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

t- . ................

Visų šalių darbininkai ei
kite išvien, jus nieko ne
pralaimėsite — tik rete
žius.
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“Ir caro valdžia nedrįsdavo 
eiti taip toli...”

Šiuos žodžius pasakė M. 
Hillųuith, kandidatas į New 
Yorko majorą ant socialistų 
partijos tikieto.

Amerikoj norima užduot 
mirtiną smūgį laisvai spau
dai, kuri drįsta kritikuot po
ną Wilsoną ir jo demokra
tišką administraciją.

Jeigu Wilsonas pasirašys 
po billium, kurį šiomis die
nomis priėmė kongresas,tuo
met Suvienytų Valstijų pač- 
tos ministeris turės teisę su
stabdyti bile vieną laikraštį 

y i* tokį laikraštį jokiu būdu 
> negalima bus platint.
.' Tai baisiau, negu caro cen

zūra, todėl, kad prie tos 
cenzūros visgi buvo galima 

„ dar šis-tas parašyti.
Drg. Algernon Lee, direk

torius Rand School pasakė, 
kad Amerikos valdančioji 
klesa todėl taip siunta, kad 
jaučia, jog jai neilgiausia te- 
prisieis viešpatauti.

Drg. Gerber, sekretorius 
New Yorko socialistų kuo
pos pavadino tą naują billių 

iš bjauriausių, kuomet 
praėjusiu per legislatu-

RIAUŠĖS KONGRESE.
Washington, D. C. — Kon 

gresmanas Th. Heflin iš Ok
lahoma apšmeižė kelis kon- 
gresmanus ir senatorius,kad 
jie nustato savo nuomones 
taip, kaip to reikalauja vo
kiečių pinigai.

Už šitą kaltinimą ant Hef- 
lino užpuolė kongresmanas 
Norton iš šiaurinės Karoli
nos. Juodu buvo taip susi
kibę, kad led-neled juos pa- 
jiegė perskirti.

Paskui juodu išsivedė lau
kan šalininkai, kad galėtų 
atvėsti.

AIDOBUSTŲ AREŠTAI

Profesorius Scott Nearing 
sako, kad ateinant tokiems 
sunkiems laikams visi pro
gresyviai amerikiečiai bend
romis spėkomis turi gelbėti 
•savo teises, kurias nuo jų 
nori išplėšti.

Amalgamated Clothing 
Workers unijos vadovas, ad
vokatas Panken pasakė, jog 
Amerikos žmonės nenorės a- 
tiduoti valdžią į vieno žmo
gaus rankas.

Visi laikraščiai, visos dra
ugijos, unijos, kliubai lai 
praneša ponui Wilsonui, kad 
jisai nesirašytų po tuo bil
lium, kuris reiškia mirtį 
darbininkų spaudai.

TALKININKAMS PASKO
LINTA $2,466,400,00.

Washington, D. C., rugs. 
26. — Amerikos valdžia 
šiandien paskyrė Franci jai 
dar $40,000,000 paskolos. 
Visiems talkininkams Ame
rika iki šiol paskolino 
$2,466,400,000.

Kuo tolyn tęsiasi prisiren
gimai prie karės, tuo dau- 
giaus pinigų leidžiama ir at
siranda daugiau pinigų išlei
dimui. Skaitoma, kad vie
nų metų bėgyje Amerika 
turės išleisti net iki $50,00,- 
000,000. Jeigu tiek Amerika 
išleis, tai vidutiniškai ant 
kiekvienos šeimynos išpuls 
po $250.

Daug Lietuvos gyventojų, civilių gyvento jų, išgabenta Vokietijos' 
belaisvėn.

Šitas paveikslėlis rodo lietuvių belaisvių mokyklą lageryje Holz
minden, Vokietijoj (Klišė “Laisvės”). Į

Ir daugiau panašių paveikslėlių duosim Laisvės” skaitytojam. Pa
veikslėlius gavom iš Danijos — Kopenhageno—per malonę p. Savicko.
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RUSIJOS DEMOKRATIJOS SEIMAS

JAPONIJA NESIŲS SAVO 
KARIUMENĖS.

Tokio, Japonija. — Laik
raščiai vėlei svarsto klausi
mą apie pasiuntimą armijos 
Europon.

Tūli kalba, kad jeigu jau 
siųst, tai siųst nemažiau, 
kaip milioninę armiją.

Tačiaus dauguma atran
da, kad negalimas dalykas, 
nes trūksta laivų ir gelžke- 
lių.

ARGENTINOS PREZI-
• DENT AS Už NEUT-
. RALITETĄ.

Buenos Aires, Arg., 29 d. 
rugsėjo. — Argentinos re
publikos prezidentas prane
šė, kad iškilusį incidentą 
tarpe Argentinos valdžios ir 

. Vokietijos ambasadoriaus 
skaito užbaigtu ir todėl dės 
visas pastangas, kad ir ant 
toliaus Argentina pasiliktų l 

' neutrališka, neįsikištų į šią 
karę.

Jau buvo minėta, kad Ar
gentinos senatas ir atstovų 
butas nubalsavo pertraukti 
su Vokietija diplomatiškus 
ryšius. Dabar manoma, kad j 
prezidentas nepasirašys po 
tuo nutarimu.

VISUOTINA^ ARGENTI-
- NOS GELŽKELIŲ SEREI

KAS.
- Buenos Aires, 29 d. rug- 
Vėjo. — Visuotinas Argenti
nos gelžkelių darbininkų 
streikas dar tebesitęsia. Pa- 
sažieriniai ir tavoriniai trau 
kiniai nevažinėja, vaikščiot 

| kurie pačtą išve-ja tik 
žija.

RUSIJOS VALDŽIA DAR
BUOJASI.

Nepaisant į tai, kad dabar 
Rusijoj eina didžiausios be
tvarkės ir nėra pastovios 
valdžios, vienok ir laikinoji 
valdžia darbuojasi, įvesda- 
ma reformas.

Liaudies apšvietos minis
teris išleido įsakymą, kad 
Baltijos krašte pradinėse 
mokyklose vaikai būtų mo
kinami prigimta kalba.

Kalėjimų departmentas iš
dirbo projektą, kad visuose, 
kalėjimuose būtų mokinami 
kaliniai rašyti ir skaityti.

Finansų ministerija išdir
bo projektą cukraus mono- 
palio, pagal kurį cukraus 
pardavinėjimas, išvežimas į 
užsienius ir iš užsienių įve
žimas priklausys valstybei.

Išleistas įsakymas, kad 
valdžia kontroliuotų ant 
Balkanų ir Grozne nafto ir 
kitų aliejų kasyklas. Ta re
vizija reguliuos ir žibalą, — 
gazą ir elektriką. Revizoriai 
turi galę ir gali priversti, 
kasyklų savininkus taip elg- 
tk kaip jie norės.

VISUOTINAS RUSIJOS 
ORGANIZUOTOS DE

MOKRATIJOS SU
VAŽIAVIMAS.

27 d. rugsėjo Petrograde 
prasidėjo posėdžiai visuoti
no Rusijos organizuotos de
mokratijos suvažiavimo. Su
važiavime dalyvauja 1,200 
delegatų ir visi nariai da
bartinės valdžios. Specialė 
vieta suteikta diplomatiš
kam korpusui.

Čcheidze, atidarydamas su
sirinkimą, pasakė, kad da-‘ 
bar susidėjo sunkiausios ap
linkybės, kurios reikalauja 
suorganizuoti bei sutverti 
galingą revoliucijinę val
džią, atsakančią “prieš vi
sus elementus.”

Buvęs vidaus reikalų mi
nisteris Avksentjevas pasa
kė, kad atėjo valanda, kuo
met demokratija privalo su
koncentruoti visą savo poli
tišką išmintį, kad išgelbėjus 

-tą, ką revoliucija užkariavo, 
nes dabar visakam gręsia 
baisi ir neatitaisoma katas
trofa.

Laikinis republikos prezi
dentas Kerenskis pasakė il
gą prakalbą, pašvęstą apgy
nimui dabartinės valdžios 
darbų. Kerenskiui plojo la
bai maža dalis susirinkusių
jų. Didžiuma jo kalbą nuo
latos pertraukinėjo. Kada 
Kerenskis palietė klausimą, 
kad HąlsingforsO Darbinin
kų ir Kareivių Atstovų Ta
ryba atsisakė priešintis ati
dengimui Finliandijos sei
mo, nors jį dabartinė valdžia 
paleido ( geriau sakant — iš
vaikė), pasipylė triukšmin
gas delnų plojimas. Keren
skis į tai atsakė:

“Plokite, mano prieteliai, 
jeigu tik norite, bet atsimin
kite, kad vokiečių laivynas 
jau plaukia į mūsų pakraš
čius.”

Praneša, kad bolševikų va
das Leninas, kuris iki šiol 
slapstėsi, pribuvęs į suvažia
vimą. Valdžia dabar jau

Bolševikai išstatė suvažia
vimui apsvarstyti sekančius 
punktus:

Galutinas 'nuosprendis 
Kornilovo dalykuose.

Panaikinimas mirties bau
smės.

Energiški žingsniai prie į- 
vykdymo taikos.

Greičiausias sušaukimas į 
steigiamojo seimo.

Paleidimas Valstybės Dū
mos ir Valstybės Tarybos.

Atidavimas valstiečiams 
žemės.

Valstybės kontrolė ant iš- 
dirbystės.

Išleidimas įstatymo aštuo-’ 
nių valandų darbo dienos.

Pamatinės permainos ar
mijos komandoje.

Prieš atidarant suvažiavi
mo posėdį, buvo susirinki
mas Darbininkų ir Karei
vių Atstovų Tarybos dele
gatų ir Valstiečių Tarybos 
delegatų ir tame susirinki
me tapo didžiumos nutarta 
įnešti suvažiavimui dėl aps
varstymo sekantį šalies 
būdą:

Suvažiavimas iš savo tar
po išrenka išpildantį komi
tetą, į kurio rankas pereina 
visa valdžia, kurią dabar tu
ri laikinoji valdžia. Tuo 
tarpu suvažiavimas išrenka 
laikinį parlamentą, kuris,sy
kiu su išpildančiuoju komi
tetu tvarkys visą šalį iki bus 
sušauktas įsteigiamasis sei
mas.

Mažuma su tuo nesutinka, 
ji nori įnešti, kad šalies val
dymas pasilieka dabartines 
valdžios rankose, bet ji atsa
ko prieš visuotiną organi-. 
zuotos demokratijos suva
žiavimą.

LIETUVIAI REIKALAUJA
NEPRIGULMYBĖS? .

Lietuvių atstovai kreipėsi 
prie Amerikos ambasado
riaus Petrograde p. Francis, 
prašydami jo nurodyti pre
zidentui Wilsonui, kad jų ša
lis, Lietuva, būtų apskelbta 
neprigulminga.

(Nuo “Laisvės” redak.— 
Nei socialdemokratai, nei 
socialistai liaudininkai, vei
kiausia nedalyvavo prašymo 
padavime. Tai būtų prie
šinga revoliucionierių tradi
cijom. Apie Lietuvos val- 
dymosi formą turi spręsti 
patįs Lietuvos žmonės.)

Chicago, 29 d. rugsėjo.— 
Čia suareštuota daugiau, 
kaip 100 vadovų Industrial 
Workers of the World (I.W. 
W.). Tarpe suareštuotų y- 
ra ir nacionalis tos unijos se 
kretorius W. Haywood, ant 
kurio reikalaujama kauciją 
$25.000.
Išsykio buvo suareštavę 166 
žmones, bet vėliau daugelį 
paleido, po pirmam tyrinėji
mui.

Be Haywoodo suareštuota 
dar sekanti žymesni vadai: 
Brazier, G. Andreyčin, R. 
Chaplin, redaktorius “Soli
darity,” V. Losieff, Ch. 
Rothfisher, Coolie ir kiti.

Valdžia kaltina I. W. W. 
vadus sulyg sekančių punk
tų kriminalio kodekso: 6, 19 
ir 37 ir sulyg įstatymo apie 
šnipinėjimą.

Valdžios prokurorai sako, 
kad vyriausia aidablistų kal
tė yra tame, jog jie skelbė 
sabotažą ir tai sabotažą aš
triausiose formose amunici
jos išdirbystėse ir ėjo prieš 
tuos, kurie turi privatinę 
nuosavybę.

Valdžios prokurorai yra 
tos nuomonės, kad I. W. W. 
unija mažino spėką šios ša
lies karėje su Vokietija ir 
didino Vokietijos spėką.

Kuomet 20 detektyvų už
klupo W. Haywoodą, nacio- 
nalį unijos sekretorių, tai ji
sai nesipriešino, o tik pasa
kė: “aš to laukiau seniai. 8u 
jais man nėra reikalo kalbė
ti.” •’ v ■ *'•

Laukiama ir daugiau are
štų.

Viešas teismas, veikiausia, 
iškels daug dalykų ir jisai 
charakterizuos gal netiek li
niją, kiek jos persekiotojus.

RUSIJOS REVOLIUCIJA 
NUŠLUOS VISA EUROPĄ.

A. Sack, direktorius rusų 
informacijos biuro NewYor- 
ke, savo lekcijoj New Yor
ko studentų kolegijoj, pasa
kė, kad rusų revoliucija pe
reis per Rusijos rubežius ir 
nušluos autokratiją ir kito
se šalyse.

Iš žinių, kurias jisai gavo 
šiuomi laiku iš Rusijos, po
nas Sack tvirtina, kad visus 
Rusijos kaimelius ir mieste
lius apėmė nauja dvasia— 
dvasia lygybės ir teisybės.

Sack kritikavo Amerikos 
spaudą už tai, kad ji labai 
daug atydos atkreipia į blo
gesnes revoliucijos puses, o 
užtyli jos gerumus, jos kon- 
struktyvį darbą. Jisai nuro
dė į gelžkelininkų suvažia
vimą Petrograde ir į koope- 
ratorių suvažiavimą Mask
voje.

RUSIJOS MIESTAI SOCI
ALISTŲ RANKOSE.

Maskva ir Petrogradas pe
rėjo į raudonųjų rankas. 
Ten tvarko gyvenimą social
demokratai ir socialrevoliu- 
cionieriai.

Be tų dviejų didmiesčių 
socialistai užkariavo Kijevą, 
Tomską, Vitką, Orei, Piati- 
gorską, Tūlą, Višni-Vloček, 
Tver, Blagovęščensk, Kerč, 
Jalta, Novočerkask ir t t.

Tai vis labai geri ženklai.

nedrįsta jį areštuoti.

SUBANKRUTIJO “PEAR
SON’S” MAGAZINAS.
Plačiai pagarsėjęs visoj 

Amerikoj “Pearson’s” Ma
gazinas subankrūtijo. Pa
sirodė, kad turi $100,000 
skolų, iš kuiųų jau negali iš
sikrapštyti. į ' i

y,

SUCHOMLINOVAS NU
TEISTAS ANT VISO AM

ŽIAUS Į KATORGĄ.
Buvęs karės ministeris 

generolas Suchomlinovas 
nuteistas ant viso amžiaus į 
katorgą. Jo moteris ištei
sinta.

Teismas jį pripažino ša
lies išdaviku, papildyme vi
sokių prasikaltimų ir suk
tybių.

Teismo svetainė buvo pri
kimšta įvairių klesų žmonė
mis, sykiu sėdėjo generolai 
ir kareiviai, dvarponiai ir 
paprasti darbininkai ir visi 
nekantriai laukė nuospren
džio.

Suchomlinovas paskutinėj 
savo prakalboj nurodinėjo 
tuos nuopelnus, kokius jis 
suteikė šaliai, kad visuomet 
buvo didžiausiu reformų ša
lininku, greitai sumobilizavo 
armiją ir 1.1. Skundėsi,kad 
vienintelis liudininkas jo 
nuopelnų Stolypinas esąs 
kapuose. Kalbėdamas labai 
nervavosi ir blogai užsilaikė.

Kada teismas išnešė nuo
sprendį, Suefcomlinovas ra
miai išklausė, bet jo 'pati 
pradėjo raudoti.

< *' T if>. i i.’-T'

REIKALAUJA KORNILO- 
VĄ IR KOMPANIJĄ PER

DUOTI REVOLIUCIJI- 
NIUI KARĖS TEISMUI.
Rusijos pietvakarinio fron

to karinės organizacijos, 
pritariant Kijevo Darbinin
kų irKareivių Atstovų Ta
rybos karinei sekcijai, atsi
sakė * pristatyti generolus 
Denikiną, Markovą ir kitus 
valdžios paskirtai komisi
jai, kuri dabar tardo Kor- 
nilovą ir kompaniją. Minė
tos organizacijos nutarė 
tuos generolus perduoti re- 
voliucijiniui karės teismui.

ALEKSIEJEVAS APIE 
KORNILOVA.

Generolas Aleksiejevas, 
kuris buvo paskirtas po 
Kornilovo sukilimui genera- 
lio karės štabo viršininku ir 
apie kurį buvo pasklydęs ne
teisingas gandas, būk jis nu
sišovė, pasakė, kad Korni
lovas, kaipo tikras patriotas, 
norėjo šalį išgelbėti nuo 
priešų, todėl panašiai ir pa
sielgė. ' Jis rezignavo nuo 
vietos todėl, kad dabar su
kilėlius nori atiduoti revo- 
liucijiniuL karės teismui .ir 
tas teismas negalįs būti tei
singu, nes susidesiąs iš pap
rastų kareivių. . (

AREŠTAVO EXEMPTION 
BOARD NARIUS.

Russellville, Ky.
mis dienomis tapo suareš
tuoti Exemption Board na
riai, šerifas S. Taylor ir pa
vieto teisėjas J. W. Edward 
už tai, kad jie paliuosavo tū
las ypatas nuo kareiviavimo 
su tam tikrais politiškais iš- 
rokavimais, kad pravedus 
gyveniman savo pienus.

KAIZERIS NIEKO NESAKO
Amsterdam. — Buvo ma

nyta, kad reichstago susi
rinkime kancleris Michaelis 
duos atsakymą į bėgančius 
klausimus, o ypač apie taiką. 
Buvo laukta, jog Vokietija 
pasakys atiduodanti Belgi
ją, tariaus ant tų klausimų 
jokio atsakymo neduota.

Taigi, vokiečių liaudis vė
lei turi kariaut nežinodama, 
už ką ji kariauja.

KLAUSIMAS APIE SVE
TIMTAUČIŲ ĖMIMĄ J

KARIUMENŲ ATI
DĖTAS.

Washingtonas, 29 d. rug
sėjo. — Komisija, kuri rū
pinasi kariniais reikalais, a- 
tidėjo klausimą apie ėmimą 
svetimtaučių, neturinčių 
pirmų popierų, į kariumenę 
iki gruodžio mėnesio.

Washingtone gauta prote
stai nuo talkininkų valdžių, 
kad Suv. Valstijos rengiasi 
imti į kariumenę jų pavaldi
nius. _
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patįs apie save
Pastaruoju laiku ir Ame-

mi-

U Z

rence, ar ne tas pats buvo 
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Męs ne
griauti

O tuo tarpu, kongresas 
perleido naują įstatymą, su-

“Męs atrandam, kad ta
rybos yra vienintelė val
džios forma.) Męs skel
biam reikal
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asmuo sviečija apie jį, o jo Pastaruoju laiku ir Ame- 
redaguojamas laikraštis,pri- i>ikos visuomenė gana daug

jlaikraščių ir Gyvenimo Apžvalga sako Rusijos bolševikai
“Naujienos” sakosi girdė- 

jusios, kad iš Lietuvių Soc. 
Sąjungos Pild. Komiteto re
zignavo J. Šukys, J. Stalio- 
raitis ir J. Bekampis.

Ar jie buvo priversti re
zignuoti ar rezignavo iš 
liuosos valios,Chicagos dien
raštis nieko nesako.

Męs apie tas rezignacijas 
nieko nežinom. Juk apie tai 
oficialiai turėtų garsinti L. 
S. S. Centro Sekretorius. 
Tuo tarpu nieko panašaus 
jisai negarsina “Kovoje”.

Trečiu sykiu atgijęs “ai- 
dablistų” laikraštis “Darbi
ninkų Balsas” kaltina “Lai
svę”, kad jinai pakrikdžiusi 
Baltimorės “aidablistų” or
ganizaciją.

Mums smagu paminėti, 
kad ir mūsų politinis opo
nentas priduoda “Laisvės” 
agitacijai tokios svarbos.Ta- 
čiaus, męs vistik manome, 
kad ne “Laisvė”, bet pati gy
venimo liogika griauja vė
ju paremtas organizacijas.

_____ x____ Aliu (u, i ruseiKa esąs vos ne oą-a 
red. ir adm. reikalavimo, už jungos griovikas ir koks tay 
kuriuos būtent straipsnius 
ir paveikslus baudžiama 
“Masses,” vyriausi pačtos 
viršininkai nedavė ir ligišiol 
dar jokio atsakymo.

Rugsėjo ir spalių nume
rius pačta irgi atsisakė siun
tinėti.

Čia įdomu bus patirti, ko
dėl ji taip elgiasi? Dalykas 
ve kame. Sulyg sutarties, 
kurią “Masses” padarė su 
pačta, jos turi pristatyt sykį 
į mėnesį vieną numerį dėl 
persiuntimo, o jeigu tos su
tarties neišpildo, tai pačta 
turi teisę laužyti sutartį.

Dabar žiūrėkite, kas iš to 
Rugpjūčio numeris 

išsiuntinėtas per
Tai įvyko ne dėl lai- 
kaltės, bet dėl pač-

sikrovęs pinigų, niekina Są
jungą ir taip toliau ir taip 
toliau...

Ar jūs, drauge, galite įsi- 
vaizdįnt sau kitą panašų or
ganizacijos laikraštį, kuris 
panašiai elgtųsi su organiza
cijos pakviestu kalbėtoju?

Pruseika, vadinasi, agi
tuoja už L. S. S. ir “Kovą”.

O iš užpakalio ant jo “Ko
va” lieja pamazgas ir plėšia

kraščio 
tu ministerio uždraudimo. 
Bet pačta to nepaiso. Ji 
remdamasi tuo, kad rugp. 
mėnesio numerio nebebuvo, 
tvirtina, kad sutartis esanti 
sulaužyta ir nesiuntinėja 
“The Masses”.

