
Ar skaitei knygą “Vokiečių 
Kareivio Atsiminimai?” Jei
gu ne, tuojaus nusipirk iš 
“Laisves” Redakcijos.

Ateinančiuose rinkimuose 
visi ‘Laisves” skaitytojai 
balsuokite už socialistų par
tijos kandidatus.
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Kerenskio valdžia nepasiduosianti.
Rusijos ambasadorius iš 

Washingtono pranešė, kad 
dabartinė Rusijos valdžia 
nepripažįstanti jokių kitų 
valdžių, apart savosios, iki 
nebus sušauktas įsteigiama
sis seimas. Iki tol niekam 
valdžios neperduosianti.

Toliaus ambasadorius pra 
neša, kad dabartinė Kerens
kio valdžia nesitarsianti su 
bolševikais ir jų neįsileisian- 
ti į ministeriją.

Jeigu pavyksią suareštuo
ti Leniną, tuomet jį teisią, 
kaipo kriminališką prasikal
tėlį.

UŽTARIA M. GORKĮ.
Kada Maximas Gorkis pa-' 

bėgo iš Rusijos, tai nuva-1 
žiavo į Italiją ir apsistojo

Vokiečiaibombardavo Londoną
KETURI VOKIEČIŲ OR
LAIVIŲ ESKADRONAI 

UŽPUOLĖ ANT 
ANGLIJOS.

GENEROLĄ GURKO IŠ
TRĖMĖ Iš RUSIJOS.

k Buvusį Rusijos pietvaka
rinio fronto komandierą ge
nerolą' Gurko buvo valdžia 
ištrėmus į Sibirą. Dabar 
gi jį ištrėmė ir iš Rusijos.Iš 
Archangelsko laivu išvažia
vo į Angliją.

Gurko buvo ištremtas į 
Sibirą už tai, kad slapta bu
vusiam carui siuntė laišką, 
išreikšdamas savo ištikimy
bę ir-pasižadėjo jį gelbėti.

džia ir liaudis žinojo, kad jis; 
politiškas prasikaltėlis, todėl 
leido jam ten apsigyventi. ' 
Sugrįžęs M. Gorkis į Rusiją,« 
pritarė bolševikams. Ir štai, 
kada kapitalistų spauda 
pradėjo šlykščiausiai rašyti 
apie bolševikus, o'pastarieji ( 
pasmerkė talkininkus ir sy
kiu Italiją už tolimesnį ka
rės tęsimą, tai Italijos pat
riotai, išgirdę, kad ir M. 
Gorkis prisideda prie bolše
vikų, pradėjo piktintis. Tuo
met žymus dramaturgas R. 
Bracks, kuris ypatiškai su- 
sipažinsta su Gorkiu, ėmė jį 
ginti. Jis netiki, kad Mak
simas Gorkis priklauso prie 
bolševikų ir užsipuldinėja 
ant Italijos, kuri jį priglau
dė.
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Paveikslėlis parodo lietuves moteris, esančias lageryje Holzminden, Vokietijoj.

Popiežius sutinka su socialistais

j 1 d. spalių keturi vokiečių 
i orlaivių eskadronai vėl pasi
rodė Anglijos pakraščiuose.

I Orlaiviai buvo išsidalinę į 
keturias atskiras grupas ir 
nekurie jų pasiekė Londoną, 
ir pradėjo mėtyti bombas.

Šimtai Anglijos kanuolių 
ėmė šaudyti į padanges ^šau
dymas tęsėsi pustrečios va
landos. Iš viršaus šrapne
liai, kaip lietus, krito ant vi
so Londono.

Gyventojai slėpėsi į skie
pus, požeminius tunelius ir

TURKESTANE DIDELĖS 
RIAUŠĖS.

Turkestane (Rusijoj) vėl 
iškilo revoliucijinis judėji
mas. Generolą Čerkesą, ka
rinio apskričio komandierą, 
kareiviai gerokai apkūlė. 
Laikinasis revoliucijinis ko
mitetas visą valdžią paėmė į 
savo rankas. Kitų dalių du 
pulkai irgi prisidėjo prie su
kilėlių.

Vidaus reikalų ministeris 
praneša, kad tas sukilimas 
neesąs pavojingas ir kad 
greitai būsiąs numalšintas.

ATEIVIUS, TUO TARPU 
NEIMS Į KARIUMENĘ.
Kadangi nepiliečių ėmi

mas kariumenėn yra prie
šingas tarptautinėm teisėm, 
tai Washingtono valdžia, 
bent ligi Kalėdų, neimsianti 
kariumenėn nepiliečių.

Tai yra ęyarbus ateivių 
laimėjimas.

SUSTREIKAVO KAPINIŲ 
DARBININKAI.

Duobių kasėjai Bostono 
kapinėse sustreikavo, reika
laudami $3.00 į dieną.

Buvo sunku gyvent, bet 
dabar bus sunku ir mirt.

REVOLIUCINIS SPAR- " 
NAS FRANCUOS SO

CIALISTUOSE 
SMARKIAI 

AUGA.
' Francijos socialistai vėl 

t ateina į priešakį. Jie pra
deda atgaut savystovybę.

Šiuomi laiku atsibūna su
važiavimas Saine distrikto 
socialistų, o 7-8 d. spalių į- 
vyks visos Francijos socia
listų suvažiavimas mieste 
.Bordeaux.

Kairysis sparnas Franci
jos socialistuose (zimmer- 
waldieciai) smarkiai auga. 
Kairieji dar priguli prie 
bendros partijos, bet patrio
tiški socialistai juos jau ren
giasi mest laukan.

Saine distrikto suvažiavi- 
- me socialpatriotai (valdžia 

palaikanti socialistai) turė
jo 109 balsus, viduriniai so
cialistai (jie eina už taiką 
rusų revoliucijos pamatais) 
turėjo 98 balsus, o kairieji 
20.

Tuo būdu viduriniai su 
kairiaisiais išvien sudėti jau 
turi didžiumą Francijos so- 
cialistų partijoje.

/ Šiuomi laiku visi Franci- 
» jos socialistai stoja už daly

ki vavimą tarptautinėj konfe- 
rencijoj Stockholme.

Nuo pradžios karės Fran
cijos socialistai buvo pada
rę didelę klaidą be jokios a- 
todairos remdami kapitalis-

KALĖJIMŲ, KALĖJIMŲ 
DAUGIAU!

Laikai ir papročiai, kurie 
seniau buvo Rusijoj, dabar 
prasideda Amerikoj.

Kalėjimų neužtenka dėl 
kalinių! Kalėjimai kupini 
ir reikės naujų budavoti.

