingi?

Senatas ir atstovų butas 
nutarė tuojaus pertraukti su 
Vokietija visus diplomatiš
kus ryšius. Jeigu po tuo 
nutarimu pasirašys prezi
dentas, tuomet jau karė bus 
apskelbta.

. TEISIA OKLAHOMOS 
SUKILĖLIUS.

Savo laiku buvo “Laisvėj” 
rašyta, kad 1 d. rugpjūčio, 
laike ėmimo naujokų į ka- 
riumenę, iškilo didelės riau
šės. 'Dabar federalė valdžia 
pradėjo nagrinėti sukilėliu 
bylą. Kaltina 11 darbinin
kų, visus “Working Class 

. Union” narius. Jiems už
metama, kad norėję sprog- 

v dinti tiltus, šaudyti aficie- 
7<ius ir t. t. Taipgi primeta
ma, kad jie vokiečių agentai.

Dabar klausinėjami liudi
ninkai. Visas procesas pra
sitęs kelias dienas.

VOKIEČIŲ ORLAIVIAI 
UŽPUOLĖ ANT ANG

LIJOS.
Pastaruoju laiku vokiečių 

orlaiviai vis tankiau ir tan
kiau atsilanko į Angliją į 
“svečius”. 24 d. rugsėjo vėl 
buvo užpuolę ant Anglijos ir 

bombas. Oficialiai 
Anglijos valdžia praneša, 
kad šiuo kartu 15 užmušė ir 
70 sužeidė. Išviso buvo 31 
orlaivių užpuolimas ir už
mušė 827 žmones ir apie 
1,500 sužeidė.

IZRAELIAUS KUNIGAI 
rfUODA VĖJO KAIZE

RIUI.
Atėjus šventei Yom Kip- 

pur visose žydų sinagogose 
rabinai pradėjo sakyti per
kūniškus pamokslus prieš 
kaizerį.

Rabinas Wise, New Yor
ke, pasakė, kad Bismarkis 
užnuodijo vokiečių religiją 
ir dabar ji jau netinka.

MILIONĄ GAUS — KAS 
SUGAUS KAIZERĮ.

Savannah,Georgia. — Ka
pitonas Langford iš Char
leston, S. C., organizuoja 
fondą, kuriam mano surink
ti milioną dolerių.

Tą milioną doleriii duos 
tam, kas iki Kalėdų parga
bens kaizerį — gyvą ar nu
mirusį.

Na, tai ką — pasinaudokit 
proga!

Amerikos ministerių pir
mininkas p. Lansing garsina 
įvairių dokumentų, rastų 
pas vokiečių valdžios agen
tus. Tūli tu dokumentu me
ta šešėlį ant airių patriotų, 
jų tarpe ant p. Cohalan, tei
sėjo New Yorko valstijos 
augščiausio teismo.

Dalykas tame,kad nuo pat 
karės pradžios tūli airiai pa
triotai, baisiai neapkenčian
ti Angliją, rodė mažesnę ar 
didesnę simpatiją Germani- 
jai, laukdami iš jos pagelbos 
kovoje su anglais.

Tai buvo didelė airių pat
riotų klaida, nes Vokietija 
nebuvo ir nėra mažųjų tau
tų apgynėja, kaip ja nebuvo 
ir nėra Anglija.

Airiai turėtų žinoti, 
jų išsigelbėjimas yra 
pačių reikalas.

Washingtonas, 26 d. rug
sėjo. — Senato biudžetų ko
misija pridėjo prie nepapra
stu kariniu išlaidu 15 milio- 
nų dolerių dėl padidinimo al
gų tiems Amerikos karei
viams, kurie dabar randasi 
Francijos karės fronte. —_ 
šiol kareiviai fronte gavo po 
32 dol. į mėnesį, o dabar,jei
gu naujas įstatymas bus už
tvirtintas, gaus 36 dol.

uiti, ixcivi pa-Diun un y ijvivi;. t • • • « «« . •

singai išaiškinęs Kornilovo tas kareivis privalo voliotis 
reikalavimą ir tokiu būdu ' )™ose’ kad .^gesinus de- 
jvykęs nesusipratimas. Am- SaJlcIU-\ d)a aižius.. . . 
basadorius priduria, kad ty-1 
rinojimas tą dalyką išaiškin-

Ir prie kokių baisenybių 
neprieinama!

kad 
jūjų

Reikia pažymėti, kad Am
basadorius užsimena ir apie 
bolševikų įtekmę, kuri da
bar smarkiai auga, bet jis 

Iki tikisi, kad valdžia mokėsian
ti su jais apsidirbti.

CARO NUMYLĖTINĖ 
REIKALAUJA 250,000 

RUBLIŲ.
Petrogradas. — Caro nu

mylėtinė Kšesinska reika
lauja iš Petrogrado karės a- 
pygardos tarybos 250,000 
rublių atlyginimo, nes tiek 
nuostolių jai padarė karei
viai, užėmę jos rūmus.

APRUBEŽIUOJA IŠVEŽI
MĄ PINIGŲ.

Washingtonas, 26 d. rug
sėjo. — Suv. Valstijų prezi
dentas Wilsonas išleido pro
klamaciją, kad visi tie, kurie 
apleidžia Suv. Valstijas, ne
gali daugiau vežtis su savi* 

I nii pinigų, kai]) tik 5,000 do- 
| lerių. Toj sumoj neprivalo 
; būti daugiau ir 200 dolerių 
! auksinių ir 200 dol. sidabri- 

ted Press aplankė Petro ir^ių ibnigų.
Povylo tvirtove Petrograde, f -------------
kur randasi ex-mnnsteris ■ M00NEY BYLA BUS AT

NAUJINTA.
Darbininkų minioms už*

KAIP JAUČIASI CARO 
BERNAI KALĖJIME?
Nemislykit, jie jaučiasi! 

geriau, negu daugelis Ame 
rikos darbininku, v

KANADA IR SUVIENY
TOS VALSTIJOS IŠDUOS 

PABĖGĖLIUS.
Ottawa, Canada, 26 d. 

rugsėjo. — Tarpe Kanados 
ir Suv. Valstijų valdžių tapo 
padaryta sutartis, kad iš
duoti visus pabėgėlius, kurie 
slapstysis nuo kareiviavimo. 
Reiškia, kanadiečiai negalės 
pasislėpti Suv. Valstijose, o 
amerikiečiai — Kanadoje.

Tam tikslui bus įvestos 
specialės įstaigos, kurios už
siims deportavimu pabėgė
lių.

PAIMTUOSIUS I ARMIJĄ 
SIŲS FRANCIJON.

Washingtonas, 26 d. rug
sėjo. — Suv. Valstijų karės 
departmentas pienuoja pa
vasaryje išsiųsti visus tuos, 
kuriuos dabar paėmė į ka- 
riumenę, Francijon. Mano
ma, kad jie bus išsiųsti ba
landžio mėnesyje. Kaip tik 
susitvarkys su pirmuoju šau 
kimu, tuojaus prasidės ir 
antras. Buvo minėta, kad 
iki naujų metų antro ėmi
mo nepradės, bet dabai* pra

RUSIJA TROKŠTA 
TAIKOS.

Net Rooto komisijos na
rys Charles Crane, kuris tik 
ką pribuvo iš Rusijos į Šve
diją, sako, kad visa Rusija 
ištroškusi taikos, 
norima ne skyrium 
kietija, bet abelnai, 
visame pasaulyje.

Ponas Crane labai pasi
piktinęs tuomi, kad Austri
jos belaisviai gauna Rusijoj 
žemės.

Jisai sako, kad prisiarti
nančioji žiema 
dalykų stovio.

Taikos 
su Vo- 

taikos

RUSAI LAIMĖJO PALEI 
PSKOVĄ.

Rusų generalis štabas pra
neša, kad palei Pskovą jų 
kari u menė padarė atakas 
ant vokiečių pozicijų ir po il
gų ir smarkių mūšių pavy
ko užimti vokiečių dalį ap
kasų sykiu su 60 kareivių ii’ 
10 pulemiotų.

EKSPLIOZIJA AMUNI
CIJOS DIRBTUVĖS.

Lowell, Mass. — Šalę mie
sto įvyko didelė ekspliozija 
amunicijos dirbtuvės. Vie
nas darbininkas užmuštas ir 
keliolika sužeistų. Kiti dar
bininkai kokiu tai stebuklin
gu būdu spėjo išsigelbėti.

Protopopov ir kiti buvusieji! 
caro bernai.

Jie gauna sočiai pavalgy
ti—gauna kareivišką valgio protestavus, kad Thomas J. 
porciją, o jeigu priduria pi-1 Mooney tapo neteisingai ku
nigų, tai gauna net aficieris-1 pitalistų pasmerktas mirtin, 
ką porciją. 'Suv. Valstijų prezidentas

Turi labai gerą knygyną, Wilsonas visgi atkreipė į tai 
kur randasi įvairiausių kny- atydą ir paliepė jo bylą iš* 
gų. Gauna apie valandą lai- naujo pernagrinėti. Dabar 
ko pasivaikščioti. ' reikia tikėtis, kad San Fran-

Abelnai imant, jų padėji-, cisco kapitalistų suokalbis 
mas esąs labai geras. išeis į aikštę ir darbininkų 

Protopopovas sako, kad vadas T. J. Mooney bus iŠ* 
jisai nesiskundžia savo liki- gelbėtas nuo mirties.
mu, nes suprantąs, kad bu
vęs žioplas ir kaltas. Nesu
pratęs, mat, naujos gadynės 
dvasios.

ANGLŲ NAUJA OFEN- 
SYVA.

Londonas, 26 d. rugsėjo.— 
Britų generalis štabas pra
neša, kad Ypres fronte jų 
armija pradėjo naują ofen-

gelbėtas nuo mirties.

BADAUJA.
Serbų aficieris Vidok Ko* 

privicki, kuris ilgą laiką iš**, 
buvo Austro-Vengrijos be
laisvėje, sakę, jog ten karei
viai stačiai badauja.

Tą aficierį apmainė 
austrų aficierio.
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LIETUVOS DVASIŠKIU TAIKOSI SU KAIZERIO VALDŽIA
Lietuvoj didinasi plėšiniai

“Laisvės” skaitytojai, be 
abejonės, yra ištroškę žinių 
iš Lietuvos. O tų žinių -ži
nelių kaip nebuvo, taip ir 
nėra.

' Telegramos iš Lietuvos 
neateina, laikraščių irgi nė
ra, laiškų taip-pat nėra.

Bet štai, man pasisekė 
gauti vieno redaktoriaus dė
ka pluoštą “Dabarties” nu
merių ir surasti ten šiek- 
tiek medžiagos bei žinių (ži
nios apima laiko plotą nuo 1 
d. balandžio iki 12 d. liepos, 
1917).

Visiem didžiai rūpi, kas 
dedasi užimtoj, nuniokotoj 
Lietuvoj, visi teiraujasi ar 
neišbudino Rusijos revoliu
cijos griaustinis Lietuvos so
diečių’ir proletarų?

Reikia žinoti, kad “Da
bartis” yra vienintelis lietu
vių politinis laikraštis, kuris 
šiuomi laiku išeina Lietuvoj. 
Bet atsiminkite, kad ta laik- 
raštį leidžia kaizerio val
džios nusamdyti žmonės — 
činovninkai. Vokiečių val
džios pinigais leidžiama 
“Dabartis” pildo pono valią 
ir skiepija lietuviuose vokiš
ką politiką.

Kaizerio valdžia, Lietuva ir 
Didžioji rusų revoliucija.
Kilusioji ir nepaprastai 

greitu tempu einančioji Ru
sijos Revoliucija, be abejo, 
turėjo padaryti gilų įspūdį į 
Lietuvos žmones, žinoma, 
Lietuvos žmonės negalėjo 
viešai demonstruoti savo 
jausmų.

“Dabartis” kur buvus, kur

pažadėti, o apie tesėjimą iš
pildyti nėra kas nei kalbėti.

Juk tai stačiai baisu ir pa- 
mislyti — net lietuvių spau
dą užgynė (“Dabartis” nėra 
lietuvių viešosios opinijos

Tačiaus, po įtekme Rusi
jos revoliucijos kunigaikš
čio Izenbergo režimas kiek 
tiek suminkštėjo.

Štai, gegužės mėnesį Hin- 
denburgąs leidžia įsteigti 
lietuviams Centralį Vilniuje 
šelpiamąjį komitetą.

Įsivaizdinkit! Praėjo veik

Dabar vokiečiai praruimuos 
seminariją ir klierikai su 
profesoriais galės grįžti 
Kaunan.

Tai tik rodo, kad politiš
kas susipratimas įvyksta 
tarpe kaizerinių ir... “šven
tos” Žemaitijos atstovų.

Ne beto, kad prie tos idi
lijos neprisidėtų patsai die
vas.

mininkauja vokiečiai, o tik 
dabar teleido įsteigt-centralį 
komitetą. Kokia malonė.

Birželio 1 d. Hindenbur- 
gas įsteigė Lietuvių Pasiti
kimųjų Tarybą (Litausher 
Vortrauensrat). “Taryba 
susidės iš žymesnių Lietuvos 
veikėjų —sako telegrama iš 
Baltstogės, tačiaus nei apie 
tarybos sąstatą, nei apie jos 
darbą pobūdį vėliau neužė
jau jokios žinelytės.

Kultu rus darbas didžiai

trijų mėnesių buvęs vos vie
nas teatro vakaras.

“Vokietijai ir jos sąjungininkams 
Dievas yra regimai padėjęs, nesą Die
vas visuomet padeda teisiajam. Ir 
męs turime vilties, kad Dievas tei
singiesiems suteiks savo malonės kuo- 
greičiau laimėli karę. (“Dabarties” 
N54, liepos 7 d.).

/ Kunigas ir karininkas.
“Dabartis” baisiai pikti

nasi tuo, kad Francijos ka
talikai kunigai imami kariu- 
menėn. Ji piktinasi ir Ke
renskio įsakymu imti popus 
į kariumenę.

Tai kągi turi daryti kuni
gai?

Ogi pildyti savo augštą 
pašau k i m ą—b ū te n t p ris ta- 
tyti frontui dvasios, prista
tyti kuro sielai.

“Jis kareivius pastiprina sakramen
tu prieš eisiant jiem kovos ugnin. 
Sužeistuosius ligoninėse jisai paguo
džia ir padeda palengvint jiem jų 
sunkias kančias. Mirusius kareivius 
Dievo tarnas nulydi j paskutinį pailsi 
pašventinton žemėn....”

Bet klausykite, vyrai, ką 
dartės rašo atžagareivių 
“Dabartis”. Ji sako:

“Kunigo palaiminimas kariumenėje 
kareiviams suteikia tiek jiegos, I 
jis gali atstoti dargi kelintų tūkstan
čių ginkluotų kareivių.”

Žinoma, Lietuvos kuni
gams ir už pinigą branges-

Čia vėl būta tokių atšitiki- 
mų, kad vyresni pasiųsdavo 
jaunus vaikėzus sužinoti, 
kaip kas yra. Kitus pabau
dė pinigų bausme nuo 200 
markių, kitus kalėjimui iki 
pusketvirtų metų ir pusket
virtų metų sunkaus kalėji
mo. Sunkiu kalėjimu nus
prendė pabausti vieną vyriš
kį, kursai prigulėjo prie di
džiausiųjų viso to krašto 
piktadarių. Pirma jisai gy
veno Rudaminoje, paskui 
buvo persikėlęs į Simną. 
Nors jis buvo vedęs ir turė
jo daug vaikų, bet laikėsi su 
ten-pat gyvenusio tokio-jau 
piktadario dukterimi, kuris 
dabar taipo jau pabaustas 
keturiais metais sunkaus 
kalėjimo už laikymą ginklų. 
Jis buvo tos plėšikų gaujos 
vadas. Jo jau būta bausto 
rusų valdžios laikais už dau
gybes įvairių pražangų, to
dėl jam dabar uždėjo tokią 
didelę bausmę.

Skaudžiai pabaudė už nu-

Kaizerio valdžia ir 
Lietuvos dvasiški j a.

“Dabartis”, kaizerio pini
gais leidžiamas laikraštis, 
puikiai supranta, kad reli
giški jausmai augina paklu
snybės, vergavimo dvasią.

Ji talpina “griaudingą” 
straipsnį apie Velykų savai
tę, apie reikšmę bažnytinių 
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nebuvus vis išlenda su savo ketvergą, pėtnyčią ir subatą. činovninkų. 
šnekom apie revoliuciją, mė
gindama visokiais būdais ją nes ir dievo kūno šventės ir Kareivičius dėkavoja Izen- 
nužeminti Lietuvos žmonių; Petrinės, 
akyse.

Girdi, ir naujoji Rusijos lis 
valdžia smaugsianti kitatau- rina žmogų.

Neužmirštama ir sekmi- Nedyvai, kad vyskupas

juosčius, skandinsianti 
kraujuose (N45).

“Taigi matyt, kad Rusijoj 
voliucijos) nieks neatsimainė sulyg jų 
pasielgimo su kitataučiais.
ma pavergtąsias tautas skriaudė,kan
kino, taip elgiasi ir dabar.
noji caro valdžia prašalinta. Bet ku
rie tikėjosi, kad naujoji valdžia bus 
kitokia, skaudžiai apsivylė....”

“Dabarties” rašytojai lie
pia lietuviams sykį ant visa
dos atsisveikinti su rusais, 
nesą — “Vokietijos kancle
ris lietuviams yra pažadėjęs, 
kad rusai niekuomet, dau
giau nebevaldys lietuvių”...

Abelnai imant, per ištisus 
tris mėnesius “Dabartis” ne
patalpino nei vieno 
švaresnio straipsnio 
Didžią Revoliuciją.
apie Rusijos esamąją bei ta
riamąją betvarkę, suirimą, 
razbajus, žinių yra devynios 
galybės.

Apie Darbininkų bei Ka
reivių Atstovų Tarybą, apie 
jos politiką tautų klausime, 
apie reikalavimą, kad kiek
viena tauta pati spręstų sa
vo likimą — “Dabartis” nei 
gugu.

Matomai, “Dabarčiai” yra 
įsakyta įtikinti Lietuvos 
žmones, kad iš rusų pusės, 
net rusų revoliucijos pusės 
jiems nėra ko laukti.

(po re-

Kaip pir-

Rods, se-

kiek 
apie 

Užtat

Trupinių beria nuo stalo.
Kaizerio valdžia ir jos či- 

novniiiįcai Lietuvoj, nors ir 
pliekia \ritikos rimbu Rusi
jos seną

Rašydama apie 
Devintinių šventę “Dabar- 

sako, jog malda sustip- 
“O tokio susti

prinimo mums reikia la
binus, negu kitados, todėl taip 
tegu kiekvienas apvaikščio-; 
ja šitas Devintines dvigubai' 
pamaldžiai”.

Poteriaut Lietuvos žmo
nėms ir dabar neuždrausta. 
Popiežius Benediktas gar
binamas be mieros ir bfe die
nios. Benedikto garbei Kau
niškė Ceitunga talpina kokio 
tai jėzuito straipsnį. Išrodo,. 
jog Rymo papa yra palinkęs 
vokiečių įtekmėn, o tai yra 
labai svarbu agitatyviš- 
kiems vokiečių tikslams. Vo
kiečiai, mat, ir petragrašių 
jam daugiausia sumeta.

Netik popiežius garbina
mas. Garbinami ir Lietu-' 
vos vyskupai, ypač Karevi
čius, kauniškis. Jisai sakęs 
kokią ten prakalbą Kauno 
mokytojams ir tai 
“Dabarčiai” 
hint Karevičių.

Tarpe Kauno vyskupo ir 
kaizerio administratorių už
simezga politiško draugiš
kumo ryšiai. Štai, kariško
sios vyriausybės viršininkas 
Lietuvoje kunigaikštis Izen- 
berg-Birstein siunčia jo ma
lonybėj 20,000 markių. Ta 
auka turėsianti būti pamatu 
“būsiamam mokymui žemai
čių vyskupijos seminarijo
je.”

Vyskupas dėkingai priė
mė tą dovaną ir patikrino, 
kad ji dideliai jam maloni.
Kauno seminarija buvo pa

versta ligonine, o visas jos 
štabas su klierikais išsikėlė

duoda
progos išgar-

naują valdžią,
i nieko nesiūlo

J\skūpi ką nors] į Višakėnus (Panev. pav.)
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Laikraščių ir Gyveninio Apžvalga
'■it

is, kurie sėja Amerikoj vykl\’j i'?1*0 svarbus mitin- 
ovivmn «plda« ’ 8as> kuriame dalyvavo Bru-

daugiau, 
yra tam 
kuri ne-

Bolševikus kaltino, kad jie 
turėję ryšių su tūlu Parvu- 
su, vokiečių soc.-dem. ir per 
jį gaudavę pinigų. Į tą už
metimą sakoma: c-

“Niekas tokiuo aštrumu, niekas be 
tokio pasigailėjimo nepasmerkė Par- 
vuso, kaip mudu dar 1915 metais, ka
da redagavome Ženevos “Socialdemo
kratą”... Męs pasmerkėm jį, kaipo 
renegatą, laižantį Hohenzollernų de
batų. Kiekvienas ne analfabetas ži
no ar lengvai gali žinoti, kad apie 
jokius politinius ar kokius ten kito
kius ryšius su Parvusu negali būti nei 
kalbos.”