Žurnalo advokatas ir lei
dėjai tęsia kovą toliau. Įdo
mu ištikrųjų, kuo ta kova

Jau 11 metų Pruseika da
lyvauja socialistų judėjime, 
bet nieko panašaus jam ne
teko matyt ir nieko pana
šaus jam neteko girdėti.

Juk tai aiški provokacija, 
kad Pruseika apleistų Są
jungą ir liautųsi kalbėjęs L. 
S. S. kuopoms.

Socialistai, tai vis socialis- pasibaigs.
tai!

Dirbtuvėse ir mainose, 
krautuvėse ir redakcijose, 
bankų ofisuose ir kazarmė- |yg kurįuo> Amerikos pačtų 
se — jie varo savo agitaci- mįnisteris Burleson įgija 
JU lr gana. _ teises vyriausio cenzoriaus.ją ir gana.

Naujos armijos kazarmė-1 Sulyg jo paliepimu, gali būti 
se Upton, N. Y., tarpe nau- Į uždaryta burna bile kuriam 
jai konscriptuotų kareivių laikraščiui. Tas laikraštis, 
yra šimtai socialistų. Ir jie I kurį uždarytų p. Burleson, 
nei valandėlei neužmiršta, ’netik kad negalėtų būti siun- 
kad jie socialistai. Privers- tinėjamas per pactą, bet ir, 
tino kareiviavimo įstatymas abelnai, jį nevalia būtų pla-
nuvarė juos į kazarmes, tai 
jie ir tenais rado dėkingos 
dirvos socialistų agitacijai.

Jaunieji kareiviai renka 
aukas socialistų renkamajai 
agitacijai 6 d. lapkričio. Iš
viso žada surinkti 200 dole
rių.

New Yorko socialistu kuo 
pų susirinkimuose dabar ga
na dažnai galima matyt 
draugų kareivio uniformoje.

Kadangi New Yorko ka
reiviai dalyvaus rinkimuose, 
tai męs laukiam gausaus 
derliaus balsavimo lauke.

Truputėlį 
Kantrybės!

Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos nariai 
lygir rūgoja negauną naujų 
gerų knygų. Tiesa, jie kul
kas raminasi turį savo kny
gyne garsią Kirkpatricko 
knygą.

Truputėlį kantrybės drau
gai! Męs tikime, kad dar 
šiais metais jūs gausite 
“Ant rytojaus po socialūs 
revoliucijos.”

Sekančiais metais L. D. L. 
D. išleis nepaprastai didelės 
vertės knygą Karoliaus 
Marxo ekonominis Mokslas.

Beto, jau užvestos tarybos 
su d. Baltrušaičiu dėl įgiji
mo rankraščio Darbininkai 
Amerikos Istorijoj.

Taigi, draugai, knygų bus. 
Tik agitacijos daugiau
mūsų brangią draugiją.

tint jokiu kitu būdu.
Vadinasi, galima laukti 

daug naujų kapų...
Ligišiol prezidentas Wilso- 

nas dar nepasirašė po tuo 
billium, tačiaus, principialiai 
imant, jisai, rodosi, nėra 
cenzūros priešu. Savo laiš
ke p. Max’ui Eastman’ui, 
“The Masses” redaktoriui, 
Wilsonas sako,kad karės lai
ku turi būti žodžio laisvės 
aprubežiavimas.

O patsai ponas Burleson, 
jeigu tikėti “New York 
Call” — jau pasakė, kad lai
kraščiai, kurie kaltins dėl 
šios karės Amerikos kapita
listus, bus uždrausti.

Popas Burleson nori įkal
bėti sau ir kitiem, kad ši ka
rė vedama vardan žmoniš
kumo...

Žiūrėsime.

Amerikos konstitucijos 
pirmam priede pasakyta,kad 
šioje šalyje turi būti 
liuosybė.

Laike pilietiškos 
1861—64 metais net 
dentas Lincoln stojo 
džio liuosybę.

“The
Masses.”

“The Masses”, magazinas, 
vis dar kariauja su pačta, 
kuri nepaprastu užsispyri
mu atsisako siuntinėti tą ra-

Visi Sąjungos Nariai 
Turi Būti Lygus.

Nužudytasai Rusijos 
nisteris Stolypinas savo lai
ku pagarsėjo tuo, kad pasa
kė, jog Rusijos piliečiai nėra 
lygus — kadangi vieni iš jų 
yra pirmos klesos piliečiai, o 
kiti antraeiliai piliečiai.

Esama žmonių, kurie pa
našų parėdką nori padaryti

Provokuoja išstot 
Iš Sąjungos.

Ar Sąjungos organas pri
valo niekint ir juodint kalbė
toją, kuris vyksta ant pra
kalbų su Sąjungos reika
lais?

“Kova” atranda, kad tai 
visai galimas dalykas.

Ir ji pasielgė taip su Pru
seika.

Pruseika buvo pakviestas, 
kalbėti VIII rajono L. S. S. 
Nuvažiavo. Pradėjo darbą. 
Agitavo už L. S. S ir “Ko
vą”. Prirašė apie 150 nauju 
narių.

Na, o “Kova”? Ogi N36 
iš užpakalio kad paleido

Vieni, mat, yra geri pir
mos klesos sąjungiečiai, o 
kiti — “no good” sąjungie
čiai.

Gerais rokuojama tie, ku
rie turi laimę ar nelaimę 
dirbt prie “Kovos”, o blogi 
yra tie, kurie dirba ar prita
ria “Laisvei”, “Keleiviui” ar 
“Naujienom”.

Sulyg tos baisiai prastos 
liogikos išeina, kad ve Vidi- 
kas yra pirmos rūšies są- 
jungietis, o Grigaitis, Pru
seika ar Michelsonas — tie 
jau netokie geri.

Kodėl gi?
Nejaugi tai, kad Prusei

ka ar Michelsonas dirba prie 
sociasistiškų laikraščių yra 
ženklas blogumo?

Juk, rodosi, kaip tiktai ir 
gerai, kad žmonės dirba prie 
socialistiškų laikraščių. Juk 
tos imsies darbas kaip sykis 
ir leidžia jiems patarnauti 
kuodidžiausia dėl socialisti
nės agitacijos.

Jeigu Michelsonas ar Gri- 
Igaitis dirbtų banke ir krau
tuvėj tai paties darbo cha
rakteris žymiai apsunkintų 
jiems progas skleisti socia- 
listiškas idėjas. Jie turėtų 
reikalų su labai aprubežiuo- 
tu žmonių skaičium. Gi dirb
dami redakcijose jie ir dar
bo laiku ir liuoslaikiu tuo 
ir tegyvena, kad sėja socia
listinio susipratimo sėklą.

Ar tai bloga?
Štai kodėl męs manom,kad 

visi-sąjungiečiai yra lygus. 
Kiekvieno jų balsas turi ly
giai sverti, kiekvieno jų įsi
tikinimai ir motyvai neturi 
būti nuožiūroje, nepaisant, 
kas kur kokį darbą dirbs — 
fabrike, mainose, laikraščio 
redakcijoj, banke ar krautu
vėj.

Visus mus atvedė į socia
listų eiles tas įsitikinimas, 
kad bendromis spėkomis ko
voti su kapitalizmo sistema 
ir kol mūsų kovos būdai ir 
pamatiniai įsitikinimai vie
nodi, tol męs esame lygus 
vienos organizacijos drau
gai.

Socialistų organizacijoje 
neturi būti* dviejų rūšių pi
liečių, nes jų visų reikalai

kalba apie bolševikus. Asso
ciated Press ir United Press, 
bei didžiųjų dienraščių ko
respondentai veik kasdien, 
kalbėdami apie Rusiją, mini 
bolševikų vardą.

Kas gi jie tokie? Ar iš
tikrųjų jie yra kaizerio a- 
gentai? Ar ištikrųjų bolše
vikų vadovai Lenin, Zinov
jev ir jų oficiozas “Pravda” 
yra parsidavėliai? Ar ištik
rųjų jie trokšta anarchijos 
bei kraujo ^praliejimo?

Rašantis šiuos žodžius nie
kuomet neprigulėjo ir nepri
guli bolševikų frakcijai, ta- 
čiaus jisai vistik mato geru
mo tų žmonių veikime. “Lai
svė” ir šių žodžių rašėjas 
niekuomet nebuvo griežtu 
tos frakcijos smerkėju.

Amerikos liet, darbininkai 
labai maža težino apie bol
ševikus, netik apie bolševi
kus, bet apskritai ir apie vi
sas kitas politines srioves 
bei pakraipas.

Tiesa, yra pas mus laik
raštis, vadinas save bolševi- 
kiškų, tačiaus jokio platės* 
nio straipsnio, jokio nudug- 
nesnio gvildenimo, kuo yra 
tie bolševikai, tas laikraštis 
nepadavė.

Neseniai į mano rankas 
pateko apie 20 numerių bol
ševikų dienraščio “Pravda”. 
Tuo būdu aš turiu progos 
charakterizuoti jų veikimą 
jų pačių mokslo šviesoje. Be 
abejonės, tai geriausias bū,4 
das nupiešti bešalę fiziono
miją tos stambios frakcijos.

Kadetai (liberalai) iš lai
kraščio “Rieč” tankiai bė- 
davoja, kad dabartės, girdi, 
Rusijoj esama dviejų val
džių — ministerija ir tary
ba. Kadetai stoja už tai, 
kad būtu viena valdžia, v

—Gerai — atšauja bolše
vikai — męs ir už vieną val
džią, būtent už darbininkų

Jų santikiai su darbininkų 
taryba.

Petrogrado darbininkų ta 
ryba nebuvo ir nebėra bol
ševikų rankose. Seniau jo
je vadovavo vidurio social
demokratai (Čcheidze, Stek- 
lov.), o dabar blokas tarp
tautinių socialistų.

Bolševikams buvo užme
tama, kad jie nori griauti 
Darbininkų Tarybą. Ant 
to atsako d. Zinovjev 
(“Pravda” N29):

“Neteisybė, 
galime patarti 
darbininkų tarybas, nors 
ir dėlei tos paprastos prie
žasties, kad jos yra išreiš- 
kėjos noro visuomenės 
daugumos. Męs tik kriti
kiu) j am ir aiškinam. Męs 
tik aiškinam, kad tos ta
rybos suprastų reikalą pa
imti valdžią į savo rankas. 
Ir męs atsieksim savo.”

Bolševikai nemano griau
ti valstybę ir valdžią. Jie 
sako, kad dabar dar reikia 
valstybės ir valdžios, netik 
dabar bet ir tame laikotar
py, kuris durnos nuo kapi
talo nuvertimo iki socializ
mo įsteigimo.

Tačiaus pripažindami val
džią, jie sako, kad ta val
džia, naujoji valdžia, kaip 
diena nuo nakties turi skir
ties nuo senosios valdžios. 
Ne policiją, ne nuolatinę ar
miją, ne činovninkiją jie siū- 
o, bet “Darbininkų ir Karei
vių Atstovų Tarybas”.

T

ingumą (to- 
ą ir. repealin’

Zimmerwalde, dalyvavo Pa
ryžiaus internacionaliam 
laikrašty “Naše Slovo.”

Rusijoj, įsisiūbavus revo
liucijos bangoms, kilo suma-1 
nymas, siūlantis suvienyti 
visas socialdemokratų spė
kas.

Mano nuomone, tarptauti
niai bolševikai ir tarptauti
niai menševikai gerai pada
rė griežtai atsisakydami dė
ties vienybėn su Plechanovu 
ir Companija.

Paklausykite, ką sako Pe
trogrado komitetas (bolševi
kiškas) apie reikalingumą 
vieny ties su menševikais:

' Bet kad ta nauja darbi
ninku ir valstiečiu valdžia v
atsistotų ant stiprios papė
dės, “Pravdos” nuomone rei
kia naikinti ekonominiai ca
rizmo pamatai — stambioji 
žemvaldystė ir senoji biuro
kratija. Reikią taip-pat 
mainyti carizmo užsieninė 
politika — atsisakyti nuo 
slaptų sutarčių, o kontrolę 
ant užsieninės politikos per
duoti darbininku ir kareiviu 
atstovų tarybai.

Pripažindami vyriausią 
rolę darbininkų taryboms, 
bolševikai tačiaus gana ašt
riai jas kritikuoja. Ypač 
smarkiai jie kritikavo dar
bininkų tarybą (Petrogra- 
diškę) dėlei to, kad ši rėmė 
vadinama “liuosybės pasko- 
lę.”

Bet kurgi gavus pinigų, 
kad armiją užlaikyt, koleik 
dar eina karė? Juk negi ga
li kareiviai mesti ginklus, 
kaizerio kareivių akyvaizdo- 
j e?

“Pravda” ant to duoda se- 
karną atsakymą:

“Armiją negalima pa
likti'be maisto ir amunici
jos. Tai teisybė. Męs tą 
patį kalbėjom darbininkų 
taryboje. Tačiaus męs pa- 
briežėme: karę pradėjo 
kapitalistai. Jie prisipylė 
miliardų į kišenius, ergo— 
pinigai reikia paimti iš jų 
kišenių...”

Stodami už tai, kad že
mė pereitų į valstiečių ran
kas, bolševikai visais gali
mais būdais priešinasi raz- 
bajui. Kuomet Biežicke ta- 

’po sudegintas Korvin Lituc- 
kio dvaras, “Pravda” rašo, 
kad panašus elgimasis esąs 
priešingas pačių valstiečių 
reikalams.

“Tai nėra revoliucijos 
tikslas naikinti kultūrines 
ir materialines gerybes. 
Revoliucija turi didinti 
galybę — dvasinę ir mate- 
rialę — pačios sukilusios 
liaudies.” (N13.).

Tarptautinių socialistų 
vienijimos.

Ne visi bolševikai yra vie
nodo plauko. Kares pra
džioje tūli žymus bolševikai 
nudardėjo į socialpatriotiz- 
mo dumblyną (atsiminkite 
garsų Aleksinskį).

Plechanovas, kuris prieš 
karę buvo gan artymas bol
ševikams (dikčiai padėjo ko
voti jiem su vadinamais lik
vidatoriais) irgi nuplaukė 
su patriotinio šovinizmo vil
nimis.

Tas pats buvo ir su men
ševikais. Dalis menševiku 
liko ištikima tarptautiniams 
idealams, o kita dalis nuėjo 
tarnaut buržuazinei tėvynei. 
Beto, daug menševikų vado
vų (Čcheidze ir jo draugai) 
likosi vidury, daug - maž 
Kautskio - Haazės pozicijoj.

Tarptautiniai menševikai 
(Martov, Axelrod) dalyvavo

Iš laikraščių

“Petrogrado komitetas 
(Rusų Socialdemokratų

Darb. Partijos) atranda 
galimu ir geistinu susivie- 
nyt su tomis menševikų 
organizacijomis, kurios 

, pripažįsta nutarimus Zim- 
merwaldo ir Kintalės....” 
(“Pravdos” N19).

Tūli draugai iš “Kovos”, 
kurie teiravosi, kurgi dingo 
menševikai, lai pasiskaito 
šiuos žodžius Petrogrado 
Komiteto, tai jiems užteks 
informacijų.

Pastaruoju laiku rusų 
dienraštyje “Novy Mir” ga
lima užeiti labai daug žinu
čių apie veikimą tarptauti
niu menševiku, kurie, mato- c c z z

m ai, daugely klausimų susi
taria su bolševikais.

Privesiu tik kelis pavyz
džius, kurie šiuomi tarpu at
ėjo man atmintin: ir Mar
tov (vadas tarptautinių men
ševikų) ir Lenin ėjo prieš 
valstybės Dūmą; abudu juo
du ėjo už tai, kad valdžia 
pereitų į darbininkų bei val
stiečių rankas...

Man rodosi, kad tuomi ir 
išsiaiškina, kodėl bėgyje pa
starųjų savaičių pakairėjo 
Darbininku ir Kareiviu At
stovų Taryba. Veikiausia, 
todėl, kad augant demokra
tijos įtekmei, susiliejo spė
kos bolševikų, tarptautinių 
menševikų ir socialrevoliu- 
cionierių.

Smarkiai kaltina klerikalus.
Klerikalai yra mūsų tau

tinės vienybės ardytojai, 
Lietuvos neprigulmybės 
priešininkai, didžiausias pik 
tas mūsų tautoje, kokįs tik 
gali būti. Paimkime tik vi
sus nepageidaujamus apsi
reiškimus mūsų visuomenė
je, kas yra kalti juose? Štai:

Kas užbėgo visiems Lie
tuvių Seimams Amerikoje 
už akių ir pradėjo pra
gaištingą srovinį nesutiki
mą pradžioje šios karės? 
—Klerikalai!

Kas išardė Centralį Ko
mitetą ir susidariusią tai
ką? — Klerikalai.

Kas bėgo už akių * vi
siems Amerikos lietu
viams įteikime Suv. Val
džiai memorijalo apie 
Lietuvą? — Klerikalai!

Kas suardė neperseniai 
norą mūsų dviejų srovių 
susitarti politiniame vei
kime ? Klerikalai!

Kas kišo Augščiausiojo 
vardą į visokius viešus do
kumentus, kad kiršinus 
netikybinius žmones? — 
Klerikalai!

Kas aršiausiai plūsta, 
šmeižiasi, koliojasi per 
laikraščius? — Klerikv

Dėl vokiečių.
Bolševikus tankiai kaltina 

esant kaizerio agentais. Ta
čiaus tai yra besąžiniškas 
melas. Jie stoja už revoliu
ciją Vokietijoj.

“Pravdos” N27 Zinovjev 
rašo:

proletariatui 
išpuolė didelė garbė. Ji
sai pirmas pradėjo revo
liuciją... Dabar žodis pri
guli vakarų Europos pro
letariatui ir — visųpir- 
miausia Vokietijos prole
tariatui. Nuo elgimosi 
vokiečių proletariato žy
miam laipsnyj prigulės ir 
mūsų judėjimas.”

Vokietijoj viskas virte - 
verda — sako Karoliaus 
Liebknechto šalininkai.

Kad bolševikai trokšta re
voliucijos Vokietijoj, tai nė
ra nei mažiausios abejonės, 
bet iš vakarų pusės dar ne
matyt aušrelės.

Miega aplinkui naktis! 
Kartą Vokietijos soc.-dem. 
viduriečių vadas Bernštein 
pranešė reichstagui:

“Visur auga nepasitikė
jimas vokiečių valdžiai.

• Todėl partija balsuos 
prieš biudžetą.”
“Pravda” sako: “męs svei

kinam balsavimą prieš biu
džetą, nors tai silpnas ir 
baugštus žingsnis.”

Kas samdosi visokius 
nedakepusius “studentus” 
ir “daktarus” važinėti su 
nešvariausiomis prakal
bomis, kad agituotų už 
kunigų valdžią ir kiršintų 
mūsų minią? — Klerika
lai! (“Ateitis”)

Pavyzdingi tėvai.
Tai iš Wilkes Barre, 

Pietariai ir Bulotai.
Kur tik jų dukrelės ant 

estrados pasirodo, — visuo
met programa pataiso. Per 
L. S. S. VII Raj. “Darbinin
kų dieną” rugp. (Aug.) 14 
d. tūkstantinėj minioj dai- 
nuodamos“Darbininkų Mar
selietę”, “Broliai, sukrus
kim” ir t. t., publiką žavėte 
žavėjo: visi nutilo ir dauge
lio patėmyta džiaugsmo a- 
šaros nuriedint, kad kūdi
kiai, o tokią dailę tvert ga
li!... Vaikučiai gi, pribėgę 
prie pagrindų-estrados, taip 
įspūdingai žiūri...

Manau sau, daug yra tė
vų, daug vaikų, bet mažai 
Pietariučių su Bulotaitėm... 
Iš pusantro tūkstančio žmo
nių tik 4...

Tai vaisiai mūsų senesnių, 
pirmesnių Pietariu socialiu 
tų. (“Kova”).

Einant į kariumenę.
Drg. D. J. Jusius atsiun

tė L. S. S. Namo F6ndui 
laišką su $400, kuriame ra
šo : “kadangi Jungtinės Val
stijos įsivėlė Europinėn ka- 
rėn ir įvedė verstino kariu- 
menėn ėmimo įstatymą vy
rams nuo 21 iki 31 metų,tad 
ir man lemta buvo papulti į 
pirmą “draftą”. Rugsėjo 19 
d. išvažiavau į “lagerius” 
savintis negeistino amato— 
kareiviavimo, kas labai man 
nepatinka, bet esu privers
tas. Turėdamas atliekamų 
nuo gyvenimo grynų pinigų 
400 dol., — paskolinu juos L. 
S. S. namui be jokio nuošim
čio, kol sugrįžšiu, arba kol 
dabartinė karė pasibaigs, 
bet ne anksčiau reikalausiu 
grąžinti pinigus, kaip po 
dviejų metų, skaitant nur 
rugs. 19 d., 1917 m.” Te 
liau d. Jusius nurodo, kai 
turi būti išmokėta pinig' £ 
jeigu jam būtų lemta nesu
grįžti iš kariumenes.

Tai yra puikus pavyzdys 
tiems musų draugams, Uurie 
priversti yra stot ka....
nen
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Sveikatos* Patarimai
Dr-as A. Montvidas

gal senojon savo vieton bur- 
mistrauti Tilžės miestan. 
Nauju Kauno miesto virši
ninku liko paskirtas laikina
sis Kuršėnų apskričio virši
ninkas kapitonas vyr. pata
rėjas von Morrenhoffen’as.

kams ir džiaugiuos, kad ga
liu būti drauge su savo žmo
na ir su vaikais. Ypatingai : 
mano krašte netaip. bloga, i 
męs mažiau tepajutome ka
rę, negu kitos vietos, apie 
kurias tenka skaityti laik
raščiuose.”