Tai liūdna, bet tai yra tei
sybė. Raymondo gatvės ka
lėjimas Brooklyne kupinas 
—jau vietos nėra. Long Is
land City, N. Y., kalėjimas 
kupinas, Blackwell Island 
kalėjimas perpilnas, Tren
ton federalis kalėjimas irgi 
persipildė.
Well — naujų kalėjimų rei

kia, ponai “liuosybės kovoto
jai.”

New Yorke išeinantis lai
kraštis “Evening Sun” pa
talpino sekančią telegramą:

“Rymas, 2 d. spalių. — 
Popiežius Benediktas, ma
tomai, bando surasti para
mą tarpe liaudies kariaujan
čių, nes valdžios nepaiso į 
jo išleistą notą, kviečiančią 
prie taikos.

“Labai žingeidus apsireiš
kimas, kad Vatikano oficia
liam organe “Ossevato Ro
mano” įženginiame straips
nyje, kuris, veikiausia, buvo 
užgintas ir paties popie
žiaus, apart kitko pasakyta:

palaikyti Italijos ir kitų sa
lių socialistus ant tiek, ant 
kiek jie stengiasi apsaugoti 
demokratiją ir konstitucio- 
nines teises įstatymų bū
dais.”

Rymas, 2 d. spalių. —šian
dien popiežius įteikė Britani 
jos ambasadoriui kopijas 
Vokietijos ir Austrijos atsa
kymo į jo pasiųstą taikos 
notą. Prie tų kopijų popie
žius deda neilgus savo paaiš
kinimus.

Iš LIETUVOS.

KARIUMENĖ
Ligi 1 d. lapkričio naujoji 

nacionalė kariumenė, skai
čiuje 687,000 bus jau visa 
lageriuose.

Už savaitės - kitos pradės 
egzaminuoti likusius užsire
gistravusius vyrus.

eitais metais metęs bombą į 
karinę demonstraciją San 
Francisco, tai iš New Yor- 
ko važiavo 100 delegatų pas 
gubernatorių, kad jis neiš
duotų Berkmaną. Minėti 
delegatai atstovavo pusę mi- 
liono organizuotų darbinin
kų. Hillquitas ir kiti įžy
mesnieji advokatai prirodi
nėjo gubernatoriui, kad Ca
lif orni jos valdžia neteisin
gai nuteisė Mooney ir svar
biausias liūdininkas, kurio 
parodymais teismas išnešė 
mirties bausmę, dabar sėdi 
kalėjime už neteisingą pri- 
siegą ir kad Berkmaną ne
kaltai nori įpainioti į tą by
lą.

Gubernatorius išklausė 
delegatų ir pasakė, kad Ber
kmano išdavimą atidės ne- 
aprybuotam laikui, o tuo 
tarpu pareikalaus iš Califor- 
nijos valdžios visą materia
lą, kuriuo pasiremiant kal
tina Berkmaną. Kada per
žiūrės tą materialą, tuomet 
išneš galutiną nuosprendį,ar 
išduoti jį, ar ne.

Jąutei, kaip ta jaunoji kar
ta pradeda gyvuoti; jautė 
tatai ir sodiečiai. Užklau
sus man vieną kartą, mote
rėlės atsakė: labai gražu ir 
labai linksma. Tamistėle, 
kad tik Dievulis duotų, kad 
ir toliaus taip gražiai galė
tų mokinties!

Liepojaus miesto vąldžia 
skatina daržovių auginimą. 
Kad sodintų daugiau daržo
vių, Liepojaus miestas nuta
rė paskirti dovanų: nuo lie
pos mėn. iki rudens dalins 
dovanas už geriausias dar
žoves. Tame lenktyniavime 
gali dalyvauti visi Liepojaus 
gyventojai, kurie sodina 
daržovių miesto apskrityje. 
Dalins štai kokias dovanas: 
daržininkams: viena dovana 
150 markių, antra 100 mar-Įir vieną pašovė, 
kių ir trečia 75 markės. Ki
tiems asmenims: dvi dovani įvo didžiausioj baimėj, 
po 75 markes ir trįs dova-( 
nos po 50 markių. Daržinin
kų mokykloms trįs garbės 
dovanos, šalę to kiekvienas 
apdovanotas gaus paminklo 
ženklą. Ketina duoti ir me
dalių paminklui už geras 
daržoves. — Daržų savinin
kams įsteigė mieste pasita
riamąją vietą.

(“Dabartis”).

Du orlaivių eskadronu, ne 
paisant į šaudymą, visgi da- 
sigavo Londono tą dalį, kur 
gyvena aristokratija ir pra
dėjo mėtyti bombas. Ka
dangi naktis buvo šviesi — 
mėnesiena, tai orlaiviams 
gerai buvo ir bombas mėty
ti.
Orlaiviai buvo išanksto pa

stebėti, todėl žmonės spėjo 
pasislėpti. Jau 7 vai. auto
mobiliai ir dirbtuvės staugė, 
kiek galėjo duodant gyven
tojams ženklą, kad artinasi 
pavojus.

Oficialiai valdžia praneša, 
kad užmuštų esą 9 ir 42 su
žeistų.

Anglijos orlaivininkai su
naikino du vokiečių orlaiviu

Kaune reikia Uuoties įskie
pyti rauples. — Priverstinas 
skiepijimas truks iki birže
lio 30 dienos ir bus be už- 
mokesnio. Skiepija pirma
dieniais po pietų nuo 3 va
landos, policijos gatvėje 8 
name. Kas liki birželio 30 
dienos nebus įskiepindinęs 
rauplių, tą paskui skiepins 
varu, ir turė^dą^ užsimokė
ti už įskiepi Jnną/Tokius pa- 
baus dai’ atėmimu keliato 
duonženklių. Nereikia veng
ti skiepijimo, nėsa tai yra 

Popiežius pilnai sutinka gera įmonė nuo rauplių, ar-
* ba nors palengvina ligą. To
dėl jau savo paties ir šeimy
nos gerovės dėlei reikia bū
tinai skiepindinties.

Reikia atiduoti kiaušinių. 
Kauno miesto ir apskričio 
vištų savininkai, sulyg Kau
no miesto viršininko įsaky
mo, nuo kiekvienos vištos 
privalo atiduoti po du kiau
šiniu į savaitę, nunešdami 
paskirton vieton, kame už
moka po 12 fenigių už kiau
šinį. Kas atiduos ne tikrą 
skaičių kiaušinių arba ati
duos senus, tokį gali pabaus
ti, ir gali atimti iš jo vištas 
be užmokesnio.