Istorija garsios 
Kerenskio ofensyvos.

Kai]), veikiausia, atsime
nate, 1 d. liepos rusų kariu- 
menė buvo pradėjusi gene-

Socialistų Partijon įstojo 
du garsus ir rimti visuome
nės veikėjai — prof. Scott 
Nearing ir Herbert Bige
low.

Abudu juodu paeina iš se
no amerikoninio kelmo.

Kapitalistų spauda nei 
prašnabždėjo apie juodviejų 
įsirašymą darbininkų parti
jon.

Užtat verta atsiminti,kaip 
džiaugsmingai rykavo kapi
talistų spauda, kuomet par
tiją apleido toksai John 
Spargo ar Slobodin. Ji ne
žiūrėjo nei to, kad Spargo 
vos du metu, kaip patapo 
Suv. Valstijų-piliečiu, o Slo-

Dėl 
bolševikų.

Kadangi dar vis nepasi
baigia šnekos apie tai, kad 
rusų socialdemokratai bol
ševikai gauną iš kaizerio 
“skambučių”,kadangi tų šne- 
<ų girdeties ii’ šiapus juros, 
tai męs norime pranešti sa
vo draugams, ką sako apie 
tuos nešvarius užmetimus 
patįs bolševikų vadai Lenin

čio teismas paskutiniame sa
vo posėdyje nagrinėjo bylą 
keliato drąsių plėšikų, kokių 
dabar Lietuvoje nemaža į- 
visę. Tai buvo 17 metų am- 
žio darbininkas Zakarevi
čius iš Zodnavos, Naumies
čio apskričio, ir du jo pus
broliu, vienas 19, kitas 20 
metu amžiaus. Zakarevi
čiaus pusserė buvo buvusi 
tarnaitė pas vieną ūkininką 
Rugių kaime. Už pavogimą 
20 markių pinigų šeiminin
kas ją pavarė. Pagrįžusi 
namo, ji papasakojo savo 
broliams žinanti, kad anas 
ūkininkas, pas kurį ji tarna
vusi, turįs pasidėjęs 400 rub
lių gyvais pinigais. Tuojau 
viršuje minimieji trys vaiki- 

i<ad ' nai susitarė tuos ūkininko 
pinigus pavogti. Pasiėmę 
revolverį ir geležinę lazdą,

■ jie sausio menesio 21 dieną 
išvažiavo į Ęugius. Nakčia 
antrą valandą po gaidžrn jie 
atkako pas tą ūkininką. Jie 
pabeldė į duris ir prašėsi ū- 
kininko, kad juos įleistų pa
sišildyti. Ūkininkas juos ir

I įsileido. Visi susėdo aplin- 
Staigiai

Negryna
Sąžine.

Biednas Spargo! Kaip ne
siseka jojo “Socialdemokra
tų 1 iigai”. Ten tik patįs vie
ni generolai, o kareivių ne
bėra.

Ypatingoj kompanijoj at
sidūrė socialistų pabėgėliai 
Spargo, Russell, Slobodin,

šiepti, bet ir kenkti bizniui.
Męs pavadinom tai kromel

ninkų dvasios apsireiškimu, 
kromelninkų ir ubagų dva
sios apsireiškimu.

Še jums vėl nauja iliust
racija. Laikraštis “Ateitis” 
nusiskundė dėl sunkių gyve
nimo aplinkybių/ir paragino 
savo sriovės šalininkus rem
ti tą laikraštį.
Rodosi, nieko naturališkes- 
nio ir būti negali.

Bet ve, to laikraščio kle- 
rikališkas kaimynas jau ir 
rodo dantis, šidija, juokiasi, 
lygindamas “Ateities” skun
dą prie melagės Čigonkos 
verkšlenimo....

“Laisvei” yra taip toli nuo 
“Ateities”, kaip ir nuo to 
klerikalų lapo, bet, meldžia
mieji laikraščių skaitytojai, 
įsivaizdinkite sau, kokie 
bjaurus, kokie šlykšti santy
kiai viešpatauja mūsų spau-

bergui, o Izenbergas š 
Karevičiaus instituciją.

Kaip išrodo, tai vokiečių' kui stalą. Staigiai svečiai 
karininkams nebus sunku ’ pareikalavo, kad ūkininkas 

atiduotų jiems pinigus; o 
kad ne, tai jie peršausią čia 
pat ūkininko sūnų. Tuomet 
pihigai gal atsirasią. O jei 
dar neatsirasią, tai, kliūsią 
ir kitems. Bet nei ūkinin
kas, nei jo sūnus nėjo atneš
ti pinigų. Tada piktadariai 
surišo visus: ūkininką,jo sū
nų, žmoną ir dukterį. Pas
kui jie išgriozdė visą gyveni
mą, bet 400 rublių nerado.

pajungti Lietuvos dvasiški

Pavasaris ir vasara.
Pavasaris Lietuvoj buvo 

vėlybas. Pavasaris užtruko, 
bet žmonės laukė jo ateinant 
su gausiomis dovanomis.

Gegužės mėnuo buvo šal
tas Lietuvoje, šaltas nelygi
nant žiema.

Bet apie 10 d. birželio — 

visur vienas žydėjimas... At
ėjo šiltos dienos ir visus pa
linksmino. Seniai jau nebu
vo buvę tokios šaltos žiemos,' 
kokią turėjome iškentėti šį
met. Buvo tokių speigų,ko- 

•kių jau daug metų nebuvo
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Šįmet galėjome pastebėti, 
kad ąžuolas ir uosis sprogo 
tuo pat laiku, tai turėtų bū
ti lytaus ir šilumos.

Užtat birželio pabaigoje ir 
liepos mėn. Lietuvoj buvę 
baisus karščiai.

Žiema begalo nuvargino 
Lietuvos žmones savo vėtrų 
ir pusnių dūkimu, o vasara 
užgulė juos karščių sunku
ma.

Birželio pabaigoj šilumos 
rodyklė aiekė 30 laipsnių 
dar daugiau.

L. Pruseika.
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skutiniame Suvalkų apskri
čio teismo posėdyje nuspren
dė pabausti septynis prasi
žengusius vogimu arklių.
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Maizel!
Kuomet Liaudies Tarybos 

delegatai buvo išvyti iš Min- 
nesotos, Wisconsino, Dabo
tos ir, pagaliaus, Illinois’o— 
net Spargo tuomi pasipikti
no. Jisai, matote, irgi stoja 
už žodžio liuosybę ir pikti
nasi valdininkais,kurie prieš 
liaudininkus vartoja durtu
vą.

Baltimorės socialistu laik-> i

raštis“Public Ownership“ iš i 
kur tai gavęs Spargo laiš
ką, rašytą tūlam Menken’ui. 
Tame laiške Spargo 
rašo:

“Tai yra nei mažiau, nei 
kaip nacionalė sėda, jeigu 
tyčia suorganizuota spėka,
leidžia Liaudies Tarybai įvykinti su
važiavimų. Aš turiu atvirai pasaky
ti, kad jeigu ir toliau dalykai taip 
eis, tai aš turėsiu apleisti savo (pat
riotiška darbų ir padėti tiems žmo
nėms (Liaudies Tarybai), kad galė
ti! atgauti teises, kurias jiems nele
galiai atėmė ta žmonių rūšis, kuri 
pamėgdžioja Hohenzollernų autokra
tijų.”

Man d ri ai rašė p. Spargo. 
Bet tai buvo tik žodžiai, o 
vėliau tasai pats Spargo nu
vyko į Minneapolį ir sėbra- 
vosi kaip sykis su tais žmo
nėmis, 
kaizerizmo sėklas.

Spargo betgi jaučia, kaip 
'matyt iš jo laiško, kokioj 
šaunioj kompanijoj jisai at
sidūrė.

kame buvo 33 rubliai pinigų, 
porą batų, porą guminių 
kurpių, kailinius ir šimtą 
svaru kiaulienos mėsos ir iš
važiavo. Policija ilgą laiką 
niekur jų negalėjo sugriebti, 
kadangi jų niekuomet nebū
davo namie, jie vis valkioda
vusi aplinkiniuose. Galų ga
le visus sučiupo. Zakarevi
čius ir vienas pusbrolis pri
sipažino, bet trečias sakėsi 
nedalyvavęs toje vagystėje. 
Jis vertė kaltybę ant brolio, 
kuris tąsyk važiavęs. Todėl 
nusprendė neliauti tardžius 
ir būtinai susekti, kaip buvo 
ištikrųjų. Zakarevičius te
turėjo tiktai 17 metų am
žiaus, todėl vokiečių teisė
mis jo sunkiuoju kalėjimu 
bausti negalima. Už tokį nu
plėšimą ir uždraustą nešio
jimąsi ginklų teismas jį pa
smerkė kalėti šešerius me
tus, o antrąjį kaltininką, ku
ris turi viršaus per 18 metų, 
pasmerkė sunkiai kalėti aš
tuonerius metus.

Rašančius išdavikas. Vie
nas Vyžainio ūkininkas nak- 

(Tąsa ant 8-čio pusi.)

kinančiu griežtumu sako, 
kad juodu nei mažiausios 
pažinties neturėję su tūla 
Sumenson.

Pabaigoje savo pranešimo 
Lenin ir Zinovjev sako, kad 
juodu, turbūt, todėl nori ati
duoti teisman, kad neleidus 
jiems praeiti atstovais į i- 
steigiamąjį seimą, kur juodu 
galėtų turėti didelę įtekmę.

Pradžia tos ofensyvos buvu
si labai pasekminga. Bet 
vėliau ta ofensyvą pasibaigė •: 
didžiausiu fiasco.

Mūsų laikraštis prastai 
žiūrėjo į tą ofensyvą. Męs- 
tuomet pasakėm, kad iš josi 
nieko gero negalima laukti.
Dabar “New Yorker Volks- 

zeitung” pasisėmė žinių iš 
Petrogrado “Pravdos” ir ve 
ką rašo:

Tris dienas prieš ofensy- 
va, būtent 27 d. birželio ru
sų armijos vyriausioj sto-

—Sušaudykite visus išda
vikus šioje šalyje! — sušuko 
senatorius King iš Utah val
stijos.

Senatorius Root ir pulki-! 
ninkas Roosevelt jau prieš 
kelis mėnesius davė patari
mą, kad reikia iškarti visus 
tuos, kurie yra išdavikai.

Męs visai nesistebim, kad 
tūli žmonės sako, jog cariz
mo dvasia persikėlė Ameri
kon.

Sušaudyt ir pakart!
Rusu žandarai seniau, bū- 

davo, sako: taščit ir nepuš- 
čat!

Męs esame tikri, kad so
cialistų tarpe nėra išdavikų. 
Socialistų spauda netuko vo
kiečių pinigais.

Bet... pajieškokit išdavikų 
ten, kur nors augščiau — 
kongrese! Juk buvęs Vokie
tijos ambasadorius Bern- 
storff prašė -pavelinimo išlei 
sti $50,000 ne socialistams 
papirkt, bet kongreso na
riams.

Taigi, ponai Roosevelt, 
Root ir King, jūs galite iš
bandyti savo gabumus, tu
rėdami reikalą su kongreso 
džentlemonais!

silovas, Tereščenko, Kerens- 
kis, Amerikos senatorius 
Root, Anglijos ambasado
rius Buchanan ir Amerikos 
armijos generalio štabo pir
mininkas Scott.

Tame susirinkime paaiš
kėjo, jog Amerikos prezi
dentas Wilsonas reikalavo, 
kad rusai pradėtų ofensyvą 

i ne vėliau 1 d. liepos ir, jeigu 
jie to nepadarys, tuomet A- 
merika atsisakys šelpti Ru
siją finansiškai. Kadangi 
Rusija be užsienio kapitalo 
paramos negalėtų versties,o 
juo labiau vesti karę, — tai, 
kai]) žinoma, ofensyvą buvo 
pradėta 1 d. liepos.

Kaip tik ofensyvą prasi
dėjo, tai senatorius Root’as 
būk tai įdavęs Kerenskio i 
$5,000,000.

Pranešam tatai, kaipo į- 
domybę. Skaitytojai ir pa
tįs mokės padaryti atsakan
čiu išvedimu.*

Dėl santikių 
Mūsų laikraštijoj.

Męs jau daug kartų rašė
me “Laisvėje” apie sunkų 
padėjimą visų mūsų laikraš
čių, apie tai, kad jie vos vos 
galą su galu suduria. Sykiu 
su tuo męs pastebėjome,kad 
nežiūrėdami to, tūli laikraš
tininkai mėgsta pašiepti ki
tus savo bendrus, netik pa-

Klerikalų lapas džiaugia
si, kad tautininkų spaudai 
esą sunku, tuo tarpu, juk tai 
visiem žinomas faktas, kad 
klerikalų spaudai einasi nei 
kiek negeriau. Prie vieno 
klerikalų laikraščio perei
tais metais prikišta tūkstan
čiai dolerių (apie tai buvo 
savo laiku rašyta), kitas 
laikraštis skolose paskendęs 
ir rinkes auku kokiai tai ma 
šinai įgyti, trečias klerikalų 
laikraštis beturi vos kelis 
šimtus skaitytojų ir dauge
lio tų pačių klerikalų yra 
laikomas kokiu tai “eurios- 
um”, jų teorijos magazinas, 
rodosi, nebeišeina...

Ištiesti, juk padėjimas ga
na apverktinas. Iš. jų pa

lčių, vadinasi, galima būtų 
i skaudžiai pasijuokti. O vie
nok, vienas tos klerikalų 
spaudos organas ima drąsu

olio juokties iš savo artymo, 
piktžodžiauti prieš jį.

Ištikrųjų, koks tai kazo
kiškas drąsumas, nieko ne
paisymas ir galutinas nusi- 
spj o vintas ant laikraštinio 
padorumo.

“Laisvė” niekuomet nepa- 
si vėl i ja sau juokties iš kitų 
sriovių laikraščių vargų ir 
bėdų. Nepaisant didelių ir 
principialių skirtumų, kurie 
atidalina mus nuo kitų srio
vių laikraščių, męs vistik 
jaučiamės, jog yra tam tikri 
laikraštinės doros kodeksai 
(kad ir nerašyte), kurie 
nustato laikraštininkų savy- 
tarpius santikius. Ir kovo^ 
j e su savo politiniu priešu 
ne kiekvienas įrankis varto
tinas.

Kodėl, betgi, mūsų spau
doje pastaruoju laiku įvyks-, 
ta tokia galybė neleistinų, 
peiktinų apsireiškimų? Ka
me čia dalykas?

Męs esame palinkę many
ti, kad tai yra todėl, jog pa
staraisiais metais mūsų re
dakcijose žymiai sumažintas 
redaktoriško išsilavinimo ir 
politinio švarumo cenzas.

Redaktorius, kuris nese
niai rašinėjo į “Šakę”, pas
kui nueina prie katalikų lai
kraščio...

žmogus nemokąs atskyri
mo ženklų taisykliškai sudė
styti, neturįs supratimo apie 
elementariškiausias laikraš
tinės etikos taisykles, atga
benamas redakcijon “vado
vauti.” \

šešiolikos metų vaikinpife ' 
kuriems patsai laikas a^ysa- 
kaitės rašinėti, sėda liž p^j ' 
litikos stalo...

Kas tai negero mūsų gy
venime dedasi, kas tai labai 
negero.

/,<■su 
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Tik 20 miliardu
tūkstantį, 430 rusiškų vers

IGARETAMS tabakas auga Virginijoj

LAIŠKAS Iš ŠKOTIJOS

atlikti

neišgel-

Beje, kuomet 1909 m. pe- 
terburgiečiai studentai ma
nė leist užsieniuos slaptą s.- 
d. laikraštį, Šilingas, būda
mas Maskvoj, tam pritarė 
Atrašė man gražų laišką.

O dabar: obleteli cviety, 
Dogorieli ogni!

čo oficialas, o dabar fron 
duoja su Leonu-—prieš ką?, 
Ofuo dėtas bučiau ėjęs į Ii 
teratūrą ne į politiką.

viena socialistų kuopa taip 
daro ir, prigulėdamas prie 
kuopos, gali naudotis viso
kiais laikraščiais”....

Zygas Aleksa,Suvalkii ka
lėjime būdamas, sakėsi ne
pritariąs nei bolševikams,nei 
menševikams, bet katorga ir 
Sibiras padarė jį bolševiku.

Ji gali būti išmintinga ir 
gali būti žiopla. Tai prigu
lės nuo to, kokie žinonės bus 
toje redakcijoje. Jeigu tie 
žmonės gerai nusimanys so
cializmo principuose ir bus 
geri literatoriai, tuomet, all 
right, o jeigu jie mažai te-

Mano biednas Andriukas 
Verbyla, veikiausia, jau su
grįžo iš Sibiro. O vėl ta jo 
žmonelė. Aš, tiesą pasakius, 
tarpe socialisčių moterų ne
pažįstu nei vienos, kuri tiek 
daug būtų iškentėjusi.

Sykiu su vyru ėjo į kalė
jimą ir j Sibirą. Iš jų ma
žo Vytuko, turbūt, išeis ge
ras socialistas.

Veikimas Vilniaus Mokslo 
Draugijoj pakėlė jo reputa
ciją buržuazijoje. Tyrinėji
mai lietuvių literatūroj da- 
dūrė jam oficialio unaro.

Jisai vienas iš visų vilniš
kių rėmė “Vilnį”.

Man taip rodos, kad šelpi
mo darbe karės metu jisai 
pritarė Janulaičiui.

Bet, žiūrėkite, kiek vėjo 
gavo Janulaitis, o Biržišką 
ir čia giliukis išgelbėjo.

Stebėtiną laimę turi My 
kolas Biržiška. Jį myli so 
cial demokratai,guodo j a tau 
tininkai ir pavožoja klerika

Nieko negirdėti apie P. 
Mažilį ir A. Didžiulį. Abu
du juodu karė užklupo Aust
rijoj. Prieš karę Mažilis bu
vo augštai pašokęs su savo 
reputacija prie Krakovo u-

pakelis
20 už 10c

Ladas-Rymvydas—jis gi ir 
Požėla, kuris 1914 metais 
oerdėm pritarė Leninui, ku
ris gynė net dūmos socialde
mokratų frakcijos skylimą 
—dabar apleido bolševikus.

tasai Liepo- 
jaus smarkuolis,pavirtęs Su 
valkijoj į agitatoriij Baltu 
<ą, dabar Petrograde.

Jisai ne draugas bolševi

Kuomet Kapsukas bėgo iš 
Sibiro,, jisai kelias dienas ap
sistojo pas Požėlą. Ir keis
tų ginčių juodu turėjo.

Požėla karštai gynė dū
mos socialdemokratų skyli
mą (nes to skylimo norėjo 
Lenin), o Kapsukas ėjo už 
vienybę.

Dabar Požėla eina už vie
nybę, o Kapsukas?

dicinoje. Tiesą, žadėjęs ra
šinėti Rygos “Vilniai” prieš 
karę, bet netesėjo išpildyt 
prižado.

Bijaus, kad jo nebūtų už
mušę lenkų legionuose, nes į 
tuos legionus verste vertė.

džia apie mūsų laikraštį, tai 
visųpirmiausia sprendžia 
pagal jo turinį, pagal jo raš
tų gerumą—o ne pagal tą 
ar “Laisvę” leidžia vienas 
žmogus,kooperacija ar part
nerių bendrovė. <

“Brolau, aš tau patariu 
skaityti laikraščius visokių 
pakraipų, nes skaitydamas 
vienos kokios nors pakrai
pos, negalėsi matyti, kur 
melas, o kur teisybė. Su
prantama, skaityti visus lie
tuviškus laikraščius, reikia 
daug pinigų išleisti, bet ge
idausią prigulėti prie darbi
ninkiškų organizacijų, kur 
užlaiko skaityklas ir prenu
meruoja visokius laikraš
čius. Nežinau, kaip pas jus, 
pas mus gi, Škotijoj, kiek-

MARGOS 
MINTIS

ir paklaustų, ar jis nepame
tęs kur savo ražančiaus. Tas 
ir pasisakė, jog jis rąžančių 

pametęs. Tada atėjo 
pas jį žandaras, parodė jam 
atrastąjį rąžančių ir paklau
sė, ar ne tas esąs jo pames
tasis rąžančius. Ūkininkas 
pripažino, kad tai jo rąžan
čius. Tokiu būdu vagis liko 
susektas. Jo bylą nagrinėjo 
taikos teismas Suvalkuose ir 
už tą apvogimą jam uždėjo 
keturis menesius kalėjimo.