“Sakai, mažai tepajutai : 
karę? Ar nežinai, kad jau 
rudenį 1914 metii rusai su
degino ūkius apie Alytų? 
Kiek atėmė arklių ir galvi
jų, kiek jie mus privarinėjo 
su vežimais, kiek mę$ turė
jome prikasti apkasų! O 
kiek dabar vėl turėjome ati
duoti arklių, galvijų ir javų! 
Kaip čia žmogus gali dar ū- 
kininkauti?”

“Rods, esu girdėjęs, jog 
rudeni 1914 metu rusai su- t- ( v
degino daug ūkių apie Aly
tų ir pasidarė vietos kasti 
šaulių vagoms apie Alytaus 
tvirtoves.”

“Kiek apie tuos aptvirtini- 
mus buvo padėta darbo ir 
pinigų! O visa kas nuėjo 
niekais! Rusai visa ką pali
ko nesimušę ir pabėgo.”

“Ačiū Dievui, kad nesimu
šė : tai kito ūkininko nors iš
liko triobos! Aš teisingai 
sakau, jog męs nuo karės 
mažiau tenukentėjome už 
kitus.”

“Kaip su šaulių vagomis 
pavasarį 1915 metų, taip-pat 
buvo ir su naujaisiais ke
liais į Nemuną, taipojau su 
naujaisiais tiltais Nemunai
čiuose (Krykštonyse) ir 
Vazbudžiuose. Kiek čia mus 
privarinėjo su vežimais, 
kiek turėjome taisyti kelių; 
jau nebežinojome, nei kada 
dirbti ūkio darbus.”

“Bet tada jūs uždirbote 
daug pinigų. Sako, vyras 
su arkliu uždirbdavęs po 3, 
po 4 rublius dienai, o mergi
nos lengvais žemės darbais 
uždirbdavusios 1 iki 90 kapei
kų dienai. Mano duktė ta
da buvo prie taisymo kelių.”

“Užtai ir ūkio darbai pa
siliko nenudirbti. Męs, ūki
ninkai, visai negalėjome 
gauti darbininkų. Tiesa, pi
nigų męs tada gerai uždir
bome.”

“Ir už javus, jūs, ūkinin
kai, tada gerai pasipelnėte, 
kada męs, bežemiai, turėjo
me iš jūsų pirkties duonos. 
Jums jau nėra ko skūsties.”

Sulyginus ano laiko kai
nas su dabarties kainomis, 
jos nebuvo augštos, bet da
bar neleidžia parduoti.”

“Tai ko jūs, ūkininkai, de
juojate, jog jums bloga? 
Mums, miestiečiams, tai tik
rai daug sunkiau gyventi.”

“Ar tai tamsta manai,kad 
daug ūkininkų turi parduoti 
javų? Daugumas vos išten
ka sau.”

“Žinoma, jeigu jūs norite 
taip-pat misti, kaip taikos 
metais. Daugumas ūkinin
ku dar turi mėsos isidėti 

’ puodan; turi dar pieno,svie
sto, kiaušinių., O iš kur męs 
mieste paimsime tų daiktų? 
Gyvenkite jūs sulyg vokie
čių tvarkos, tad ir mums dar 
atliks kiek daugiau.”

“Broliukai, tokiu maistu 
• męs negalime dirbti. Taip 
f maitindamiesi, męs vos iš

liktume gyvi ir turėtume ty- 
| soti ant krosnies.”

“Bet Vokietijoje tokiu 
maistu minta ir dirba vyrai 
ir moters.”

(Iš “Dabarties”).

Pirma diena. 1. Dr. Basa- . 
navičius: iš Seinų diecezijos 
storijos. 2. M . Biržiška: 

Lietuvos jėzuitų mokyklų 
teatras. 3. Kūn. dr. M. Rei
nys: A“pie atydą (pedagogiš- 
<ai-psychologiška studija). 
Antra diena. 1. Dr. Basa
navičius: Apie Lietuvių Mok
slo Draugijos veikimą 1907 
—1917 metais; 2 M. Biržiš
ka: Svetimos kalbos lietuvių 
rašybos istorijoje.

Trečia diena. 1. Kun. Te
odoras Brazys: Apie lietu
vių dąjnų dainavimo būdą. 2. 
Petras Klimas: Lietuvių ap
gyventas plotas praeityje ir 
dabartyje. 3. Aleksandras 
ginskis: Lietuvos atstatymo 
braižiniai.

Lietuvių Mokslo draugija 
yra įsteigta 1907 m., Vil
niaus mieste, d-ro J. Basa
navičiaus, Lietuvos atgiji
mo tėvo. Draugijos tikslas 
yra štai kokis: Arčiau susi
pažinti su savo šalimi; įvai
rus lietuvių gyvybės apsi
reiškimai moksliškai tyrinė
ti; išbarstyta dainose, pasa
kose, patarlėse ir kalboje 
tautinė medžiaga surinkti ir 
senovės likučiai nuo pražū
ties gelbėti. Šito darbo yra 
jau tiek atlikta, kad iš su
rinktosios medžiagos gali
ma lengvai sutverti lietuvių 
muzėjus Draugijos organas 
—“Lietuvių Tauta” vienas 
sąsiuvinys metams. Nuo 
1907—1917 metų yra išleisti 
septyni sąsiuviniai. Juose 
yra surinkta daug svarbių 
žinių apie lietuvių tautos gy
vavimą, iš senovės istorijos, 
iš teisdavystės, iš lietuvių 
raštijos istorijos, iš gydomo
jo mokslo, iš augalų mokslo 
ir ypačiai iš lietuvių kalbos 
mokslo. Dar minėtina, kad 
ta draugija yra padėjusi pa
matą didžiam lietuvių kny
gynui, kuriame prieš karę 
buvo 20,000 knygų, tarpe ku 
rių buvo 16,500 įvairių vei
kalų. Draugijoje yra rank
raščių raukius, kuriame 
randasi daug brangių ir 
svarbių rankraščių. Ypa
čiai didis yra lietuvių dainų 
bei pasakų raukius. Čia 
rankraščiuose yra kokie

■ 9,000 dainų, 1,000 pasakų,
■ keletas šimtų patarlių, mįs

lių ir t. t. Bet vieta, kuria 
draugija savo rankiams tuo

■ tarpu gali naudoties, yra 
• perdaug maža. Todėl drau

gija stropiai rūpinasi įsi
tiekti naują vietą, kurioje 
galėtų patogiai sutilpti visi 
brangus jos turtai.

skaudų sumušimą dviejų1 pasiliuosuosiu tuomet nuo 
žmonių paskyrė kiekvienam Suv. Valstijų pilietystės ir 
po pusantrų metų kalėjimo,o ar būsiu ten lygiu- piliečiu, 
visi bendrai privalo užmokė-'kaip ir kiti gyventojai? Pas 
ti bylapinigius. Žinia, kad mus lietuvius, ypač progre*- 
nei piktadario ant vietos už- syvėse draugijose
mušti negyvai nevalia. Gy- kliubuose, kaip minėjau, šį 
ventojai privalo piktadarius klausimą reikia būtinai iš
tiktai suimti ir gerai uždą- rišti. Jį reikia plačiai iš
ryti, kol neateis pasiimti po- ‘ gvildenti, kad davus supra
šei ja savo globon. Paskui timą tiems, kurie ant to ke

lio stovi ir padaryti išvedi
mą, kurio nepiliečiai galėtų 
prisilaikyti. Jei bus priver
stina pilietystė Suv. Valstijų 
ateiviams, ar tada jie pasi-

art minėtų symptomų pada
ro kvapą iš burnos dvokian
čiu ir skaudėjimas žarnose 
yra aštresnis. Vienok visgi 
reikia kreiptis pas daktarą, 
nes jis išmokintas ir pripra-

Gu.... iš Hartford, ; 
rašo: Turiu skaudė j i- 
krūtinės duobele per * 

Skaudėjimas ; 
ir dešiniame šone. Jis 
didesnis prieš valgį, ka- 

esu alkanas, o po valgio 
Raugėju ir esu 

gazų. Kas galėtų 
būti?

Ar gali daktaras su maši
nos pagelba matyt viduj e- i 
sančią ligą?

Atsakymas: — Chicago y- 
ra pertoli, kad aš galėčiau 
jumis išegzaminuoti, todėl 
tikrai ligos negaliu pasakyt. 
Iš tų poros symptomų, ku
riuos darodėte, išrodo, jog 
turite pilvo pradilimą (ul
cer), bet reikėtų da daugiau 
išklausinėti, pilvo syvus iš
pumpavus išegzaminuot ir 
mažu X-spindulių mašina 
pagelbėtų rasti ligą duodant 
jums tam tikrą metalinį 
maistą. Viską tą gali atlik
ti tik vietos daktaras.

Manau, kada jus klausiate 
apie mašiną, omeny j turiu 
X-spindulių mašiną. Tūli 
X-spinduliniai paveikslai 
duoda suprast apie ligą, kiti 

*ne. Vadinasi, vienos ligos 
patalogija yra tokia, kuri 
matoma, o kitos nematoma. 
X-spindulių mašina vartoja
ma tankiausiai tik sužinoji
mui, ar kaulas sulūžęs ir ar 
yra augimas. Taipgi ji var
tojama gydyme tūlų ligų. 
Jūsų atsitikime ji gali būti 
naudinga, nes kartais pilvo 
pradilimas ja atrandamas. 
Tik neikite pas tokį dakta
rą, kuris visko jieško ta ma
šina ir ja garsinasi, nes jie 
darbą atlieka bbmiškai.

Mrs. J. R. B. iš Boston, 
Mass., klausia:

1. Kaip galima pažinti, 
kad vaikas turi kirmėlių 
žarnose ?

a) Ar jos kenkia vai
kams?

b) Kaip jas išnaikinti?
• 2. Ką reikia daryti, jei 
vaikas per miegą griežia 
dantim ?

3. Kodėl maži vaikai (kar
tais ir suaugę) kramto savo 
nagus?

4. Ar kenktų sveikatai ve
dusio vyro, jei dėl baimės di
delės šeimynos jis atsisaky
tų nuo lytiško gyvenimo su 
moteria?

1. Tiktai galima pažinti 
tik tada, kada pamatote kir- 

^mėles išmatose. Daktarai 
vartoja mikroskopą išmatų 
egzaminavimui ir atranda 
kirmėlių kiaušinėlius. Bet 
galima kartais gana teisin-, 
gai įspėt iš symptomų. Jeiviškumą gydyt, jei jis yra ir 
vaikas trina nosį, jei jis kni-!paskirti ši priemonė—dėvėt 
sasi į padušką, turi “pilvo” 
skaudėjimus, žarnos yra iš
pūstos, valgo perdaug, o nei
na diktyn, galite spręsti, kad 
jis turi vienos rūšies kirmė
lių. Yra kita rūšis, kuri ap-

Conn., 
mą po

yra 
yra

man

a) Kirmėlės yra parazitai, 
todėl jos yra kenksmingos. 
Jos suvartoja daug gero 
maisto, leidžia nuodingas iš
matas, gadina žarnas, erzina 
nervus, apskritoji veislė iš
eina net į nosį, į ausis, į bur
ną. Nuomarulis, Hysterija 
ir tūlos kitos ligos kartais 
paeina tiesiai nuo kirmėlių 
buvimo žarnose.

b) Išnaikinimas kirmėlių 
iš žarnų nėra taip lengvas, 
kaip gali rodytis, t. y., jas 
galima tikrai išnaikinti, bet 
reikia atsidėjimo ir mokėji
mo. Kartais taip vadinamo 
listninko aliejum bei pačiom 
sėklom išnaikina, tečiaus no
rint gaut tikrą gydymą pri
sieina imti vaistus, kurie 
tik patyrusiam žmogui gali 
būt vartojami, nes kitaip pa
vojinga. Dėl tos priežasties 
aš ir neminiu čia vaistu, ku- 
riais galima kirmėles praša
linti. Tečiaus ir vaistų pri
ėmimas gali neišgydyti, jei 
iškalno neprisirengta. Jau 
per kelias dienas reikia imti 
tik skystą maistą ir vartot 
magnezijos druskos su chlo
roformu vidurių paliuosavi- 
mui. Žinoma, chloroformas 
atlieka kitą užduotį. Prieš 
vaistų priėmimą tą vakarą 
viduriai turi būti pilnai pa
leisti. Vaistai duodami ryte 
ir vėl viduriai paleidžiami. 
Tik juodos kavos, paprastos 
arbatos arba bilijono gali
ma imt po vaistų priėmimo.) 
Jei darosi silpna, brandės| 
galima duot. Po pietų gali
ma jau imt visokį maistą. 
Daktaras turėtu sėdėti visa 
rytą ir saugot, kas darosi ir 
reikale pavartot tinkamus 
vaistus bei kitas priemones. 
Jis turi žiūrėti, kad kirmė
lės išeitų. Kadangi esama 
kirmėlių kaspininių ir apsk
ritų, kurios pilnai vienos 
nuo kitų skiriasi, tai ir gy
dymas šiek-tiek skiriasi. Pir
ma, negu jį pradėjus, reikia 
išspėt kirmėlių rūšį.

2. Reikia nešti vaiką pas 
daktarą. Jis gali turėt kir
mėlių žarnose ar kas kita su 
juo gali būti.

3. Nagų kramtymas yra 
paprotys. Tankiausiai tai 
daro nervuoti žmonės. Rei
kia aiškint, kad nagai nėra 
švarus ir galima užsikrėsti, 

i reikia paprotį naikinti, ner-

guminius antpirščius.
4. Visai nekenkia,o da ga

li būt geriau.
Dr. A. Montvidas,

3332 North Ave., 
Chicago, Ill.

licija savo globon. ’ 
jau vyriausybė pati mokės 
piktadarius atatinkamai pa-

Netikri dvimarkiai popie- 
rėl^ti.

Jau kuris laikas, kaip už
imtajame krašte yra paplitę 
netikrų dvimarkių, kurie la
bai panašus į tikruosius. Ne
tikrieji pinigai padirbti iš 
kiek šviesesnio popierio. 
Vandens žymės yra padary
tos iš priešakinės pusės be-išausti ir juos, atitolinti nuo 
spalviu įspaudimu. Jų be- žmonių, kad jie ilgą laiką 
veik nematyti. Sausoji ant- gyventojams nebekenktų, 
spauda silpna. Vyriausioji 
skolinamųjų kasų valdyba 
Berlyne žada ligi 1,000 mar
kių tam, kuris pirmasis pri
duos teismui arba policijai 
dirbiką tų pinigų taip, kad 
jis bus galima patraukti tie
se n ir pabausti.

žiariis atlyginimas.
Šįmet iš vasario 12 die

nos į 13-tąją tą naktį ūkinin
kai sučiupo darbininką Che- 
motta ir kokia Petrauskai
tę, netoliese Kuronių kaimo, 
Ukmergės apskrityje, besi
varant keliu pavogtą Luite- 
ių kaimo ūkininko Bartkaus 
karvę. Suimtuosius nuvedė 
į žandarų stotį, bet bevesda- 
mi tuodu vagiliu tiek sumu-

Atmainos Kauno ir Vilniaus 
miesto valdyboje.

Laikinasis Kauno miesto 
viršininkas kapitonas vyr. 
vyriaus, patarėjas Dr. Pau
ly’s su birželio mėnesio 25 
diena iš Kauno miesto ir ap
skričio valdybos atsitraukė 
ir liko perkeltas į Vilnių 
miesto viršininku. Seniaus 
Vilniaus miesto viršininkas 
kapitonas Pohl vėl grįžta at-

A.

m

Tapt S- V. piliečiu, ar ne?
j Šis klausimas šiandien yra 
labai svarbus svetimšaliams, 
gyvenantiems Suvienytose 
Valstijose. Valdžia, veik 
prievarta, verčia visus atei
vius tapti šios šalies pilie
čiais; Socialistų Partija rū
pinasi apie pilietystę; darb
daviai veik neduoda atei
viams nepiliečiams darbo, 
reikalauja pilietiškų popie- 
rų; kliubai-kliubeliai, unijos, 
draugijos ir visokios organi
zacijos liepia nariams tapti 
piliečiais ir prie to žmonių 
nepriverčia. Kame gi prie- 
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še kančiais ir kuikiais, kad būti šios šalies piliečiais? =
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lies, iš kur atkeliavę? Ir jei
gu kada nors Lietuva liktų 
kokios nors formos savival
doje ar tada lietuviai, buvę 
S. V. piliečiais, turės pilnas 
teises savo šalyje?

Aš manau, kad lietuviai, 
tapę Su v. Vas. piliečiais, ne
nustos jokių tiesų savo gim
tinėje šalyje, jei kada pri
sieitų joje gyventi ir turėti 
balsą administratyviškoje 
rėdystėje.

Tikiu, kad spauda pašvęs 
vietos to klausimo pagvilde- 
nimui ir draugai atsiliepkite 
daugiau, kaip duoti suprati
mą daugeliui mąstančių apie 
pilietystę.

D. P. Pilka.

Petrauskaitė dar tą pačią 
dieną numirė, o jos bendras 
reikėjo nuvežti ligoninėn, 
nesą buvo labai sužeistas. 
Del baisauš sumušimo šitų 
dviejų piktadarių liko pa
šaukti Kauno apskričio teis
man ūkininkas Kristoponis 
iš Taujėnų ir Luitelių kaimo 
ūkininkas Bartkus, Stanis
lovas ir Si manas Valeikai. 
Liudininkas Zablockis liudi
jo, kad visi viršuje paminė
tieji asmens dalyvavo tame 
vagilių primušime ir sužeidi
me. Prokuratorius reikala
vo, kad kiekviena kaltininką 
už nežmonišką dviejų žmo
gystų primušimą, kurių vie
ną dargi primušė mirtinai— 
teismas pasmerktų po pust
rečių metu kalėti. Prokura
torius išaiškino, jog jie ne
būtų buvę baustini, jeigu a- 
niedviem vagiliam tiktai bū
tų taip gerai išpėrę kailį ;bet 
taip beprotiškai mušti, kaip 
šitame sykyje, tai jau esą

girnas sulyg įstatymo reikią 
aikyti didžia pražanga. Kal
tinamųjų advokatas išva
džiojo, kad liudininko liudi
jimas esąs neaiškus ir nega
na pasitikimas. Būtinai 
trūkstą čion gydytojo paliū- 
dyjimo, kad ana merga e- 
santi tikrai mirusi nuo to 
primušimo, o ne nuo kokios 
kitos prieždsties. Todėl jis 
reikalau j ąs kaltinamuosius 
visai išteisinti arba jiems te- 
uždėti tiktai pinigų baus
mės. Paties teismo buvo fo

Netik vėliausiai atkeliavu
sių Amerikon nėra piliečių, 
bet seniai čion gyvenančių 
socialistų, politikų, net irĮvių šaulių batalionai, 
profesionalų yra daug nepi-Įjuos garbindavo ir

LATVIŲ BATALIONAS.
Kuomet dar prie senosios 

caro valdžios susidarė lat- 
tai 

New 
liečiu. Kuomet.kur nors po- 'York o kapitalistų spauda, 
litikos kliube kįla klausimas į Mūsų lietuviams patrio- 
apie pilietystę, daugumas tams latvių šaulių batalionai 
vartoja tą faktą ir remiasi buvo ir tebėra nelyginant 

■ koksai idealas. ,
Bet klausykite: latvių šau

juo prirodydami, kad net so
cialistai internacionalistai, 
kurie nepripažįsta nei šalies, lių pulkų socialdemokratai, 
nei tėvynės, nėra piliečiais, kurių ten pasirodė gana 
Kiti gi vaduojasi, kad jie y- daug^Į nutarė pasveikint

i “Pravda”, “Socialdemokrat” 
ir “Zihna”.

Latvių šauliai, kaip rašo 
“Pravdos” korespondentas, 
stoja už taiką.

Kiekviena rota latvių ba- 
jtalionų įsigijusi po raudoną 

Vėliavos tos labai
Tūlos kaštavo

ra socialistai, pripažįsta sa
vo tautos šalį, laisvą tautos 
likimą ateityje, bet jie neno
ri nustoti savo šalyje balso, 
pastojant kitos šalies pilie
čiu. Šiandien į socialistus 
žiūri didžiuma, kad soc. veik 
nepripažindami tėvynės,nei-' vėliavą, 
na prie šios šalies pilietystės į puošnios, 
bet tankiai kitus agituoja virš 100 rublių, 
pastoti piliečiais. -------------

Dabar pasiklauskime savo LAIŠKAS Iš FRANCUOS, 
žmogiškų teisių ir tautinės 
šalies teisiu.

Vincas P. Smilgius at-
Pagal tikrą'siuntė sekantį laišką ir pra- 

pagal socialistišką šo patalpinti:
. > “Mieli draugai! Aš esuprogramą, žmogus, kur jis 

nebūtų, privalo turėti balsą Francijoj; jaučiuosi links- 
šalies tvarkyme, bet jis jo mas. • Meldžiu visų savo 
neturi, jam neduodamas bal- draugų rašyti man laiškus 
sas, kad ir čion, Amerikoje, angliškai. Aš irgi galiu ra-

Meldžiu visų savo

pakol jis neišsižada tos ša
lies, iš kur atkeliavęs. Išsi
žadėjimas savo šalies, savo 
tėvynės sulaiko daugumą 
nuo pilietystės, kaip socia
listą, taip pat ir nesocialistą.

Dabar, kada Amerikoje 
žadama ilgiau nelaikyti ne- 
piliečių ateivių ir priversti
nai kiekvienas turės pastoti

šyti tik angliškai. Mano ad
resas sekantis: Pot. Vincent 
Smilgius, Co. H. 26th Inf._ 
A. E. F. Via New York.” ;

_________ . » ♦. " S
PAJIEšKO: ’ ’ f

Monika žukauskiūtė, Šiau
lių apskr., Pašušvio par., 
Viktorijos dvaro, jieško dė
džių: Antano Šidlausko iš 
Radviliškio ir Aleksandro 
Šidlauskio iš Mediniškių, 
taip-pat giminių ir pažįsta
mų. Visi jie gyvena Ame
rikoje. Adr.: Jaroslavl, B. 
Roždestvenskaja ui., 134, kv.



Knut Hamsun.