Mokyklų padėjimas Aly
taus apskrityje. Lietuvis ku
nigas iš Alytaus apskričio 
nupiešia mums štai kokį ma-

■ lonų vaizdą apie mokyklų 
klestelėjimą savo apskrity-

; je: Gegužės 1 dieną šių me-
■ tų daugumoje vietų kaimų 

mokyklose užsibaigė moks
las. Vokiečiams užėjus, per 
dvi žiemi laisvai pasimokino 
daug vaikučių. Daugų pa
ra])! joje prie rusų tebuvo tik 
keturios mokyklos, jąsias te
lankė tik kokiu du šimtu 
vaikų. Dabar gi per šiedvi 
žiemi buvo 21 mokykla ir 
jose mokinosi savo prigimta 
(lietuvių) kalba, 720 vaiku
čių. Žmonės, nors ir labai 
karės nuvarginti, su noru 
leido savo vaikučius mokin- 
tiesi. Žiemą visose mokyk
lose buvo kalėdų eglutės,kur 
susirinkę tėvai su džiaugs
mu klausėsi, kaip jų vaike
liai kalbėjo eilutes, giedojo 
giesmeles ir linksmai žaidė.
Buvo ir tokių vietų, kur vai
keliai vaidino inprovizuotų 
komedijėlių,; Malonu buvo , 
lankyti tokie vakarėliai!
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ARGENTINOS GELŽKE- 
LIŲ STREIKAS TĘSIASI.

Buenos Aires, Arg., 3 d. 
rugsėjo. — Visuotinas gelž- 
kelių darbininkų streikas 
dar tebesitęsia. Miestas at
skirtas nuo viso pasaulio. 
Maistas baisiai pabrango ir 
jau to negalima gauti. Lai
vai iš uostų neišplaukia, nes 
nėra kam juos prilioduoti ir 
išlioduoti.

Valdžia, kolkas, dar neap
šaukia šalyje karės stovio.

PRANCŪZŲ ORLAIVIAI 
BOMBARDAVO KETURIS 

VOKIEČIŲ MIES
TUS.

Visą naktį gyventojai bu-

Tai didžiausias ant Agli- 
jos užpuolimas, kokis dar y- 
ra buvęs nuo pradžios ka-

150

ANGLAI ATMUŠĖ PEN
KIAS VOKIEČIŲ 

ATAKAS.
Londonas, 3 d. spalių. — 

Paupy Ypres vokiečiai buvo 
padarę penkias smarkias at
akas ant angių tranšėjų,bet 
visos likosi atmuštos.

Visame fronte eina smar
kus artilerijos mūšiai.

Po Verdunu vokiečiai
re dvi smarkias atakas, bet 
abidvi likosi atmuštos.

VOKIEČIAI PAKORĖ
RYGOS GYVENTOJŲ.
Sulyg pranešimo iš Petro

grado, vokiečiai, užėmę Ry
gą, pakorė 150 rygiečių, pri- 
klausančių įvairioms socia
listų organizacijoms.

PRIEŠKARINĖS VOKIE
ČIŲ DEMONSTRACIJOS.

Londonas, 3 d. spalių. — 
Čia gauta žinių, kad Vokie
tijoj, mieste Essene,kur ran
dasi Kruppo didžiausios ka- 
nuoljų dirbtuvės? buvo su
rengta milžiniška prieškari
nė demonstracija. Minia, ku
ri daugiausia susidėjo iŠ 
moterų, miesto valdybos iš
daužė langus, reikalaudama 
duonos, taikos ir sugrąžini
mo iš fronto kareivių.

Priežastis demonstracijos, 
—atsisakymas kanclerio Mi
chaelio paskelbti taikos išly
gas.

Pašaukta policija ir ka
reiviai numalšinimui sukilė
lių : Dvi moterįs sunkiai su
žeistos, daugelis suareštuo
tų. Judėjimas nenurimsta.

da-

SVARAS MĖSOS KAŠ
TUOJA RUSIJOJ 

5 RUBLIUS.
Neseniai gautame iš Rusi

jos laiške pranešama, kad 
svaras mėsos kaštuoja Rusi
joj 5 rublius, tuzinas kiauši
nių 1 rublis, svaras sviesto 
3 rubliai, čeverykai — 40 
rublių.

JAPONIJA NEDUOS TAL
KININKAMS SAVO 

LAIVŲ.
Talkininkai tikėjosi, kad 

iš Japonijos galės gauti ar 
tai pirkti, ar tai parandavo- 
ti laivų. Dabar Japonijos 
imperatorius išleido specialį 
įsakymą, kuriuomi uždrau
džia parduoti arba parauda
vo ti talkininkams laivus,pri
klausančius Japonijai. Šis 
įsakymas paliečia ir tuos lai
vus, kuriuos dabar Japoni
joj budavoja dėl talkininkų.

Prancūzų orlaiviai užsipuo
lė ant vokiečių keturių mie
stų, būtent Frankfordo, Hob 
lenzo, Trewes ir Stuttgardo 
ir mete bombas. Kiek žmo
nių užmušta, — nežinia.

ITALAI PAĖMĖ 2,019 AU
STRŲ NELAISVĖN.

Rymas, 3 d. rugsėjo. — 
Italijos generalis štabas 
praneša, kad jų kariumenei 
bėgyje paskutinių trijų die
nų pavykę paimti nelaisvėn 
2,019 austrų. -
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RUSIJOJ BUS NAUJOS 
PAČTOS MARKĖS.

Dabartinė Rusijos val
džia užsakė keturiems pie
šėjams nupiešti paveikslus, 
iš kurių galima būtų pada
ryti naujas pačtos markes.

VOKIEČIAI RENGIASI 
DARYTI UŽPUOLIMUS

TIK ANT RUSŲ 
FRONTO.

Kopenhaga, 3 d. spalių.— 
Majoras Maratas, žynius ka
rės kritikas, pranašauja,kad 
greitu laiku vokiečiai pada
rys generalį užpuolimą vien 
tik ant rusų fronto, ypatin
gai Rygos ir Jakobštadto a- 
pygardoj.

Vakariniame gi fronte
tik laikysis, kad atmušus a-> Yorko valdžia išduotų anar- 
takas. ■ chistų vadą Berkmaną, nes

Maratas sako, kad Ameri- jis esąs surištas su Mooney 
kos pasiųstoji kariumenė byla. Kadangi Mooney ta

po nuteistas mirtin pasire
miant neteisingais liudinin
kų parodymais, būk jis per-

labai mažą rolę lošia ir tal
kininkai iš jos menką pagel- 
bą gauna.

sią labai puikios.

BERKMANO IŠDAVIMAS 
ATIDĖTAS.

Calif orui jos valstijos val
džia pareikalavo, kad New

į?