Uždraudė pirkliauti kiau
šiniais. — Palei Vyžainį su-A. Janulaitis. Keistas da

lykas. Bėgdamas iš Sibiro 
apie 3 dienas gyvenau pas jį 
ir jau tuomet jisai skaitė o- 
po r tu n i s tų “ H am bu r ge r
Echo”. Matyties buvo skep
ticizmo jo protavime.

Bet nieko blogo, tuo tar
pu, aš nenorėčiau sakyti ir 
apie jį. Palauksim karės pa
baigos.

Biednas Šilingas, kuriam 
revoliucija, turbūt, nuims 
barono karūną. (Apie tai 
rūpinsis Bulota).

Tasai Kruoniu baronas ka- 
dais, rodosi, 1909-10 metais 
buvo menševikas, o paskui 
nudardėjo.

Kad jau žmogus pradeda 
dardėt, tai jisai darda ir 
darda.

Antanas Purenąs, lyderis 
L. S.-D. Nėra revoliucionie- 
listas. Ramus saliono socia
listas. Daugiausia dirbo, 
kada ėjo “Kardas-Žarija”.

Dikčiai pakenkė sau dirb
damas Yčo kompanijoj.

Kada Yčas važinėjo po A- 
meriką, tai visuomet rekla
muodavo Antaną. Žiūrėk 
sako, mūs draugija šiur be- 
partyvė, nes joje yra Pure
nąs, Šilingas....

Man keista, kad Liutkevi
čius, petrogradiškis, virto 
bolševiku.

Juk jisai visą laiką buvo 
socialistų kulturtraegeriu, 
panašiu į mūsų brolį Gugi 
Chicago j e.

Rodosi, buvo gryno s tako 
elesdekietis, o dabar, dabar 
rusu bolševikas.

Bolševikams jisai daug 
padės, nes labai sukalbamas, 
visur moka įeit, prisitaiko 
prie aplinkybių.

Petraškevičius, raseiniš
kis, visuomet man buvo bai
siai antipatiškas ir tas fak
tas, kad jisai dabar švaisto
si po L. S.-D. Petrograde, 
gali tik užkenkti L. S.-D.

1910 metais buvo net bd- 
goiskateliu (dievo jieškoto- 
ju) ir sekė, bene, Lunačars-

AR “KOVA”, TAI SĄJUNGĄ?
Tūli draugai (jų labai ma 

žai) pyksta ant 
kam, girdi, 
prieš Sąjungą?

Tokių draugų męs klausė
me ir klausiame: kuomet gi, 
meldžiamieji, “Laisvė” ėjo 
prieš Sąjungą?

Nurodykit nors vieną fak
telį! Negalit nurodyti, ba 
nėra, nes bėgyje penkių sjh

Keno gi tie pinigai, ku
riuos valdžia išleidžia karės 
reikalams? Darbininkų. 
Darbo žmonių klesa tuos pi
nigus turi sukrauti, o val
džia ir kapitalistai išeikvo
ja. Dabar tu, darbininke, į- 
sivaizdink sau, kiek turi 
vargo pakelti, kiek prakaito 
išlieti ir kiek sveikatos išeik
voti, pakol savo dalį, kurią 
kapitalistai išleis karės rei
kalams, atidirbsi? O juk 
neužtenka dar to. Darbi
ninkai per metus privalo 
uždirbti kelis, gal ir kelioli
ka miliardu dėl kapitalistų. 
Paskaitliuokite, kiek Ameri
kos kapitalistai turi miliar
du ir pagalvokite, kiek jums 
reikėjo dirbti, pakol tuos mi- 
liardus jiems sukrovėte.

Su v. Valstijos dar, gali
ma sakyti, nekariauja, o tik 
rengiasi prie karės ir jau 
pareikalavo darbininkų už
dirbtų 20 miliardu dolerių, 
tai kiek tuomet išeikvojo 
Europos šalys, kurios jau 
ketvirti metai, kaip kariau
ja? Apie tai baisu ir pamis- 
lyti! Juk tos visos šalys pa
skendusios skolose ir, pasi
baigus karei, visas tas sko
las, visus tuos iššaudytus 
miliardus, turės darbininkai 
atidirbti, turės valdžios iž
dus dapildyti.

Reikia pridurti, kad dau
gelis darbininkų tikisi po 
karei Europoj turėti gerus 
uždarbius, bet jie stambiai 
klysta. Jeigu valdžios yra 
išeikvojusios tokias pašėlu
sias sumas pinigų, tai pas
kui darbininkai turės jas at
lyginti. Visi produktai bus 
apkrauti taksais ir darbinin
kų gyvenimas nei kiek ne
pasigerins. Nors uždarbiai 
bus ir didesni, bet už tai 
produktai neatpigs ir darbi
ninkų būvis nepasigerins.

švenčioniškis.

nusimanys, tuomet jau bus 
prastai.

Vadinasi, viskas priguli 
nuo to, kiek dinamito, kiek 
common sense bus redakci
jos galvoje. Jeigu redakci
jos galvoj to “štofo” bus ma
žai, tuomet jokia organizaci
ja, jokis būdas laikraščio 
leidimo negalės dalyko pa
taisyti.

Taip yra su visais laik
raščiais, taip yra ir su Są
jungos laikraščiu. Laikraš
čio vertę ir svarbumą nusta
to ne leidėjų firma, ne ben
drovė bei Sąjunga, 
dakcijos mokėjimas 
savo darbą.

Silpną redakciją 
bes ir Sąjungos firma, nors 
ta redakcija ir dar taip 
slėptųsi po firma.

Stiprią redakciją, mokan
čią savo darbą nepražudys 
ir prastai padabinta firma!

Juk žmonės visųpirmiau- 
i šiai žiūri darbo, o ne to, kas 
■tą darbą atliko.

Ne parėdo, ne paviršuti
nės formos reikia žiūrėti, o 
turinio, branduolio.

Juk panašiai yra 
“Laisve.”

Paėmiau laikraštį į ran
kas ir radau žinutę, kur Su
vienytų Valstijų karės mini- 
steris praneša, kad per me
tus laiko karės reikalams 
bus išeikvota tik 20 miliardu 
dolerių...

Numečiau į šalį laikraštį 
ir pradėjau galvoti, ką reiš
kia tas išsireiškimas “tik 20 
miliardu”? Nejaugi ta 
skaitline taip maža, kad a- 
pie ją taip šaltai atsiliepia
ma? Paėmiau paišeį ir 
pradėjau braižyti, norėda
mas sužinoti, kas gali išeiti 
iš tos skaitlinės. Ir štai prie 
kokių išvedimų priėjau:

Jeigu darbininką pastaty
tų prie 20 miliardu ir lieptų 
jam dirbti 8 valandas į die
ną tokiu greitumu, kad jis 
kas sekundą spėtų perdėti 
iš vienos vietos į kitą po do
lerį, tuomet jam reiktų dirb
ti nei ilgiau, nei trumpiau, 
kaip 2,000 metų. Na, ar ga
lite sau įsivaizdinti, ką tai 
reiškia 20 miliardu?

Toliaus. Jeigu męs paim
sime, kad Suv. Valstijose vi
dutiniškai darbininkas už
dirba $750 į metus (toks vi
dutiniškas uždarbis skaitosi 
jau augštas), tai už 20 mili
ardu galėtų metus laiko 
maitintis 26,666,667 darbi
ninkai su savo šeimynomis!

Dabar daleiskime, kad tų 
darbininkų vidutiniškai šei
mynos susideda iš pačios ir 
dviejų kūdikių, tuomet už 20 
miliardu galima metus laiko 
išmaitinti 106 milionus, 666 
tūkstančius ir 668 žmones. 
Reiškia už 20 miliardu len
gvai galima išmaitinti ir ap
rėdyti per metus laiko visus 
Suv. Valstijų gyventojus.

Jeigu paimti 20 miliardu 
po vieną dolerį ir pradėti 
kloti į ilgį vieną dolerinę 
prie kitos, tuomet pasidarys 
dolerių kasnykas, išsitie
siantis per 3 milionus, 571

Aš noriu kalbėti šiandien 
apie mano senus draugus.

Kur
mieji?

Antanas Didžiulis visuo
met buvo bolševikas,net tuo
met, kada 1911 m. rudeny 
mačiau jį Sibiro Kanske. 
Bolševiku jisai buvo ir prieš 
karę.

Nežinia, kaip dabar. Ji
sai, turbūt, Austrijoj. Ar 
begyvas?

“Ir tai už tai reikia eiti į 
kariu menę ir guldyti savo 
galvą?

“Mūsų dvasiškija agituo
ja, kad kiekvienas lietuvis 
privalo eiti į kariumenę. Ji, 
taip sakydama, užmiršta ir 
penktą dievo prisakymą — 
“Neužmušk!” Bet, kaip 
matau, negeriau ir pas jus 
yra: nekitaip ir jūsų dva
siški tėveliai elgiasi. štai, 
skaitau šv. Juozapo Sąjun
gos leidžiamą laikraštį 
“Darbininką” (N44) ir ran
du straipsnį, kuriame pasa
kyta, kad nėra geresnio iš
silavinimo jaunam vyrui, 
kaip kariškas muštras. Ten 
džiaugiamasi, kad lietuviai 
rašosi į kariumenę ir dar ra
ginama rašytis. Ir kaip rei
kia atsinešti prie tų neva 
dievo tarnų, kurie taip el
giasi? Taip, geriausias jau
nam vyrui išsilavinimas — 
tai karinis muštras, nes da
bar pas mus daugelis grįž
ta be kojų, rankų, o dauge
lis visiškai nesugrįžta.... Ai
tai galima ramiai ir šaltai 
žiūrėti, kuomet Kristaus į- 
pėdiniai taip elgiasi?

Notabene. Vincas, būda
mas Amerikoj, sakė man 
dažnai: Juk Liutkevičius ne 
socialdemokratas.

Tuomet aš gyniau Liutke
vičių. t Ir, rodosi, išėjo ge
rai.

kiaušinių. Kadangi maistas 
supirkinėti uždrausta, tad 
kiaušinius iš tos moteriškės 
atėmė. — Palei Punską su
ėmė tris žydus, kurie vaka
re vėlai važiuoti vežėsi 925 
kiaušinius ir 27 svarus žir
nių, sviesto, lašinių ir kitų 
valgomų daiktų. Iš jų atė
mė visas prekes, vežimą ir 
arkli.

Cigaretams 
VIRGINIJOS 

tabakas yra 
geriausis

virš metų “Laisvė” visuomet 
agitavo už L. S. S., o ne 
prieš ją.

Ištikrųjų męs duotume pi
nigą ir peilį tam žmogui,ku
ris darodytų, kada “Laisve” 
ėjo prieš organizaciją.

—Na, tai jūs einat prieš 
“Kovą?”

Čia jau visai kitas daly
kas. Juk “Kova”, tai dar ne 
Sąjunga.

“Kovą” redaguoja du 
žmonės ir tie du žmonės juk 
dar nėra visa Sąjunga.

O tūli mūsų draugai nepa- 
jiegia net atskirti “Kovą” 
nuo Sąjungos. Kasžin, ar 
ištikrųjų yra žmonių, kurie 
mislytų, kad ką pasako Vi- 
dikas-Stalioraitis, tai jau 
šventa visai Sąjungai?

Bet juk tai nonsensas, tai 
negalimas daiktas.

Na, o jeigu rytoj “Kovą” 
redaguotų J. Smelstorius,tai 
vėl būtų šventa, ką jisai pa
sakytų ?

Bet juk tai vėl būtų non
sensas.

“Kovos” redakcija yra 
Laisvės”,( tiktai “Kovos” redakcija — 

Laisvė” einanti nei daugiau, nei mažiau.

• \ Iš Škotijos bei Anglijos 
dabar męs negauname jokių 
žinių ir nieko negirdime, a- 
pie lietuvius, kurių ten ne
mažas skaitlius randasi.

1 Šiomis dienomis vienas 
“Laisvės”skaitytojas atsiun
tė laišką, gautą iš Škotijos. 
Ten, apart kit-ko rašoma:

“Pas mus ne kokios nau
jienos: viskas begalo bran
gu, ypač maistas. Darbai, 

»žinoma, eina gerai, bet už
darbiai nekįla. Ar pas jus 
jalu lietuvius nepiliečius ima 
kariumenėn? Pas mus dar 
nėima, bet vis kalba, kad 
tuojaus pradės imti ir, gali
mas daiktas, kad tos kalbos 
bus gyveniman įvykdintos, 
nes parlamente didžiuma 
balsavo už tai, kad imti. 
Dabar laukiame, kuomet 
jau pradės imti.

“Ir už ką męs turėtume 
eiti kariumenėn? Ar męs 
apleidome savo šalį todėl, 
kad neturėjome maisto, ba
davome? Męs apleidome to
dėl, kad ten neturėjome lai
svės, neturėjome savo spau
dos, draugijų ir t. t. Atke
liavę į užsienį, męs tą viską 
radome ir pradėjome nau
dotis. Tas labai gerai. Bet 
dabar pažiūrėkime į kitą 
pusę, kaip lietuviai gyvena. 
Nežinau, kaip pas jus, Ame

rikoj, bet pas mus, Škotijoj, 
lietuviai dirba blogiausius ir 

^sunkiausius darbus, neturi 
\ < alsavimo teisių; net ir šian

dien, kuomet kalbama apie 
ėmimą į kariumenę, lietuviai 
ne kiekvienoje dirbtuvėje ir 
kasykloje gali.gauti darbo, 
lietuviams neduoda.

RAZBAININKAI.
(Tąsa nuo 2-ro pusi. ) 

čia, išsipjovęs stoge skylę, į- 
lindo pas kaimyną ir nuo jo 
augšto pavogė 5 pūdus rugi
nių miltų. Besidarbuodamas 
vargšas pametė ant to augš
to savo rąžančių, ir pats to 
visai nei nepastebėjo. Kitą 
rytą apvogtasis rado rąžan
čių. Jis tuo įspėjo, kas galė
jo būti tą naktį pas jį apsi
lankęs ir pamokino kitus 
kaimynus, kad nueitų pas jį

PASARGA: 300 milionų svarų 
Virginijos tabako sudaryta j ciga- 
retus pereitą metą, o tiktai 62 mi
lionus svarų importuoto tabako. 
Piedmont cigaretai plačiausia par
siduoda visam pasaulyj.
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tų Amerikoje — $1.25; Kanado
je ir užrubežiuose $1.75.
Telephone Green point 5231.

Sekančiame “Laisves” nu
mery rasite įdomių žinių iš 
Rusijos, paimtų iš Petrogra
do socialdemokratų laikraš
čio “Pravda”. Bus taip-pat 
kalbama apie bolševikų tak
tiką.

Lietuvių Soc. Sąjungos 81 
kp. (Chicagoje) nutarė pa
rengti koncertą “Laisves” ir 
“Naujosios Gadynės” nau
dai.’

Komisijon įėjo šie drau
gai: Mickevičius, Kairis, Vi
lius ir Tumosa.

Minėto komiteto pirmuti
nis darbas pereiti progresy
vių draugijų susirinkimus— 
raginti jas prisidėti prie 
rengimo vakaro, išrenkant 
komitetus ir t. t. Vėliau 
draugijų išrinkti komitetai 
turės savo susirinkimą ir 
pasidalins darbą.

Manoma, kad vakaras bus 
milžiniškas.

16 d. gruodžio Brooklyno 
Labor Lyceum bus metinis 
“Laisvės” bendrovės koncer
tas.

“Laisvės” bendrovės šėri- 
ninkai ir draugai Worcester, 
Mass., rengia nepaprastai 
puikų koncertą, kuris įvyks 
dar šiais metais.

*
Rymo popiežius paleido 

pasaulin taikos karvelį. Kar
velis lekioja, lekioja, bet vie
tos niekur neranda užtūpti.

Nabagėlis! Jeigu jisai ra
stų kelią į Stockholmą, į 
tarptautinį socialistų suva
žiavimą, tai atrastų tikrus 
taikos mylėtojus.

Suvienytose Valstijose y- 
ra 600 kolegijų ir universite
tų, kuriuose mokinasi 
250,000 vyrų studentų.

virš

DRG. LIUTKUI, 
MONTELLO.

Jūsų straipsnis, be jokių 
redakcijos prierašų ir su
trumpinimų tilps “Laisvoj 
Sakykloj”.

Tik, drauge, nedėkit tokių 
išsitarimų, kaip “kliošto- 
riaus davatka,” kuomet kal
bat su savo draugais.

Savo straipsnely Jūs tyli
te apie “Laisvę”, bet turė
tumėt matyt, kad šiuomi lai
ku ir mūsų laikraštį bjauriai 
atakuoja.

KNYGŲ VERTĖJAMS. •
Verčiu į lietuvių kalbą P. 

Anmann’o veikalėlį “Kaip 
Revoliucijos įvyko Europos 
Vakaruose” ir James Onea- 

. Po “Darbininkai Amerikos 
Istorijoj” (The Workers in 

t American History”).
|fc J. Baltrušaitis,

‘ Pittsburgh, Pa.

Laisve” ir “Kova”
Kas labiausia išplatina 

“Kovą”.
Pastaruoju laiku — jau 

bus virš mėnesio laiko — 
kaip Philadelphijos laikraš
tis “Kova” niekina visus so
cialistų laikraščius, jų tarpe 
ir “Laisvę”. Tame laikrašty 
sistematiškai talpinami 
straipsniai, kurių tikslas e- 
sąs siundyti sąjungiečius 
prieš “Laisvę”, “Naujienas”, 
ir “Keleivį”. Viena L. S. S. 
kuopa ((Lawrence), po j- 
tekme “Kovos” agitacijos 
nusprendė “Laisvę” boiko
tuoti.

“Kova” rūpinasi įkalbėti 
savo pasekėjams, kad viską, 
ka daro “Laisvė” ar “Nau
jienos”, jos tai daro dėl do
lerio, dėl biznio. Apie “Lais
vę” tie Philadelphijos žmo
nės paleido net paskalas, 
buk ji dėl dolerio maino pa
žiūras (skaitykit No. 36).

Dabar prašome visų savo 
draugų ir nedraugų paskai
tyti, netik paskaityti bet ir : 
pamislyt, gerai pamislyt dė
lei to, ką męs žemiau para
šysim.

“Laisvę”, “Naujienas” ar 
“Keleivį” mes, socialistai, 
skaitom iš liuoso noro. Tuo 
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tarpu “Kovą” reikia priver
stinai skaityti. Ir keleivietis 
ir laisvietis ir naujienietis 
priverstas “Kovą” skaityti 
ar jisai to nori ar ne. Ir mes 
ligišiol skaitėm ir tebeskai- 
tom Philadelphijos laikraštį, 
kurį redaguoja du vyrai — 
Vidikas ir Stalioraitis. Nors 
mes, kartais ir nesutikda- 
vom su to laikraščio pažiū
rom, vienok mes neprotes- 
tuodavom, nekeldavom bun- 
to, o skaitydavom jį. “Lais
vės” redaktoriai kaip-kada 
šelpdavo “Kovą” raštais.

Mes netiktai skaitydavom 
“Kovą”, bet visais galimais 
budais ją platindavo™. (Įsi- 
tėmykit gerai — platinda- 
vom).

Kuomet prasidėjo karė, 
daug naujų darbininkų pra
dėjo rašytis j L. S. Sąjungą. 
Smarkiai pradėjo augt “Ko
vos” skaitytojai. Mes rupi-' 
nomės, kad tų skaitytojų bu
tų kuodaugiausia.

Tie žmonės, kurie dirba 
prie “Naujienų”, “Keleivio” 
ir “Laisvės” pasakė šimtus 
prakalbų, prirašė prie L. S. 
S. šimtus naujų skaitytojų.

Še jums faktai, draugai.
J. Neviackas, “Dilgėlių” 

leidėjas, per pastarus 4 mė
nesius smarkiai pasidarba
vo. Jam smarkiai agituojant 
prakalbose prisirašė: Wor
cester 22, Athol 16, Gardner 
13, Waterbury 8, Hartford 
7, Newark 7. Beto, naujų 
narių prisirašė Norwood, 
Cambridge, Fitchburg, Na
shua ir New Haven. Tuo 
budu ačiū d. Neviacko agi
tacijai “Kova” gavo virš 100 
naujų skaitytojų.

P. Grigaitis “Naujienų” 
red., nepaisant kritikų tarpe 
“Kovos” ir “Naujienų”, vi
suomet vedą agitaciją už L. 
S. S. Karei kilus, laike jo 
prakalbų Chicagoje prisira
šė virš 50 naujų narių. Apie 
pasekmes jo maršruto ry
tuose reikia pasakyt, kad 
tik vienam Brooklyne tada 
prisirašė 22 nauji nariai.