BADAS
Vertė švenčioniškis

seną

UŽDAINUOKIM

m

Chelkūnas

Ašarų karčių pakako, 
Ir jau maldos įkirėjo... 
Juk gyvenimas vis ėjo 
Iš teisingo jojo tako — 
Iš žmonijos laimės sodo.... 
Uždainuokim gyvą dainą, 
Kol krūtinė dar liepsnoja, 
Ir širdyj geismai kūrenas, 
Ir mintįs dausoms plasnoja, 
Uždainuokim gyvą dainą..

LIET. SOCIALISTŲ SĄ 
JUNGOS LITERATŪ

ROS KOMITETUI.

“Laisvėje”, 
mė^odosi, 
są” ne visos narės skaito, o 
protokolą visgi visos privalo 
žinoti.

Taigi, draugės, pasisku
binkite ir pagarsinkite pro
tokolą. M. Baltuškienė.

tarė jis, 
tai neturiu. — Kad mane pertikrinus, išsi

ir iš fontano atsigėriau vandens. Galva 
pekliškai skaudėjo ir aš vos galėjau gatve 
vilktis. Apart to vanduo, kurį nurijau, su
erzino tuščius vidurius ir vėl pradėjau vem-

L. M. P. S. 13 kuopa prisi
dėjo prie N. A. P. K. Fon
do su $5.00.

Paskutiniame kuopos su
sirinkime buvo skaitytas lai
škas, kuriame kviečiama 
kuopa prisidėti prie A. L.D. 
T. Apkalbėjus tą klausimą, 
didžiuma balsų nutarta ne
prisidėti. J. Sarapiene.

M. Saknaitienė.
ligšiol į “Laisvės” 

fondą suplaukė
Dar kartą ačiū vi-

—Taip, teisybė, truputi vėsu, aš ir 
pats tą jaučiu.

Palinkėjau jam ramios nakties ir ins- 
tinktyviškai patraukiau senos buveinės lin
kui. Jeigu atsargiai pasielgti, tai legvai 
galima bus užlipti j viršų, slapta Įeiti į tą 
kambarėlį ir niekas nepastebės. Laiptai 
buvo geri, tik pačiame viršuje truputį 
girgždėjo.

Priėjęs prie gatvinių durų nusimoviau 
čeverykus ir pradėjau lipti į viršų. Visur 
tylu; ant antrų lubų girdėjau laikrodžio

Draugai:—
Pastaruoju laiku laikraš

tis “Kova” sistemačiai pra
dėjo niekinti, šmeižti ir 
bjauriausiu būdu apkalbinė
ti mūsų redaguojamą laik
raštį “Laisvę”. “Kovos” 
No. 38, ant 4 puslapio, sky
riuj Apžvalga, straipsny j, 
kur kalbama apie bolševi
kus ir menševikus, daroma 
insinuacija, kad “Laisvė” 
palaiko tos rūšies menševi
kus, kurių vadu yra Ceretel- 
li ir kurie grasinę bolševi
kams caro laiku persekioji
mais.

Męs tvirtiname, kad tame 
straipsnyj “Kova” šlykščiau 
siu būdu apmelavo “Laisvę”. 
Nieko panašaus “Laisvėje” 
nebuvo. Gyvendami Ameri
koje męs neturime progos 
prigulėti nei prie menševi
kų, nei prie bolševikų frak
cijos ir tuo būdu męs nega
lime skaityti savo kelvedžiu 
“Kovos” įvardintąjį Ceretel- 
lį. Kiek męs atsimename, 
“Laisvėje”, gana tankiai bu
vo kritikuojama laikinoji 
Rusijos valdžia, vadinasi 
kritikuojamas ir tos val
džios rėmėjas Ceretelli.

Męs prašome Literatūros 
Komiteto rasti priemonių 
sustabdyti “Kovoje” pana
šius apmelavimus, todėl, kad 
panaši taktika, kurią varto
ja “Kova”, kenkia ne tiktai 
geriems laikraštiniams pap
ročiams, bet žemina “Kovą” 
ir organizaciją, kuri leidžia 
“Kovą”.

Draugiškai
L. Pruseika,

bai gerą žmogų, kuris sutiktų jį vežioti. 
Mano vardas Vedei-Jarlsberg.

Dar sykį ją atsisveikinau ir nuėjau. 
Moteris taip susigėdo savo pasielgimu, -kad 
net iš vietos negalėjo pasijudinti, stovėjo 
tarpduryje ir žiūrėjo, kaip aš lipau že
myn.

Nulipęs žemyn ir išėjęs ant gatvės, pa
sijutau visiškai kitokiame ūpe. Moters žo
džiai, kad ji šiandien man nieko negali duo
ti, kaip ranka atėmė visą pašėlimą. Štai 
prie ko prigyvenau! Kiekvienas praeivis 
gali manyti/ kad aš ištikro esu elgeta, gali 
manyti, kad vienas tų, kuriam prasivėrę dū
ris pakiša po nose duonos šmotelį!

Palei vieną valgyklą sustojau ir pra
dėjau į vidurį traukti keptos mėsos kvapą, 
kuris veržėsi per duris. Jau buvau pa
ėmęs už durų rankenos ir norėjau įeiti į 
vidų, bet dar laiku susilaikiau ir atsitrau
kiau į šalį. Atėjęs ant pleciaus, norėjau 
surasti liuosą suolą, atsisėsti ir pasilsėti,bet 
negalėjau rasti, nes visi buvo užimti. Ne-

STATEMENT OF THE OWNER 
SHIP, MANAGEMENT, CIRCU

LATION, ETC.,

V. Kubilius iš Brooklyn,N. 
Y. $2.00; per d. Bernotienę 
iš Brooklyn nuo L. M. P. S. 
1 kuopos $5.00; per drg. 
Daubarą iš Kensington, Pa., 
gauta $5.00. (Po $1.00 au
kavo: J. Daubaras, M. Lupe
lis, Kričiūnas, A. Adoaitis, J. 
Žukas); per d. Jakimavičių 
nuo Brooklyno preserių uni
jos $10.00;

Jersey City, N. J., per 
“Laisvės” bendrovės prakal
bas surinkta: P. Vosylius 
$5.00, Iškauskas, K. Anskis 
po $1.00; K. Maziliauskas,J. 
Žekonis, J. Papievis, Hlekas, 
V. Iškauskas — po 50c.; N. 
Patasienė, M. Kalibatas, 
Kurkulėnas, J. Patumsis, J. 
Puzinas, M. Repečka, J. Du
da, A. Gražys.

J. Venckus 70 c., J. Vil- 
čauskienė 75c.

Po $1.00 aukavo: J.Ziaug- 
ra, Cleveland, T. Dubriski,J. 
Paškevičius (Brooklyn), A. 
Balsis, Fayette City; Pieta
ris, Wilkes Barre, Baltuškie
nė, P. Grigaliūnas, Dodson, 
Md., D. Szemeta, J. Urnevi- 
čius, K. Medelis (Detroit), 
A. čičinas (Edgewater), J. 
Gruzinskas (Shenandoah),J. 
Andriukaitis, P. Sandarg 
(Bisbee, Ariz.), per A.Žvirb
lį nuo Aug. Priegl. Liet. Am. 
7 kuopos $5.00; po 50c. au
kavo: J. Kamp, Sander 
Mich., M. Magiliauskas, J. 
Kubilius, M. Radavich, J.Da- 
nis, P. Ashaka, O. Bazariū- 
tė, L. Menčinskienė, A. Linn, 
S. Andreus, A. Likas, O. A- 
damavičienė, A. Baltaitis, J. 
Wetaids
(Bronx), W. Kučauskas, M 
Buzas; po 25c.: J. Apinaitis

nes. Atsisėdau ant suolo, alkūnėmis įrė- 
miau į kelius ir ant rankų nuleidau galvą; 
tokioj pozoj jaučiau geriau, nes neskaudėjo 
viduriu.

Greta manęs gulėjo ant pilvo žmogus 
ir akmenyje kalinėjo raides. Jis buvo už
sidėjęs mėlynus akinius ir tas man priminė, 
kad turiu dar vieną draugą, apie kurį bu
vau visiškai užmiršęs; jis tarnavo banke ir 
pirmiau su juomi susitikdavau kavinėj.

Kaip būtų gerai, kad aš galėčiau savo 
gėdą įkišti į kišeniij ir kreiptis pas jį pagel- 
bos! Pasakyti jam tikrą teisybę, kad man 
labai sunku ir kad vos palaikau kūne gy
vastį ! Aš jam galėčiau atiduoti barzdasku- 
tyklos bilietus... Po velnių, juk bilietų ran
dasi veik už visą kroną! Pradėjau nerviš
kai grabalioti po kišenius, jieškodamas sa
vo brangenybės! Nesurasdamas, pašoku iš 
išgąsčio nuo suolo ir apipila mąne šaltas 
prakaitas; pagalios radau viduriniame ki- 
šeniuje, sykiu su kitomis popieromis, netu
rinčiomis jokios vertės. Kelis sykius ir 
vienaip ir kitaip vartydamas skaičiau, bet 
daugiau šešių bilietų visgi negalėjau suras
ti. Ir kam jie man reikalingi? Juk gali pas 
mane atsirasti skonis nešioti barzda ir tuo
met skustis visiškai nereikės! O kaip man 
dabai’ būtų reikalinga puskronė, šviesi, si
dabrinė puskronė! Banka uždaro ant še
šių ir aš ii galėjau pasigauti tarpe septynių 
ir aštuonių priešais restaurantą, kur jis pa
prastai visuomet eina.

Ilgai sėdėjau ir linksminausi, kad galė
siu jam padovanoti bilietus. Laikas bėgo, 
vėias smarkiai pūtė ir dienos šviesa atsi
sveikino su paviršium pasaulio. Bet ar tai 
padoru kišti tokią dovaną, kaip šeši barz
daskuty klos bilietai jaunam vyrui, kuris 
banke tarnauja? Kas gali žinoti, gal jis 
kišeniuje turi net dvi pilnas knygutes nau- 
iu. švarių, nesuvadalotų tokių bilietų? Ir 
vėl ėmiau per kišenius grabalioti, ar nega
lėsiu, ka nors surasti ir pridėti jam prie tų 
bilietų, bet nieko neradau. Kasžin kas bū
tu. jeigu jam pasiūlyčiau savo kaklaraiš
tį?.... Juk aš pilnai galiu apsieiti ir be 
kaklaraiščįo, tik tuomet reikės ; 
švarko kalnierių ir viršuje susegti 
dangi jau neturiu brusloto, tai ir taip pri
sieina panašiai pasielgti. Aš nusirišau sa
vo kaklaraištį, kuris veik visą krūtinę už
dengdavo, ištaisiau, suglosčiau ir sykiu su 
tais bilietais suvyniojau į šmotelį rašomo
sios popięros. Paskui nuėjau ir palei res- 
tauraną pradėjau laukti savo seno pažįs
tamo.

Ratušės bokšte laikrodis išmušė septy
nias. Aš pradėjau vaikštinėti ir atydžiai(Kam niūrėti, nusiminti 
tėmyti į visus praeivius, kurie įėjo ir išėjo. Ir vis laukti nežinybės

Iš dienų tųjų audringų.
Juk svajonių mūs teisingų • 
Neišgirs augštos bėry bes— 
Argi mums joms nepriminti 
Uždainuokim męs dainužę 

štai tau kaucija bei.Iš krūtinės mūs galingos;
;! — Ištaręs tuos Iš gilių jausmų nupintą.

RENGIASI KOVOTI Už 
SPAUDOS LAISVĘ.

Leidėjų laikraščių associa- 
cija, darbininkai ir radika- 
liškos organizacijos rengiasi 
pradėti protestuoti ir reika
lauti, kad Su v. Valstijų pre
zidentas Wilsonas nepasira
šytų po billiumi priimtų 
kongreso. Mat, tas billius, 
jeigu tik taps įstatymu, su
teikia pačtos viršininkui ga
lę uždaryti visus “neištiki
mus” laikraščius.

Ar prezidentas pasirašys 
po tuomi billium, sunku pa
sakyti, bet jis visgi pritaria 
karinei cenzūrai. Kada žur
nalo “Masses” leidėjas pada
vė jam skundą, kad' pačta 
atsisako “Masses” siuntinė
ti, tuomet prezidentas atsa
kė: “Aš mąnau, kad karės 
laikas privalo būt skaitomas 
nepaprastu laiku ir kas pir
miau buvo skaitoma nekal- 
tu, dabar gali būti pavojin
ga'd?l labo visuomenės.”

agitacijos savaitę, kuri pra
sidės subątpj, 6 d. spalių, 
Lietuvių Salėj, kampas E ir 
Silver Sts. Bus suloštas vei
kalas “Žingsnis prie švies- 
sos.” Pradžia 7:30 vai. va
kare.

7 d. spalių, Lietuvių Sve
tainėj, bus prakalbos. Kal
bės K. Petrikienė — “Mo
terų Balso” redaktorė. Pra
džia 7:30 vai. vakare.

8 d. spalių L. S. S. 60 kp. 
svetainėj, bus viešos disku
sijos moterų su vyrais. Pra
džia 7:30 vai. vakare.

9 d. spalių, L. S. S. 60 kp. 
svetainėj, bus paskaita apie 
gimdymo kontrolę. Skaitys 
Ulčinskiūtė. Bus ir prakal
bos. Pradžia 7:30 vai. va
kare.

10 d. spalių vakare, L. S. 
S. 60 kuopos svetainėj, bus 
protesto mitingas dėl Moo
ney bylos. Kalbės St. Mi- 
chelsonas.

11 d. spalių toj pačioj sve
tainėj, bus moterų darbo 
rankų paroda ir koncertas.

Oi, užtraukim męs dainužę 
Iš krūtinės mūs galingos, 
Iš gilių jausmų nupintą... 
Lai mūs galė surakinta 
Pakels gaidas pasekmingas 
Pabrauks mūs pusėn giružę 

atlenkti Jau raudoti nusibodo,

Eina du sykiu savaitėj: Utar- 
ninkais ir Pėtnyčiomis, 183 Ro
ebling St., Brooklyn, N. Y. Lei
džia Lietusių Ko-operatyviška 
Spaudos Bendrovė, 183 Roebling 
St., Brooklyn, N. Y. ,

Prenumerata metams: Ame
rikoj — JJ2.50, Kanadoje ir už- 
rubežiuose — $3.50; pusei me
tų-Amerikoje — $1.25; Kanado
je ir užrubežiuose $1.75. 
Telephone Greenpoint 5231.

nis, Blažytė, Maskeliūnas 
Saldukas, Pask, K. Blažis, J 
Jekenta,

Išviso
popieros
$725.00.
šiems aukautojams

ėmė iš kišėniaus krėpšfelį, Atidarė Ir parodė, 
kad jame, nei ere nesiranda. — Vakar aš 
truputį patraukiau ir viską praleidau; ti
kėk ‘man, kad dabai* esu plikas, kaip til
vikas! ' . ’ •

—Mielas drauge, aš pilnai tikiu, kad tu 
teisybę sakai. —Ir aš tikejhu, kad jis ne
meluoja. Man pasirodė, kad jo akys buvo 
pilnos ašarų, kuomet jis jieškojo po kiše
nius ir nei ere negalėjo surasti.

—Atleiskite man, — tariau jam, — kad 
aš tave sutrukdžiau. Mat, aš atsidūriau 
kritiškame padėjime.

Buvau jau gerokai atsitolinęs, kaip jis 
pradėjo mane šaukti ir priminė, kad užmir
šau savo mažą pundelį, kurį jam įkišau į 
rankas.

—Lai jis pasilieka pas tave, laikyk jį 
sau, aš dovanoju tau! Ten du, mažos ver
tės, daikteliai, patys menkniekiai, — veik 
visas mano'šio pasaulio turtas...

Ištaręs šiuos žodžius taip susigraudi
nau, kad ir nepajutau, kaip pradėjau 
verkti...

Vėjas vis cįidinosi, padangėmis slankio
jo juodi debesiai, oras darėsi šaltesniu ir 
šaltesniu. Aš ėjau gatve ir verkiau, — 
man buvo gaila savęs! Ir kada jau ašaros 
sustoja byrėję, iš gilumos sielos išsiveržia 
žodis, kitas ir vėl iššaukia naują ašarų upe
lį. O, viešpatie, kaip man sunku, kaip man 
sunku!

Praslinko valanda aliko; ji buvo neap
sakomai ilga ir sunki. Ilgai slankiojau gat
vėmis, slapsčiausi nuo žmonių, pagalios su
radau ra;
atsisėdau

Šį vakarą jau negaliu eiti girion nak
vynės jieškoti, nes kelias tolimas, mano jie- 
gos visiškai nusilpnėję ir nenueisiu. Nu
sprendžiau visą naktį praleisti tarpe me
džių; jeigu nepakenčiamai pasidarys šalta, 
gatvėmis pavaikščiosiu ir šiaip-taip sušil
siu. Atsisėdau, atsilošiau ir pradėjau 
snausti.

Gatvinis bildėsis mažėjo, krautuvės, 
viena po kitai, užsidarinėjo, praeivių žings
niai vi§ palengva ėjo retyn ir languose švie
sos gęso... Pramerkiau akis ir priešais sa
ve pamačiau kokią tai stovylą. Greitai su
pratau, kad tai policistas.

—Gerą vakarą, — tarė jis.
, —Gera vakara, — atsakiau aš ir mane 
apėmė baimė. Nusiminęs atsistojau. Jis 
irgi stovėjo ir žiūrėjo į mane.

—Kur tamsta gyveni?
Nieko negalvodamas, pasakiau 

buveinę, kurią neseniai apleidžiau.
Jis nesitraukė nuo manęs.
—Ar aš papildžiau ką nors prieš įsta

tymus? — užklausiau policistą.
—Nieko panašaus, bet man rodosi, kad 

tamstai laikas eiti namo, nes šalta čia
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laisves” popiipos'l Fondan
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KODĖL 
nebūt linksmu, kuomet 

kaštuoja tiek mažai?
Galvos skaudėjimas ir nerviškumas, 

daugiausia paeina nuo silpny akiy.
Vhnintžlls išulKydymas, — moksliškai pri

taikyti akiniai. Matykit akiu specia
list* |o APTJEKOJE ’ 

DR. MEDOFF
500 Grand St. Brooklyn, M.Y.

iš restaurano. Apie aštuntą valandą pama
čiau jauną žmogų einantį linkui restaura
no. širdis ėmė smarkiai plakti ir aš, už
miršęs nusiimti kepurę, puoliausi prie jo.

—Drauge, tik puskronę, — tariau jam 
be jokios gėdos, — ir i 
atlyginimas už tą puskronę 
žodžius, įkišau į ranką bilietus su kakla-(Lai mūs galę surakintą 
raiščiu.

—Neturiu

ŽODIS Į L. M. P. S. 
VIRŠININKES.

Draugės! Jau tuoj bus 
metai laiko nuo L. M. P. S. 
suvažiavimo ir protokolas 
seniai per referendumą per
ėjo, bet kodėl jis iki šiol dar 
nepaskelbtas? Man rodosi, 
turėjote pakankamai laiko 
jį sutvarkyti ir spaudoj pa
skelbti, kad narės žinotų re
ferendumo pasekmes.

Aš čia nekaltinu vienos, 
bet visas. Jūs apie pusę tu
zino ir galėjote apsidirbti su 
vienu protokolu. Jūs, Pild. 
Komiteto narės, gerai žino
te, kad centro sekretorė turi 
užtektinai darbo ir gal į lai
ką negali visko atlikti, nes 
ir jūs tankiai suvėlinate vi
sokius tarimus, todėl priva
lote padėti centro sekreto
rei. Jeigu ji negali protoko
lo sutvarkyti, tai jūs tą dar
bą galėtute atlikti, jeigu tik 
pas jus būtų noras. Juk 
protokole yra svarbių daly
kų, kurie narėms apeina. 
Apart kitų tarimų, yra nu
tarta, kad visos narės orga
ną gaus už 75c., bet dabar 
nežinia, ar tą referendumas 
užtvirtino, ar atmetė. Ku
rios užsimokėjo $1.00, toms 
bus prenumeratos laikas pa
ilgintas. Dabar administra
torė praneša, kad prenume
rata baigiasi, o apie tą su
važiavimo nutarimą nieko 
nesigirdi ir dabar nežinia,ar 
prenumeratos laikas pailgin
tas, ar ne.

Mano nuomone, protoko
las turėtų būti pagarsintas 
netik “Moterų Balse”, bet ir

Atsiprašom gerbiamų 
gerbiamų draugų ir skaity
tojų, kad žemiau talpinamos 
aukos perdaug suvėlinta pa
garsinti. Aukos jau labai 
seniai susiųstbs, tik jų pa
garsinimas užsivilko.

Rockforde, laike susirinki
mo Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų draugijos suaukauta 
$6.65. Visiems draugams 
aukautojams širdingai ačiū.

Per draugą Dainių iš Phi- 
la. pristatyta $7.00. Ačiū 
draugam. P. Genutis, Glen 
Carbon $10.00; V. Narbutai
tė $1.25; Cliffside, N. J., lai
ke prakalbų “Laisvės” bend
rovės surinkta $10.40; Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų Dr-ja 
iš Elizabeth, N. J. $5.00; 
Vinciūnas $2.00; per drg. 
Grudzinską iš Schenectady 
$3.75; per Ig. Bečį iš New
ark $10.25; Lietuvaičių Uni
jos 54 skyriaus iš Brooklyn 
$10.00; iš Grand Rapids, 
Mich., surinkta per d. Kar
velį $2.50.

Iš Lewiston, Me., per d.Vi- 
laniškį prisiųsta $7.74. Ka
dangi aukautojai noųi, kad 
visų draugų pavardės būtų 
pagarsintos, tai garsinam:

Kaz. Vilaniškis $1.00, D. 
Repšis, M. Byronas, E. Liau- 
danskaitė, F. Kaulakis — po 
50c.; A. Gudelis, A. Bagdo
nas, A. Kadžiulis, J. Bagdo
nas, J. Žarskus, J. Gobužas, 
A. Balčiūnas, J. Krapovic- 
kas, N. Statkus, S. Pauliau- 
kas, A. Didžiulis, J. Jozevi- 
čius, K. Poškus, J. Jakavo- 
nis, A. Kaulakis, F. Apšega, 
A. Barkauskas — po 25c.; 
smulkiu auku 49c., viso labo

Required hy the Act of Congress 
of August 24, 1912, 

of “Laisve” published semi-weekly 
at 183 Roebling St., Brooklyn, N. Y., 
October 1, 1917. City and State of 
New York, County of Kings.