DEMONSTRACIJOS 
PRIEŠ AMERIKOS 

VALDŽIĄ.
Petrograde bolševikai su

rengė didelę demonstraciją, 
kaipo protestą, prieš Ameri
kos valdžia už 
teisman A. Berkmano ir 
sinimąsi jį surišt su 
byla. Pirmiau Petrograde 
buvo demonstracijos ir 
prieš nuteisimą mirtin Moo
ney. Demonstracijoj daly
vavo ir rusų politiški emi« 
grantai, sugrįžę iš Ameri
kos. Jie savo prakalbose nu 
rodinėjo, kaip Amerikos ka
pitalistai elgiasi su darbi
ninkų vadais ir kokia čia 
laisvė del darbininkų.

Valdžia tikėjosi, kad bus 
demonstracija ir palei Ame
rikos ambasadoriaus namus, 
bet demonstrantai nėjo.

RYGOS FRONTE RUSAI 
STUMIA VOKIEČIUS 

ATGAL.
Petrogradas, 3 d. rugsė

jo. — Rygos fronte rusai 
palengva stumia vokiečius 
atgal. z Palei kaimą Spitei 
rusams pavyko užimti 1,000 
yardų vokiečių tranšėjų.



Marsas ir paleistuvystė
apžvalgos

Ir kiti laikraščiai niaujasi

geru. laip put aisirauu vu iiumų
Eselerkos savas organas.[torius nori įnėsti

Vieton
Nuo pat karės pradžios 

kalbama apie maisto kont
rolę, apie aprūpinimą ir be 
to sunkaus pragyvenimo 
vargingųjų klesų .

Prezidentas Wilsonas ir 
jo ministeriai taip daug ir 
taip gražiai šnekėjo apie tai, 
kad karės našta lygiomis tu
ri pulti ant turtingų ir bė
dinųjų.

O kokios pasekmės to vis
ko?

Kviečių trustas, anglių 
trustas, mėsos trustas, pie
no trustas ir kiti trustai 
kaip maudėsi, taip tebesi- 
maudo aukse, o biedniem 
žmonėms Badas Viešpats vis 
labiau klabena į duris.

Ir vėl pabrango mėsa,svie
stas, kiaušiniai, daržovės. 
Kurlink eina Amerika?

Socialistui profesoriui 
Scott Nearing’ui atvykus į 
New Yorką ir pradėjus ak
tualiai dalyvauti visuomenės 
politikoje, “New York 
World’as” pradėjo iš proto 
kraustyties.

Tam pono Wilsono orga
nui visur vaisdinasi išdavė
jų šmėklos. Prie išdavėjų 
“World’as” priskaito ir prof. 
Scott Nearingą, ypač todėl, 
kad jisai turi didelę įtekmę 
tarpe besimokinančios jau
nuomenės.

—Uždarykite mokyklų du
ris prieš tą agitatorių — 
šaukia “N. Y. World”.

Tas nesvietiškas “World’o 
dūkimas ar tik nerodo dide
lės ligos pradžią?
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Garsus anglų rasėj as Max 
Pemberton sako, kad karės 
dievaitis Marsas eina išvien 
su paleistuvyste.

Kanadiečiai ir australie- 
čiai tankiai daro sekamus 
užmetimus Anglijai: męs 
siunčiam jum savo geriau
sius sūnus, o kaip gi jūs el
giatės su jais. Nuo karės 
pradžios nėra labiau paleis- 
tuvingo miesto, kaip Londo
nas.

Jau taikos laike sifilis bu
vo nepaprastai išsiplatinęs,o 
dabar dalykai daug labiau 
pablogėjo. Dabartės paleis-

ir moters, kurie ligi 1914 m. 
užsilaikydavo žmoniškai,ka
rės laiku lyg kad pasiuto.

Motinos, kurios išlydėjo 
savo dukteris į Londoną,kad 
jos ten dorai duonos pelny
tus, kogi susilauks? Dau
guma jų dukrelių palydėjo 
dorą ir nekaltumą.

70% Anglijos kareivių ser
ga lytiškom ligom. Iš Ame
rikos Washington© praneša, 
j ag valdžia labai susirūpinu
si tuomi, kad ir tarpe Ame
rikos kariumenės neišsipla
tintų veneriškos ligos.

Valdžia siunčia Francijon 
tam tikrą specialistą Ray
mond Fosdiek, kuriam pave
sta ištirti, kaip kitų šalių 
karinė administracija kovo
ja su ligų prasiplatinimu.

Pradžioje karės francūzų 
valdžia ir visuomenė per pir-

Gerard’as apie 
K. Liebknechtą.

Buvęs Amerikos ambasa
dorius Vokietijoj p. Gerard 
savo memorialuose, kurie 
dabar telpa daugelyje Ame
rikos laikraščių, ve kaip 
charakterizuoja Karolių 
Liebknechtą, kairiųjų soc.- 
dem. lyderį:

“Daugelis ypatų painioja Liebk
nechtą su jo tėvu, jau mirusiu. Lieb- 
knechtas, sūnus, turįs 43 metus, yra 
juodais tankiais plaukais, nešiojąs a- 
kinius. Jisai yra vidutinio ūgio ir 
nepertvirtai subudavotas. Pirmais 
karės metais jisai tankiai perkirsda- 
vo savo pastabom reichstago deba
tus ir jo balsas garsiai skambėdavo. 
Suprantama, kiekvienas, kuris drįsta 
protestuot prieš sunkią valdžios ranką, 
turi nukęsti. Męs žinojom, kad vė
liau ar anksčiau valdžia nutvers 
Liebknechtą ir ji nutvėrė jį 1 d. ge
gužės ant Potsdamplat'z...

Kiekvienas gali sveikint jo drąsu
mą....

Taip tai atsiliepia apie K. 
Liebknechtą atstovas Ame
rikos kapitalistų. Jam, kaip 
matote, patinka Vokietijos 
revoliucionierius.

Na, o kaip su Amerika? 
Čionais panašius revoliucio- 
rius jau ima nagan nei kiek 
neblogiau, negu Vokietijoj.

Areštai, persekiojimai ir 
kalėjimai dėl žmonių, kovo
jančių už idėją, Amerikoj 
nebe naujiena.

Skaitlinės.
Įsitėmykite šias skaitlines, 

kurias paduoda žydų socia
listų laikraštis “Arbeiters- 
timme”:

“Nuo karės pradžios valdžioms rei
kėjo pasiskolinti 175 miliardus rub
lių. Sužeistų ir užmuštų skaičius sie
kia 24 milionus, užmuštų 7 milionai. 
Užmuštų ir koliekų 12 milionų. Žmo-I 
nių sumažėjo iš priežasties sumažėji
mo gimdymų—ant 9 milionų.