L. Pruseika neturi statis
tikos, kiek laike jo prakalbų 
L. S. S. gavo naujų narių, 
bet jisai atsimena, kad Chi- 
cagos rajone (L. S. S. VIII 
ra j.) pasakius jam 9 prakal
bas gauta virš 130 naujų na
rių, nerokuojant tų narių, 
kurie prisirašė Springfield, 
Omaha, Kenosha ir kitur. <

gavo “Kova” dėl P. prakal
bų. (Beto, Pruseika atgai
vino ir sutvėrė bėgyje 4 mė
nesių keturias kuopas).

M. Duseika (nepritariąs 
“Kovos” šmeižimams) pra
neša, kad nuo pradžios ka
rės laike jo prakalbų prisi
rašė apie 80 naujų narių.

J. Smelstorius praneša į 
mūsų užklausimą, kad per jo 
4 prakalbas So. Bostone pri
sirašė 70 naujų narių (kar
tą kalbėjo sykiu su S. Mi- 
chelsonu). Per dvejas pra
kalbas Worcestery įstojo L. 
S.S. 40 kuopon 45 nariai, 
Brightone — 22 nariai, Nor- 
woode — 22 nauji nariai, 
Cambridge 12-[ 25.

Apie smulkesnes skaitli
nes J. Smelstorius neprane
ša.

S. Michelsonas praneša, 
kad per jo prakalbas “Ko
va” gavo apie 100 skaityto
ju.

F. Bagočiaus prakalbose 
prisirašė apie 220. (Detroite, 
Chicagoj, Clevelande ir 
Naujoj Anglijoj).

T, Dundulis, kuris daug 
kame nepritaria “Kovai* ir 
kuris trokšta, kad L. S. S. 
būtų vienybė irgi prirašė 
daug naujų narių. Michiga- 
no kuopose prisirašė apie 40 
narių, Kenoshoj virš 20, Ra
cine ir t. t.

Štai jums trumpu 
Sąjunga gauna virš 1,000 
naujų narių ir virš 
“Kovai” prenumeratorių.

Taika? v
Vadinasi, tie draugai nesi- 

girdami gali pasakyti, jog 
išpildė savo priedermes dėl 
organizacijos, kurios vardas 
Lietuvių Socialistų Sąjunga.

Bet tai dar ne viskas. Ka
rės laiku, vargui verčiant, 
žmonės visur smarkiai rašo
si prie socialistų organizaci
jos. Bet ve kas pastebėtina. 
Kur darbininkai buvo la
biau išauginti, išlavinti so
cialistų spaudos, tenais daug 
daugiau naujų narių rašosi. 
Padėkim, prie lenkų socialis- 
,tų rašosi daug mažiau, negu 
[prie lietuvių. Kodėl? Ogi 
’todėl, kad toks “Keleivis”, 
“Laisvė” ir “Naujienos” sa
vo pradedamuoju mokslu 
priruošė tuos naujus S. P. 
kareivius.

Paimkite tik aplikacijas 
visų tų naujų narių, kurie 
rašosi prie Sąjungos ir ku
rie bus “Kovos” skaitytojais 
—juk tose aplikacijose juo 
dai ant balto parašyta, kad 
pirm įstojimo į Sąjungą — 
visi tie draugai buvo skai
tytojais “Laisvės”, “Naujie
nų” ar “Keleivio”.

Tai kas gi ruošia naujus 
narius Sąjungon?

Dabar jūs turite,‘draugai, 
atsakomą.

laiku

1,000

Kuomet jūs, broliai ir sesu
tės, perskaitysite šį straips
nį, tai “Laisvės” redaktoriai 
vieno dalyko prašo iš jūsų:

Pamislykite, kaip “Lais
vei” už jos triūsą ir visuo
menišką darbą atsimoka lai
kraštis “Kova”?

“Kova“ per šį menesį ke
turis sykius apmelavo — ap
šmeižė “Laisves” red., patal
pino straipsnį, kuriame gan 
aiškiai pakvietė boykotuot 
“Laisvę”. (N36, 5 puslapis).

Kokia jūsų nuomonė apie 
tai draugai? Jeigu jūs esa
te L. S. S. narys, darbuoja
tės jai per ištisus metus, a- 
gituojat už ją — o ve imtų 
kas nors apšmeižtų, iškolio- 
tų jus, pasakytų, kad jūs e- 
sate dolerio žmogus-—ką jūs 
darytumėt?

te savo garbę nuo šmeižiko, 
j ieškotumėte teisybės.

Tą patį darome ir męs? 
Juk negi galime męs už an
tausius atsakyti bučkiais.

vo laikraštį iki to laipsnio, 
“Laisvė” ne, i/ tiktai kraštu- 
tiniausiam atsitikime, ir tai 
tik gindamies nuo šmeižikų, 
męs sutiktume panaudot pa
našius kovos įrankius. Va
je, dievulėliau, kiek tai męs 
galėtume pripasakoti svie
tui apie Vidikus, Staliorai- 
čius ir t. t. Gal būti, kaip 
kam net plaukai pasišiauštų, 
kuomet męs imtumės to dar
bo.

Bet juk į ką tada pavirstų 
mūsų spauda? Ne Vidikas 
su Stalioraičiu mums rūpi, 
bet socialistų spaudos gar-

iKODEL NĖRA VIENY
BES?

Su “Kova” męs visuomet 
neblogai sugyvendavom, bet 
visai ne todėl, kad “Kova” 
Sąjungos organas. Sugy
vendavom su “Kova” neblo
gai todėl, kad abiejų redak
cijų pažiūros buvo panašios 
ir todėl, kad prisilaikyda- 
vom veik vienodų laikrašti
nes doros taisyklių.

Kuomet viena tų sugyve
nimo sąlygų išnyksta, tuo
met ir sugyvenimo negali 
būti.

Dėl pažiūrų—tai šiuomi 
laiku tarpe “Laisvės” ir“Ko- 
vos” nėra nepereinami! pa
matinių skirtumų.

1916 m. vasarą V. Kapsu
kas savo rezoliucijoj apie 
“Laisvę” pasakė, kad ji stovi 
tarptautiniais pamatais ir 
tuomi neša darbininkų kle- 
sai didelės naudos.”

Šitas sakinys ir buvo ce
mentu, kuris, Kapsukui bū
nant Amerikoj, darė “Lais
vę* gu “Kova” kaimynkom, 
kurios galėjo sugyvent, o 
tankiai net išvien veikt. 
Kaip matot, nei “Laisvės” 
privatiškumas, nei “Kovos” 
partyviškumas nekliudė su
gyvenimui.

Dabar dalykai mainos 
Tiesa, dėl pažiūrų, tai skir
tumo nedaug: pažiūra į ru
sų revoliuciją veik vienoda, 
tiek tik, kad “Kova” aštriau, 
o “Laisvė” lėčiau kritikuoja 
Laikinę Valdžią, revoliuci
jos rėmime redakcijos eina 
išvien; Amerikos politikos 
klausimuose pamatiniu skir
tumų nėra. Net darbininkų 
tarybų klausime, prie geres
nio noro susitart, nebūtu 
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skirtumo.

Bet. jeigu pažiūrose pa
matiniu skirtumu nėra, tai 
taktikos ir ypač laikraštinės1 
etikos.klausimuose pasidarė nuomonių skir-
toks didelis griovis, kad gurnas plaukia ne iš laikraš-
jau nesusisiekiam.

Męs bjaurimės “Kovos” 
polemikos įrankiais. “Kova” 
darosi nešvarus demagogų 
laikraštis.

Štai, keli pavyzdžiai.
1) Neseniai tūlas “Kovos 

rašėjas (tūli sako, kad tai 
redakcijos antrininkas) pa- 

’ skelbė, jog Pruseika kur tai, 
kada tai, prie kokių tai ap
linkybių sakes ir grasinęs t 
tam rašėjui, jog galįs su kuo 
tai susidėjęs, griaut Sąjun-' 
gą. Šneka buvus prie 4 a- 
kių. Liudininkų nebuvę. Į- ‘ 
sivaizdinkite, kaip dabar ap
šmeižtasis gali pasiteisinti, 
jog jisai to nesakęs. O kur 
liudininkai? Jų nėra. Prie 
šitokių aplinkybių by kas 
bile ką gali kuobjauriausia 
apšmeižti. Ir kaltinamasai 
žmogus kito išėjimo neturi, 
kaip tiktai apeliuoti į tuos, 
kurie jam tiki. Prirodyt sa
vo nekaltumo jisai negali a- 
kyse tų, kurie aklai tiki 
priešingai pusei. Pruseikos 
laimė šiame atsitikime yra 
ta, kad jisai jau 11 metu, 
kaip dirba socialistų judėji
me, niekuomet draugu nebu
vo įtariamas netik piktuose 
darbuose, bet net ir noruose 
ir todėl šiame atsitikimo 
šmeižimas nepadarys blčdies 
žmogaus geram vardui.

. Bet čia mums privalo rū
pėti principialė klausimo pu
sė: ar galima nužemint laik
raštį iki laipsnio garsinimo 
privačių pasikalbėjimų, lie- 
žuviavimu ir tam panašiai? 
Juk tuomi plačiai atidaroma 
durys plętkoms, šmeižtam^

2) Arba vėl tas laikraščių 
“privatiškumas.” Ne kas ki
tas,kaip “Kova” paleido pas
kalas ir tebeleidžia jas, kad 
visos nelaimės paeinančios 
dėl laikr. privatiškumo.

Bet Lietuvių Socialistų 
Sąjunga net dviejuse suva
žiavimuose užgyrė visus lai
kraščius, jų tarpe ir vadina
mus privatiškais. (VII ir 
IX); dar visai neseniai, bū
tent pereitą pavasarį, Mi- 
chelsonas, Kapsukas, Vidi
kas ir Pruseika užgyrė nu
tarimą, kad tarpe visų lietu
vių laikraščių (partijinių ir 
nenartiiinių) turi būti idėji
nė vienybė—bendri tikslai. 
Reiškia, tūlų laikraščių ne- 
partyvumas anaiptol nėra 
kliūtis idėjinei vienybei ir 
tą pripažįsta pati “Kova”.

Taigi, vartojimas to ne
švaraus argumento, kad ve 
“tūli laikraščiai yra priva- 
tiški ir tik todėl jie negeri” 
—turi būti prašalintas iš 
“Kovos” skilčių, kaipo argu
mentas nedoras, turįs savo 
tikslu pažemint oponentą, 
priešingas Sąjungos suva
žiavimų tarimams bei pačios 
“Kovos” nesykį užreikštai 
nuomonei.

Tas argumentas turi eit 
lauk iš laikraščiu skilčių. Jo 
vietą turi užimt atvira, 
draugiška polemika, kurios 
tikslas būtų ne pažemint o- 

iponentą, bet nurodyt tikrą 
nuomonių skirtumą ir išėji-

! čių privatiškumo, bet iš to 
'paprasto visiem žinomo ap- 
Įsireiškimo, kad socialistuose 
visuomet ir visados buvo 

i nuomonių skirtumas. I
3) “Kova” pradeda siste- 

matiškai meluot ir šmeižti. 
Bėgyje šio vieno mėnesio 
vieną tik “Laisvę” 4 sykius 
apmelavo (du melu atšaukė, 
o dėl kitų dviejų męs turim 
jieškot teisybės komitetuo- 

įse). “Kova” jau talpina 
straipsnius, kuriuose aiškiai 
raginama skaldyt Sąjunga 
(38). Ji meta dėmę ant ge- 

7 riaušių Sąjungos kalbėtojų 
! ir įtaria juos bloguose tiks
luose. Ji paeiliui išniekina 
visus narius Amerikos Soc. 
Party Pild. Komiteto. To
liau jau eit negalima...

Kolei šita šmeižimo tak
tika tęsis, tol visi kili 
laikraščiai, visi savo vardą 
gerbianti literatoriai, visi 
nusimananti sąjungiečiai su 
pasibjaurėjimu žiūrės į Phi
ladelphijos laikraštį.

Mažiausia 200 skaitytojų ,/ Be abejones, jus gintume

Taigi apie “Kovos” vertę 
męs sprendžiam ne sulyg to, 
kad ją leidžia Sąjunga, bet 
sulyg to, kokia redakcija ten 
yra, kaip moka ji dirbti so- 
cialistišką darbą. Juk jeigu 
ten bus netikusi redakcija, 
tai niekas sviete neprivers 
mus ją garbint.

Silpna redakcija paprastai 
dangstosi firma — ve, girdi, 
mus saugo Sąjunga ir todėl 
jau męs išmintingi ir geri.

Šita pažiūra yra kūdikiš
ka pažiūra! Juk kokia 
daugybė socialistiškų laik
raščių Europoje nuėjo dum- 
blynan, nepaisant to, kad 
veik visur juos leido po par
tijos firma.

ADOMO IR JIEVOS 
GRIEKAS.

“Tu nuodėmėj gimei ir to- 
dėlei per visą amžį kęs tavo 
vaikąi ir vaikų vaikai”.

—Tu esi privatinis laik
raštis, gimei be Sąjungos ži
nios, ir todėl kas mums gal
voj apie tave ir tu turi paku- 
tavot per visą savo amžį.
Šitokis posteringavimas ir

gi vadinasi “argumentu”.
Kartą V. Kapsukas pui

kiai sumanė tą argumentą, 
paimtą iš Adomo ir Jievos 
laikų. Kapsukas pasakė:

—Duokime sau, kad kūdi
kis gimė nelegališkai, ar tai . 
reiškia, kad per amžį jam 
turi būti išmetinėjama jo gi
mimo kaltė? Bet apšviesta 
visuomenė taip adomiškai 
nesielgia. Ji visus vaikus 
lygiais rokuoja.

Męs, laisviečiai, visuomet» 
taip žiūrim į laikraščius —( 
nepaisom, kas juos leidžia 
kokią iškabą turi ant savo 
budinko, bet žiūrim, kas ta-

rim, kaip jisai vedamas,kaip

Kuomet “Kovą” redagavo 
Smelstorius, męs vienaip į ją 
žiūrėjom.

Kuomet “Kovą” redagavo 
Kapsukas, męs kitaip į ją 
žiūrėjom.

Kuomet ją redaguos Sta- 
lioraitis, męs jau visai kitaip

R EI) AK CI.J OS ATSAK Y M AI.
L. S. S. 71 kuopai (Cambridge, 

Mass.). — Rezoliucijos netalpinam. 
Mes pilnai sutinkam su jumis, kad 
Sąjungoje .būtų vienybė. Mūsų laik
raštis ir mūsų laikraščio agitatoriai 
visuomet darbuojasi Sąjungos vieny
bės dvasioje. TaČiauS, prie dabarti
nių aplinkybių męs nematom, kaip 
galėtų įvykt vienybė, kolei nebus su-

rasta, kas tą vienybę ardo. Tuo tar
pu, jūsų kuopa kaip sykis tą klausi
mą apeina ir neduoda jokio atsaky
mo.

Kuomet atsiranda vienas laikraštis,, 
kuris šmeižia ir purvina visus kitus 
socialistų laikraščius ir vieną iš jų 
net ragina boykotuoti, plėšia šlovę ir 
gerą vardą senų ir pasitikėjimo ver- 
tų sąjungiečių, tai L. S. S. 71 kuopa 
to klausimo net netyrinėja, vadinasi, 
faktiškai kalbant, ji žiūri vienodai j 
šmeižikus ir į tuos, kurie ginasi nuo 
šmeižikų.

Męs prašome draugų Valeikos, Ber
tulio ir Simonavičiaus užduoti sau 
vieną klausimą: jeigu ant vieno jūsų 
kas nors užpultų ir pasakytų, kad jūs 
esate socialistas tik dėl pinigo ir dėl 
pinigo mainote savo pažiūras — ką 
jūs, draugai, atsakytumėte šmeiži
kui? Jūs parodytumėt jam duris lau
kan ir atsisakytumėte su juo kalbė
ti. Kito išėjimo nebūtų.

“Laisvė” dirba dėl L. S. S. jau 
penki metai. Ji visuomet buvo išti
kima šiai organizacijai ir Soc. Parti
jai. Ją leidžia 150 sąjungiečių ir L 
S. S. kuopų. Ji nėra joks privatiškas 
laikraštis. “Laisvė” tankiai užtarda
vo ir tą pačią “Kovą”.

Tuo tarpu, jau kelios savaitės,kaip 
taip vadinamas L. S. S. organas šmei
žia ir niekina mūsų gerą vardą. Lošti 
rolę Evangelijos personažo ir už ant
ausius atsakyti bučkiais męs negali
me. Męs sutinkame kalbėti su kiek
vienu darbininku, kaip su sau lygiu ir 
bendrai kovoti, bet niekuomet ir nie
kados nei ant mažiausių nusižemini
mų męs neisim.

A. Remeika (Lawrence). —Męs ta
riam jums ačiū už laišką, bet nesu
prantam, kodėl jūs vadinate mus 
“gerbiamais draugais ir kodėl po sa
vo laišku jūs pasirašote “draugiškai 
Remeika”.

Jeigu jūs skelbiate “Laisvei” boy- 
kotą už tai, kad 1913 metais “Lais
ves” redaktoriai atgaivino jūsų kuo
pą ir už tai, kad “Laisvė” ištikimai 
rėmė Sąjungą ir talpino prielankias 
žinias apie Lawrence, Mass., L. S. S. 
kuopą — tai męs bent prašytume jū
sų nevadinti mus savo draugais.

Lietuvių Socialistų Sąjungos suva
žiavimai Chicago j ir Philadelphijoj 
užgyrė visą mūsų socialistų spaudą 
ir pripažino ją naudinga socialistų ju
dėjimui. “Laisvė” veikė ir darbavo
si dvasioje L. S. S, nutarimų. Net 
pikčiausias mūsų priešas negalės da- 
rodyti, kad męs kada nors ėjom prieš 
Sąjungą.

Tuo būdu, geradėjau, šmeiždami 
“Laisvę”, jūs sulaužote Lietuvių So
cialistų Sąjungos tarimus. I

Tai yra melas ir šmeižimas, kad 
“Laisvė” kada nors užpuolė “Kovą”. 
Savo laiške jūs neprivedat nei vieno 
faktelio ir tuo būdu tai nėra argu
mentacija ar darodymas, o yra pap- 

i rastas šmeižimas.

BOSAK STATE BANK
SCRAMTOIN, PA.

Lletariij skyrios,
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KODĖL
nebūt linksmu, kuomet 

kaštuoja tiek mažai?
Galvos skaudėjimas ir nerviškumas, 

daugiausia paeina nuo silpny akiy.
Vkntntėlis lAtlgydymas, .- moksliškai pri

taikyti akiniai. Matykit akiu specia- 
Ustf jo APT1EKOJB ®

DR. MEDOFF
S08 Grand St. Union Av. Brooklyn NX

1ST OFISO VALANDOS: 
nuo 9 iki 12 ryt* ir nuo 6 iki 8 rak. 
Nedtiiomls nuo 11 Ori 1 po plot. 
Kitomis valandomis galima matyt

LIETUVIAI, SKUBINKITĖS SU 
PAGELBA SAVO NAMIŠKIAMS

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

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

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

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

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

šita blanka galima vartoti siunčiant pinigus ir Vokietijon.
Su visokiomis informacijomis kreipkitės j
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KORESPONDENCIJOS
' Nepiliečiams paimtiems 

į kariumenę.
darbą, bet męs, griešni žmo
nės, negalime to suprasti.

Kunigas Šmitas irgi gavo 
pranešimą, kad jo mylimoji 
Onytė eina blogais keliais. 
Jis ją tuojaus pasiuntė į dan. 
gaus karalystę. O ką bedie
viai apie tai sakė? Šaukė 
visa gerkle ir niekino visus 
kunigus.

Bedieviai užsipuola ant 
kunigų, kad jie klebonijose 
laiko po kelias jaunas gas- 
padines. Bet ar jie supran
ta, kodėl kunigai taip daro? 
Jie laiko jaunas gaspadines 
todėl, kad geriau galėtų ko
voti su piktais pagundini- 
mais ir tokiu būdu prieš 
dievą užsitarnautų didesnę 
garbę.

Ir taip, mūsų bedieviai vi
suomet rėkauja apie kunigų 
blogus darbus, bet niekuo
met nepamini jų nuopelnų.