Before me, a Commissioner of 
Deeds in and for the State and coun
ty aforesaid, personally appeared 
Joseph Undzus, who, having been 
duly sworn according to law, deposes 
and says that he is the manager of 
the Laisvė and that the following is, 
to the best of his knowledge and be
lief, a true statement of the owner
ship, management (and if a daily pa
per, the circulation), etc., of the afo
resaid publication for the date shown 
in the above caption, required by the 
Act of August 24, 1912, embodied in 
section 443, Postal Laws and Regula
tions, printed on the reverse of this 
form, to wit:

1. That the names and addresses 
of the publisher, editor, managing 
editor, and business manager are:

Publisher Lithuanian Cooperative 
Pub. Society (Inc.), 183 Roebling St, 
Brooklyn, N. Y.; Editor Vincent 
Paukštys, 183 Roebling St, B’klyn, 
N. Y.; Managing Editor Vincent 
Paukštys, 183 Roebling St., B’klyn, 
N. Y.; Business Managers Joseph 
Undzus, 183 Roebling St., Brooklyn, 
N. Y.; 2. That the owners are: 
(Give names and adresses of indivi
dual owners, or, if a corporation, give 
its name ami the names and address
es of stockholders owning or holding 
1 per cent or more of the total 
amount of stock.) Joseph Neviackas, 
149 Millbury St., Worcester, Mass.; 
Joseph Undzus, 22 Filmore Pl.j 
B’klyn, N. Y.; Joseph Mockus, 3230 
Auburn Ave., Chicago, Ill.; John Nau
džius, 878 Driggs Ave., B’klyn, N.Y.; 
Vincent Paukštys, 726 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.; Joseph Shukys, 229 
No. 6th St., Philadelphia, Pa.; Pius 
Macys, 200 Grand St., Brooklyn, N. 
Y.; V. Zaperiackas, 726 Grand St, 
Brooklyn, N. Y.; A. Vituris, 312 So. 
5th St.. Easton. Pa.; K. Liutkus, 181 
Grand St., B’klyn, N. Y.;

3. That the known bondholders, 
mortgagees, and other security hold
ers owning or holding 1 ppr cent or 
more of total amount of bonds, mort
gages. or other securities are: (If 
there are none, so state.) — None.

4. That the two paragraphs next 
above, giving the names of the ow
ners, stockholders, and security hold
ers, if any, contain not only the list 
of stockholders and security holders 
as they appear upon the books of the 
company but also, in cases where the 
stockholder or security holder appears 
unon the books of the company as 
trustee or in any other fiduciary- re
lation, the name, of the person or 
corporation for whom such trustee is 
acting, is given; also that the said 
two paragraphs contain statements 
embracing affiant’s full knowledge 
and belief as to the circumstances and 
conditions under which stockholders 
and security holders who do not ap
pear upon the books of the company 
as trustees, hold stock and securities 
in a capacity other than that of a 
bona fide owner; and this affiant has 
no reason to believe that any other 
person, association, or corporation 
has any interest direct or indirect in 
the said stock, bonds, or other secu
rities than as so stated by him.

5. That the average number of co
pies of each issue of this publication 
sold or distributed,th rough the mails 
or otherwise, to paid subscribers du
ring the six months preceding the 
date shown above is ........................
(This information is required from 
daily publications only.) i

JOSEPH UNDZUS, Manager.
Sworn to and subscribed before me 

this 28th day of September, 1917.
Thomas A. Baffa,

Com’r of Deeds for N. Y. City.
(My commission expires March 28, 

1918.).

Gauk šiuos muzikos veikalus 
"Biretė” — Birutis arija —8te. 
’’Vestuvės” — Jaunosios arija Ma. 
“Kregždelė” — du e t tas — Me. 
“Eglė” (Žalčių karalienė), talčie..

Ir Gulbė-Dievaičio duettas —7S% 
’’Mazlkoa žodynėlis” — 25c.
“III Sąsiurinys” — maišyti 

kvartetai — 25c, 
Adresas:

MR, M PETR • ”SKA3.
Broadway. Sa. Bastan. Maas,
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KORESPONDENCIJOS
MINERSVILLE, PA.
(Nuo mūsų korespondento).

Čia atsitinka visokių nau
jienų, kurių bėgančiu laiku 
net negalima buvo į laikraš
čius patalpinti. Mat, kada 
tankiai šviežias naujienas 
patalpini, tai paskui jos lai
kraštyje atsiduoda. Pasta
ruoju laiku įvyko toks atsi
tikimas, kad jokiu būdu ne
galima jį buvo tuoj aus į lai
kraščius patalpinti, nes rei
kėjo nuodugniai viską patir-

Dalykas štai kame. Vieną 
vakarą trįs lietuviai ir du 
anglai susitarė automobi
liais pasivažinėti. Anglai 
savininkai automobilių ir 
pavežioja tuos, kurie sutin
ka jiems užfundyti, nes tie 
ponai labai mėgsta rojaus 
skystimėlį. Jiedu taipgi yra 
kasyklose sargais, kad neį
vyktų ekspliozijos. Ir štai, 
jiems besivažinėjant, įvyko 
nelaimė. Pirmiaus buvo mi
nėta, būk jie važiavę per 
gelžkelį ir traukinis juos su
žeidęs, bet paskui paaiškėjo 
visiškai kitaip.

' J. Mensevičįus ir J. Ple
das sužinoję naują darban 
ėmėją, jų pažįstamą, suma
nė prie jo prieiti, kad gavus 

p. geresnį darbą. Bet kaip da
bar prieiti? Netepęs neva
žiuosi. Pasiėmė stipraus ro
jaus skystimėlio ir važiavo į 
“boso” rezidenciją, kad pa
vaišinus ir paprašius geres
nių darbų.

Ar jie gavo, ko reikalavo, 
ar ne, to aš nežinau, bet iš 

’ ten grįžo gerokai įkaušę ir 
vežėjas buvo įtraukęs taip, 
kaip priguli automobiliaus 
savininkui. Grįždami dar 
buvo užėję į viešbutį ir ten 
pasistiprino. Išvažiavus iš 
viešbučio, akyse visiškai 
tamsu pasidarė.

Išėjus iš viešbučio, R. D 
savo automobiliuje važiavo 
pirma, o D. B., kuris vežė 
ekskursantus, paskui. Va
žiuodami paskui, automobi
lių paleido taip smarkiai, 
kad pastarasis dasivijo pir
mąjį, trenkė visu smarkumu 
į jį ir apvirto su visais sve
čiais. Vežėjas D. B. tapo 
lengvai sužeistas; A. Vasi
liauskas irgi lengvai sužeis
tas ir už kelių dienų pasvei
ko. J. Mencevičiui taip gal
vą sumušė, kad ligonbutyje 
turėjo galvos kiaušo kaulus 
išimti ir viena akia nemato. 
J. Pledui sulaužė koją ir 

< Pottsvillės ligonbutyje dak
tarai pareikalavo tiek pini
gų už sutaisymą kojos, kad 
jis negalėjo užmokėti ir ta
po nugabentas į kitą valdiš
ką ligonbutį. Bet ir ten ki
tokio išėjimo nebuvo, kaip 
tik koją nupjauti. Dabar 
visa šeimyna likosi nelai
minga.

Iš žmogaus nelaimės nie
kas neprivalo džiaugtis, bet 
visgi nepagirtinas tokis 
darbas: važinėti su svaigi
nančiais gėrymais ir dar pas 
darbdavį, kad gavus geresnį 
darbą. Toks darbas baisiai 
blėdingas dėl visų darbinin
kų. Jeigu vienas gaus ge
resnį darbą su pagelba svai
ginančių gėrymų, tai šim
tas darbininkų atsidurs dar 
blogesnėse aplinkybėse, 
gu pirmiau buvo.

ne

* ♦

p- 4 d. rugsėjo tapo sunkiai 
sužeistas ir tą pačią dieną

< mirė Jonas Šilkas, 42 metų 
^amžiaus. Pasiliko moteris su 

keturiais kūdikiais didelia-
. me varge. Priežastis nelai-

# i

ims

mingo atsitikimo — begrež- 
iant skylę, puolė didelis ang
lies šmotas ir mirtinai su<- 
žeidė.

7 d. rugsėjo buvo laidotu
vės su bažnytinėmis ceremo
nijomis. Dūšių ganytojas 
pasakė graudingą pamoks
lą, kad žmonės nebūtų prisi
rišę prie žemiškų turtų, bū
tų visuomet prisirengę prie 
mirties. Apgailestavo, kad 
velionio moteris pasiliko di
deliame varge. Bet 'gailes
tingasis tėvelis nepamiršo ir 
savęs, paimdamas iš našlės 
grašių. Mat, jis prie žemiš
kų turtų neprisirišęs, tik 
taip sau žaidžia auksiniais, 
todėl juos ir lupa nuo tų, ku
rie prisirišę ir žiūri, kad ry
toj neprisieitų badauti.

♦
* *

’Po devynių savaičių sun
kios ligos persiskyrė su šiuo 
pasauliu Magdė Bražukiūtė, 
18 metų amžiaus mergaitė. 
20 d. rugsėjo tapo iškilmin
gai palaidota. Publikos su
sirinko gana daug. Velionė 
buvo plačiai žinoma vietos 
lietuviams kaipo pianistė ir 
tankiai pažangesniųjų drau
gysčių surengtuose vaka
ruose paskambindavo.

ti šie lietuviai draugai: I.P. 
Vėžys ant City Treasurer, 
J. M. Buchinskas ant sherif- 
fo ir J. Klekūnas ant Mem
ber of County Committee. O 
“draugas” J. Charna nuva
žiavo ant demokratų tikieto 
ir “runija” ant Constable. 
Jam, turbūt, pirmame kuo
pos susirinkime bus parody
tom durys iš Socialistų Par-

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

Pirmame L. S. S. kuopos 
susirinkime po d. Grigaičio 
prakalbų prisirašė į kuopą 3 
nauji nariai. Per prakalbas 
buvo galima daugiaus narių 
prirašyti, bet kuopos komi
tetas nepasirūpino tuomi.

*
* *

L. S. S. VII rajonas rengia 
prakalbų maršrutą d. S. Mi- 
chelsonui. Binghamtonie- 
čiams d. Michelsonas skiria
mas ant 22 d. spalio.

* *

L. S. S. kuopa parinko ra
jono įsteigtam Teisių Pagel- 
bos Fondui aukų. Aukavo 
šie dd.: J. Kireilis $1.00, A. 
Kasiulaitis 55c., J. Skraby,J. 
Lepa ir B. Pučeta po 50c.; 
A. Pagielala, I. Vėžys, J.Uo- 
gintas, J. Klekūnas, P. Tva- 
rijoniūtė ir S. Jasilionis'po 
25c. Smulkių $2.35. Viso 
$6.90. Aukos pasiųstos T. 
P. Fondo iždininkui S. Pie- 
tariui.

*

* *

Rugsėjo 22 d. buvo L. S. S. 
kuopos balius su lėkio jau
čia k rasa. Daitgiausia atvi
ručių gavę laimėjo dovanas 
dr-gės: V.Zmitriūtė—“Nau
jąją Gadynę” metams, O.Si- 
moliuniūtė — “Kun. Bim
bos Bibliją” ir B. Zmitriūtė 
“Social Revolution” metams. 
Publikos buvo daug, 
kiek ir pelno.

♦
* *

Rugsėjo 23 d. buvo
nuomenės “vakaruškos 
Jaunuomenė susirinko viso
kių pažvalgų. Net ir kairie
ji socialistai linksminosi 
“palšoje” minioje... Žaista 
visoki ratai, šokta “klumpa
kojis” ir kt.

♦
* *

Jau gerokas laikas,
Aušros choras nebedainuoja 
Buvęs mokytojas “nukviti- 
no” ir po ilgo pailsio apleido 
Binghamtoną. Dabar cho
ras jieško naujo mokytojo.

Bus

jau-
H

kaip

♦ ♦

Šįmet ant socialistų parti
jos tikieto randąsinominųo-

WINNIPEG, MAN. 
CANADA.

Čionai lietuvių yra 11 šei
mynų ir 7 pavieniai. Jokiais 
visuomeniškais darbais ne
užsiima. Jeigu kas ką už
manytų veikti, tai gal ir at
sirastų padėjėjų,o pakol kas, 
tai taip laukiama...

Vertėtų pasirūpinti čionai 
sutverti nors Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugi
jos kuopą. •

Darbai eina neblogai. Y- 
pač galima gauti darbų 
tiems, kurie moka kokius 
nors amatus. Paprasti dar
bininkai uždirba nuo $2.50 
iki $3.50, už 10 valandų dar
bo dieną. Amatninkai už
dirba nuo $3.00 iki $7.00.

Pragyvenimas pastaruoju 
laiku labai pabrango. Kiau
lienos mėsos kur keliatas 
mėnesių atgal būdavo 25 c. 
už du svaru, dabar kaštuoja 
28 c. vienas svaras. Jautie
nos, kur buvo 10 c. svaras, 
dabar 18 c. ir t. t. <

(Iš laiškų).
Binghamtonietis.

MONTELLO, MASS.
(Nuo mūsų koi'cspondento).

16 d. rugsėjo vietos sando
riečiai turėjo prakalbas, 
žmonių prisirinko pilna sve
tainė, mat, prie prakalbų 
buvo dainų, o žmonės labai 
myli dainas... Sandoriečiai, 
prasidedant vakarui, šalę 
“Lietuva Tėvynė”... sudaina
vo ir marselietę. Stebuklai! 
Kalbėtojum buvo p. J. Stri
maitis; na jau kad kalbėjo, 
tai kalbėjo: verkė, šaukė, 
draskęs, o žodžiai taip byrė
jo, kaip iš rėčio, tik prasmę 
tų žodžių vargiai būt supra
tęs ir pats Saliamonas. Aš, 
“beeinu”, kad jis pats neži
nojo, ką kalba. Aukų surin
ko “Lietuvos Neprigulmy- 
bės fondui” 14 
tais.

dol. su cen-

* 
sandoriečiai

*
*

19 d. rugsėjo 
taipgi turėjo parengimą, —
tai vakariene — išleistuves 
į kariumenę. Kalbėjęs p.M. 
Šalčius. Ant prakalbos ne
buvau, bet kaip teko girdėti 
nuo daugelio buvusių, 
vien šaukęs už karę.

*

't* -K

26 d. rugsėjo drg. V. Žiu- 
rinskas; prakalbas rengė 
Lietuvių Ko-operacija. Žmo
nių buvo daug ir prakalba, 
rodos, liko patenkinti.

Ko-operacija turinti virš 
400 narių ir abelnas turtas 
siekiąs $10,000.00.

tai

JERSEY CITY, N. J.
Jersey City “Lietuvių Die

nos” pinigai, surinkti sušel- 
pimui nuo karės nukentėju
sių lietuvių, iki šiol buvo 
padėti bankoj ant vieno drg. 
P. Vosyliaus vardo. Dabar 
gi tapo pervesti ant viso ko
miteto ir padėti į Hoboken 
Saving Bank sekančiu var
du : “Lithuanian War Relief 
Fund. Į komitetą įeina šios 
ypatos: pirm. G. M. Stanio- 
nis, sekret. — D. P. Pilka, 
iždininkas — P. Vosylius.Be 
visų trijų parašų pinigų ne
galima bus išimti. ,

Viso pinigų buvo surinkta

*""t . ................. ................. .......... ......

apie $450. Išlaidų padaryta 
apie $30. Dabar'banke Ran
dasi $420 ir pas komitetą 
pasiliko keliamas dolerių.

Iki šiol buvo leidžiamos vi
sokios paskalos ir tie, kurie 
turi plonus liežuvius ir ne-, 
gali jų 'UŽ dantų sulaikyti, 
pradėjo pasakoti, būk tie pi
nigai esą suvartoti socialistų 
reikalams. Lai dabar žino, 
kad pinigai randasi banke ir 
kaip tik galima bus susinešti 
su Lietuva, tuojaus juos į 
ten pasiųsime. Jeigu kurie 
žino, kaip galima juos pa
siųsti į Lietuvą, lai prane
ša.

nedalyvavo. Viskas pavyko 
labai puikiai.

■ L r*

D. P. Pilka.

WILSON, PA.
Čia lietuvių randasi nedi

delis būrelis. Iki šiol, gali
ma sakyti, jie miegojo, bet 
dabar jau pradeda nubusti 
iš to miego. Pirmiau buvo 
tik viena šv. Jono draugys
tė ir jos nariai buvo verčia
mi atlikti išpažintį, dabar gi 
jau yra susitvėrus S. L. A. 
kuopa. Taipgi randasi ir L. 
S. S. kuopa, prie kurios pri
klauso 16 narių, tarpe kurių 
randasi ir dvi moteri. Rei
kia tikėtis, kad greitu lai
ku mūsų kuopa narių skait- 
liumi pakils.

Reikia pažymėti, kad tar
pe lietuvių yra nemažai fa
natikų, kurie visokiais bū
dais persekioja draugus, pri
gulinčius prie kuopos. Bet 
pas kuopiečius matosi ener
gija ir pasišventimas dirbti 
dėl labo žmonijos, nepaisant 
tų persekiojimų.

Taigi, draugai ir draugės, 
dirbkime kiek galėdami, o 
vaisiai bus.

TAMAQUA, PA.
21 d. rugsėjo buvo paroda 

—išleistuvės paimtų .į kariu- 
menę. Į čia buvo sutraukta 
iš apielinkių naujokai, kurie 
maršavo gatvėmis. Paroda 
darė nemalonų įspūdį, nes 
motinos, išleisdamos savo! 
sūnus, liejo ašaras ir net 
alpo.

Iš lietuvių tapo paimtas 
vienas.. Viso čia lietuvių 
randasi apie 500; yra kelios 
draugystės ir kuopos. Ran
dasi ir L. S. S. kuopa, bet 
ir ta nieko neveikia. Didžiu
ma lietuvių visą liuosą laiką 
praleidžia karčemose.

Ten Buvęs.

NORTHAMTON, MASS.
23 d. rugsėjo buvo sureng

tos prakalbos tuo tikslu,kad 
sutverus L. S. S. kuopą, bet 
tas viskas nenusisekė. Kal
bėjo M. Dusevičius iš Bos
tono. Jis nurodinėjo,kokios 
organizacijos darbininkams 
yra reikalingiausios ir nau
dingiausios. Taipgi trumpai 
perbėgo šiandieninio gyve
nimo nuotikius. Pabaigus 
kalbėti, buvo duodami klau
simai, į kuriuos kalbėtojas 
atsakinėjo.

P. Vargšas.

EASTON, PA.
S. Easton Stewart Silk Co. 

darbininkai streiką, galima 
sakyti, pralaimėjo. Ant ne
kuriu darbų kompaniją pa
kėlė po pusę cento ant jar
do, o ant kitu nieko nepakė
lė.

Simon Silk Co. aksamitų 
audėjai ilgą laiką streikavo 
ir nieko nelaimėjo — grįžo 
visi dirbti. Darbininkai rei
kalavo algas pakelti ant 15 
nuošimčių, kad prašalintų 
knygvedį, kuris labai žiau
riai elgiasi su darbininkais 
ir buvo pastatyti kiti smul
kesni reikalavimai.

Mažas Vieversėlis.
.. Nuo red.,— Apie kun. Ma
kausko pliauškalus netalpi
name korespondencijos, nes 
gaila laikraštyje užimti vie
tą, o naudos iš to jokios ne
bus. Kurie skaito “Laisve”, 
tie gerai žino kas jis per 
vienas.

PITTSBURGH, PA.
25 d. rugsėjo buvo balius 

Birutės choro. Garsino, kad 
balius su dainomis, bet ne
buvo. Kame priežastis — 
nežinia.

Balius buvo su svaiginan
čiais gėrymais. Labai nedai
lu, kad dailės draugystė 
rengia balius us svaiginan
čiais gėrymais ir pratina 
jaunimą prie gėrymų.

CLEVELAND, OHIO.
(Nuo mūsų korespondento).

3 d. rugsėjo buvo lietu
viškas vakaras, kurį suren
gė Liet. Jaunimo Lavinimo
si Ratelis. Vakaro tikslas — 
atsisveikinimas moksleivių, 
išvažiuojančių į universite
tą. Programas buvo įvairus, 
nes išpildyme dalyvavo pa
tys moksleiviai ir “Vaikų 
Draugijėlė”. Buvo pasižadė
ję ir tūlos merginos daly
vauti, bet nežinią kodėl jos

Rusijos Valdiška 
TAURINI MO KASA

RUSIJOS GOSUDARSTVENl^AJA SBEREGATELNAJA KASSA
9

Priima depozitus ant neaprubežiuotos sumos ir moka procentus 
už padėtus pinigus. Norintieji siusti Rusijos valdiškon bankon, taipgi 
norintieji gauti obligacijas ant 5į% Rusijos laikinos paskolos 1916 m., 
lę-eipkitčs pas ’

HENRY C. ZARO
Bankierius užtvirtintas departamento bankų valstijos New York 

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

Speciališkas skyrius siuntimo pinigų pabėgėliams j gilumą Rosijos 18 
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

DYKAI, DYKAI! Aš ištraukiu dantis be skausmo ir veltui 
tiem, kurie duoda taisyt ir naujus ideti. Visas darbas visiškai be 
skausmo. Dr, Chas. TeschberR.yra Rerai žinomas kaipo specialis
tas Įvairiose atsitikimuose. Ateik ir duok išegzaminuot. Informs- 
cijos dykai. Mano karūnos ir tiltukai 22 karato. Darbas gvaran- 
tuotas. Ofiso valandos: nuo’9 A. M. iki 9 P.M. Petnyčiomis nuo 9 
A . M, iki 6 P.M. Nedeliomis 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-B* kr Tel. Stagg 3698
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ROCHESTER, N. Y.
(Nuo mūsų korespondento).