Per pastaruosius penkis šimtus me
tų aukso iškasta 31 miliardas — tai 
yra suma, kuri nesudaro net penkda- 
lio karės išlaidų. Jeigu iš tų 175 
m ilia rd ų rublių padaryti auksines 
dešimtrubles ,tai iš jų susidarytų dir
žas, kuris 9 kartus apjuostų visą že- 
toės fkrltul|. Ligi fclrts Europa tu-

5 mfliarduą. SutiUį karšė riro-

štus žiūrėjo į lytiškų ligų 
prasiplatinimą. Manyta, 
kad tai esąs mažmožis. Da
bartės, kaip pasirodė, tai ly
tiškos ligos esančios pavo
jingesnės, negu vokiečių kul
kos.

Kuomet generolas Persh
ing pribuvo į Franciją, tai 
jam pasakyta, kad nuo vene- 
riškų ligų reikia labiau da
boti kariumenę, negu nuo 
kaizerio šrapnelių.

Kareiviai, užsikrėtę lytiš
kom ligom, išnešioja jas po 
visą šalį, pargabena namo, 
kuomet parvažiuoja ant va-

Kuomet karė pasibaigs, 
tai, jeigu pasirodys, kad ir 
Amerikos kariumenėn pra
lindo ligos mikrobai, tuomet 
grįžtantiems namo karei
viams, reikės gauti sveika
tos paliūdyjimas. Jeigu to 
paliūdyjimo neturės, tai rei
kės gydyties ant kokios nors 
salos, kur kareiviai bus at
skirti nuo sveikos visuome
nės.

Kariumenės vyriausybė 
pastaruoju laiku labai plati
na veikalą “Damaged 
Goods” — Sunaikinti Tur
tai, kur rodoma, prie kokių 
baisių pasekmių priveda ly
tiškos ligos.

Tas, kas čia pasakyta apie 
Anglijos ir Franci jos kariu
menę, tinka ir kitų šalių ka
reiviams.

kad ‘Vienybei’ būtų daugiau 
prenumeratorių. Žinoma, 
tas yra nedraugiška, prik
lausant vienai idėjinei sro
vei, linkėti, kad tos pat sro
vės laikraštis, bet, kitų lei
džiamas, žlugtų.”

Sirvydas tokiu gimė, to
kiu ir mirs. Juk jis pradžioj 
savo “visuomeniško” veiki
mo du syk šoko vadovauti 
kovoje su savo artymaisiais. 
Buvo aklas Šliupo tarnas. 
Staiga, tapęs socialistų or
ganizacijos vadovu ir dėl 
aukų skirstymo susipykęs 
su Šliupu, nukalė “šliupiz- 
mą”, “gengę”, buržujų”. Ne
galėjau aš jį nudraust nuo 
tokių išmislų, kurie tik tem
dė mūsų organą “Kovą”, i- 
dėjos žibintuvą. Paskui su
sipykęs su socialistais ir su
grįžęs prie savo tikrosios i- 
dėjos — tautiškumo (tapęs 
“V. L.” redaktorium), jis 
dar vis buvo artymu mums 
ir užtai vadovavo tuose gar
siuose vaiduose, ir džiaugėsi 
maksimalistams įsivyravus.

Šitie maksimalistai, Ber
notas, Gaigalas, Sirvydas ir 
kiti buvo radikalai-buržuju- 
kai, bet anaiptol ne “kairie- 
jie socialistai”, kaip juos va
dina drg. Berukštis (“Lais
vės” N75) ir “Naujienos” 
(224). Kokiais buvo, tokiais 
ir liko, tik labiau sudešinėjo. 
Sirvydas dabar krimščioja 
“Ateitį” — ar sakytumėt, 
dėlto, kad jis kairesnis už 
ją? Ne. Tai dėl to, kad ji 
kairesnė. Bet svarba ne ta
me. Kaip prieš “Kovą” ka
daise ėjo ne dėl idėjos (nie
kad niekur jie neskelbė, ne
rašė apie pagerinimą idė
jos), o tik dėl žinomų Ber
noto išrokavimų ir šiaip dėl 
smagumo - pasididžiavimo.

Mūs socialistiški laikraš
čiai jau busi ketvirti metai, 
kaip kovoja tarp savęs.

Nors “Kova” tik pernai : 
rudenį paskelbė kovą su 
“Keleiviu” (vietoj vadina
mų “ginčų”), bet kovojimas , 
buvo ir seniau, tiktai tiek, 
kad šito žodžio nevartota. 
Su “Keleiviu” — tai taip bu
vo pasakyta tiktai dėlto,kad 
buvo tam proga; bet tas 
reiškia, kad kova toji buvo 
paskelbta ir tikrai ji, o ne 
kritika ėjo su visais ne L. S. 
S. leidžiamais socialistu lai
kraščiais. Taip pat ir šitie 
kovojo su “Kova”. Tik ši
tie norėjo ir taikytis, — ži
noma, geromis sąlygomis. O 
“Kova” nuo pernai pasida
rė “be kompromisų.” Kaip 
jau esame ne viens pasakę, 

j kad gal ta didžioji karė to
kią nelemtą intaką padarė į 
mus, tai šičia galima “Kovą” 
prilyginti prie Anglijos, kuri 
nei svarstyt nesvarstė tai
kos sąlygų, tik pasikilnijo 
kovot iki kaizerio militariz- 
mą sutriuškysianti. Kiti gi 
mūs soc. laikraščiai tai kaip 
Vokietija.

Bet netik soc. laikraščiai 
[kovoja tarp savęs. Kovoja 
tarp savęs ir klerikalų laik
raščiai. Šitie, gali sakyti, 
patys pirmiejie buvo prama
to riai tokios savitarpinės, 
kovos. Kas neatsimena 
kaip 10 metų atgal prasidėjo 
“Kataliko” kova su “žvaig
žde”? Ir tai buvo baisios pa
sekmės... Kun. Kaupas pa
rašė net knygutę “Milukija- 
da.” Kovojimas ėjo taip 
aršiai, tos knygutės auto
rius, kaip žinovai liudija, iš 
to liko kolieka, paliego ir be 
laiko numirė... Paskui 
“Draugas” buvo S. L. R. K. 
A. organu, ir kas mets prieš 
seimus su juo grumdavosi 
“Katalikas.” Vėliaus atsira
do “Darbininkas” — ne iš 
gero. Taip pat atsirado to

Tarp tų laikraščių-organų 
nėra sutikimo.