Kunigai sutvėrė vyčių ar
miją. Liepė jiems išsimokin
ti dešimtį dievo prisakymų, 
liepė mylėti artymą savo, 
kaip pats save. Bet štai gau
na iš dangaus pranešimą, 
kad vyčiai stotų į kovą su 
bedieviais. Vyčiai šį sykį pa-

Męs gavome sekantį pra
nešimą: “Rusų socialistų or
ganizacijų konferencija bu
vo pasiuntus protesto tele
gramą, kad įvairiuose mies
tuose imama į armiją rusų 
pavaldiniai, neturinti jokių 
šios šalies pilietiškų popie
rų ir kad daugelyje t vietų 
apgavingais būdais jiems iš
davė pirmas pilietiškas po- 
pieras ir t. t. Dabar Suv. 
Valstijų valdžia pradėjo ty
rinėti ir galimas daiktas,kad 
visi tie, kuriuos paėmė be 
jokių pilietiškų popierų, bus 
paliuosuoti.

“Kad tardymas atneštų 
pageidaujamas pasekmes, 
reikalinga, kad visi tie, ku
riuos neteisuotai paėmė į 
kariumenę,tuojaus atsišauk
tų, pranešdami savo vardus, 
pavardes ir adresus, taipgi 
pažymėtų smulkiau kokiu 
būdu jie tapo paimti.

“Laiškus siųskite sekan
čiu adresu: M. A. Stolar, 
2608 Haddon Ave., Chicago, ’ klausė ir pradėjo smarkiai

▼ “Geistina būtu, kad laiš- 
kus rašytų anglų kalba; jei
gu kurie negali anglų kal
ba, galima ir rusų ir jeigu 
negalėtų rusų kalba, lai rašo 
ir kitomis.

“Kogreičiausia atsiliepki
te, nurodydami vardus, pa
vardes, adresus ir visą da- 

. lykų stovį.
“Konferencijos Sekretorius”

Yra nemažai lietuvių, ku
riuos priėmė be jokių pilie
tiškų popierų. Patartina 
tokiems pranešti konferen
cijos sekretoriui viršnuro- 

‘ dytu adresu.

ne, pats saliunininkas S. 
Adomaitis tapo užmuštas. 
Mat, šioj miesto daly atsi
rado daug kazirninkų, ku
rie net jau gyvenimą iš to 
pradėjo daryti. Užmušėjai— 
Stasys Jurdeikis, J. Šileika 
ir D. Rauckinas, plačiai ži
nomi kazirninkai ir peštu
kai. Ir šiuo žygiu peštynės į- 
vyko dėl kazyrų. Jie, sako, 
pirmiau turėję ant saliuni- 
ninko piktumą ir tą dieną 
nuėję jį pamokinti; vienas 
jų drožė kede į galvą, o ant
ras biliardine bole. Saliuni
ninkas gavęs tokias vaišes, 
po kelių valandų persiskyrė 
su šiuo pasauliu. Užmušėjai 
tapo suareštuoti, bet paskui 
juos paleido po kaucija.

Tai vis girtuoklystės vai
siai.

19 d. rugsėjo, Meldažio 
svetainėj, vietos lietuviai 
biznieriai surengė išleistu
ves tiems, kuriuos prievarta 
pašaukė į kariumenę. Kal
bėjo kun. Serafinas, ban- 
kierius Bagdžiunas ir den- 
tistas Draugelis. Žmonių su
sirinko daug. Prakalbos bu
vo grynai, patriotiškos. Po 
prakalbų kunigas Serafinas 
dalino naujokams dovanas. 
Mat, krikščionybės atstovai 
visuomet laimina žmones, ei
nančius į karę, todėl ir kun. 
Serafinas atlikinėjo tas ce
remonijas.

Kada išnyks tos baisios 
karės-ir kada tarpe žmoniii 
įvyks broliška meilė?...

Spalio mėnesyje Šios apie- 
linkės socialistams ateina 
rugia pjūtė; laike vieno mė
nesio turėsime, net tris kal
bėtojus, būtent: Michelsbną, 
Petrikienę ir Jukelį. Taigi, 
draugai, nesnauskime, bet 
žiūrėkime, kad visos tos pra
kalbos atneštų naudą socia
lizmui, nes pasekmės visuo
met priklausys nuo to, kaip 
gerai išgarsinsime.*

* *
16 d. rugsėjo liko palaido

tas ant “Laisvų Kapų” jau 
net ketvirtas lavonas, 5 mė
nesių vaikas, sūnus J. Ra- 
mosko. Laidotuvėse dalyva
vo nepaprastai daug žmo
nių. Nuo pirmiau palaidoti 
yra sekanti: J. Povilaitis, J. 
Pečiulionis, K. Aušra (vai
kas) ir J. Ramoškas (vai
kas).

n es darbo sąlygas, spiečiasi f 
daugiausia darbininkų, yra 
daug ir be darbo.

Lietuvių randasi apie 35 
šeimynos ir apie 20 pavienių.! 
Tarpe jų nėra jokio sutiki-1 
mo, jokios vienybės.*'Didžiu-' 
ma jų užsiima girtuokliavi
mu. Nors ši valstija “sau
sa”, bet lietuviai surhnda 
būdus ir gauna svaiginančių 
gėrymų. _ |

Taipgi turime ir lietuviš
ką dūšių ganytoją, kurį lie
tuviai užlaiko kruvinai už
dirbtais savo centais. To
kiam mažam būreliui užlai
kyti kunigą, tai ne juokai.

P. J. Latvėnas.

Rusijos Valdiška 
TAUPINIMO KASA

RUSUOS GOSUDARSTVENNAJA SBEREGATELNAJA KASSA

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

HENRY C. ZARO
Bankierius užtvirtintas departamento bankų valstijos New York 

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

Speciuliškas skyrius siuntimo pinigų pabėgėliams j gilumą Rosijos iš 
vietų užimtų vokiečiais.

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

HENRIKAS C. ZARO,
No. 1 Third Ave., Cor. 7-th St., NEW YORK CITY
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NEWARK, N. J. 
Bedievių pasakos.

Sena patarlė sako: “Genys 
margas, bet svietas dar mar 
gesnis.” štai ir pas mus ne 
tik bedieviai kenkia kuni
gams, visaip juos šmeižia, 
bet jau ir vyčiai pradeda 
virsti į bedievius ir tuomi 
mūsų tikėjimui suteikia di- 
džiausį smūgį. Sakau, jeigu 
visi Kristaus įpėdiniai su sa
vo panelėmis viršum kojo
mis apyirstų, tai dar tokio 
^mūgio mūsų viera neturė-

I tų, kaip nuo bedievių ir ki- 
/ tų‘eretikų dabar turi.
' Jūs gerai atsimenate, ką 

bedieviai darė tuomet, kuo
met vienuolis Macochas iš
lupo panelei švenčiausiai 
deimantines akis ir vieton 
tų, įdėjo molines. Bedieviai 
visa gerkle šaukė, kad jis 
papildė didžiausį prasikalti
mą. Vienok jis pasielgė ne 

'l; pagal savo norą. Jam šven
tas Rapolas pranešė, kad pa
nelė švenčiausia per deiman- 

. tines akis labai daug mato 
ir visuomet raportuoja į 
dangų apie vienuolių dar
bus. Jeigu taip bus, tai nei

i į vienas vienuolis neįeis į 
. dangaus karalystę. Maco- 

chui pagailo savo brolių ir 
jis išlupo panelei deimanti-| 
nes akis, o įdėjo molines,kad 
ji mažiau matytų. Bedieviai 
to nesupranta ir šmeižia vi
są mūsų tikėjimą.

g X Toliaus. Macochas pama- 
kad jo brolio žmona Ele

na eina nedoru keliu, tuomet 
brw< su visais paskutiniais

■L cpątJ^imais, pasiuntė į dan- 
karalystę, o Eleną pa
po savo globa, kad iš- 

nuų blogų darbų.
g&tebaj žventablyvą

IV

kovoti su bedieviais.
Viskas ėjo labai gerai ir 

mūsų vyčiai didžiavosi. Bet 
štai mūsų kunigai gauna iš 
dangaus įsakymą, kad visus 
vyčius pasiųstų į franeuzų 
frontą liuteronų naikinti. 
Kunigai — dievo tarnai ir 
ir pildo valią; nieko nelau
kę pasakė, kad turi 30 tūk
stančių vyčių ir visus juos 
atiduoda į kariumenę.

Rodosi jie atliko labai pui
ku darbą, bet kas tau, mūsų 
bedieviai ėmė šaukti ant ku
nigu, vyčiai irgi pasišiaušė, 
pasipūtė ir pasakė, kad neis 
į frontą. Mūsų miesto vyčių 
generolas nubėgo pas karei
vių viršininką ir pats pasi
siūlė į armiją, tik su ta išly
ga, kad jį čia, ant vietos, pa
liktų kovai su bedieviais. 
Valdžia pažadėjo išpildyti jo 
norą. Bet kad ištyrė smege
ninę ir kokiam ten triksui 
padarė opereišeną, tai die
vai žino kur jį išgabeno. Li
kusieji vyčiai pamatė, kad| 
valdžia sulaužė padarytą su . 
generolu kontraktą, tuojaus tiktai vardą, o kryžiuko ne
visi, kaipžydobitės, išbėgio- Į lydėjo. Reiškia, nenusisekė, 
jo, tūli net pas socialistus j Vardas tų “naujų socialistų” 
atsidūrė. Dabar visi jie vėl 
šaukia, būk tai kunigai juos 
pardavė. Na, kur čia protas, 
kur čia liogika? Juk kunigai

PITTSTON, PA.
(Nuo mūsų korespondento).

Ketvirtam warde dabar y- 
ra užsiregistravusių net 9 

l socialistai. Du tikri ir sep
tyni veidmainiai socialistai. 
Dalykas štai kame: Jie turi 
ypatišką piktumą ant teisė
jo Smith — republikono ir 
dar laisvamanio. Bet kad ji
sai puikus vyras, tatai repub 
likonai ir demokratai vien- 

I

balsiai nominavo jį. Naujos 
mados “socialistai” užsispy
rė iškirsti jam šposą ir no
rėjo pastatyti seną kandida
tą priešais jį, bet kitai]) ne
galėjo, už tai norėjo panau
doti socialistų gerą vardą 
be žinios socialistu. Tiktai 
nelaimė atsitiko, nes “nau-

tas, kurio valią pildo.
Iš didžiausios, vyčių armi

jos, pasiliko tik vytelė,' kuri 
paeina iš Blakių sodžiaus, 

(dešrininko duktė. Ji pasakė, 
!kad kovos, nepaisant į tai, 
jeigu iš nosies pradės var
vėti ir balti kraujai. Dabar 
ji susirado du nauju vyčiu- 
ku, tartum neseniai iš kiau
šinio išlindusiu viščiuku, ku
rie ją, paėmę iš abiejų pusių 
po rankomis, vedžioja gat
vėmis ir rodo, kaipo vyčių 
armijos liekaną.

Kun. Dūda.

HUDSON, MASS.
Mūsų lietuviai katalikai, 

negalėdami gauti patogios 
progos šventinti draugystės 
vėliavą ir tuomi pasirodyti 
airių kunigo akyse, kuo jie 
yra, samanė visą piktumo 
tulžį išlieti ant socialistų. 
Pasigavo tūlą nepraustbur- 
nį, kurio bijojo jau ir pavar
dę garsinti,pavadino tik vie
na raide “R.” ir surengė 
prakalbas. Tas nepraust- 
burnis visokiais purvais 
drabstė socialistus ir laisves- 
nius žmones, metė knygą 
“Moteris ir Socializmas” ir 
šaukė, kad tai esanti karvės 
biblija (veikiausia jis kar
vės sūnus, tai tiek apie tą 
knygą ir supranta) ir pasa
kojo visokių nesąmonių.

Žmonių susirinko mažai. 
Daugelis sako, kad tokių 
pliauškimų nenori nei klau
syti. Bet ir susirinkusieji 
nepritarė kalbėtojui: visą 
laiką didžiuma priešinosi 
jam, darė visokius užmeti
mus, o rengėjai, vienas su 
plaktuku, kitas su kumščia 
grūmojo publikai, reikalau
dami nutilti. Pirmininkas 
net kelis sykius bėgo per du
ris, sakydamas, kad atves 
policiją ir visus nenuoramas 
išmes laukan, bet vis sugrį
žo be policijos.

Rengėjai norėjo vietos 
'lietuvius sukurstyti prieš so-

jieji socialistai pasirodė net cįanstUS) bet pasirodo, kad 
nemokanti atsakančiai bal- jau lietuviai supranta šmei- 
suotn Jie įraše to kandidato tikslą ir netiki tam, ka I- 1 I r 4- 1 V ▼ 1 ■» Z~J Z-X Iri ■» v r-a 1 I r> V V
nemokanti atsakančiai bal- jau lietuviai supranta šmei-

jie pasakoja.
Kietas.

CHICAGO, ILL.
(Nuo mūsų korespondento).

Mūsų mieste randasi viso
kių žmonių: vieni lavinasi, 
skaito laikraščius, knygas, 
lankosi į prakalbas ir viso
kius parengimus; kiti gi vi
są liuosą laiką praleidžia sa- 
liunuose ir prie kazyrų.

17 d. rugsėjo, North West 
Side, toj vietoj, kur, rodosi, 
gyvena daugiau apsišvietę 
žmonės, įvyko užmųšėjyste. 
Ta tragedija atsitiko saliu-

buvo savo laiku pagarsėjęs 
“profesorius”, kuris su ku
nigu Kasakaičiu karta norė
jo užbėgti už akių Laisvų 
Kapų draugijos prakalboms, 
surengdami po bažnyčia ko
kias tai štukas. Tečiaus ta 
pačią dieną tas “profeso
rius” pateko į tokią vietelę, 
iš (kur taip greitai negalėjo 
pasiliuosuoti ir štukos liko
si nerodytos. Paskui paliuo- 
savo po kausi ja ir teismas 
bus vėliaus. Tas “profeso
rius” labai “pagarsėjęs”, 
ypač tarpe merginų. —

Socialistai privalo tokius 
veidmainius prašalinti ir ne
duoti savo vardo teršti.

* *
♦

šiuomiš dienomis lankėsi 
drg. J. Kačergius, kuris, va
žiuodamas iš Pittsburgo į 
Bostoną, buvo apsistojęs 
mūsų mieste ir atsilankė “L. 
Knygyne”.

18 d. rugsėjo tapo nuvež
ta į Universiteto ligonbutį 
drg. M. Vaškevičienė, veikli 
sąjungietė. ‘Darbininkų Die
noj, kurią buvo surengęs L. 
S. S. VIII Rajonas, ji išlei
do laikrodėlį ir Rajonui liko 
pelno.

MOUNDSVILLE, W. VA.
Šis miestelis randasi tar

pe augštų kalnų; gyventojų 
randasi apie 14,000. Kada 
užeina dideli lietus, tai iš- 
plauja daržoves ir apsemia 
stubas. Tokiu būdu tankiai 
padaro daug nuostolių.

Randasi trįs anglių kasyk
los, kuriose dirba daugiau
sia rusai, lenkai ir lietuviai. 
Darbininkų padėjimas sun
kus, darbdaviai baisiai iš
naudoja, todėl daugelis pra
dėjo organizuotis. Atsirado 
ir tarpe lietuvių tokių, kurie 
ėmė lietuvius darbininkus a- 
gituoti, kad jie organizuotų- 
si ir pareikalautų geresnių 
darbo sąlygų. Bosai išgirdę, 
kad atsirado jau agitatorių, 
tuojaus juos prašalino iš 
darbo. Bet tuomi nesustab
dė darbininkų judėjimo ir 
jau Panama kasyklose iško
vojo uniją, o kitose pageri
no darbo sąlygas.

First Street kasyklų dar
bininkai pareikalavo pakelti 
mokestį ir pripažinti uniją. 
Kompanija atsisakė darbi
ninkų reikalavimus išpildy
ti ir pastarieji išėjo į strei-

Prie tų kasyklų, "kurių tau.' 
| darbininkai iškovojo gėrės-į f) Choras

CICERO, ILL.
Ciceros Lietuvių Pašelpos 

Kliubo susitvėrimas, už- 
sibrėžimas kelio ir 
krypimas nuo kelio.

(Nuo mūsų korespondento).

Organizuojant Ciceros Lie
tuvių Paš. Kliubą, tvėrėjai, 
galima atsakyti, neturėjo jo
kių tikslų, tečiaus pasiseki
mą jie turėjo didelį. Pirma
me susirinkime buvo virš 50 
narių. Išpradžios kliubas 
susirinkimus laikė kas pėt- 
nyčios vakarą ir kiekviena
me susirinkime į kliubą įsto
jo desėtkas naujų draugų, 
taip, kad į porą mėnesių 
kliubas turėjo netoli 150 na
rių. Įstojusieji į kliubą, 
dauguma, ypatingai jaunuo
menė, turėjo tikslus ir ge
rus norus šį kliubą pastatyti 
ant gerų pamatų.

Išpradžių dalykai ėjo ge
romis vėžėmis.

Konstitucijos projekto su- 
taisymui išrinkta atsakantis 
komitetas. Projektas, su 
mažais pataisymais — page
rinimais, tapo priimtas.Kon- 
stitucija gatava—kliubo pa
matas užbriežtas. Prasidė
jo veikimas sulig įstatų.

Dėlei aiškumo aprašomojo 
dalyko, paduosiu keliatą iš
traukų iš kliubo konstituci
jos, kur kalbama apie kliubo 
tikslus.

1. Platinti apšvietą, dorą 
ir brolišką meilę tarpe savo 
narių ir plačiosios visuome
nės. Steigti lavinimosi sky
rius, pagal išgalę ir pasitai
kančios progos, nešančios 
kliubui gerų pasekmių.

2. Naikinti girtuoklystę, 
gemblerystę ir kitus kenks
mingus įpročius lietuvių tar
pe.

3. Kliubo privalumas yra 
visuomet remti apšvietos, 
mokslo ii’ sveikatos institu- 
cij’as pinigiškai bei mora
liškai.

Matydami šiuos punktus 
konstitucijoje, veiklesnieji 
diubo nariai įneša susirinki- 
man klausimą apie steigimą 
lavinimosi skyrių. Susirin
kimas išrenka komitetą iš- 
dirbimui pienų, kaip tie sky
riai tvarkysis.

Čia paduosiu ištisai pro
jektą, kurį sekančiame susi
rinkime kliubas vienbalsiai 
priėmė.

L Ciceros Liet. Paš. Kliu
bas įveda sekančius lavini
mosi skyrius:

a) Muzikos — lavintis ant 
visokių muzikališkų instru
mentų sudarymui orchest
ros, ar beno, arba abiejų.

b) Dramos — lošimas te
atrų, monologų, deklamaci
jų ir t. t.

c) Atletikos — gimnasti
ka, žaismės ir t. t.

d) Oratorijos — lavintis 
kalboje, rašyboje, susipažin
ti su parlamentariškomis 
teisėmis vedime susirinki
mo.

e) Šokiai

DYKAI, DYKAII Aš ištraukiu dantis be skausmo ir veltui 
tiem, kurie duoda taisyt ir naujus ideti. Visas darbas visiškai be 
skausmo. Dr. Chas. TeschbenUyra Kerai žinomas kaipo specialis
tas Įvairiose atsitikimuose. Ateik ir duok išeirzaminuot. Informa
cijos dykai. Mano karūnos ir tiltukai 22 karato. Darbas Rvaran- 
tuotas. Ofiso valandos: nuo?9 A. M. iki 9 P.M. Petnyčiomis nuo 9 
A. M. iki 6 P.M. Nedaliomis nuo 9 A.M. iki 1 P. M.
DR. CHAS TESCHBERG, D. D. S. Liet. Dentistas 
500 Grand St. Kampas Union Ave. Brooklyn, N. Y. 
Kalba Lietuviška. Lenkiškai, Rusiškai- Te). Stagg 3698

šies dainos, lavinime balso ir 
gaidų pažinojimo. ■

2. Visus skyrius globoja ir 
tvarko kliubas per tam tik
ra komitetą, kuris susidedav C f

nemažiau, kaip iš 5 narių.
3. Komitetas vadinsis 

Veikiamuoju Komitetu.
4. Visų skyrių užlaikymui 

kliubas įsteigia tam tikrą 
fondą, į kurį suplaukia au
kos iš kliubo ir jo narių.

5. Fondas vadinsis: Cice
ros Liet. Paš. Kliubo Lavini
mosi Fondas.

6. Į fondą taipgi privalo 
eiti bent 20% gryno pelno 
nuo parengtų kliubo vakarų.

7. Kliubas duos teisę sky
riams tvarkytis savistoviai 
neperžent

21. Veikiantis komitetas 
turi rastis kiekviename sky
rių susirinkime.

Po priėmimo šio projekto 
lieka išrinktas Veikiamasis 
Komitetas, kuris pradėtų or
ganizuoti skyrius.