Rugsėjo 16 d. A. L. T. S. 
21 kp. surengė debatus te
moje: “Kas mums labiaus 
reikalinga apšvieta ar poli
tika?” Žilius argumentavo, 
kad žmogui pirmiausia rei
kalinga politika. Semaška — 
kad apšvieta. Sulyg publi
kos nubalsavimo, tai žilius 
sumušė Semašką, nes už po
litiką balsavo 4, o už apšvie- 
tą tik du. Nuo balsavimo su
silaikė irgi du. Ant užbai
gos Semaška kvietė rašytis 
prie Sandoros. Sako dabar 
jau “šiur” Lietuva gaus lais
vę, todėl valdžia turinti pa
tekti į tautininkų rankas. 
Jeigu patektų katalikams, 
tai jie inkviziciją galį įvyk
dyti, o jeigu socialistams pa
tektų, tai butų, girdi, blo
ginus, kaip prie- Rusijos bu
vusio caro. Bet kad tauti
ninkams paėmus t valdžią į 
savo rankas, tai reikia, kad 
žmonės rašytusi prie Sando
ros. Bet iš 10 ten buvusių 
žmonių, turbut nei vienas 
nenorėjo būti Lietuvos val
dininku, nes nei vienas ne
prisirašė prie Sandoros.

*
* ♦

Rugsėjo 18 d., bažnytinėj 
salėj, įvyko konferencija 
veik visų Rochesterio lietu
viškų draugysčių bei kuopų, 
kurios atstovavo visas tris 
sroves. Tą konferenciją su
manė šaukti Šv. Jurgio dr- 
stė. Konferencijos 
kaip iš pirmininko 
paaiškėjo, tai toks:
voj žmonės badauja, o čia, 
Amerikoj, per “Lietuvių 
Dieną” surinkti pinigai ban- 
kose, todėl visiems reikia 
kas nors daryti kad tuos pi
nigus pasiuntus Lietuvon. 
Antras dalykas, dėl kurio 
ypač konferencija šaukta, 
tai vienybės klausimas. Su
lyg to sumanymo, tai mūsų 
visokie “lyderiai”, ypatose 
redaktorių ir kitokių inteli
gentų, Lietuvos laisvės klau
sime pešasi tarpe savęs už 
tuščią maišą, kada dabar 
momentas svarbus ir reikia 
veikti. Todėl jie kviečia vi
sas tris Rochesterio lietuvių 
srioves prisidėti prie išneši
mo rezoliucijos, kurioje 
kviečiama visas tris srioves

tikslas, 
kalbos 
Lietu-

Į

Lietuvos laisvės klausime 
veikti išvien, kad atsiekus tą 
tikslą, rezoliucijoje turėtų 
būti patariama šaukti vi
suotiną lietuvių suvažiavi
mą. Suvažiavime visos trįs. 
srioves turėtų po lygų skai
čių delegatų. Tarpe kitų de
legatų konferencijoj dalyva
vo ir J. Žilius su K. Semaš
ka—autoriai tūlos rezoliuci
jos, kurią jiedu patalpino 
vietos angliškuose laikraš
čiuose,visų lietuvių vardu ir 
taip visus lietuvius pastatė 
kaipo “pro-germans”. Todėl 
tūli delegatai pirmiaus, ne
gu pradėjus ką nors veikti, 
varėsi, kad pirmiaus reikią 
apsidirbti su “konsulatais” 
(taip jie vadino du augš- 
čiau minėtus žmones). Ka
talikai reikalavo, kad tos 
draugijos, kurias Žilius su 
Semaška atstovauja, išrink
tų kitus delegatus, o jie ga
li eiti namo. Reikia paste
bėti, kad ginčuose tautie
čiai elgėsi labai nemanda
giai: socialistus su katali
kais išvadino išdavikais ir 
pamatę, kad konferencija 
eina prie balsavimo, ar pri- _ ___
imti Sejnašką su Žiliuin kai- sja pranešė, kad tie aniuolai 
po delegatus, tautiečiai, is- ^ar nekrikštyti. Vieną ne
skyrus du, pabėgo,pažymė- jėldienį paskyrė dėl aniuolų 
darni, kad vidurinė snovė. krikštynų ir užkvietė 200 
konferencijoj nebūtų atsto-. kūmų. Sulaukus minėtos 
vaujama. Ir taip pirmas (kenos> vieni bėgo į kūmus, 
bandymas veikti išvieno ne-‘kiti pažiūrėti, kaip tuos a- 
pavyko. Nutarta antru sy-| • ’ ’ 
kiu tautiečius užkviesta į 
konferenciją, kuri atsibus 3 
d. spalių. Nutarta kreiptis 
į redakcijas ir reikalauti, 
kad pastarosios netalpintų 
šmeižiančių korespondenci
jų be tikrų pravardžių.

jų atsivestų dėl prisirašy
mo prie draugystės.

Fin. Sek r.
Wm. Vapsevicz.

EASTHAMPTON, MASS.
23 d. rugsėjo susirinkus 

draugų būreliui ir draugiš
kai pasikalbėjus, tapo su
tverta L. S. S. kuopa, prie 
kurios prisirašė 17 narių, 
tarpe jų randasi ir trįs mo-, 

• terįs. Reikia džiaugtis, kad 
ir moterįs pradeda supras
ti apšvietos reikalingumą ir 
stoja į eiles darbininkų, ko
vojančių už pagerinimą sa
vo būvio.

Nariai, prisirašę prie kuo
pos, pilni energijos ir rei
kia tikėtis, kad jie darbuo
sis.

Linkėtina naujai kuopai e- 
nergiškai darbuotis ir bujo
ti.

Z. P. Kel-lis.

HOLYOKE, MASS.
Gudrus sugalvojimas.

Neseniai tūlas kunigas 
nupirko iš dailydės du pa
dirbtu aniuolu ir per pamok-

*

MOLINE, ILL. 
Pranešimas.

d. spalių, Turner

niuolus krikštys.
Prasidėjo krikšto ceremo

nijos, susirinko du šimtu kū
mų ir apkrikštino aniuolė- 
lius. Kūmai manė, kad jau 
viskas užbaigta, bet štai ku
nigėlis pareikalavo, kad 
kiekvienas jų užsimokėtų po 
penkinę, nes paprastai kū
mai po tiek moka.

Suprantama, turėjo kuni
go reikalavimą/ išpildyti. 
Dabar vieni iš tos istorijos 
juokiasi, o kiti keikia kuni
gą, kad juos apgavo.

Z. P. Kel-lis.

4 v

Hali 
svetainėj, 14th St. ir 6th 
Avė., bus bertaininis susi
rinkimas Teisybės Mylėtojų 
Draugystės. Pradžia 2 vai. 
po pietų. Visi nariai privalo 
į šį susirinkimą atsilankyti, 
nes kurie neatsilankys, bus 
nubausti 25 centais.

Kurie negalės pribūti į šį; bėjo J. Daubaras iš New 
susirinkimą, privalo pirmiau Kensington, Pa. Trumpai , i 
apie tai pranešti finansų se- perbėgo Rusijos istoriją ir 
kretoriui, paaiškinant prie- labai vaizdingai nupiešė da- 3 
žastis, dėlei kurių negali pri- bartinę revoliuciją/ Paskui 
būti. , nurodinėjo kokiais keliais

Kurie nariai esate suspen- darbininkai eidami gali pa- / 
duoti, jeigu į šį susirinkimą siliuosuoti iš po kapitalistų 
neatsilankysite, būsite iš d r- < jungo.
stės išbraukti ir paskui, no
rėdami įstoti, turėsite iš- 
naujo prisirašyti.

Kurie esate paėmę tikie- 
tus pardavinėti dėl rengia
mo baliaus, malonėkite juos 
sugrąžinti.

Geistina būtų, kad visi na- 
atsilankytų ir dar nau-

MONESSEN, PA.
23 d. rugsėjo buvo prakal 

bos L. S. S; 116 kuopos. Kai

1

I i

į

Į

Publikos buvo nemažai ir 
užsilaikė labai gerai. Per
traukoj buvo deklamacijų. į 
Prie kuonos prisirašė trįs 
nauji nariai. Aukų paden- • 
gimūi lėšų surinkta $5.05.

Visiems aukavusiems ta- 
riu širdingą ačiū. '
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APTIĘKA

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

pas
vertės

Dr. Richterio
PAIN

r-

K. MDLAUSKA&
AptickoriNB ir Savininkas 

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

Tel, So. Boston, 21014 ir 21018,

TBiSINGIAUSIA ir GILIAUSIA 
LIBTUVIiKA

. $1.01 

.. i.oe 

.. 1.01 
.. 50c.

ŽH

ant vietos pasiliktų!”

su didžiausiomis pa
tai:

pilvo, širdies, plai-
nervų ir ligą

elektrišką

— A PTfl EKQ RI US

Reikalavimus ir pinigus siųskite 
šiuo adresu:

F. STROPUS,
6 Loring Si.,

So. Boston, Mass.

STOVIS PAS LIETUVI
m_ -1- ■ ■-ukwewMBwe

229 0 E D F O R D Av E 
NORTH . 4T» GATVfisį—.

| Akušerka

Tol. 2320 GreenpointJ. GARŠVA
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SEVERA’S WAFERS FOR HEADACHE & NEURALGIA
(S.vtrns Plotkclės nuo Galvos Skausmo ir Neuralgijos) atneša greita 

X'x j.aIrngvinimų. Kaina 25 centai už dėžutę su 12 plotkelių su milteliais.
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JUOKŲ 
KĄSNELIAI

SPEŠEL TELEGRAMA
PONUI ORAKULUI.

Easton, Pa. — Aš gerai ži
nau, kad, Orakule, netiki į 
stebuklus, vienok priverstas 
tau pranešti apie jų esybę. 
Dalykas štai kaip buvo: 3d. 
rugsėjo buvo piknikas šven
to Mykolo (Ištikro stebuk
lai, kad šventas Mykolas su
rengė pikniką. — Orakulas). 
Susirinko daugelis viernų 
katalikų ir katalikių, vyčių 
ir vytelių, davatkų ir davat- 
kynų (Ar Mykolas juos su 
savo ilga birbyne šaukė, 
kaip kad šauks ant Juozapa
to pakalnės? — Orakulas). Į 
Suprantama, į parką atrito 
kelioliką bačkučių švento 
skystimėlio, kuriuomi susi
rinkusieji vilgė savo lūpeles. 
Viskas ėjo, kaip iš pypkės, 
visi buvo linksmi ir rengėjai 
tik šypsojosi.

Bet štai pavakariais atsi
tiko stebuklai. Vienas My- 
koliukų nueina toliaus į krū
mus ir randa kelines su an- 
daroku. Manydamas, kad 
tos dvi ypatos stebuklingu 
būdu nužengė į dangų, pra
dėjo visa gerkle šaukti kitus 
Mykoliukus ir Mykolineles, 
kad parodžius savo radinį. 
Parke kilo sumišimas, visi 
leidosi į tą vieną, iš kur bal
so aidas ėjo. Subėgo, žiūri, 
stebisi, kad žmonių nėra, o 
tik kelinės su andaroku pasi 
likę. Pradėjo svarstyti, ką 
dabar reikia daryti su tomis 
kelinėmis ir andaroku. Vie
ni įneša, kad pašaukti kuni
gėlį, kiti protestuoja, sako, 
kad tie žmonės, arba, geriau 
sakant, ta porelė buvo šven
ta, išsmuko iš savo griešnų 
skudurų ir pakilo į dangų, 
todėl reikia pašaukti vys
kupą, nes paprastas kuni
gas negalės dasilytėti prie 
tų drabužių. Davatkos jau 
suklaupė ir
“Sveiką Mariją, 
pu iššoko iš krūmų vytis su 
vytele ir leidosi bėgti per 
parką. Visi sužiuro. Kas 
tai sušuko: “Žiūrėkite, žiū
rėkite, šventieji iš dangaus 
iškrito ir dabar bėga toliaus 
į krūmus, norėdami nuo 
griešnų mūsų akiu pasislėp
ti”!
Ilgasis Mykolas,susiėmęs už 
galvos, pradėjo bėgioti ir 
šaukti:

“Viešpatie, viešpatie, pa
slėpk tu tą stebuklą po savo 
skvernu! Jeigu to nepada
rysi, tuomet sužinos tie pra
keikti cicilikai, tai mums a- 
kis išgraužš. Mokėjai ste
buklą parodyti, tai dabar 
mokėk jį ir nuo cicilikų pa
slėpti !”

Ištaręs tuos žodžius, atsi
suko prie susirinkusiųjų ir 
tarė:

“Visi klaupkite ant kelių i 
ir kalbėkite po tris sveikasĮkia netaupi?

arijas ant tos intencijos,
viskas, ką čia dabar ma- galvoj negerai darosi? Kaip 

mudu apsivedėm, tai aš dar 
Visi suklaupė aplinkui ke- visą dalį laikau pasidėjus, 
es su andaroku, pasimel- kad paskui galėčiau už kito 

p išsiskirstė.
Na, ar tai ne stebuklai ?

Mažas Vieversėlis.

Kas tame kaltas.
Atsakymas. — popiežius 

yra didžiausias priešas liute
ronų, nes Martynas Liuteris 
buvo apsiskelbęs lygiu po
piežiui ir daugelį viernų ka
talikų patraukė savo pusėn. 
Mūsų lietuviai pasiuntė pas 
popiežių atstovą bedievio 
Šliupo žentą Martyną Yčą— 
taipgi liuteroną. Tas popie
žiui perstatė visus lietuvius 
liuteronais ir todėl popiežius 
visą Lietuvą išbraukė iš sa
vo knygų.

Nelaimė.
—Kas tau, Onyte, pasida

rė, kad esi tokia nuliūdus? 
Ar patiko kokia nors nelai
mė?

—Taip, mano miela, vakar 
gavau nuo savo mylimojo, 
kuris dabar paimtas į kariu- 
menę, laišką. Jis prašo at
siųsti nuo galvos pluokštelį 
plaukų dėl atminties. O aš 
visiškai užmiršau kokius 
tuomet plaukus turėjau — 
geltonus ar juodus? Jeigu 
jis jsitėmijo mane gelton
plauke^ dabar nusiųsiu juo
dų, tai kas iš to gali išeiti?...

Kas mirė?...
—O, ką aš matau, tamsta 

nešioji gedulą? Ar galima 
tamstą paklausti, kas mirė:
vyras, ar, dieve gelbėk, tam
stos mylimasis šunytis?....

ėmė bumbėti
” Tuo tar-

Sunkiai prisieina dirbti.
Kunigėlis, užėjo į viešbutį 

ir užsisakė pietums čielą žą
sį. Kada patarnautojas at
nešė, kunigas užklausė:

—Kiek skaitote už visą 
žąsį?

—Tik dešimts dolerių,ger- 
giamas kunigėli.

—Dešimts doleriu! 
viešpatie augščiausias! 
dinasi, man reikės net 
mužiku iš griekų išrišti,

du 
kad 

gavus tą žąsį! O kur vyno 
buteliukas,kur degtinės pus- 
buteliukas, kur vėžys? Vis
kas taip brangu, kad žmo
gus negali nei uždirbti tiek, 
kiek reikia išleisti.

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 mūsų randasi Wr^Ungton’e, kur yra Depart- 
paentas Patentavimo.

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

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

BU

“ANKOR” 
nuo Reuma

tizmo, sustiu 
gimo sąna

riuose ir rau
menyse.
Tikrasis par

siduoda pake 
lyje šičia nu
pieštame. Aii 
nešk visus pa
kelius, kuri* 
nebus užpe- 
čėtyti su 
“ANCHOR” 
35 ir 65 centu 
aptiekose ir 
tiesiog nue

F. AD. 
RICHTER A 

CO.
74—80 Wash 
ington St., 
New York

LIGŲ PRIEŠAS —
MŪSŲ DRAUGAS.

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

■kankina vidurių arba skil
vio ligos — nemalimas, dis
pepsija, diegliai ir skaus
mai, išpūtimas, diegliai šo
nuose, krūtinėje ir nugaroje, 
užstojimas gerklėje ar krū
tinėje ir t. t. Tas paeina 
nuo nereguliariško ir ne- 
normališko skilvio. Geriau
sias vaistas, kuris apsaugo
ja nuo tų ligų arba greit jas 
prašalina — tai Provizo
riaus Vinco J. Daunoros 
TREJOS DEVYNERIOS 
arba TREJANKA. Tai ne- 
įveikimas ligų priešas, o 
kartu mūsų draugas. Rei
kalaukite to draugo pas a- 
gentus arba tiesiog prisiųs- 
dami 50 centų pačtos ženk
leliais. Vincas J. Daunora, 
Provizorius, 229 Bedford 
Ave., Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA APTIEK A 

APTEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galimi 

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

Ir visokias kitokias gyduole0 
visokių ligų, kurios čia dar nepaml* 
notos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVB.

BROOKLYN, N. Y. ,

v-
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PERSKAITYK!
Kiekvienas nau
jas- skaitytojas,, 
kuris užsirašys 
pas mane “Lai
svę” ant metų 
ir užsimokės $2- 
50, tai gaus do
vanų knygų ver
tės 1 dolerio ar
ba “Kardą” ant 
metų. Senas 
skaitytojas, au

gaus knygų už 50 catnaujins,

Sutaisytas is formufos- 
reccpto; suteikto ifirnintit»> 

Z' gu Kgypto zokoninku,

BpsireiSkia esijs stebėtinai pasekmingu 
nuo giiiiuo pilvo ir iirnu, ger- 

fknudėjimo, dusulio, galvos
tj-J skaudėjimo, nustojimo apetito, 
įį H šalčio galioje, ect., cct., Sutai- 
r] irt comas išdirbėju labai pagarsėjusio

PA1N-EXPELLERI0-
Beno ir ištikimo draugo Šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje |>er pusę Šimtmečio—35c. 
už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš
F. AI). RICHTER & CO.

74—80 Washiogtoo Street, New York, j
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SERGANTIEJI!

140 EAST 22 ST,N

»<l I ,7J1

pHfll

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ 
PRIEŽASTIES LIGOS?

Diena po dienai, metas po metai 
užeini u gydymą sergančių žmonių. 
Peraistatykite sau, kiek aš išgydžiao, 
kiek palinksminau gyvenimą. Jeigu 
jumis gyvenimas įkirėjo 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 paaii- 
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas 
sėkmėmis kaip 
čių jaknų ir tt.

Dėl gydymo 
turiu visiems gerai žinomą <___
aparatą ir X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūne. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dėl 
to, kad labai brangs. Chemiškas iš
tyrinėjimas šlapume. Neatidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas’ 
gerai žinomą:

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

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

3rd Ave., New York City.

VISUOMET PIRKIT
I ČEVERYKUS

Naujausios mados 
PAS

J. MARTINAITI
157 GRAND ST.

BROOKLYN, N.Y
................................................................. iiih...iiiiimi

Negali išskirti.
Tūlas vaikinas rodinėja 

merginai savo paveikslus, 
nutrauktus įvairiose pozose. 
Paėmęs vieną paveikslą sa
ko:

j —Čia aš nusiėmęs su 
dviem šunimis, ar galima

—Taip esate visi trįs pa
našus vienas j kitą, kad jo
kiu būdu negaliu tamstą iš
skirti, — atsakė mergina.

Ji taupi.
Vyras piktai sako savo 

moterei: .
—Aš nežinau, kodėl tu to-

.............. -....

SPEŠEL KLAUSIMAS.
Orakule, jeigu tu turi gal- 

smegenimis, o ne ame- 
išką kopūstą, tai pa- 
ik man, kodėl popierius 

10 apie Lietuvą? Iš- 
0 taikos notoj apie

ištekėti, o tu dabar drįsti sa
kyti, kad aš netaupi!

GRABORIUS (Undataker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

ibalsamuoju ir laidoja aumirusiui 
ant visokių kapinių.

Parsamdau Automobilius ir Karie
tas Veselijoms, Krikštynoms Ir šiaij 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
144 N. 5th S‘, 264 FRONT SrI
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N i

Telephone 7867 Main.

ris _
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 • 

tKas užsirašys “Naujienas” a» 
metų ir prisius $5.00., gaus dovani, 
“Keleivį” ant metų arba knygų 
$1.50, senas skaitytojas gaus dovam 
‘Kardą” ant metų, Kas prisius $1.1)* 
už ’’Moterų Balsą”, gaus knygų 
25c, Rašydami pažymėkit, ar' esat* 
enas, ar naujas skaitytojas.

Todėl visi užsirašykite tuos laik
raščius per manę. Tiek pat mokėda
mi gausite gerų knygų pasiskaity
mui. Būtinai pasakyk apie tai sava 
draugui ir pažįstamų! Knygas duosią 
tik “Laisvės” laidos.

Pinigus siųskit šiuo adresu: 
L POCIUS, 

Margaret St, Philadelphia, »

rfat ar kitoki 
vyriški aprėda- 
lai, ližei1* 
mane, o gausi 
Viską, 
savo pinigų.

131 Grand St?
BROOKLYN, N. Y.

PUIKIAUSIA 
MODERNIŠKA 
“LAISVES

SPAUSTUVE
Gražiai padaryti spaudos darbai patraukia kiekvieno akį.
Atsakantis pagarsinimas priduoda žmogui norą eiti ant rengia

mų pramogų.
Todėl, draugystės Ir kuopos, kada rengiat balius, teatrus, ar 

šiaip pasilinksminimus, visados duokit darbus "Laisvės” 
spaustuvėj. Mes padaromo visokius spaudos darbus gražiai, 
greit Ii pigiai.

Užmiršo pasakyti.
Ji. — Na, paliauk taip elg

tis! Pirmiau galėjai, bet 
dabar jau nepavelysiu, nes 
ant užsakų davėme... Tą tu
ri atsiminti...

Jis. — A-a-a! Aš visiškai 
užmiršau tau pasakyti, kad 
vakar užsakus atšaukiau.. Į

“LAISVES” KNYGYNE
Randas) (vairių naudingų knygų, kurlaa patariame kiekvienam 

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

kinimo. Reikalauk katalogo,

183 ROEBLING ST, 
BROOKLYN, IX. V

Šeimyniškas Linimentas.
Kiekviena šeimyna privalo laikyti gerą linimentą ir 

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

Severn’s
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, susidamtymų, apibrinkimo, sutinimo 
pažandžių, sustyrusių narių arba muskulų.