Nesutikimas, kova eina 
stipryn ir tarpe tautininkų 
laikraščių. Kad pakavojus 
tą kovą, tasias lenktynes, 
jie ėmė daryt suvažiavimus, 
bendriją, sutartį; skelbdavo 
kasmets rezoliucijas apie 
“laikraštinę etiką” ir tuo- 
jaus drąsiai tą etiką per
žengdavo. Tik jie turėjo 
daug kantrybės, kad iki šiol 
neišplepėjo viešai ir aiškiai, 
kas čia kenkia. Anais me
tais, kai jie tą savo “etiką” 
lyg ant keršto mindžiodavo, 
aš stebėdavausi minėta jų 
kantrybe. Jie darbais darė, 
o žodžiais — nei gugu. Męs 
gi, socialistai, greičiaus žo
džiais, ne darbais, pradėjom 
kovoti.

Dabar jau ir tautiečiai pa
sisako, ko jie tarp savęs ko
voja. Pažiūrėkim.

Kovoja su savaisiais.
“Ateitis” (37, 1917) rašo 

apie L. Tautinės Sanda
ros sekretorių J. O. Sir
vydą: “Kiek klerikalai 
kur bjauriojo ir niekino po 
savo laikraščius sandarie- 
čius, tai jis niekad jiems ofi
cialiai neatsakė. Bet, jei 
‘Ateitis’ — tos pačios sanda
ros vienas organų, parašo 
tik apie Sandaros palaiky
mą, tai p. Sirvydas visuomet 
šiurkščiausiu, {kandžiausiu 
būdu prirašo apie ‘Ateitį’ po 
keliatą špaltų.”

Taigi tie “Altsai” kovo
ja su savaisiais - artymai
siais, vietoj kovot su netik
raisiais idėjos draugais—su 
klerikalais,kurie yra jų prie
šą. Taip kovojam ir męs 
daugiau su savo draugais, 
negu su tikrais priešais.

Toliau “Ateitis” sako:
“... išrodė, kad p. Sirvy

das kaipo “Vienybės Lietuv
ninkų” dalininkas ir^redak-

Barniai dėl biznio...
Ne dyvai, kad ir šiandien 

“Kova” aiškiai* pasako, kad 
laikraščiai barasi dėl biz
nio. Girdi, socialistai pap
ratę visus klausimus - gin
čus aiškinti ekonominiais 
reikalais... Man tik tiek na- 
vatna, kad tą pasakius ji ne
daro galo tiems ginčams. 
Nes juk socialistai taip-pat 
yra labai papratę (labiau ir 
už ekonominiu reikalu aiški
nimą) naikinti blogumo 
jriežastj, o ne patį vieną 
blogumą. Man navatna,kad 
;ie privatiniai soc. laikraš
čiai biznio klausimą meta iš 
tų ginčų priežasčių. Žino
ma, ne vien biznis čia tupi. 
To nesako net ir “Kova”. 
Bet daug reiškia čion ekono
minis klausimas, oi daug! 
Tik ne vien priv. laikraščių 
redaktoriams, bet ir kovie- 
čiams. Ne bereikalo jie 
juokais save vadina “Kovos” 
arba Sąjungos “patriotais”. 
Męs seniai sakom, kad pat
riotizmas — tai biznis!

Gintis nuo biznio reiktų 
gintis nuo valgio, drabužio 
ir pastogės. Bet tai negali
ma. Vienok yra, ką ginasi 
ir nuo valgio. Kaimo mer
gos mūs krašte, besištarky- 
damos, nevalgo prie visų ar
ba valgo tik su kraštu šauk
što ir “puse burnos”. Jos 
demogogės! Vyrus mulkina. 
Mažai suėda, o gražios-rau- 
donos. O slaptai valgo,kaip 
bernai.

Laikraščiui “šėm” sakytis, 
kad biznio nenor, nes laik
raštis yra biznis. Jei ne, tai 
kas gi yra biznis? Jei kas 
apskritai niekina visokį biz
nį, ta yra neprietelius ir 
“Kovos” ir net pačios L. S. 
Sąjungos. Juk Pild. Komi
tetas jau mislija įvest “Ko
voj” “biznio skyrių”, kur 
pakvies draugus rašyti biz
niui pamokinimus. Bent 
toks sumanymas pasirodė.

Taigi neba iykim vieni ki
tiems akių s i bizniu, bet 
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Vaidotas.
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nuėjo dirbt 
kaipo bendra-

sušuko: su-
Aš negaliu

MARGOS
; MINTIS

Ir taip viršžmogus filoso
fas Vidūnas 
“Dabartin”, 
darbis.

*
♦ ♦

Aš matau tą naudą iš so- 
cialistiškų laikraščių barnių, 
kad susipešus jiem savo tar
pe, bus; užmiršta kapitalis
tiška karė ir pačtos viršinin-

kas Burleson neuždarys jų 
nei vieną.

*
*

Apie tai, kuo yra Chica- 
ga ir kuo yra Brooklynas,

* *

dirbkim ką esam užsidavę 
dirbti: naikinti priežastis vi
sokių negerovių.

Da neperdaug tėra mūs 
veikėjų, kad jie negalėtų iš
sitekti, kad neturėtų “džia- 
bų” ir vietų klesu kovos lau
ke. Nereik varžytis.

Buržuaziškos kovos būdas 
ramiu laiku yra toks, koks 
dabar tarp mūs yra. Bur- 
žuazai, biznieriai kovoja 
tarp savęs. Bet dabar, ka
rės laiku, jie šiaip taip su
tinka ir visi stoja prieš tik
resnį savo priešą. Tuo prie
šu yra socialistų judėjimas. 
Jeigu gi męs tarp savęs 
kausimos, o neaugsime į di
desnius anų priešus, tai pra
sižengsime prieš darbininkų 
klesą, prieš socializmą, ir 
turėsim išsižadėti socialistų 
vardo. Keliatas jau taip pa
darė. Meskim kogreičiau- 
sia tuos buržuaziškus, biz
nieriškus ginčus iš savo tar
po! Žiūrėkim tik, ar kas ne 
biznieriauja ar nedirba 
priešais mūs principus, prieš 
darbininkų išsiliuosavimo 
reikalus pačiame tų reikalų 
pamate. Į paviršių ne tiek 
reikia žiūrėti. Paviršius, 
forma mums yra menkesnės 
vertės už branduolį, už vi
durį, už apačią - pamatą. 
Bloga forma ant gero pama
to taps gera. Blogi žmonės 
geram surėdyme taps ge
rais. Peikdami blogumą, 
neprašalinsime jo. Turim 
peikt pirm visko jo pamatą, 
priežastį ir, peikiant kartu 
ardyti tą pamatą ir statyt 
gerumo priežastį. Ne tiek 
peikti reikia, kiek dirbti.