Vėliau Veikiantysis Komi
tetas suradęs užtektinai na
rių į keliatą lavinimosi sky
rių, pareikalavo kliubo, kad 
įsteigtų Lavinimosi Fondą, 
su kurio pagelba būtų gali
ma vykdinti gyveniman vie
ną arba kelis skyrius. La
vinimosi fondas nubalsuo
tas. Toliau kįla klausimas, 
kad ant pradžios kliubas pa
skirtų kiek pinigų į Lavini- 

diAviw Bavwiwidi. i mosi fondą iš savo iždo. Čia 
giant kliubo konsti- kįla diskusijos, įsikarščiuo

ja, Veikiantį Komitetą ir jo 
pritarėjus iškolioja, kiti pra
deda rėkti, kad panaikinti, 
tą visą “mokinimo biznį”,su
prask, lavinimosi skyrius. 
Galų-gale .didžiuma balsų 
tas klausimas lieka atidėtas 
ant tolesnio laiko.

Čia dabar bus vietoj pri
rodyti priežastis, dėlei ko at
sirado noras steigti prie 
kliubo lavinimosi skyriai.

8. Į skyrius galės prigu
lėti tik kliubo nariai ir jų 
moterįs.

9. Visi skyriai turi laiky
tis kliubo ir juo vadovautis.

10. Visi nariai įstojanti į 
bent kur į skyrių, užsistato 
kaucijos $5.00, kaipo patik
rinimą, kad jie lankysis ir 
lavinsis.

11. Už su vadžioj imą sky
riaus kaucija prapuola. Diduma Ciceros jaunimo

12. Kaucijos bus lavini-’yra palinkę prie lošimo iš 
mosi fonde:

13. Visi skyriai turi po panašiai. Kliubas daugumą 
vieną vedėją arba direkto- jų pagavo į savo skaitlių na
rių, kuris veda bei mokina 
savo šaką tam tikrame sky
riuje.

14. Direktoriai, arba mo
kytojai gaunama iš savo 
tarpo, arba iš šalies. Jiems 
mokama alga, arba 
apsiima—veltui.

15. Kliubas suteikia 
riams vieną vakarą į 
ną jų naudai, tai yra 
pelnas nuo to vakaro eina į 
Lavinimosi fondą.

16. Kliubas gali įvesti va- Ciceros jaunimas ir pama- 
dinamą Garbės narių sky- tys, kad kitokio išėjimo ne
rių, kuriame priklausys na- ra, kad tvirčiausias ir svei-

pinigų, girtuoklystės ir tam

jeigu

sky- 
sezo- 
visas

rių. konstitucijoj yra punk
tas, kad tuos kenksmingus į- 
pročius naikinti. Todėl įve
dus viršminėtus skyrius, 
jaunimas būtų pratinamas 
prie lavinimosi ir pamažu 
pradėtų nykti tie skaudžiai 
kenksmingi jaunimui įpro
čiai.
Gerai, kad kliubas tą klau

simą paliko ant toliaus. Da
bar bus proga nariams prisi
žiūrėti scenų, kurias lošia

klausias tinklas traukimuiriai, kurie rems skyrius fi
nansiškai, fiziškai ir dvasiš- jaunimo iš to bedugnės kraš 
kai. Tokiems nariams bus to, užinteresuoti juos kuo- 
suteikiama pirmoji vieta pa- mi nors naudingesnių.

Todėl yra geistina,rengtuose skyrių vakaruose
veltui. Jie turės mokėti Ciceros Liet. Paš. 
$25.00, ar mažiau į lavinimo-1 
si fondą kas met..

17. Ciceros Lietuvių Paš. siskyręs. 
Kliubas yra vyriausias j 
sprendėjas ir tvarkytojas 
skyrių.

18. Visi reikalai, apart .taip daug rašoma iš Cjceros
smulkmenų, turi būti kliubo Rietuvių judėjimo, pavieniais 
ir veikiamojo komiteto ži-, numeriais galima gauti Ci- 
ni°L . . 'ceros Lietuvių Spaustuvėje,

19. Veikiamasis komitetas j 1409 49th Avė.

atkreiptų atydą ir eitų 
mi keliu, kurį yra sau

Svarbu pranešti cicerie- 
čiams, kad “Laisvę”, kurioje

I numeriais galima gauti Ci- 
'ceros Lietuvių Spaustuvėje,

mokintis šo-

visokiOs rū-

išduoda raportą kliubui 
kiekviename susirinkime iš 
savo ir skyrių darbų.

20. Skyriai turi bent vie
ną kartą savaitėje savo re
peticijas, arba lavinimosi su
sirinkimą.

A.

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

Mokykla
A. J. Kubilius, Instruktorius, 

231 W. 50th SL, New York, 
y«lz nuo 7 iki 10- vai. vakaro. -



SERGANTIEJI!

didžiausiomis pa*

pilvo, širdies, pla®

nervų ir

APTIEKA

140 EAST 22 ST,N

oronu®

SOROL

K. LUTKAUStft-rva

ŽODIS

atnaujins

EMMBMMM

MODERNIŠKA
LAISVES

SPAUSTUVE
mano praktikos, aš

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

$i.oe 
1.0$ 
i.oe 

. 50c,

74—«0 Waub 
ington St., 
Naw York

183 ROEBUNG ST
BROOKLYN. IN* Y<

lr. Richteri® 
PAIN 

EXPELLER

fmiiii'iiii'niiimiiniiiiiiNiiiiiiiivfttfi

■ tai Provizo-
J. Daunoros

DEVYNERIOS

:s.00 lr a’jRfiOao 
15.00
>1.60 tr sugMiao
>5.00 už dantį
HUSO ir augiMM

>..«».60e*

Kepa geriausią duoną iŠ 
Cysty ruginių miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius Keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poki- 
liams •*•*•*•

Gražia! padaryti spaudo* darbai patraukia kiekvieno akį.
Atsakanti* pagarsinima* priduoda žmogui norą eiti ant rengia* 

mų pramogą.
Todėl, draugystės ir kuopos, kada rengtai balius, teatrus, ar 

šiaip pasilinksminimus, visados duokit darbus “Laisvės" 
spaustuve]. Mes padaromo visokius spaudos darbus gražiai, 
greit Ir pigia).

K* SIDLAUSKAB,
Aptiekoriui ir Savininkas 

B26 Broadway, kamp. C Street
SOUTH BOSTON, MASS. 

Tel, So. Boston, 21014 ir 21018.

LIGŲ PRIEŠAS —
MŪSŲ DRAUGAS.

Žmogus linksmas ir ra
mus, kol jis sveikas. Papras
ta liga padaro žmogų nelai
mingu. Tankiausiai žmogų 

'kankina vidurių arba skil
vio ligos — nemalimas, dis
pepsija, diegliai ir skaus
mai, išpūtimas, diegliai šo
nuose, krūtinėje ir nugaroje, 
užstojimas gerklėje ar krū
tinėje ir t. t. Tas paeina 
nuo nereguliariško ir ne- 
normališko skilvio. Geriau
sias vaistas, kuris apsaugo
ja nuo tų ligų arba greit jas 
prašalina — 
riaus Vinco 
TREJOS 
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

iš rankų męs nepadėsim,bet 
užpulti męs negalime.

680 Buisko pėstininkų
Pulko Komiteto Pirm.”.

Bet ar tik tam vienam pul
kui tokios bėdos? Ne. Toks 
padėjimas yra visoj armijoj, 
o daugely vietų padėjimas 
dar blogesnis. Rusijos laik
raščiai nurodo daug bloges
nių apsireiškimų. Vienam 
pulkui buvę įsakyta padary
ti užpuolimą, bet kareiviai iš 
tranšėjų neišėjo. Kad nesu
kelti nuožiūros, tapo sušauk
ta visų pulkų atstovų susi
rinkąs, kur nutarta pasiųsti 
atstovai į Petrogradą, kad 
paaiškintų valdžiai ir Karei
vių ir Darbininkų Tarybai, 
dėl kokių priežasčių pulkas 
neišpildė įsakymo.

Tas pulkas suorganizuo
tas sausio mėnesyj šių me
tų, bet iki šiol dar nėra ap
rūpintas reikalingais daik
tais. Visam pulke yra tik 
dvi kanuolės (viena pasenu
sios sistemos), 4 bombų me
tėjai, 277 arkliai, bet ir tie 
patįs netinkami vežimų ve
žimui. Pulkui trūksta 801 
poros batų, 2887 viršutinių 
marškinių, 5310 apatinių 
marškinių, 3133 kelnių, 3447

TDH3INGWIUSIA Ir GKR1AUBJA 
UDTUVIMLA

Tehph®*® €r®®np®i»t.
Daktaras J. MISEVIČE

Specialistai Širdie® Ir 
Pinčių Uią.

Nm® S—10 ryt®
Nu® 12—2 po pilt
Nu® 6—8 vakaro.

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ II 
PRIEŽASTIES LIGOS?

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

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

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas su <’ __ '
sėkmėmis kaip tai:

Reikalavimui ir pinigus liųskite 
šiuo adresu:

F. STROPUS.

čių jaknų ir tt.
Dėl gydymo nervų ir ligų

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

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

vai. vakare, šventadieniais nuo 18 
v. ryto iki 4 vai. po pietų.
140 E. 22nd St., Lexington ir

3rd Ave., New York City.

smūgį visiems talkininkams. 
Jiems daug sunkiau būtų 
palaikyti kariškąjį ūpą sa
vo armijose. Tačiau nepai
sant tų visų humbugų, tik
rosios priežastįs pasirodo 
dienos šviesoj. Štai kaip 
nušviečia dalykų stovį armi
joj patįs armijos viršinin-

ns
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 C. 
senas skaitytojas už 25 c, Kas užsi
rašys “Naująją Gadynę”, kaina me
tams $1.50 tas gaus knygų už 50 * 

>Kas užsirašys “Naujienas” *. a» 
metų ir prisius $5.0®y gaus dovanu 
“Keleivį” ant metų arba knygų 
$1.50, senas skaitytojas gaus dov»«» 
‘Kardą” ant metų, Kas prisius $1.1K 
už ’’Moterų Balsą”, gaus knygų »» 
25c, Rašydami pažymėkit, ar esat* 
enas, ar naujas skaitytojas.

Todėl visi užsirašykite tuos laik 
raščius per manę. Tiek pat mokeda 
mi gausite genį knygų pasiskaity
mui. Būtinai pasakyk apie tai savo 
draugui ir pažįstamų! Knygas duosiu 
tik “Laisvės” laidos.

Pinigus siųskit šiuo adresu:
< J. POCIUS,

Margaret St, Philadelphia, F®.

“Męs prašome, męs reika
laujame nuo jūsų ne žodžių, 
bet darbų. Męs skaitome 
laikraščiuose ir įvairiuose 
lapeliuose oratorių kalbas, 
rezoliucijos, kuriose kviečia
ma ir liepiama mums sumuš
ti vokiečius, daryti užpuoli
mus. Męs esame tranšėjose 
ir sakome jums, kad divizi
jos, korpusai ir armijos ran
dasi tokiose apystovose,kadj 
męs visai negalime daryti 
užpuolimų. Męs prašome, 
męs reikalaujame nuo jūsų 
ne agitacijos dėl užpuolimo, 
bet duonos ir visokių pro
duktų, kanuolių ir kulkų, 
męs reikalaujame nuo jūsų 
arklių, ant kurių jodinėja 
turčiai, bet kurie mums čia 
taip labai reikalingi, męs 
reikalaujame pašaro,ne kelių 
svaru supuvusių šiaudų, nuo 
kurių arkliai stimpa, negali 
vežimų pavilkti. Męs rei
kalaujame mediciniškų 
daiktų žaizdų aprišimui,kad 
einant pirmyn, mę$ neatsi
durtume ant neapgyventos 
salos. Męs prašome jus ir 
ypatiškai mus aprūpinti: 
drabužių ir batų duokit.Jei- 
gu męs viską nurodytą ma
tysim čia, ne ant jūsų, bet 
ir ant mūsų, tada jūs turė
sit teisę reikalauti nuo mū
sų atlikti savo pareigas.

Męs kreipiamės ir prie vi
sų už fronto esančių karei
vių garnizonų: Draugai! 
Dapildykit mūsų retas ei
les, bet jeigu yra galima, pa- 
mainykit mus nukankintus, 
morališkai ir fiziškai pailsu
sius begailestingoj trijų me
tų karėj. Daleiskit, draugai, 
ir mums mažą pasilsi.

* Bet kuomet jūs stovit už 
nugaros ir kalbate gražius 
žodžius, męs nematome, kad 
jūs pildytumėt tas piliečių 
pareigas, kurių jūs reikalau
jate nuo mūsų, męs nemato-

fiutaiiau receptui su didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar ti® 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-

IŠRADĖJAI
JEIGU NORITE GAUT PATENTĄ SAVO IŠRADIMUI 

TRUMPAM LAIKE IR JĮ PARDUOT, rašykite reikalaudami 
DYKO PATARIMO ir “VADOVO IŠRADIMŲ, KĄ IŠRAST 
IR KAIP UŽPATENTAVOTI” ir rašytą GVARANCIJĄ. Ban
dymai ir egzaminacijos modeliu arba braziniu darome DY
KAI. Ofisas mūsii randasi V/e^ldngton’e, kur yra Depart- 
mentas Patentavimo.

AMERIKAN E^’IOPEAN PATENT OFFICES (L. E.) 
256 Broadway,. New York, N. Y.

GRABORIUS (Undataker)
LAI DOT UVIŲ DIREKTORIL S

Sbalsamuoju ir lau’oju .aurtiruriBi 
ant visokių kapinių.

Parsamdau Automobilius ir Karie
tas Veselijoms, Krikštynoms ir siaij 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
144 N. 5th S‘, 264 FRONT SI
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N I

Telephone 7867 hl air.

(ĮTAISYTAS iš formules- 
recepto; suteikto išmintin
gu kgypto zokoninku,

“LAISVES” KNYGYNE
Rand*»> Ivalriiį naudingų knygų, kurias patariame kiekvienam 

perskaityti.
Kas skaito, ta* daugiau žino ir |am nereikia prašyti kitų paaiš

kinimo. Reikalauk katalogo.

“ANKOR” 
nuo Reuma

tizmo, sustin
gimo sąna

riuose ir raw 
menyse.
Tikrasis par 

siduoda paku
lyje šičia nu 
pieštame. At 
nešk visus pa
kelius, kurie 
nebus užp®- 
čėtyti su 
“ANCHOR” 
35 ir 65 centu 
aptiekose ir 
tiesiog nuo

F. AD. 
RICHTER A

Šeimyniškas Linimentas.
Kiekviena šeimyna privalo laikyti gerą linimentą Ir 

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

F. MAS1ULEVIČ1US ir SUNAI, Savininkai.
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIŠKA APTIEKA

APTIEK A
Žemiau paminėtas gyduoles galinas 

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

Tr visokias kitokias gyduoles 
visokių ligų, kurios čia dar nepami* 
nėtos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y. ,
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AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

dorai ir teisingai gyventi,. bet kokį 
ii® gauna už tai atlyginimą ir koks jų 
likimas, —parodo vieno tokio žmo
gaus istorija. Jo gyvenimai taip už
imantis, jog skaitosi, kaipo gražiau
sia pasaka. Tos knygos vardas 
Kovotojas už TeisybęJeronimas Savanorolla.

Kas nori žinoti apie teisingo žmo
gaus vargus senovėje ir apie dvasiš
kuos darbus, tam Ši knygelė būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c.

hLj Pirkite Severos Gyduoles vietinėse aptiekose, reikalaudami tiktai ‘'Severo*** ė 
išdirbinių, arba uzsisakykit tiesiog, jeigu tikrų negalite gauti.

Yį W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA ®

Tel. 2320 Greenpoint

J. GARŠVA

i Akušerka

DENTISTAS
DU OFISAI:

189 GRAND STREET
Prieš Comedy Theatre

307 BEDFORD AVE.
Tarpe So. 1 ir 2 Sts.
I’er pastaruosius 10 metų 

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

TRAUKIMAS BE SKAUSMO, — 
MANO SPECIJALIŠKUMAS.

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.

VISUOMET PIRKIT
ČEVERYKUS

Naujausios mados 
PAS

J. MARTINAITI
157 GRAND ST.

BROOKLYN, N.Y.
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PERSKAITYK! v
Kiekvienas nau
jas skaitytojas*, 

i kuris užsirašys 
A pas mane “Lai- 
m svę” ant metų 

ir užsimokės $2- 
1.4 50, tai gaus do- 
B/ vanų knygų ver- 
W tos 1 dolerio ar« 
U ba “Kardą” ant 

metų. Senas 
skaitytojas, au

gaus knygų už 50 &

PUIKUS IŠSINARINIMAMS. P. Pran. Vcverka iš Bloomfield. Mont., pt 
neša mums savo laiške iš 16 <1. vasario. 1917 m., sekančiai: “Išsinarinau 
sau koją kelyje, bet panaudojus kelis kartus Severos Gothardinišką Aliejų, 

skausmas perėjo viai ir dabar jaučiuosi puikiai”.

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir ėurnu, ger- 

tį^į klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
||—J skaude j\mo, nustojimo apetito, 
U )< šalčio galioje, ect., eet., Sutai- 
Jj'įrt comas išdirbėju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERI0-
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje [>er pušų šimtmečio—35'-. 
už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš
F. AI). RICHTER & CO.

74—80 Washington Strout, Now York.

SEVERA’S WAFERS FOR HEADACHE & NEURALGIA
' S, mos l’lotkelč-s nuo Galvos Skausmo ir Neuralgijos) atneša greitį 
>a!enĮ-vinimą. Kaina 25 centai uz dėžutę su 12 plotkelių su milteliais.

>AR TURI TĄ NAUJĄ v 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

Jei dar neturi, t ai 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 išsivyity- 
mas, jų veikmė ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
fijena; motinystė ir jos hygijena.

aipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagyste ir daug kitų įdomių dalykų.

■> Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 
paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti.

KAINA TIK 50c.
AR MYLI DAINAS?

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

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

kurioje telpa daugybė įvairiausių dai
rių. Tarpkitų yra nemažai senoviškų, 
’.curias mūsų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos.

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

> KAINA 50c.

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

balni*.- 

ar kiloki! 
vyriški a 
lai, užei

AR NORI VALGYT GERĄ DUONA?

GARSAS GERIAUSIA KEPTUVE

ištraukiu IWR'AI tarp® tt Ir »2
Dantis M i vai. kasdieną,

kad tuam parodyt, K>£ ištraukiu
BE SKAUSMO!

Mlnkltl robinlai prisisiurbianti atneRento 
kurie tinka kiekvienai burnai. Parsiduo
da žema kaina ir gvarn&tuoti.
Pilnas setas dantų... 
22 kt. auka, kepuraite 
Pripildymas auksu... 
Tiltelio uždėjimas....
Pripildymą* platina.-...__  _
Pripildymą* aldabrn be gydymo. 

w oementa «* «• •
Dantis egzaminuoju dyksl. *

IR. J. S. COLE. BeUHn. 
žttMMft. ImMubt.

irėda- y/f /////
; pas Zf / // ////y.f 

mane, o gausi ĮĮ y /Z '////y 
viską, vertes /f /////
savo pinigų.

131 Grand St^
BROOKLYN, N. Y.

Abelnas karingumo ūpas 
Rusijoj nupuolė nuo to ne
pavykusio užpuolimo, kuris 
suteikė didžiausius nuosto
lius visais atžvilgiais. Po 
tam Rusijos buržuazija ir 
jos laikraštija bandė viso
kiais būdais pakelti karišką
jį ūpą netik tarpe kareivių, 
bet ir abelnai darbininkų 
minioje. Tuo tikslu daug 
rašyta, šaukta, išsiuntinėta 
į visus frontus kariški agita
toriai, bet pasekmių veik 
nėra. Rusijos mužikas jau 
nenori muštis ir gana. Abel- 
ni armijos nepasisekimai vis 
didėja, veik kiekvienas mū- 
šys esti pralaimėjamas su 
dideliausiais nuostoliais. Ka
pitalistų spauda ir Rusijoj 
ir Amerikoj bando tuos ne
pasisekimus “aiškinti” ne
geistinais agitatoriais, gir
di bolševikai sukursto karei
vius, įneša dezorganizaciją 
armijon ir t. t. Kad tai yra 
dūmimas akių, tai supranta 
veik kiekvienas mąstantis 
darbininkas. Rusijos armi
jos nepasisekimams yra 
daug svarbesnės priežastįs 
ir jas kapitalistai gerai ži
no. Bet kodėl jie tai užty
li? Mat, išdėstant tas prie
žastis reikėtų pasakyti, kad • kepurių 
Rusijos armija yra jau visai 
bejiegė ir negalinti daugiau

Tie faktai aiškiausia ro
do, kad rusų armija kariškų 
žvilgsniu yra bejiegė, jai 
trūksta ginklų, amunicijos, 
maisto ir aprėdalo. To visko 
valdžia negali pristatyti,nes 
šalis stovi ant slenksčio abel- 
no bankrūto. Visos pastan
gos ir šauksmai sumušti 
priešą vis mažesnę įtekmę 
daro ant kareivių, nes jie 
mato esą bespėkiai ir kumš
čiu neatsilaikys prieš vokie
čių kanuolės. Todėl ir kįla 
vis didesnis balsas užbaigti 
karę, nes nėra su kuom ka
riauti.