Kaino : 25 ir 50 centų — visur aptiekose.
PUIKUS IŠSINARINIMAMS. P. Pran. Veverka iš Bloomfield. Mont., pra

neša mums savo laiške iš 16 d. vasario, 1917 m., sekančiai: "Išsinarinau 
sau koja kelyje, bet panaudojus kelis kartus Severos Gothardiniška Aliejų, 

skausmas perėjo viai ir dabar jaučiuosi puikiai”.

Į > AR TURI TĄ NAUJĄ < 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

Jei dar neturi, tai pasiskubink gau
ti, nes knyga gali greit :šsibaigt.

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

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

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

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytiškų organų išsivysty
mas, jų veikmė ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijena; motinystė ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagystė ir daug kitų įdomių dalykų. 
^Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalvkus suprasti.

KAINA TIK 50c.
AR MYLI DAINAS?

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

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

kurioje telpa daugybė įvairiausių dai- 
ny. Tarpkitų yra nemažai senoviškų, 
Iciirias mūsų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos

Dainos visokio tūrinio: meiliškos, 
juokingos, kalinių, tautiškos, kariš
kos, politiškos ir kitokios.
' KAINA 50c.
AR VERTA BŪTI TEISINGU!
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

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

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

gaus vargus senovėje Ir apie dvasiš
kuos darbus, tam Ši knygelė būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c.

Pirkite Severos Gyduoles vietinėse aptiekose, reikalaudami tiktai ‘'Severos” 
išdirbimų, arba užsisakykit tiesiog, jeigu tikrų negalite gauti.

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

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? J&VHI
GARSAS GERIAUSIA KEPTUVE
Kepa geriausią duoną iš 
Cystų r u g i n i ų miltŲ. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veeeli- 
joms ir kitokiems poki- 
iiams

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

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

DENTISTAS
DU OFISAI:

189 GRAND STREET
Prieš Comedy Theatre

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

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

TRAUKIMAS BE SKAUSMO, — 
M A N O SPECIJ A LIŠK U M A S.

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

KALBAME LIETUVIŠKAI IR LENKIŠKAI.

if



W!

Nusipirk “Vokiečių kareivio kares

|^IWIfflrFfRBmiWM!m!mWlfflHffl1lffllimillll!TT!TffTinmfflllHH!H!inillllllHIII1IWIU!ll||||!H!BlllHlimMIII!nni1lflirT>lllllll!IHril!BWmffWII
^2įUMu^^‘^ll^l^IUIIIIIIIWIIIIIIIIIWIIHIIIIIUIIIIIIItltilllllHllllltlillUIUIUItHUIIHHIIIIttilWHIHIIIIIIIIlUtllHI)IUIIIIIII|llu‘luuuututllll*u

LAISVI

Ct
St.Ct.

CL48th

ct.So. 50th

Ct.So. 49th St.
Ct.So. 50th

St.Ct

Pa.

Pa.

III.

in.
in.

in.
st.m.Moline,
St.

Ill.
st.
Ill.

III.

J. A. Rukai

Pa.

Pa,

Ill.st.kp.7 luXAki

Ill.
kp.8

Ill.9

10

11
Pa.

SK.

iių opozicijų ir varė smar vardus, užsiėmimą ir pilną
&&&

M

Pa.
St.

BROLIŲ DRAUGIJOS 
adresai, Racine, Wil.
J. Vaši lai tie,

mėnesio 
St. ir 6th

Kasos globėjai: 
St. Vazena»3, 
P. Kutra, P.

So. 
kas

Turtų raštininkas J. Kentrus, 
111 Pina St

O

48th 
paskutl- 

mėnesio, J.

g'

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

Vice-Prezidentas S. Masiulevičlenė, 
820 So. 11th St, EastonJPa

Protokolų Raštininkas ir organo pri
žiūrėtojas Alek. Vituris,

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

1939 Fairview Ave., Easton,Pa.

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

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

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

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

Iždo globėjai; V. Budriukė, 
108 Inslee Pl.

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

129 Pine St.

Ištraukiu HVk'AI tarpe H ir 12 Dantis M i I\nl vai. kasdien,, 
kad tuem parodyt, iog ištraukiu

BE SKAUSMO!
Minkšti robiniaf prisisiurbianti ■megenfa 

kurio tinka kiekvienai burnai. Parsiduo
da žema kaina ir gvarorituoti.
Pilnos eotaa dantų........$8.00 ir OUgSčlau
22 k t. auka, kepu raito....$5.00 
Pripildymas auksu........$1.50 ir aug&Han
Tiltelio uždėjimas.......$5.00 už dantį
Pripildymas platina....$1.60 ir augi&iao 
Pripildymas sidabru be erydymo........ 50e.

„ cementu M M ....... 60c.
Dantis egzaminuoju dykaL

OR. J. 6. COLE, Dantistas. 
292 Bedfonl Ai, Bmklji, U, T.

Moline,
T. M. Dr-stč susirinkimus laiko pir

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

ilfeiOiiiiM

APLA. DR-JOS CENTRO

—
^•.'0

_______

1529 — 10th 
O. Box 80 

Maršalka P. Vaitkus,
415 Wall 

Organo prižiūrėtojas A. Petronis

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ 
MAHANOY CITY, PA.

PinninikM P. Yaoda,
534 E. Mahano^^S

Pirmininko Pagelb. J. Kovai!

LAIS VOJIl 
SAKYKLA
iiiiHiiiiii n imTmt
Kur link męs einame?”

Tokiu antgalviu “Laisvės” 
num. 75 drg. P. Berūkštis 
daro neva išvedimą, kad da
bartinė “Kovos” pozicija ve
danti Sąjungą prie dezorga
nizacijos. “Išvedimas, tai 
išvedimas”, bet nei kuo ne
pamatuotas. Drg. P.Beruk- 
štis sako: “Nors ‘Kova’ ir 
giriasi, kad beveik visi są- 
jungiečiai eina su ja, pritar
dami jos dabartinei pozici
jai, bet tai nevisai tiesa. 
Daugiausia pritaria “Kovai” 
tie draugai, kurie kitų laik
raščių neskaito, vien tik 
“Kovą”.

Nežinau, ar rastųsi iš 
pirmeivių-susipratusių dar
bininkų nors vienas, kuris 
pasitenkintų vieno kokio 
nors laikraščio nuomone ir 
leistųsi save aklai įtikinti, 
būti jo šalininku bei pritarė
ju vieno ar kito laikraščio 
pozicijoj, be pažinimo supra
timo kito laikraščio pozici
jos? Nereikia žengti tojiaus, 
bet galima imti pavyzdį pa
tiems iš savęs. Paimkime, 
nlylimiausius, ir pirmoj vie
toj iš mano pusės buvo sta
tomas “Keleivis” ir aš “Kel.” 
skaičiau net Europoj būda
mas (žinoma, retkarčiais), 
bet apie “Kovą” visai nesi- 
interesavau. “Laisvę” skai
tau nuo pat jos užgimimo; 
“Naujienas” taipgi retai ka
da neperžiūriu. Taip-pat se
ku tautišką ir klerikalų 
spaudą. Taigi sudėjus visus 
social, laikraščių pozicijas Į 
krūvą pasirodo, kad nei ma
ne, nei kitų susipratusių 
draugų “Kovos” taktika nė
ra persėmusi “kerštu” prieš 
“Naujienas” bei “Keleivį”, 
bet patys pagal nuožiūrą, 
sekdami laikraščius, galime 
lengvai suprasti, kokio laik
raščio politika yra varoma, 
tai to laikraščio poziciją ir 
smerkiame.

Kaip sakiau, “Kel.” skai
tau ir myliu, bet pastaroji! 
laiku, kuomet “Kel.” pradė
jo varyti skirtingą taktiką 
net peržengdamas ir manda
gumo rybas, tuomet jau žiū
rima į jį kitaip. “Laisvė” iki 

• šios vis laikėsi labiau prie 
kairiųjų taktikos, bet dabar 
jau pradeda vis svyruoti, tai 
į kairę, tai į dešinę. Pasa
kyk,tamsta, kas pirmas pra
dėjo tuos šlykščius žodžius 
vartoti — pravardžiuoti 
“kapsukiniai”, “nepraust- 
bumiai”, Azevo šalininkai ir 
1.1. “Kova”, ar “Keleivis” su 
“Naujienomis”? Kaip išro- 

jei “Kova” bei “Lais
vė” leistų per savo špaltas 
panašius žodžius: “smelsto- 
rizmą”, “michelsonizmą” ir 
t. t., bet to nematysi.

Toliaus sako, girdi: “Tie
sa, šitas apsireiškimas L. S. 
Š. jau ne naujas. Jau 1907-8 
metuose Sąjungoj kilo opo
zicija su 13 kp. priešakyj, 
kurie pasivadino save social- 
revoliųcionieriais — maksi
malistais.

Tos opozicijos vadovais bu 
vo Gaigalas, Bernotas, Sir
vydas, Žagaras, Norkus ir 
kiti. Jų tikslas buvo paim
ti Sąjungą į savo rankas. 
Užtat jie ir vedė smarkiau
siu agitaciją, ypač prieš 
“Kovas” redaktorių d. J. 
Baltrušaitį. Mat, “Sąjun- 
gShcentras laikėsi socialde- 
mokratiškų principų”... Čia 
rašytojas pats save susikri- 

. tikuoja ir pripažįsta, kad jei 
metuose buvo pana-j

centrą. Taigi,, tuom laiki
niai opozitoriai likosi, kaip Iždininkas J. Juozapaitis" 
d. P. B. nurodo, pergalėti,! 234 Clark PL
bet dabar jų vietą užėmė ki
ti—nauji opoz., tai iš “Kel.” 
ir “Naujienų” personalo va
dai, kurie nori vadovauti 
centrą ir visus tuos, kurie 
palaiko centrą ir tvirtai lai
kosi už tarptautinę darbi
ninkų poziciją bei teises.

Drg. P. B. sako, kad “Ko
va” negerai daro kovodama 
prieš privat. laikraščius. Aš 
jokios kovos iš “Kovos” pu
sės čia nematau, apart pas
tabų, kad tie privat. laikraš
čiai pradeda krypti iš kelio. 
Tai tas juk nėra kova ar ne? 
Manau, kad jau bus aišku, 
ir nebesakysite, kad tie, ku
rie kitų laikraščių neskaito 
—pritaria “Kovai”.

A. Liutkus. 
Montello, Mass.

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

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

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

802 E. Market St.
Susirinkimai atsibūna paskutinį pa- 

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

^xx^^x
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ATSIŠAUKIMAS
A. P. L. A. 7 kuopos F. Sek.

J. Stulgio.
1. Sukraipytas protokolas 

19-to rugpjūčio patalpinta
me “L.” No. 74, kad komisi
ja išrinkta sutvarkymui ne
sutikime su C. Sekretorium 
buvo išrinktas komis. J.Bla- 
zaitis, o ne J. Ambrozaitis.

2. —Pavelinime delegatų, 
kad J. Broknis pavėlino ant
15 m., o kad J. Broknis nei 
akių neparodė į seimą, nes 
jam reikėjo gėrymus parda
vinėti.

3. —Kad 7 kuopos įneši
mas ne tokis, kadC. Sekreto
rius geriau vestų knygas ir 
skaitlines, tokio nebuvo. Į- 
nešimas buvo, kad C. Sekr- 
torius ligonių šekius prisiųs
tų kuopos F. Sekret., o ne 
kam kitam.

4. —Kad 15 m. 16 m. ir 17 
nesutinka su C.Knygomis 17 
m. sutinka su C. geriausioj 
tvarkoj. Kas link 15 m. ir
16 m., tai buvo sekretoriai 
neapsipratę su darbu. —

5. —15 ir 16 m. C. Sekreto
rius nežinojo, kiek 7 kuopa 
skolinga. Kada pastojo C. 
Sekretorium J. Mickevičia 
ant 17 m., peržiūrėjus kny
gas, rado skolingą 7 kuopą.

6. —20 d. gegužės, kada 
buvo seimas McKees Rocks, 
Pa., buvo skundas paduotas 
ant 7 kuopos F. Sekreto
riaus 
čekis 
kui. 
visas 
mui.

7. —Parodžius visas kny
gas 15 ir 16 m., C. Sekreto
rius pripažino, kad iš 15 m. 
ant 16 m. yra dauginus už
mokėta, — o C. Sekr. nebu
vo pažymėjęs, kad užmokėta 
—S. C. knygose daugiau ant
17 m.

8. —20 d. gegužės 7 kuopos 
F. Sekr. ir C. Sekretorius 16 
m. vienbalsiai seime paaiški
no, kad 7 kp. knygos suves
tos su C. knygoms, o dabar 
pasirodo po paraliais gerai 
suvestos, kad nei viena kny
ga, nei kita netinka.

7 kuopos F. Sekretorius
J. Stulgis.

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL.

Valdybos adresai: 
Prezident K. Adomaitis, 

1412 So. 49th Ava. 
Prezidento pagel. J. Takazauskai, 

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

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

1409 So. 49th Avė. 
Kasierius Marijona Bartkienė, 

1500 So. 
Kasos Globėj’al: 

Ona Elterman, 
1533 

Zuzana Gulbinienė, 
1531 

Marijona Dolan, 
1533 

Maršalka T. Bartkus, 
1500 

Susirinkimai atsibuna 
nį nedėldienį kiekvieno
Neffo svetainėje, 1500 So. 49th Avo., 
Cicero, III.
LIETUVIŲ

Valdybos 
Pirmininkas

1021 La Salle St, Racino, Wii. 
Vice Pirmininkai 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 nedėldienį kiekvieno mėne
sio Winter Hall, 412—6-th St., Raci
ne, Wii.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL.

Valdybos adresai: 
Prezidentas F. Akatckis, 

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

354—8th St., Moline, 
Prot. ‘Sekretorius S. Rusteika, 

12201 — 7th Avė., Moline
Vapsevich 
Moline,

Finansų sekretorius W.
436—4th Avė., 

Iždininkas K. Juška,
325—4th Avė., 

Maršalka F. Barauskas 
12205—^th Ave.,

VALDY
BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI!
Centro pirminink. J. M. Maskeliūnui, 

2025 Colwell et, Pittsburgh, Pa. 
Pirmininko pagelb.

1421 Fayette at Pittsburgh, Pa. 
Centro sekretoriui J. B. Miskevičia, 
2185 Sarah Str. B S, Pittsburgh, Pa. 
Centro Iždininkai K. Varašis,

12 and Carson it Pittsburgh, Pa.
Turtų Kontrolei Komisija:
M U r lakia, 2126 Forbes st.

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

Pa.

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

Pirmininkas J. Rulis
321 Edward

Vice-Pirmininkas A. Šimonis,
517 Michigan Ave.

Protokolų sekretorius O. Valiuliene,
622 Hulin St.

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

Iždininkas S. Buzinskis,
721 Lincoln Avė.

719 Lincoln Avė. Į
Susirinkimai atsibOna pirmą ne- • 

dėldienį kiekvieno mėnesio, 1010 So. 
Main Street, t vai. po pietų. 
LIETUVIŲ PAŠELPINES DR-STES 

“LAISVES” EASTON.PA.

ir buvo neišmokamas 
ligoniui V. Šlančaus- 
7 kuopos sekr. turėjo 
knygas parodyti sei-

Pittsburgh, 
F. Pikšrii. 1881 Penn Avė.

■ Pittsburgh, 
Kuopų sekretorių adresai: 
1-mos kuopoi sekr. A Bartkui, 
1323 Carsell et, N S. Pittsburgh, 
2 kuopos P Samuįlonis

P O Box 63, McKeei Rocks, 
8 kp. Svipa»3, No. U, Welder St. 

Glendale Carnegie, Pa.
4 kp. F. Pikšrius, 13*31 Penne Ave. 

Pittsburgh, Pa.
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, Creighton, Pa. 

kp. John Shopis, 713 McKean 
Donora, ~ 

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

12 kpa J Kindaris, Ambridge, Pa.
13 kp. V Potravičia, P O Box 21.

Millsboro, Pa.

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

802—8th 
Vice-pirmininkas K. Dimša, 

812—8th 
Užrašų rast. B. Masiliūnai, 

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. 
Marsalas K. Navickis,

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

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

nedėlią kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų Liuosybės svetainėj, 801—8th 
St & Sheridan Rd., Waukegan, I IL 
DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 

MELROSE PARK, ILL. 
Pirmininkas K. Jankauskas,

P.O. Box 749, Melrose Park,Ill. 
Pagelbininkas D. Rimša,

P. O. Box 349, Melrose Park, Ill. 
Protokolų raštininkas ir organo pri
žiūrėtojas A. Starevičia, Box 1130, 

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

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

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

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

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

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

DRAUGIJOS, KURIOS 
TURI “LAISVĘ” 

ORGANU.
A. C. W. of A. LIETUVIŲ 218 

BALTIMORE, MD.
Pirmininkas K. Matuliauskai, 

687 W. Lombard St.
Pirmininko Pagelb. A. Rulis,

785J W. Saratoga St.
Protokolų Sekr. G. Milinavičiui, 

708 W. Fayette St.
Finansų Sekret John I. Denkavicz,
108 Fair Oaks Avo., Hamilton, Md.
Iždininkas A. Pilipauskaa,

814 So. Paea SL

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

Pirmininkas P. Kardokas,
122 Court St

Pirmininko pagalbininkas S. Morkis, 
266 Bond SU 

Nutarimų Raitininkaa S. J, Liutkus,

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

Pirmininkė V. Ivanauikiutė.
1452 East 83rd SL 

Vice Pirmininkas J. Katkauskas, 
5823 Superior Avenue 

Protokolų Sekretorė M. Misevičių t ė 
1452 E. 83rd St 

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

Kasieriua M. Lavinskaa,
8120 Cory St. 

Kasos Globėjai: O. Sidabriutė, | 
212© St. Clair Ave. I 

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 atsibūna 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. 
vakaro.

Knygius Pranas Tumosas,
8570 E. 72nd St

Jau gatava knyga: 
“Vokiečiu kareivio 
karės atsiminimai”. 
Toji knyga, tai ge
riausias karės baise

nybių vaizdi s.

taiJeigu matei, 
perskaityk “Vokie
čių kareivio karės 
atsiminimai, — yra 
taip gyvai nupiešta 
karės baisenybės, 
kurias si aitant, aiš- 
kai jos piešesi jūsų 
vaidentuvėj.

Kaina be apdarų 75c. — su apdarais $1.00.

AGPNTA duodame gerą nuošimtį. 
nUL/lllAnlu Pasirūpinkit, kad kuodaugiausia 

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

Parūpinkite savo broliams dvasios maisto
Didžioji Rusijos Revoliucija atidarė 

kelią Amer. laikraščiams j Rusiją.
Rusijoj panaikinta cenzūra ir valia 

skaityti socialistiškus raštus.
Kas turi savo giminių ir draugų Ru

sijoj, padarykit jiem dovaną,

Užrašydami “Laisvę

iš-

.<«XXi5.5f?.eXX!>. 5^<*XX5v$&(

Jūsų broliai ir seserjs ištroškę tiesos 
žodžių.

“Laisves“ prenumerata Rusijoj me
tams — $3.50; pusmečiui — $i.75.

- - --AaMMia i n 11«i-............................

Telephone 19bU Greenpoint ’

Dr. H. Mendlowitz
371 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, I 
o ypač mano special©

tai moterų ligos.

Gerai įsitemykit adresą:
DR. H. MENDLOWITZ

271 Berry St., Brooklyn,N.Y. į
• Kampas So. l-mos gatvės. •

183 Roebling St. Brooklyn, N.Y.

ĮREUMATIZMAS
! Naminė gyduolė, kurią pa

taria vartot tas, kuris 
išsigydė.

Pa vasary j 1893 m. mane smarkiai 
kankino Reumatizmas. Kentėjau la
bai sunkiai, ir tik tas gali įsivaizdin
ti, kuris sirgo, daugiau kaip tril ' 
metus. Bandžiau įvairias gyduoles, 
daktarą paskui daktarą, bet pagelb® 

'buvo tik laikina. Ant galo radau gy
duolę, kuri mane visiškai išgydė it 

. daugiau neabsikartoja. Aš galiu nu
rodyti daug ypatų, kurios sunkiai 
kentėjo ir reumatizmas buvo visai 
apėmęs, bet šios gyduolės mane iŠ* 
gydė. Aš noriu, kad kiekvienas ken
čiantis nuo reumatizmo, kokioj nota 
formoje, pabandytų šitos pastebėtinos 
spėkos. Nesi iv k nei cento, tik pri- 
siųsk savo pavardę ir adresą, o ai 
prisiųsiu jas išbandymui.

Po suvartojimui, jeigu tos gyduolių 
pagelbėjo nuo Reumatizmo, tada gali 
prisiųsti tik vieną dolerį. Turite su
prasti, kad aš nenoriu jūsų pinigų, 
pakol jūs nebūsite pilnai užganėdinti. 
Ar tas neteisybė? Kam kentėti, jei
gu galima pasigelbėti be jokių iškal

bių. Neatidėliok, bet rašyk tuojau®, 
j MARK H. JACKSON, No. 483 D. 
J Gurney Bldg.. SYRACUSE, N. Y, 

Mr. Jackson atsakomybėj. Auf 
čiau minėtas paskelbimas teisingas. 
Pub.
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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.

“Laisves” administracija 
jau keliatai desėtkų lietuvių 

pasiuntė į Petrogrado val
dišką banką. Taigi visi 
kreipkitės į “L.” Administ
raciją, o ji jums patarnaus 
kopuikiausia.

Money Orders visuomet 
išrašykite ant “Laisvės”var- 
do ir parašykite laišką, nu* 
rodant vardą, pavardę, kiek 
turite metų, tėvo ir motinos
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PERSKAITYK TUOJAU!
R. G. INGERSOLL’S

KNYGA

VELNIAS
vertB

FERDINAND de SAM06ITIA

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

Kaina 20 Centai

183 Roebling St., Brooklyn, N.Y.
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prikišt

ir daugybė kitų.