Draugai! Atkreipkit į 
šituos menkus, bet visgi so- 
cialistiškai logiškus nurody
mus savo socialistišką aty- 
dą. Ir toliau klauskim tik
tai, ką daryt, ir riškim šitą 
klausimą. Ką daryt prieš a- 
kėčias, kurios mus'visus—ir 

' kairius, ir dešinius — lygiai

šių faktų: Chicagoj yra 15 
lietuvių daktarų, o Brookly
ne 2, Čhicagoje yra virš 10 
advokatų, o Brooklyne 1, 
Chicagos vienam tik Brideg- 
porte yra 16 barberių, o 
Brooklyne 3.

Užtai Brooklyne yra apie 
50 saliūnų, o Chicagoj tik 
koks šimtas, nors turėtu bū
ti 300.

J. Baltrušaitis.
(Balsas iš Minios).

P. S. — Kadangi jau ne 
tik redaktoriai, bet ir šiaip 
draugai burtus mėto ir spė
lioja, kas tas Balsas iš Mi
nios, tai čia ir išsiduoda tą 
savo slapyvardį. Gal tuomi 
išgelbėsim ne vieną šviesuolį 
nuo ėjimo pas burtininkes.

J. Baltrušaitis.

*
Apie Kučinską, tokį garsų 

kalbėtoją, ir nieko nebegir
dėt. Išstojo iš L. S. S. ir ne
kalbėto jas.

čiru-Viru ir Buolio Sūnus.

c-
* *

Sprendžiu, kad kaizerio 
eidžiamą “Dabartį” veda 

gamtos mokslų specialistas 
Kuodaitis, todėl kad “Da
bartyje” daug labai gražių 
straipsnių iš gamtos mokslų 
sryties.

Sakoma, jog Binghamtono 
“draugas” Charna todėl nu
važiavo pas demokratus,kad 
turėjo savo automobilių. 
Kartais, mat, ir tokie daly
kai pakenkia žmogaus 
riems norams...

*
4: *

t
Kuomet “Naujienose” ir 

“Laisvėje” nebus apgavingų 
daktarų apskelbimų, ką da
rys B. Balutis?

*

Kun. Tumas 
diev politika! 
eit su demokratija, bet ne
galiu eit ir prieš ją.

Bet juk tas pasakymas ir 
yra politika.

Neiti su demokratija, bet 
neiti ir prieš ją — vadinasi 
sėdėti ant dviejų kėdžių tuo
met, kada jos likimas pa
dėtas ant svarstyklių.

Kunige Juozai! Tamstos 
vardas būtų įrašytas revo
liucijos istorijon, jei tamsta 
sykį ant visados persiskir
tam su Laukaičio-Olševskio 
kompanija.

Drg. Kunst Albers klausia 
“Kovoje”, kogi ta “Laisvė” 
nori ir kodėl jai nepatinka 
New Yorko draugijų kon
ferencija, kurią sušaukė IV 
rajonas.

Broli, męs norim labai, la
bai mažai. Norim, kad kai
rioji jos pusė būtų pasta
tyta dešinion,o dešinioji kai- 
rion ir kad abidvi pusės,bent 
truputį, prisiartintų prie 
Chicagos su ta intencija,kad 
Chicagai būtų arčiau prie 
j u.

Juk tai taip maža, drauge, 
malonusis.

*
*

Charles Russell sako, kad 
majoras Mitchell — all right 
ir už jį verta balsuoti.

O prieš 4 metus tasai pats 
Chalis be pasigailėjimo pei- 
zavo tą garsių tėvų negar
su vaika.4. V

Iš P. GRIGAIČIO PRA
KALBOS NEWARKE.
“Jeigu tau, darbininke, 

pastos kas kelią, statydamas 
perškadas ir neduos eit pir
myn, peržengk kliūtis ir eik; 
jeigu prieš tave stoja bedug
nė peršok ją; jeigu vanduo 
neleistų tau toliaus žengti— 
plaukte plauk; jeigu žemė 
po tavo kojų skyla, sukaus
tys ją geležiniais lankais— 
ir žengk pirmyn! Jeigu 
dangus griūtų ant tavęs, iš
kėlęs rankas atremk, nes tu 
esi darbininkas, savo ranko
mis, pečiais ir protu palai
kai pasaulį! Eik pirmyn!”

Ar tai ne revoliucionierio 
žodžiai?

Humoristikos formoj at
vaizdino kunigų mokinimus, 
tarp kita ko sakydamas: 
“Jeigu ištikrųjų, anot kuni
gų pasakos, danguje taip 
gera, tiek daug visokių ge
rybių, tai tu, darbininke, 
privalai visas tas gerybes iš
krauti iš dangaus ant že
mės, o dangų palikt, žvirb
liams, varnoms ir kuni
gams.”
(Iš Kunst Albers’o kores
pondencijos “Keleivyje”)

* *
Kasžin, kur dingo leidėjai 

didelės knygos“Barbora Ub- 
rik”, kad “Kardas” nieko 
nebesako? Dėl jos, rodos, 
daug prenumeratorių surin
ko p. T. J. Kučinskas.

*
* *

Socialistai, sako, panai
kinsią vergiją. Netiesa! 
Žiūrėkite, L. S. S. administ
ratorius, kuris pirma už
dirbdavo po $25 ir daugiaus 
savaitėje, už 8 darbo valan
das ir šventadienius turėda
vo liuosus — dabar socialis
tams dirba, ar geriau sa
kant, vergauja, po 17 valan
dų į dieną, 7 dienas savaitė
je, už $15 algos. Neišeina 
nei po 13 centų valandai. 
Tikra vergija ! Jeigu sąjun- 
giečiai nori naikinti vergiją, 
tai turėtų tuo jaus paliepti 
P. K-tui, kad paliuosuotų d. 
Šukį nuo tokio vargo. Kam 
žmogus perdaug turi 
kintis bereikalo?...

♦
* f

GYVENK.
(Aukauju drg. J. A.

(Svyrūnėliui.)
Gyvenk, o, drauge mielas! 

Nežengk į grabą, juk dar ne 
laikas. . Jis ne tavęs laukia, 
ne. Gyventi dar tik pradė
jai, dvasioje tik pražydėjai. 
Ar gi jau taip greit rengiesi 
apleisti savo draugus tamsio 
je naktyje, ant erškėčiuoto 
kelio, bekovojančius su pik
tais, draskančiais žvėrimis 
ir pasislėpti po sunkia grabo 
lenta nuo juodos, audringos 
nakties — gyvenimo baise
nybių? Ar gi tu paliksi sa
vo draugus, pusiaukely, ant 
kryžkelio, kuriems tavo dva
sios švyturys taip linksmai 
kelionėje žibėjo?...