Dabar laikraščiai pusiau 
lupų prabilsta, kad rusų ka- 
riumenei Rygos fronte irgi 
šio to stokavo, kad galėjus 
atlaikyti vokiečių užpuoli
mus. Ir galima daryti išve
dimą, kad Ryga liko paimta 
todėl, kad Rusijos armija 
subankrūtijus, negalinti ka
riauti. Gal būt Kornilovas 
ir kompanija tyčia prigelbė- 
jo atiduoti vokiečiams Rygą, 
kad kompromituoti naująją 
valdžią, bet tai antraeilis da
lykas. Svarbioji priežastis 
gludi kariumenės bankrūte. 
Ir jeigu šalis nesusitvarkys, 
jei darbo žmonės nepaims 
savo rankose šalies valdymo, 
tai už kiek laiko Rusijos mu
žikai turės mesti paskutinį 
sulūžusį šautuvą ir eiti na
mo. Nuo to neišgelbės jo
kios agitacijos, nei geležinės 
disciplinos. Šalies abelnas 
padėjimas veda prie per
traukimo karės, prie taikos, 
nors kapitalistai ir labai jos 
nenorėtu. Barabošius.

Gothard Oil
(Severos Gothardiškas Aliejus). Kaipo gyduolė vie
tiniam panaudojimui, jis nuramina skausmus, skau
dėjimus ir traukučius, ir lygimi gerai tinka gydy
mui nesveikavimų, kaip antai; reumatizmo, neural
gijos, išsisukimų, susidauiymų, apibrinklmo, sutinimo 
pažandžių, sustyrusių narių arba muskulų.

Kaino : 25 ir 50 centų — visur aptiekose.
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Kalinio žodis.
Nors aš esu kalinis, užda

rytas Chicagos didžiausiame 
kalėjime (House of Correc
tion) tarpe vagių, žmogžu
džių ir kitų kriminalistų, 
vienok išdrįstu pakelti savo 
balsų prieš gerbiamą visuo
menę ir prieš draugus socia
listus ir noriu pranešti apie 
savo vargus ir kančias.

Buvo minėta, kad Rock- 
forde 120 ypatų, tarpe jų ir 
7 lietuvius, suareštavo ir pa
sodino į kalėjimą už nesi re
gistravimą 5 d. birželio, š.m. 
Federalis teismas visus nu
teisė po metus į kalėjimą 
prie sunkių darbų.

Nors męs esame nuteisti 
ant vienų metų kalėj i man, 
vienok dieną ir naktį svajo
jome ir turėjome viltį, kad 
gerbiamoji visuomenė ir mū 
sų draugai socialistai užpro
testuos prieš tokį žiaurų pa
sielgimą kapitalistų tarnų 
ir tuomi privers tuos, kurie 
mus nuteisė, atmainyti savo 
nuosprendį.

Dabar jau aiškiai matosi, 
kad mūsų tuščia buvo viltis 
ir svajonės pasiliko svajonė
mis. Dabar jau netekome 
tos vilties. Jau trečias mė
nuo, kaip sėdime kalėjime, 
bet jokios linksmesnės nau- 
X?nos nesame gavę: nieko 
negauname ir nuo draugų 
socialistų. Nežinia, ar drau
gai socialistai mus užmiršo, 
ar jie negali nieko gero dėl 
mūsų nuveikti?

Nors visi draugai socialis
tai mus užmirštų ir apleistų, 
vienok męs jų neužmiršome 
ir neapleisime. Męs kovojo
me ir kovosime su visais tais 
žiaurumais, pakol tik galėsi
me. Nors vargai ir kančios 
mūsų neišpasakytai didelės, 
bet męs esame pasiryžę ken
tėti sukandę dantis ir neiš
sižadėsime savo prižadų, 
neisime žudyti dėl kapitalis
tų labo savo brolių darbinin
kų. Nebūsime žmogžudžiais. 
Nors mums prisieis žūti ka
lėjimo urvuose, bet mūsų 
balsas negalės žūti, jis pasi
liks tarpe darbininkų ir 
skambės, šaukdamas juos 
prie kovos, ramios, be krau
jo praliejimo kovos. Tas 
mūsų balsas skambėjo ir 
skambės: “Neužmuškite, ne- 
užmuškite, neužmuškite, ne
užmuškite! Nebūkite žmog 
žudžiais”!

Ir kur čia teisybė?! Už 
tai, kad męs nenorime būti 
žmogžudžiais, nenorime eiti 
ir žudyti savo brolių darbi- 
ifinkų, nenorime lieti nekal
tų žmonių kraują, nenorime, 
kad senutės motinos pasilik- į 
tų be savo sūnų, mus už tai 
kemša į kalėjimą ir kankina 
prie sunkių darbų. Męs pil
dome dievo prisakymą “Ne
užmušk”, męs šaukiame, 
“mylėk savo artimą, kaip 
pats save” ir už tai mus per- 

. sekioja ir žiauriausiai kan
kina.

Kuogi męs prasikaltome 
prieš visuomenę? Juk męs 
norėjome būti gerais, ištiki
mais šios šalies piliečiais, 
skelbėme taiką ir sakėme, 
kad neisime kitų žudyti? 
Ar tai čia prasižengimas?

Ir štai męs esame uždary
ti kalėjime. Administracija 
mus labiau persekioja, la- 
bjau kankina, negu krimina
listus; stato prie sunkiausių 
darbų, verčia akmenis skal- 

-dyti, laiko nešvariausiose 
kamerose, duoda kopras- 
čiausį maistą ir veik visi ka
lbiai serga nuo to maisto, 

/ sukkaus darbo ir nešvaraus 
užlaikymo.

Mūsų darbas kopavojin- 
gi^uris; nėra tos dienos,kad

viend ar dviejų nesužeistų. 
Jeigu kuriems ir pavyks iš
eiti ant laisvės, tai daugelis 
jau negalės darbo dirbtines 
atims sveikatą arba bus su
žeisti, daugelis gaus džiovą.

Labai gaila, kad Rock- 
fordo draugai užmiršo mus, 
neatsiunčia nei vienos kny
gelės pasiskaityti, nei laik
raščio. Matomai jie neturi 
laiko, kovoja už savo pozici
jas, dėlei visokių mažmožių 
varo per spaudą tuščias po
lemikas, vieni kitus pravar
džiuoja “bolševikais”, social- 
patriotais, utopistais ir ki
tokiais vardais.

Gerbiamoji visuomenė, 
draugai ir draugės! Atsi
minkite mūsų vargus, išgir
skite mūsų balsą ir ateikite 
mums į pagelbą, pakol dar 
nevėlu. Suteikite mums ko
kią nors pagelbą, o męs tar
sime jums širdingą ačiū.

P. Kutra.

Skunduose.
Pasakyta skundas 1 kp. 

ant Cent. Vald.
Tai nėra skundas 1 kp.,bet 

delegatų ir ne ant visos C. 
Valdybos, bet ant Sekr. ir 
tiems delegatams,kurie išėjo 
laukan, apleisdami seimą, 
papeikimas per organą, ir 
pasakyta už kėlimą seime 
betvarkės ir turi būti pasa
kyta (už kėlimą betvarkės 
Centro Sekr. ir atėmus 
jam balsą, iš to užsikarščia- 
vęs apleido svetainę).

KLAIDŲ PATAISYMAS 
A.P.L.A. 9 Seimo Protokolo, 
tilpusio “Laisves” No. 74.

Skyrime C. Val.algų 1918 m.
Pasakyta C. pirmininkui 

ir pirmininkui, o ne vice-pir- 
mininkui.

Cent. Sekr. alga, turi būti 
pasakyta $15 į menesį: už 29 
b. ir $12 į mėnesį: už 11 b.

Nuo red. — Šį protokolo 
atitaisymą talpiname taip, 
kaip jis parašytas, todėl sek
retorius negalės pykti, kad 
redakcija iškraipo mintį.

Ateityje protokolus* at
skaitas ir kitokius oficialius 
pranešimus priversti būsime 
talpinti taip, kaip jie bus pa
rašyti, netaisant jų.Cent. Komiteto šaukimas: 

pirm. J. M. Maskeliūnas, 
Vic. P. J. Rūkas, S. J. B. 
Mickevičius, Iž. K. Varašius. 
Kasos Glob.: J. I. Alexis, F. 
Pikšris ir M. Urlakis. Visi 
pribuvo.

Mandatų peržiūrėjimo ko
misija (turėjo būt pasaky
ta) I.Kvederas, J. B. Micke
vičius. O J. I. Aleksis, F. 
Pikšris ir J. Parčiauskas 
dienotvarkio (komitete).Sei
mo maršalga J. Kvederas.

Turėjo būt pasakyta De
legatų dalyvavo nuo dvyli
kos kuopų sekančiai:

Mažiukna, P. Norkus, P. 
Bartkus, J. Dargis, A. Po- 
vylionis, A. Kazeva, St. Gu- 
mauskas, J. Paukštis, A. Si
manavičius, J. Jokubauskas.

2 kp.: J. Parčiauskas, K. 
Zabiela, Iz. Balchus, A. Šat- 
kus, P. Samulionis, V. J. 
Venckūnas, M. Navickas, 
And. Valeika, V.Uzubalis, J. 
Mažeikis Nl, J. Mažeikis 
N2, J. Maseliūnas, A. Var
nas, B. Sakalauskas, J. Kie-

3 kp.: J. šadbaras, J. B. 
Korizna, S. Mosnikaitis, J. 
Gataveckas.

4 kp.: K. Martinkus , A. 
Petronaitis, St. Pikšris, J. 
Rasinskas, P. Lapinskas, M. 
Budnikas, V. Medvikis.

5 kp.: An. Kinas, Ig. Sa- 
vukaitis.

7 kp.: J. Ambrazaitis, K. 
Brazaitis, J. Blažaitis, P. 
Valungevičius, Kos. Ruožiu- 
kas, J. Ktelie, J. Zarvuskis, 
P. Vičiūnas, J. Grigaliūnas, 
G. Petrila, K. Čaras, J. Stul
gis, Jur. Bruknis, Iz. Kvide-

$1.00.
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Parsisiųsdinkite kopiją tos knygos šiandien. Joje pasa

kyti aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. Ji yra 
sandeliu žinijos ir užtūri tokias informacijas ir patarimus, 
kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti-— 
ypač svarbi tiems, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite 
žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jusi; senų laikų svai- 
kata, stiprybė ir gyvingumas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti 
šita dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias 
negales. Nusiųskite mums pinigų—siųskite tiktai savo, 
vardą ir adresą aiškiai parašyta ant dykai duodamos knygos* 
kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtus

pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vadą. į svei
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo 
kentėjimų priežastis ir kaip jūsų negalės gali būti prašalinamos.

DYKA! DUODAMOS KNYGOS KUPONAS

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS
Valdybos adresai, Racine, Wis. 

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

Vice Pirmininkas M. Kaupas,
1242 State Sreet 

Raštininkas A. Vegela,
237 Lafayette Ave.

Turtų Sekr. S. Gelumbauskas,
920 Jackson St, 

Iždininkas J. J. Juozapavičia,
1915 Jay Eye See Ave, 

Iždo Globėjai A. Pukteris,
444 Park View 

M. Kavaliauskas.
L. B. D. laiko savo susirinkimus 

kas trečią nedėldienj kiekvieno mėne
sio Winter Hall, 412-r6-th St., Raci
ne, Wis.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL.

Valdybos adresai: 
Prezidentas F. Akatckis, 

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

854—8th St., Moline, III.
Prot. sekretorius S. Rusteika,

1220Š — 7th Avė., Moline III. 
Vapsevich, 
Moline,

Finansų sekretorius W.
486—4th Avė.,

Iždininkas K. Juška, 
325—4th Avė. 

Maršalka F. Barauskas
1220J—7th Avė., Moline,

T. M. Dr-stė susirinkimus laiko pir
mą nedėldienj kiekvieno 
Turner Hall svetainėj, 14th 
Avė., Moline III.

Prie A. P. L. A. suvažiavimo 
protokolo.

Perskaičiau “Laisvėj” tū
pusį A.P.L.A. suvažiavimo 
protokolą, kuriame patėmi- 
jau daug klaidų ir nedatek- 
liaus: vieni nutarimai užra
šyti netaip, kaip buvo nutar
ta, kiti visiškai neįrašyti, 
protokolo pradžios visai nė
ra. Tų visų klaidų aš visai 
netaisysiu, tik melsčiau su
važiavimo sekretoriaus pa
taisyti. Nors ir mano buvo 
pasirašyta po protokolu, vie
nok aš su tuom negaliu su
tikti, kol nebus visos klaidos 
pataisytos. Pasirašiau po 
protokolu vien tik pasitikė
damas, kad drg. Venckūnas 
yra surašęs teisingai, nes 
man drg. V. atnešė pasira
šyti po protokolu tokiam lai
ke, kada buvau užimtas savo 
biznyje ir neturėjau laiko 
peržiūrėti. Bet patėmijęs vi
sas klaidas, skubinai atšau
kiu ir meldžiu suvažiavimo 
sekretoriaus jas pataisyti, 
nes tikiu pas jus randasi vi
si teisingi užrašai. Jeigu ne
būtų pas drg. Venckuną, tai 
turi antras sekr. Ig. Rasin- 
skis, ką meldžiu abiejų sek
retorių pataisyti.

Su pagarba . 4
J. K. Mažiukna, 

A.P.L.A. suvaž. pirm.

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, 
2185 Sarah Str. S S, Pittsburgh, Pa.
Centro Iždininkas K. Varašis, 

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

Pittsburgh, Pa.
J I Alexis P O Box 844 Diamond sta.

Pittsburgh,
F. Pikšris, 1881 Penn Avė.

Pittsburgh,
Kuopų sekretorių adresai: 
1-mos kuopos sekr. A Bartkus, 
1323 Carsell st, N 8. Pittsburgh, 
2 kuopos P Samulionis

P O Box 63, McKees Rocks,
8 kp. Svipa>3, No. H, Welder St.

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

.. ................P®Pittsburgh,
5 kp. J. W.. Bražauskas, 

P O. Box 154, Cuddy,
A. Žvirblis, 2228 Forbes 

Pittsburgh,
A. Paliucis, 2123 Wrights S.

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

kp. John Shopls, 718 McKean ava, 
Donora, Pa. 

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

12 kp, J Kindaris, Ambridge, Pa.
18 kp*. V Petravičia, P O Box 21.

Millsboro, Pa.
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Vokiečių Kareivio 
kares atsiminimai

DRAUGIJOS, KURIOS 
TURI “LAISVĘ” 

ORGANU.

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

Pirmininkė V. Ivanauskiutė.
1452 East 33rd St 

Vico Pirmininkas J. Katkauskas,
6823 Superior Avenue 

Protokolų Sekretorė M. Misevičiutė
1452 E. 33rd St 

Fin. Raštininkas Antanas Baniai is, 
1449 East 24th St.

Kasierius M. Lavinskas,
8120 Cory St 

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

V. Kvedaravičius
1543 Oregon Ave.

Dainų repeticijos atsibuna kiekvie
ną Seredą nuo 7:30 vai. vakare ant 
Schwab svetainės, 6131 St. Clair Ave. 
Mėnesiniai susirinkimai atsibtlna kas 
trečią pėtnyčią kiekvieno mėnnesio 
nuo 7:30 vai. vak. antSchwab svetai
nės 6131 St Clair Ave. Knygynas 
randasi Neuros krautuvėje, 2047 Ha
milton Ave. Knygos išduodamos kiek
vieną Panedėlio vakarą nuo 7:80 vai. 
vakare.

Knygius Pranas Tumosas,
8570 E. 72nd SL

///

S
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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
tus žmonių 
lavonais

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

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

Kaina be apdarų 75c. — su apdarais

AG P NT A duodame gerą nuošimtį.
1 zAlYlO Pasirūpinkit, kad kuodaugiau 

platinti tą taip įdomią knygą.
ADRI-SUOKIT: “LAISVE”, 1«3 ROEBLING STREET, BROOKLYN, N. Y.

8 kp.: A. Rudžius, Ig. Raš
kinis, P. Valatkeviče, Ant. 
Tėvelis, Ant. Palucis.

9 kp.: Jon. Jasadavičius.
10 kp.: D. Lekavičius.
11 kp.: P. Anis.
12 kp.: A. Gramba.
13 kp.: Vait. Kazlauskas, 

J. Karužis. Iš viso delegatų 
dalyvavo 63. 2 kp. nedalyva
vo du delegatai, K.Zabiela ir 
V. Užubalis. Seime delega
tų 61.

1 kp. 3-me įnešime turėjo 
būt pasakyta: paskolint cen. 
pinigus dėl namo (svetai
nės) pirkimo 1 kp., o ne 2 
kp.,)

Delegatų įnešimuose. 4. 
Turėjo būt pasakyta: su
rengi N. X. Mockui, A. Rač- 
kui ir kitiems kunigų klap
čiukams diskusijas.

7. Turėjo būt pasakyta į- 
steigti “pir-steit”.

8. Turėjo būt pasakyta į I 
komisiją įėjo K. Varašius. *

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

Pirmininkas P. Kardokas,
122 Court SL

Pirmininko pagelbininkas S. Morkis, 
255 Bond SL 

Nutarimų Raštininkas S. J. Liutkus, 
249 Pine SL 

Turtų raštininkas J. Kentrus, 
111 Pine

Iždininkas J. Juozapaitis, 
234 Clark

Iždo globėjai: V. Budriukė, 
108 Inslee

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

129 Pine SL

St.

PI.

PI.

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL. 

Valdybos adresai:
Prezldent K. Adomaitis, 

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

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

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

1409 So. 49th Avė.
Kasierius Marijona Bartkienė, 

1500 So. 48th 
Kasos Globėjai: 

Ona Elterman,
1533 So.

Zuzana Gulbinienė,
1531

Marijona Dolan,
1533

Maršalka T. Bartkus, 
1500

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTE 
MAHANOY CITY, PA.

Pirminikas P. Ysoda,
534 E. Mahanoy Avė. 

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

Prot. Raštininkas A. Ramauckas,
1025 East Pine SL 

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

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

802 E. Market St. 
Susirinkimai atsibūna paskutini px- 

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

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

Pirmininkas J. Rulis
321 Edward 

Vice-Pirmininkas A. Šimonis,
517 Michigan Ave. 

Protokolų sekretorius O. Valiulienė,
622 Hulin St.

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

Iždininkas S. Buzinskis,
721 Lincoln Avė.

St.

60th

CL

Ct.

So.

So.

So.

49th

60th

Ct

Ct

Ct48th
Susirinkimai atsibdna kas paskuti

ni nedėldienj kiekvieno mėnesio, J. 
Neffb svetainėje, 1500 So, 49th Avė., 
Cicero, IU.

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

St.

St.

1529 — 10th 
O. Box 80 

Maršalka P. Vaitkus, 
41* Wall 

Organo prižiūrėtojas A. Petronis
719 Lincoln Ave.

Susirinkimai ataibfina pirmą ne- 
dėldienį HekvleM mCneeio, 1010 So. 
Main Street, 1 vaL po pietą.

Valstl J a

Dr. J. Russell Price Co., l.hoo~o so. canton st., Chicago, ni._
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojavfis pasiųsti visai dykai, apmokėta 

pačta jūsų brangią niedikališką knygą.

Vardas ir pavardė......................................

Gatvė ir No....................................................

Miestas

Parašyk savo pilną vardą ir adresą, iškirpk ir siusk mums šiandien. 
Neužmiršk užlipinti stempą, kad laiškas pas mus ateitų greitai.

Dyspepsija ir Nevirinimas, Jaknų Negalės, Tulžingu
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos1 (hemoroidai), 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Tamistos 
namuose už labai mažą užmokestį.

Mos taip-gi norimo Jums pasakyti apie musų, 
pasekminga metodą naminio gydymo tokiu smarkių 
ir chroniškų ligų kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi- 
jimas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas, 
Sukrekėjimo Striktura, Pūslės bei Inkstų Negalės 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip 
tankiai kankina.

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

Mano
Ypatiškas. 
Pranešimas 
Vilties.