PAJIESKOJIMAI
8

t.

Jieškau 
Freyero ir 
merickitės, 
čio pavieto.

R EIK A LING A M ERGINA.
Reikalinga mergina ar moteris prie 

vaikų dabojimo. Atsišaukite šiuo ad
resu:

A. Kiemenas 
East Side Plantation, Bloom field,Conn. 

(79—81)

Bell Phone, Dickinson 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus • 
1210 S. Broad Si, Philadelphia, Pa. 
Physician and Surgeon (lietuvis gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs* Indianos 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy
ro, moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
Ofiso valandos: 9 11 rito. 21 po plot. 7-9 

5^ vakaro. Nedeliotns; 9-11 rito 1-4 popiet.

25 ir 35c.
$1.00
$1.00
$1.50

50c. ir 75c.

Tek 2372 Greenpoint

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pijanus.

■tV

CHORAMS!
k

1

ir

Pristatom j namus ir toli
mas apielinkes, Jersey New 
York, Central Broklyn, Maa- 
peth, ir tt.

MACYS&MARCIN 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

Tarpe Driggs ir Bedford *ve*e« 
Brooklyn, N. Y.

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

JOSEPH LIPMAN, M. L
Specialistas moterų ligų 

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

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzamihavimas DYKAI. Męs ilt 

riame ir pasakome visas ligas ir pa 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusio* 
ligoniams parūpiname vietą, kol 
dosi. Reikalui esant, kreipkitės, naf 
apžiūrėsime ir duosime priettlišk. 
rodą. Patarnavimas visai pigus. Nt 
užmirškite mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
Vienas ofisas: 314 E. 501 h St., 
Antras Ofisas: 1945—7th Avė., 

arti 117th St., New York Cit

UIETINtfC laikus, atsiminkite moterųwlJEillIlluM buntus pereitą žiemą, atsi-
Paskalų leidėjai.

F. Mąsiulevičius, “Garso” 
duonkepyklos savininkas, 
praneša mums jog jisai gir
dėjęs Pociūno krautuvėje 
pasakojant, būk “Laisvė” 
imanti didelius pinigus už 
išpildymą blankų, kuriuose 
prašoma paliuosuoti nuo ka
reiviavimo. Panašias šne
kas paleido piktos valios 
žmonės. Paskalų leidėjai sa
ko, kad nuo tūlo Dalinkevi- 
čiaus “Laisvės” red. prašius 
net $30.00.

Šiuomi pranešame, kad tai 
yra besąžiniškas ilgaliežuvių 
išmislas, leidžiamas, kad už
kenkus “Laisvei.”

Tegul visi žino, .kad nei 
“Laisve”, nei jos redaktoriai 
niekuomet ir niekados neuž
siėmė ir neužsiima jokių 
blankų užpildymu.

“Laisvės” ofise męs duo
dame vietos Lietuvių Lega- 
lės Pagelbos draugijos atsto 
vui, kuris padėjo ir padeda 
nesukalbantiems angliškai 
lietuviams išpildyt paliuosa- 
vimo blankas, padeda susi
šnekėti su boardais ir šiaip 
jau teikia juridinių patari
mų. Kad ta pagelba yra le
gale ir reikalinga, jau aišku 
iš to, kad kartą į “Laisvę” 
atsilankė vieno exemption 
board’o narys ir prašė, kad 
lietuviai inteligentai teiktų 
patarimus ir vertėjus nesu
kalbantiems angliškai. Už 
tą pagelbą draugija ima vos 
$1.00.

Taigi, dabar matot, kokių 
melagių esama! Jeigu kas 
išgirsite leidžiant panašias 
paskalas, praneškit “Lais
vei” šmeižikų vardus.

minkite gaįvekarių darbi
ninkų streiką!

Męs patariam visiem lie
tuviam balsuot už draugą 
Morris Hilląuitą. Balsuoda
mi už jį, jūs balsuosit už tai, 
kad patįs žmonės valdys 
New Yorką.

2 d. spalių, svetainėj po 
No. 27 Hudson Ave., C. Buo< 
oklyn, bus prakalbos L. S. S. 
83 kuopos. Pradžia 7 vai. 
vakare. Visi vietos ir apie- 
linkių lietuviai atsilankyki
te. Rengėjai.

Neseniai New “Yorko pat
riotai pradėjo kovą su kal
bėtojais, kurie kalba ant 
gatvių. Atrasta, kad tie 
kalbėtojai, .būk esą išdavi
kai. Susitvėrė net tam tik
ros vigilantų rotos, kurios 
visais galimais būdais ardė 
mitingus. Daugiausia nuo 
to nukentėdavo socialistų 
mitingai.

Valdžia, apskelbusi kovą 
gatvės kalbėtojam, pasišau
kė sau į-talką grand jury ir 
prašė, kad grand jury ap
kaltintų “išdavikus? ’

Bet dabar paaiškėjo, kad 
grand jury nenori
savo pirštų prie to dalyko. 
Grand jury nenori susiau
rini žodžio liuosybę.

DR. KOLER
628 Penn Avė. Pa.

PIRMA '
LIETUVIŠKA APTIEK A LAWRENCE 

IR APIELINKEJ

i V

yra 
lie

Pittsburgh,

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

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

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

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 stiprin- 
rintojas 50 ir $1.00. w>»*-;*»«***

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

Mūsų aptieki) j galima gaut visokių gyduolių, kurių surašą iš palies čia paduodant:

4 d. spalių, Sokolų Svetai
nėj, bus susirinkimas L. M. 
P. S. A. 1 kuopos. Pradžia 
8 vai. vakare. Visos narės 
malonėkite atsilankyti.

Iz. Jakimavičiene.

.Lietuvių Labo Bendrovės 
susirinkimas bus ketverge,4 
d. spalio (October), 1917, 
Palace Hall, 93 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 8 
vai. vakare. Malonėkite vi
si nariai atsilankyti, nes tu
rime daug svarbių reikalų 
apkalbėjimui.

Sekr. G. Kudirka.

Darbininkai streiką laimėjo.
P. F. P. Co. darbininkai 

streiką laimėjo. Streikavo 
tik 5 dienas. Darbdaviai iš
pildė visus darbininkų rei
kalavimus, nes matė, kad su 
skebais darbą atlikt negalės.

Mat, kur vienybė, ten ir 
galybė. M.K.

Didelis smūgis Mitchel’iui ir 
jo šalininkams.

Primary rinkimuose ma
joras Mitęhell,kuris nori pa
tekti majoru ant antro ter
mino, baisiai pralaimėjo. 
Tas rodo, kad 6 d. lapkričio, 
kuomet įvyks New Yorko 
majoro rinkimai, Mitchell 
neturės pasisekimo.

Didžiuma republikonų pri 
mary rinkimuose atidavė 
savo balsus ne už Mitchell’į 
bet už Benettą.

Balsus išnaujo reikėjo su
skaityti ir paaiškėjo begali
nės suktybės Mitchellio nau
dai. Dabar, kada suktybės 
išsiaiškino, tai Mitchellio 
^balsai žymiai nukrito.

Dabar, kada pasirodė, kad 
Mitchellio valdžia esanti be
galo nepopuliariška New 
Yorke, nežinia, ar Mitchellis 
“runys” ant majoro, tačiaus 
išrodo, kad jisai visgi “ru
nys.”

Sumušimas primary rinki
muose majoro Mitchellio tu
ri svarbą visai Amerikai. 
Mat, New Yorko miesto val
džia esanti labai patriotiš
ka, labai karinga ir labai 
jau “kompanična” — viską 
čia valdo trustai. Majoras 
Mitchell — tai nelyginant vi 
sų karininkų žvaigždė. Už 
jo išrinkimą stojo visi seni 
politikieriai — gubernato
rius Whitman, senatorius 
Root, Roosevelt. Sako, net 
Wilsonas nori, kad Mitchell 
būtų išrinkta.

Ir ve tam šului užduotas 
didelis smūgis. New Yorkie- 
čiai parodė savo didelį neuž- 
siganėdinimą Mitchellio val
džia.

Mitchell, pastodamas ma
joru, daug ko žadėjo, bet 
nieko neišpildė. Buvo žadė
jęs, kad visos visuomenei 
reikalingos įstaigos ir įsta
tymai bus pačios visuomenės 
nuosavybėje, bet nieko neiš
pildė. Darbininkų klesai 
Mitchell visuomet buvo priėv

‘W-i

Ekstra kriaučių mitingas.
Kriaučių, preserių ir mer

ginų A. C. W. of A. unijos 
skyrių įvyks ekstra mitin
gas panedėlyj, 1 d. spalio, 
1917 m., Tautiškame Name, 
ant 7:30 vai. vakare.

Malonėkite visi susirinkti, 
nes apsvarstymui yra pasta
tytas klausimas pakėlimo 
mėnesinių mokesčių.

Komitetas.

Lietuvių Laisvės Dr-stės 
12 metinis balius bus Suba- 
toje, 6 d. spalio (October), 
1917 m., Tautiškame Name, 
101—103 Grand St., Brook
lyne. Pradžia 6:30 vai. va
kare. Muzika prof. A. Šu
kio. Įžanga vyrams 25c., 
moterims 15 c., draugysčių 
nariams 15 c. Padėjimas 
drapanų dykai.

Pirmas didelis spektaklis.
Dramatiškosios Dailės 

Draugija, po vadovyste ar
tisto A. Vitkausko, subatoje, 
6 spalio (October), McCad- 
din svetainėje, atidarys šio 
meto teatralį sezoną. Sezo
nui atidarant, statomas 
naujas, ką tik išverstas, vei
kalas vieno iš garsiausių 
Rusijos dramaturgų L. An
drejevo “Mūsų gyvenimo 
dienos”. Veikalas yra labai 
užimantis ir indomus. Šia
me veikale pamatysite ir 
dramą ir komediją, išgirsite 
studentiškas revoliucijos 
dainas ir muzikę. Kadangi 
brooklyniečiams pasitaiko 
proga pamatyti pirmiausiai 
šį veikalą, tai turi kuoskait- 
lingiausiai atsilankyti ir pa
žiūrėti “Mūsų gyvenimo die
nas”. Pradžia lygiai 8 vai. 
vak. Po lošimui bus šokiai.

Nepraleiskite progą pa
matyti šį veikalą. Kr.

3 d. spalių, Palace Hal 
svetainėj, 93 Grand St., bus 
diskusijos L. S. S. 19 kuo- 
posx Tema: “Ar gali darbi
ninkams suteikti naudą 
Liaudies Taryba?” Pradžia 
8 vai. vakare. Kviečiame 
koskaitlingiausiai atsilanky
tu Rengėjai.

Pajieškau Aleksandro Tutliaųs, 
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)

Jieškau draugų 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).

TIKRA IR TEISINGIAUSIA
APTIEKA

Jeigu jums reikalinga kokia nor? 
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: a

Nuo prakaitavimo kojų 50 ir 75 c 
Nuo nuospaudų ant kojų 
Plaukų stiprintojas 
Pleiskanų naikintojas 
Nuo reumatizmo 
'Vidurių valytojas

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

Aptieka atdara dieną ir naktį 
Su visoms rodoms kreipkitės:

Lietuvis aptickorius ir savininkas
F. KUDIRKA.

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

lių kiek tik norite.

.... 75c. 
50c.-$1.00 

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

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

Gyvasties Balsamas .. 
Nervų stiprintojas ... 
Vaistas nuo vidurių .. 
Nuo Kosulio ............... .
Nuo gerklės skaudėju.'. 
Skilvinės I'roškos.........
Pigulkos dėl Kepenų . 
Nuo galyos skaudėjimo
Nuo kojų nuospaudų .. 10 ir 
Nuo dantų gėlimo ...............
Nuo peršalimo .....................
Plaukų Stiprintojas .. 25c. ir

Puplaiškės dėžutė .................
Bezdai, dėžukė .....................
Liepos žiedai, dėžukė .........
Ramunei, dėžukė .................
čcmeryčiai, dėžukė .............
Imbieras, dėžukė ...................
<^obreliai, dėžukė .................

Taipgi daugybė kitokių

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

pusbrolio Konstantino 
pusseserės Marijonos De- 
Suvalkų gub., Naumies- 

Meldžiu atsišaukti. 
A. Bastis

154 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

* $1.00 ANT 
savaites

CHORAMS PAMOKOS.

Komp. Mikas Petrauskas, važi
nėdamas su koncertais po lietu
vių sėdas, darys chorams pamokas, 
kiekvienai progai pasitaikius. 
Lekcija 10 dol. Lekcija — pamo
ka tęsis apie 2 vai. laiko. Susi
žinoki!:

MIKAS PETRAUSKAS 
395 Broadway, So. Boston, Mass.-

DIDELA PROGA

DEL VYRU NUS1LPNEJISIU 
ANT LYTIŠKU ORGANU

Linimentas arba Expelleris 35c. 
Anatharynas plovimui .........  25c.
Nuo kirmėlių ......................... 25c.
Dėl išvalymo soliterio ........ $3.00
Kraujo Valytojas ............... $1.00
Del lytiškų ligų .......... 50c-$1.00
Nuo reumatizmo ........ 50c-$1.00
Nuo kojų prakaitavimo ... 25c. 
Gydanti mostis .................... '. 50c.
Antiseptiškas muilas .............  25c.
Antiseptiška mostis "25c-50c-$l .00 
Nuo dusulio................... 50c.-$1.00

Proškos dėl dantų ...
Nuo kosulio dėl vaikų 
Kastorija dėl vaikų . 
Nuo viduriavimo ....
Kraujo Stiprintojas .... 50c.-$1.00
Gumbo lašai ............... 50c.-$1.00 f
Nuo plaukų žilimo....... 50c.-$1.00 I
Blakių naikintojas 
Karpų naikintojas 10c.

LIETUVIŠKOS GYDUOLES.
losuklė, dėžukė .. . 
Cincibiras, dėžukė . 
Trukžolės, dėžukė . 
Gumbažolės, dėžukė 
Mėtų, dėžukė ..... 
Šalavijų, dėžukė .. 
Cinamonų, dėžukė

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

Brelukų, dėžukė ................... 25c.
Kmynų, dėžukė ..................... 25c.
Safronų, dėžukė ................... 25c.
Anižių, dėžukė ....................... 25c.
Apynių, dėžukė......................... 25c.
Kraujo valytojas ................. 11.00

gydančių žolių galima gauti mūsų aptiekoje. (Jatul’s) Tab. Tonic Comp. 
$1.00, dėl kraujo ir abelno stiprumo (Jatul’s) “In Terra“ Bitters Tonic $1.00. Tas vaistas yra stiprintojas 
sistemos, nuo įvairių skilvio ligų ir skonį duoda prie valgio. Už 12-ką bonkų $9.00, už 6 bonkas $5.00, už 
vieną $1.00.

Vienas iš kasdieninių vaistų: Gyduolė nuo kosulio užaugusiems: po 25c, 50c ir $1.00. Vaikams nuo 
kosulio — 25c ir 50c.

Vietiniai lietuviai su receptais ateikite pas mus.

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

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

Jums reikalingus daiktus persiusime per expressą.

CHORO VEDĖJAS.
Greit reikalingas choro vedėjas, ku

ris galėtų atsakančiai vesti. Taipgi 
pas mus galima gauti ir kitokių už
siėmimu. Dėl žinių kreipkitės:

K. KASPARAITIS
305 Prospect St.. Binghamton, N. Y. 

(79—81)

Jeigu nori gerai^išroayti,—pirk 
skrybėles

“Manhattan Hat”
KAS PADARE DIEVUS? jos 

žinomos 
kaipo 

geriau
sios.

didelį pasirinkimą
todėl męs

Turime labai 
rudeninių skrybėlių, 
galime pritaikyti kiekvienam pa
gal jo skonį ir norą. Ateikite ir 
persitikrinkite.
• Męs žinome, kad busite pilnai 
užganėdinti musų pritaikymu Ir 
prieinama kaina. Taipgi turime 
didžiausį pasirinkimą vaikams 

skrybėlių. •

Manhattan Hat Stores
Brahma, from an idol in the Indian Museum.
(Brahma, Dievas yra visų dievų Tčvas.)

KS VARBIAUSIEJI faktai šioj kny- 
goj randasi paimti iš Mytholiogijų, 

Encyklopediškūjų žodynų ir aštuonių Bib
liją. Knyga su keturiolika galingiausių 
Dievų paveikslų:

1. Trįs šv. Panelės Nekalto prasidė
jimo. Nekurį yra net ir už karlienę dan
guje.

2. Kiekviena nekalto prasidėjimo 
Dievaite, yra kokio tai labai galingo 
Dievo sesuo, pati ir motyna vaikų.

3. Tris galingiausi Dievų Sunai. Kai 
po išganytojai ir atpirkėjai svieto.

4. Kiekvienas Dievas giriasi kad jis 
svietą sutvėrė ir pats savę pasidarė.

5. Paveikslas pirmo žmogaus ir jo 
moteriškės. Kurius žydų Dievas Jaho- 
veh, padarė ant savo išveizdos.

Knyga: 5x8 32 puslapių. Kaina 15c.
Perkupčiams, petlioriams, agentams ir 

šaip pardavinėtojams duodama geras nuo
šimtis. Ant pažiuros nesiunčiama niekam. 
Atsišaukite žemiau nurodytu adresų.

Gyvenanti prie fanatikų ar neištiki- 
mų^monių, privalo prisiusi 5c. Extra 
dėlei knygos apsaugojimo, kad kiti 
nepasisavintų kada bus prisiųsta.

RUTKAUS SPAUSTUVE
P. O. Box 1233, DETROIT, MICH.

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

Abi krautuvės Brooklyne.

Nusipirk “Vokiečių kareivio kares atsiminimai

Aš, Alena Kostovska, šiandien pasirodau visai 
Publikai Akyse

luini’'"________ _______......——

Prlslunsklte mums tik 50c.
Nusllpnejle ant lytišku organu vyraL 

kaip tai ncrvlu, paliks Išgydyntl ant visa
dos per vartojimu, gyduolių NOVO. Tai 
yra, galima pasakyti, eudaune gyduole, 
kurios Išgydo jau tukstangius vyru ser
gančiu lytiškoms ligoms. Jei esate ser
ganti ant lytišku nusilpnėjimu, kad ken
kia Jums betvarke nervlu, kad nustoet 
vyriškumą, kad esate nusilpnejeslam 
padŠJimę, šaltos rankos arba kojos, galvos 
sopėjimai, užkotejlmal viduriu, novirlnl- 
mal skilvio, Inkstu liga arba kitos ligos 
Suslęs, nemielus sapniai, baime sutikti 

monlus, kaip tai daro nokurie, pallkste 
Igydynti per vartojimą gyduolių NOVO 
jyduoles tas 1 trumpa laika padarls jus 

sveikais, tvirtais ir laimingais, tada gi 
galima bus nauduotls gyvenimu Ir jo 
ypatlbems. Del atydos. Idant pertikrinti 
jus apie tai, kad NOVO gyduoles tą pada
rls, igslunsme jums DYKAI-kompletifiką 
kursą tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu, 
kada gi prlslunste mums savo antrašą ir 
pavarde, taip gi sykiu 50o krasos ženkle
les arba sidabru del apnrtokejima lieKu 
persiuntimą. Malonėkite atkreipti atydą 
ant to. kad tai nėra maža - degute, bet 
komletigkas kursas igslgydymul, užtekti
nai ant 15 dienu, labai tanke yra Užtekti
nai igslgydymuL Ta proga yra vien 
evarbia ant ttųtnpo laiką, /Rašykite mums 
neatldeltoklte, taip-gi praneškite kokiam 
laikrašti skaltite ta apgarsinima ir meą

J. A. KATKUS
Užlaikau visokių knygų ir kitokį; 

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

Krautuvė atvira nuo 7 iš ryte Ik 
12 vidurnakčio.

Toliau gyvenantieji galit kreipti’ 
laišku šiuo adresu:

J. A. KATKUS
2204 Forhe* . Pittaburgk, P«

-.. -M..,.... .. .....

girnas vidurių. Diegliai suimdavo p© 
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. Galim* 
gauti aptiekose, o kur negali gauti, 

kreipkis į

SALUTARAS CHEMICAL 
INSTITUTION

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

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

NAUJOS KNYGOS.
a imtsBMrMBUHM mi'jiowerjwwwtwo.i 

4» Tetapk*** III GreenpeieL
Daktaras J. MISEV1ČB

Specialist** fiirdie* Ir 
Pinčių Uit-

Nae 12—2 po piet
Kho 6—• vakaro.

m BEitRY STRIKT 
BROOKLYN, N. Y.

pateigta uoo 1902 m.
■■

16 lietuviškų šokių, himnų ir t. t. 
dėl visos orkestros 10 knygų $4. Dėl 
Beno 10 knygų, 20 lietuviškų rinki
nių, šokių maršų ir t. t. $4. Dėl 
Piano arba vargonų 18 lietuviškų vei
kalų $1 Knyga išsimokinimo notų 
lietuviškoj kalboj be mokytojo $1.50 
parduodu už $1.00 ant visokių instru
mentų arba dainavimo 8 lekcijos.

G. A. BARONAS

> '■ ■ >- \ ethfi.., . - e4 -'.*

linorn ^YRŲ mokintis lYvlKcllllIgd. barbeno amato. 
Darbą gausi visada. Reika
lauk informacijų.

•Nossokoff’s International 
Barber School, 1202 Penn

“*jAve., Pittsburgh, Pa.

1769 S .Halsted St
Chicago, HL

Tel. Canal 6417

NUSTOS GALVOS SKAU
JEIGU NEŠIOSI AKI

IŠ daug atsitikimų, akių nu 
mas, yra pamatinė priežastis gal 
skaudėjimo, neuralgijos ir dau 
kitų nerviškų ligų.

Išegzaminuok savo akis.
DR. M. FREEMAN

{ (Akių specialistas) 
Atsiminkit numerį: 611 Gi 
tarpe Lorimer ir Leonard St., .......

Brooklyn. N. Y