Aš noriu susipažinti su kiekvienu ser
gančiu. lietuviškai kalbančiu vyru ir mo
tore paiaulye. Aš noriu, kad jie mane 
Žinotų, kaipo teisinėj drangą ir geredail— 
kad žinotų kas aš esu —kuomi aš esu—ka aš 
esu padarus praeityje ir kad žinotų apie pra
kilnų darbų, kurj aš dabar veikiu. Iš mano 
paveikslo jus calile matyti, kad aš užsiėmiau 
medicinos praktikavimu per daugelį, dilgelį 
metų. Mano plaukai dabar yra pabalę delei 
mano ilgų metų mokslo, tirinęjir..;] Ir path i- 
mo. Aš atidžiai studijis ati ir tirinejau tas se
nas, chroniškas, giliai įsisėdusias ligas, taip 
sunkiai gydomas ir apie kurias kiti daktarai 
taip mažai Žino. A!) neriu, kad kiekvienas 
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris 
savo negales man atneštų. Aš jiems teisin
gai patarsiu. Leiskite man imti jūsų draugu 
ir geradariu, Parsisiųsdinkite mano Dykai 
Duodamų Knygų ir skaitykite muilo pra
nešima vilties.

■fa

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

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

Vice-Prezidentas S. Masiulevičienė, 
820 So. 11th SL, Easton,Pa

Protokolų Raštininkas ir organo pri
žiūrėtojas Alek. Vituris,

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

1939 Fairview Ave., Easton,Pa.

Kasierius F. Vituris,
830 Taylor AU., PhillipsburghJMJ.

Kasos globėjai:
A. Biga, 1021 Elm SL, Easton,
A. Meškauskas, 56 N. Locust

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

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
Pėtnyčią kiekvieno mėnesio, 8 vai va
karą, Anglą Socialistų svetainėj, 48* 
Northampton SL, Easton, Pa.

Pa

Pa
St.

St.

St.

st.

Ill.

Ill.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
.DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

Pirmininkas A. F. Sabeckis, 
l 802—8th

Vice-pirmininkas K. Dimša,
812—8th

Užrašų rašt. B. Masiliūnas,
922—10th

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

Kasierius M. Kairaitis,
166—10th St, North Chicago, 

Kasos Glob. M. Rekis,
1548 Sheridan Road, N. Chicago, Ill. 

Kasos Glob. R. Ruleviče,
1330 So. Jackson St, Waukegan, Ill. 

Maršalas K. Navickis,
1420 So. Victoria St, Waukegan,Ill 

Pagelbininkas J. Wardauskas,
1448 Jackson St, Waukegan, Ill.

Susirinkimai atsibūna kas trečią 
nedėlią kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų Liųosybės svetainėj, 801—8th 
SL A Sheridan Rd., Waukegan, Ill.

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILL.

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

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

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

Melrose Park, HL
Fin. Raštininkas W. Strumilla,

1314 So. 50th Ave., CiceroJU.
Iždininkas F. Lapinski,

P. O. Box 1109, Melrose Porife W.
Globėjai: W. Janėnas,

Box 675, Melrose Park, I1L
K. Samolionis,
Box 613, Melrose Park, HL 

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

Susirinkimai ataibuna kas trečią 
savaitę kiekvieno mėnesio Frank and

Iždo



APTIEKA

25c

ir daugybė kitų

LIETUVIŠKOS GYDUOLES

25c.

Taipgi daugybe kitokių
TeL 2372 Greenpoint.

rnisiai
kosulio

Jums reikalingus daiktus persiusime per express

Manhattan Hat

Turime labai

Sustok!

Manhattan Hat Stores

Abi krautuvės Brooklyne

Koncertas ir balius

Naudokitės Pro

NAUJOJI
SALUTARAS CHEMICAL

INSTITUTION

PAJIESKOJIMAI

Tel. Canal 6417

visuometJuškųtis šitokiu adresu

PRANEŠIMAI

valdišką leidimą sakyti pra
kalbą ant gatvės ir pradžioj 
prakalbų policmanas atėjo, 
pažiūrėjo ir nuėjo, bėt kad 
tautininkai pašnibždėjo, tai 
pradėjo klausinėti, apie ką 
kalba.

PRANEŠIMAS MUZIKANTAMS.
16 lietuviškų šokių, himnų ir t. t 

del visos orkestros 10 knygų $4. Dė 
Beno 10 knygų, 20 lietuviški) rinki

JOSEPH LIPMAN, M. D

Kokių tik reikia Jums gyduolių, rasite pas mus. Kreipkitės

,$3.00 
.. $1.00 

50c-$1.00 
50c-$1.00

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

Huron St., Chicago, Ill

25c.
25c.

Naujausios mados dideliame 
pasirinkime, Lengviausios ižly- 
308. Taipgi parduodame pijanus.

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

611 Grand 
eonard St., 
Brooklyn, N.

25c.
25c.
25c.
25c

į 25 ir 35c.
$1.00

. $1.00 
$1.50 

50c. ir 75c.

IŠSIRANDAVOJA KAMBARYS i 
frontą, antros lubos. /

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

(Tarpe Grand ir Havemeyer Sts.) 
(77—79)

Gyvasties Balsamas
Nervų stiprintojas ..
Vaistas nuo vidurių
Nuo Kosulio .............
Nuo gerklės skaudėj
Skilviuos I’roškos . .. .
Pigulko
Nuo
Nuo
Nuo
Nuo

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

Brelukų, dėžukė 
Kmynų, dėžukė 
Safronų, dėžukė 
Anižių, dėžakė . 
Apynių, dėžukė . 
Kraujo valytojas

Pajieškome vyrų, kurie nori mokin
tis važiuoti ir taisyti automobilius 
tapti mechanikais, kuriems bus pa
gerintas tarnavimas kariumenėj.

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

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

NAUJOJI
Liausiu

479 Grand Street
arti Union Avenue

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 aptie koše, o kur negali gauti, 

kreipkis j

230 Grand Street 
arti Driggs AvenueC. Brooklyn, N. Y.

“Vienybėj Lietuvninkų” 
mačiau korespondenciją, pa
rašytą “Lietuvos Sūnaus”, 
kuris verkia, kam aš para
šęs į “Laisvę”, kad vienas iš 
tautininkų apskundęs socia
listų kalbėtoją policmanui, 
kalbantį 5 d. rugsėjo, ant 
kampo Hudson Ave.ir Front

Subatoj, 29 rugsėjo, ant 
\ kampo Grand ir Roebling 

fHx. him L S S

Stasio Karlavičiaus, Su- 
Kalvarijos pavieto, Aly- 
ir Alytaus miestelio. Jis

Padarome visokį darbą prie nauji 
namų statymo ir senų pataisymo. Ii 
pentinu namus iš lauko, taipgi ir vi 
daus,popieruoju, | pleisteruoju ir d 
mautuoju. Reikale kreipkitės ypatil 
kai ar laišku šiuo adresui 
46 Power St. arba į gyvenimo vietą 
431 RODNEY ST„ Brooklyn. N. *

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

Vietiniai lietuviai su receptais ateikite pas inus.

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

New
Maa-

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

peršalimo ..........
Plaukų Stiprintojas .. !

Per skausmą 
į kovą— 

per kovą 
laisvę!

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

Išpardavimas visokios materijos vy
rų ir moterų drabužiams. Išsiparduo- 
da labai pigiai. Išpardavimas atsi
bus Subatoj ir Nedelioj po pietų 
(Sept. 29—30). Naudokitės proga.

J. Daugevičius
358 W. 42nd St., New York N. Y.

Pa jieškau 
vaiki) gub., 
taus gmino 
pats ar kas jį žino, meldžiu atsišauk
ti šiuo antrašu:

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

(76—78).

Klaidų atitaisymas.
“L.” N76 tūpusiame L. M. 

P. S. 1 kuopos sušauktos 
konferencijos protokole įvy
ko pora klaidų: pasakyta, 
kad rajonas vadinsis “L. M. 
P. S. A. 1 kuopos rajonas, o 
turėjo būti: “L. M. P. S. A. 
1-mas rajonas. Toliaus pa
sakyta nutarta Rajono val
dybą rinkti referendumu, — 
turėjo būti: valdybą rinkti 
konferencijoje.

Sekr. Iz. Jakimavičienė.

Specialistas moterų ligų 
311 E. 50th St., New York, N. 1 

OFISO VALANDOS:
Iki 10 vai ryte; nuo 1 iki 2 vai. j> 
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare.

Nedčliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išL 

riame ir pasakome visas ligas ir p* 
gelbstlme. Iš kitur atvažiavuslemi 
ligoniams parūpiname vietą, kol rj 
dosi. Reikalui esant, kreipkitės, męi 
apžiūrėsime ir duosime prieteliik' 
rodą. Patarnavimas visai pigus. Ne 
užmirškite mano antrašo.

Pajieškau Aleksandro Tutliaus, S 
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)

gydančių žolių galima gauti mūsų aptiekoje.
$1.00, dėl kraujo ir abelno stiprumo (Jatul’s) “In Terra” Bitters Tonic 
sistemos, nuo įvairių skilvio ligų ir skonį duoda prie valgio. Už 12-ką 
vieną $1.00.

1769 S .Halsted St., 
Chicago

Aleksandr Brailovskij, bus 
ir lietuvių kalbėtojas. Pra
džia 8 vai. vakare. Visi vie
tos ir apielinkių lietuviai 
malonėkite atsilankyti, nes 
daug naujo išgirsite.

Komitetas.

Aš, Alena Kostovska, šiandien pasirodau visai 
Publikai Akyse

nių, šokių maršų ir t. t. $4. Dėl 
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.

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

$1.00

losuklė, dėžukė . 
Cincibiras, dėžukė 
Trukžolės, dėžukė 
Gumbaž.olčs, dėžu! 
Mėtų, dėžukė ... 
Šalavijų, dėžukė . 
Cinamonų, dėžukė

Norintieji vieną numerį gauti pasižiūrėjimui, pri 
siuskite 15c.

Puplaiškės dėžutė ... 
Bezdai, dėžukė ........
Liepos žiedai, dėžukė 
Ramunei, dėžukė ... 
čemeryčiai, dėžukė . 
Imbieras, dėžukė .... 
‘^obreliai, dėžukė ...

PASIPUOŠIMUI REIKMENIS: Perfumai po 25c., ir t. t. Francūzijos perfumai nuo $1.50 iki $5.00. 
Pauderiai, miltai ir įvairus pasipuošimo dalykai.

Gauk šiuos muzikos veikalus 
’’Biratt” — Birutėli arija —80c. 
’’Vestuves” — Jaunosios arija 85c 
“Kregždelė” — duettas — 80c. 
“Eglė” (Žalčių karalienė). Žalčio>.

ir Gulbė-Dievaičio duettas —75a 
’’Mazikos Žodynėlis” — 25c.
“III Sąsiuvlnys” — maišyti 

kvartetai — 25c.
Adresas:

. MR, M PETK.'’’SKAS, 
395 Broadway, So, Bostoa, Maar

Jieškau draugi) Kazimiero Šinkū
no ir Benedikto Suniaus, Vilniaus 
gub., Švenčionių pav. Šinkūnas iš 
Kuktiškių parapijos, Indubokių kai
mo, o Sunius Labanora parapijos, 
Drobiškių kaimo. Meldžiu atsišaukti.

W. Masiulevičius
122 Riverdale Ave., Yonkers, N. Y.

(78—80).

. . . . 75c. 
50c.-$1.00 
50c.-$1.00 
25 ir 50c.
■ 25-50c.
, ... $1.00 
.... 25c. 
.... 25c.

10 ir 25c. 
.... 10c. 
.... 25c.

nedėlioję, 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
džia 3 vai. po pietų. Įžan
ga 25 centai ypatai. Laike 
šokių griežš V. Retikevi- 
čiaus muzika.

Kviečiame visus vietos ir 
apielinkių lietuvius atsilan
kyti. Rengėjai.

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

VISI 
Administ- 
patarnaus

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

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

skrybėlių.

Tas esąs melas 
prirodyti faktus.

Aš nesiginčysiu, tik pa
klausiu štai ko? Jeigu Lie
tuvos Sūnus man prirodys, 
kad nei vienas tautininkas 5 
d. rugsėjo, laike prakalbų 
nešnibždėjo policmanui į au
sį ir kad policmanas tuoj aus 
neklausė kalbėtoją, apie ką 
jis kalba, tai aš tada priro- 
dysiu faktus. O jeigu Lie
tuvos Sūnus tą teisingai pri- 
rodyš, tai man nebei reiks 
prirodyti faktų.

Delegacija pas gubernatorių
Panedėlyje, 1 d. spalių, iš 

New Yorko išvažiuos į Al
bany pas gubernatorių dele
gacija, susidedanti iš 100 
žmonių, kad padavus protes
tą prieš valdžios kėsinimąsi 
surištiA. Berkmaną su Moo
ney byla. Protestas bus pa
duotas varde New Yorko 
darbininku.

Berkmano advokatas ga
vo nuo gubernatoriaus pra
nešimą, kad sutinka priim
ti delegaciją.

Delegacijos vadu bus M. 
Hillquitas.

gvildena visuomenes
iciai aiškina socializmo mokslo

’ Pajieškau Stanislovo Radušio,. Su 
valkų gub., Vilkaviškio pavieto, Rū 
dos kaimo. Malonėkit pranešti, je 
kas žinote.

Vincas Bildukas.
Adresuokite šitaip:

» W. B. Arch
Tamaqua, Pa

GADYNĖ”
Philadelphia, Pa

30 d. rugsėjo, New Plaza 
Hall, kampas Grand ir Ha
vemeyer Sts., bus koncertas 
ir balius L. D. L. D. 1 kuo
pos. Pradžia 3 vai. po pie
tų. Programo išpildyme da
lyvaus Aido choras. Įžanga 
25 c. ypatai.

Visus vietos ir apielinkių 
lietuvius meldžiame atsilan
kyti. Rengėjai.

Atydai.
Visi tie, kurie per neapsi

žiūrėjimą ar kitokių nesusi
pratimų esate nepaliuosuo- 
jami nuo kareiviavimo, ma
lonėkite ateit į“Laisvės” ofi
są po N183 Roebling St., 27 
d. rugsėjo arba 29 d. rugsė
jo, 7 vai. vakare, nes Liet. 
Teisių Draugijos Komitetas 
suteiks visas informacijas, 
<ą turite daryti.

28 d. rugsėjo, po N27 
Hudson Ave., C. Brooklyn, 
bus susirinkimas L. D. L. D. 
24 kuopos. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Visi nariai ma
lonėkite atsilankyti, nes tu
rime daug svarbių reikalų.

Komitetas.
.... 25c. 
.... 25c. 
. 10-25C. 
.... 25c. 
50c.-$1.00 
50c.-$1.00 
50c.-$1.00 
____ 10c. 
.... 10c.

NUSTOS GALVOS SKAUDĖJIMAS, 
JEIGU NEŠIOSI AKINIUS.

Iš daug atsitikimų,' akių nuvargi- 
mas, yra pamatinė priežastis galvos 
skaudėjimo, neuralgijos ir daugelio 
kiti) nerviškų ligų.

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

(Akių specialistas) 
Atsiminkit nume: ’ 
tarpe Lorimer ir

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 j Rusijos valdišką ban
ką (Gosudarstvennuju Sbe- 
regatelnuju kassu). Tik da
bar tokia puiki proga, nes 
paskui kursas pradės kilti.

“Laisvės” administracija 
jau keliatai desėtkų lietuvių 
pasiuntė į Petrogrado val
dišką banką. Taigi 
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 pilną 
adresą.

Jeigu jums reikalinga 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.

Tėmykit! 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 
Plaukų stiprintojas

• Pleiskanų naikintojas
Nuo reumatizmo
Vidurių valytojas ' I

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

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

Lietuvis aptickorius ir savininkas
F. KUDIRKA.

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

arti 117th St., New York OH

Ar jūs kada nors girdėjote apie visam 
pasauly žinomą laikrodėlį su kalendorium ?

Laikrodėlis patsai reguliuojasi ir pa
rodo teisingą laiką — mėnesius ir dienas. 
Šitas laikrodėlis turi šveicarišką judėjimą, 
su 15 akmenų ir yra gvarantuotas ant 25 
metų.

Spėciališkai padarytas darbininkui 
žmogui, kuris nori turėti gerą laikrodėlį 
už mažus pinigus. Mes esame nupirkę 
tūkstančius šitų pasauly žinomų laikrodė- į 
lių su kalendorium ir tik todėl męs galime J 
parduoti už speciališką kainą $ 7.75. Prie [I 
to męs dar jums duosime dykai auksuotą « 
lenciūgėlį. I

Prisiųsk tik 25c. ,o likusius galėsi už
mokėti tada, kada gausi laikrodėlį.

Nepraleisk progos, nes laikas aprube- 
žiuotas. Rašykit ir reikalaukit vieno tuo
jau sekančiu adresu:

AMERICAN SALES CO., Dept. 150.1926 W

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

lių kiek tik norite.

O ai lin rra VYRŲ mokintis 
IVCIKdllIlgd. barbeno amato. 

Darbą gausi visada. Raika- 
lauk informacijų.

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

“NAUJOJI
229 N. 6th Street

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

plaukams. Gydulės kaina 50c ir $1.00. Plaukų sti-printojas 50c. ir $1.00. Shampoo ir plaukų stipriu- 
rintojas 50 ir $1.00.

198-200 GRAND STREET 
Tarpe Driggs ir Bedford ave’a.

Brooklyn, N. Y.

Užlaikau visokių knjgų ir kitokiu 
daiktų. Galima gauti pirkti visu* 
Amerikoje leidžiamus, laikraščius 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

Krautuvė atvira nuo 7 iš ryta ik. 
12 vidurnakčio.

Toliau gyvenantieji galit kraiptic 
laišku šiuo adresu:

J. A. KATKUS
2204 Forbe* S*, Pittsburgh, Pa

Brooklyno Lietuviams!
Pirmas Brooklyno

LIETUVIS

Kontr aktorius

LAWRENCE
IR APIELINKfiJ

žinomos
kaipo 

geriau
sios.

PIRMA
LIETUVIŠKA

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

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

Brooklyno Liet. Liaudies 
Namo reikaluose.

Jau daug praslinko laiko, 
kuomet tapo sumanyta į- 
steigti Liet. Liaudies Namą 
ir tą sumanymą užgyrė Bro
oklyno draugijos. Bet pas
taruoju laiku pradedama at
šalti nuo sumanyto darbo. 
Mat, daugelis atsidūrė to
kiame padėjime, kad neži
no, kas su juomi rytoj bus, 
gaL pašauks į kariumenę ir 
tuomet viską turės apleisti. 
Suprantama, nuo tų negali
ma ir reikalauti, kad jie rū
pintųsi tokiais dalykais. Bet 
juk didžiumazlietuvių pasi
lieka, pasilieka kriaučių li
nija, pasilieka ir visos drau
gystes, kurios pripažino na- 

Wno reikalingumą. Todėl 
kiekvieno lietuvio pareiga 
rūpintis tokio namo įsteigi
mu. Prie Liet. Liaudies Na
mo galima prisidėti nusiper
kant Šerą už $5.00. Tik tuo
met męs galėsime įgyti nuo
savą namą, kuomet kiekvie
nas lietuvis nusipirks Šerą.

Tikimės greitu laiku su
rengti prakalbas ir gyvu žo
džiu perstatyti visą dalykų 
stovį.

Direktorių susirinkimas 
būna kiekvienos pėtnyčios 
vakare po N101-3 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Norintie
ji prisirašyti, malonėkite at
silankyti.

Komisija:
J. Steponaitis, 
J. Karpus.

klausimus 
teorijas.

TIKRA IR TEISINGIAUSIA
APTIEKA

GADYNĖ” yra storas, didelio forma- 
puslapių žurnalas, spausdinamas ant 
popieros ir dailiai techniškai apdirbtas.
GADYNĖ” turi skyrius iš visų svar- 
mokslo

Iš Central Brooklyno 
gyvenimo.

Socialistams sekasi: L. S. 
S. 83 kuopa turi jau apie 35 
narius ir vis daugiau naujų 
narių rašosi.

Kuopos artistai mokosi 
veikalo “Kryžius”. Mokina 
drg. J. Juška. Kuopos ar
tistams padeda ir pašaliniai 
draugai (Vaičekauskas, Sta- 
kauskiūtė ir kiti) .Veikalą 
manoma statyt McCaddin 
Hali. Laukiama didelio pa
sisekimo.

Kuopa mano šaukti didelį 
mass-mitingą dėl ėmimo ne
paliečių į kariumenę. Bus 
šaukiamos visos draugijos.

Korespondentas.

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

$1.00 ANT 
savaites

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

Pristatom į namus ir 
mas apielmkes, Jersey 
York, Central Broklyn, 
peth, ir tt.

MACYS & MARCIN 
FURNITURE CO.

Dr. Ignotas Stankus * 
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. 
Physician and Surgeon (liet uvis gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs* 1 ndiano» 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy
ru® moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
Ofiso valandos: 0 11 rito.21 popiet. 7-9 
vakaro. Nedėliotus: 9 11 rito 1-4 po piet.