Ne! laisvės karžygi, tu gy
vensi, tu mūs neapleisi, tu 
eisi su mumis, tu pagelbėsi 
mums praskinti apžėlusius 
mūsų gyvenimo takus link 
šviesesnės, daug žadančios 
ateities... Jau netoli tas lin
ksmas naujos gadynės rytas, 
kuomet užtekės ant mūsų 
gyvenimo horizonto seniai 
laukiama saulė—teisybė,nuo 
kurios skaudžių neteisybei 
spindulių turės pasislėpti 
patamsių galybės tylos gra
be... Grabas ne tavęs lau
kia, ne!

Vokietija neapleis Belgijos.
Pastaruoju laiku buvo pa- 

sklydęs gandas, kad Vokie
tija pirmiau, negu įvyks tai
ka, apleis Belgiją. Dabar gi 
Vokietijos kancleris Micha
elis, kalbėdamas reichstago 
vyriausiame komitete pra
nešė, kad ta žinia esanti ne
teisinga ir kad Vokietija ne
sirengia apleisti Belgiją.

Seniaus L.S.S. referendu
mams reikalinga buvo parė
mimo 10 kuopų ir tik tada 
būdavo leidžiama balsuoti 
sąjungiečiams. Rodos ir da
bar nuo kitų įnešimų reika
laujama tokio pat skaitliaus 
parėmėjų. Bet nežinia,kaip 
“pavyko” draugui Šukiui pa
leisti referendumas (vienos 
ypatos) kaslink išleidinėji
mo “Kovos” dusyk savaitė
je? Paleista be jokių parė- 
mimų. : 

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

NUTARĖ NEĮSILEISTI 
KADETŲ.

Visuotinas Rusijos orga 
niuotas demokratijos suva
žiavimas nutarė neįsileisti į 
ministeriją kadetų. šiaip 
leberalai bus įsileidžiami.



Bolševikai.Sveikatos Patarimai
žodis

Dr-as A. Montvidas.
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Pradėjus vaikams mokintis.
Atėjus rudeniui ir prasi

dėjus mokslo metui, šimtai 
tūkstančių «vaikų pripildė 
mokyklas. Kad jie galėtų 
mokintis ir gyvent, už viską 
svarbiau yra palaikyti juos 
sveikais, kad likt protinges
niais piliečiais ir kad sunau
dot pasemtąjį mokslą ateity.
Jie turi būti sveiki ir gy
vent. Nor šioj kapitalizmo 
gadynėj daug kliūčių, kurios 
daro ligoniais ir verčia su
irti tūkstančius vaikų, ta- 
čiaus tėvai ir kiti artimi 
žmonės gali daug pagelbėti 
vaikams savo patarimais ir 
priežiūra, jei jie patįs žino, 
ką reikia patart ir kaip pri
žiūrėt. Mano straipsnio tik
slu ir yra išaiškinti kelis 
svarbiausius dalykus, ku
riuos tėvai ir artimi žmonės 
turėtų vaikams, einantiems 
į mokyklą patarti. Tema 
labai plati, todėl aš imuosi 
tik biskutį jos paliesti.

oro ir mankštintis. Perdaug 
jauni vaikai negali būt keno 
nors disciplinoj; jie pavargs 
ta besimokindami, gauna 
nervų ir kraujo ligas, su
menkėja jų sveikata ir gy
vumas. Tėvams gali būti 
smagu pasigirt, jog jų 7-nių 
metų vaikas jau antrame ar 
trečiame mokyklos skyriuj, 
bet tai kaštuoja vaikui per
daug jo sveikatos.

gytų rankų nenusimazgoję 
ir kad nedėtų valgio bile 
kur.

Jie turi žinot, jog musės 
lando po nešvarumus ir ne
šioja ligų mikrobus, todėl 
valgis, ant kurio muses ap
sistoja yra pavojingas ir ne
turi būti valgomas . Taip 
pat neturi valgyti valgio, 
kuris nukrito arft aslos bei 
žemės.

II. Užkrečiamos ligos.
Kur sueina dešimtįs arba 

šimtai asmenų, tai visada 
rasite ligotų. Vaikai nėra 
išdirbę savo kraujuose tų 
medžiagų, kokias turi suau
gę žmonės, todėl jie gana 
greitai užsikfečia liga. Jei
gu suaugę saugojasi, tai vai
kus reikia saugoti kelis sy
kius daugiau. Ypač kokliu
šas, timai, škarlatina, diph- 
therija, vaikų paralyžius y- 
ra prasiplėtoję tarp vaikų. 
Daugelis jų turi džiovą, kiti 
gauna ir karštines. Tūli jų 
ateina iš šeimynų, kur yra 
ligonių, ir nešioja ant savęs 
ligos bakterijas, nors patįs 
neserga. Kiti yra persirgę 
ir todėl jų kraujuose išsidir
bo medžiagos kovot prieš 
mikrobus, kurių jie nešioja 
savo burnoj, nosyj, bei ant 
rankų ii- drabužių ir gali už
krėsti visus arti esančius. 
Šituos dalykus reikia vai
kams išaiškinti kartu kar
tais, kad jie nečiupinėtų,ne
si ristų ir kitaip arti nelystų 
prie kitų vaikų, kad jie ypač 
šalintųsi tų, apie kuriuos 
kalbama, jog serga užkre
čiama liga. Vaikai turi bū
ti mokinami tik kalbėti vie
nas su kitu, bet neliesti vie- 

‘ nas kito. Gerai būtų, kad 
pi^au“tgvams,“neš“l‘igoŠ di-l juos.net mokytojas pamokin 
dimmas jiems kaštuotų dau
giau. Negana, kad jūsų vai
kas sau blogą darytų esant 
ligoj ir lankant mokyklą,bet 
jis bei ji gali užkrėsti kitus 
vaikus, nuo ko jie gali sun
kiai sirgti bei mirti. Ar jūs 
to norite? Ypač jūs negalite 
drįsti leisti vaiko į mokyklą, 
jei jis bei ji yra persirgę 
neseniai tokiom ligom, kaip

L.Prirengimas j mokyklą.
Nėra tiek svarbu, ar vai

kas dailiai aprėdytas, kada 
eina į mokyklą, kiek svarbi 
jo sveikata. Todėl reikia 
pirmiausiai nuvest berniuką 
ar mergaitę pas daktarą,kad 
gerai išegzaminuotų sveiku
mą. Mokykloj bus jiegų di
desnis įtempimas, mažiau 
tyro oro, išsimarikštinimo ir 
kitų gerumų vaikui, todėl 
svarbu, kad jis bei ji nepra
dėtų mokintis būnant ligoj, 
nes mokykloj liga padidės. 
Jei egzaminuojant pasiro
dys, jog vaikas netinka leist 
į mokyklą dėl sveikatos, ge
riau lai jis bei ji stovi na
mie ir taiso sveikatą. Tai 
bus daug geriau vaikui ir

itų, jog žaislai krūvoj, ran- 
ikom susikabinėjimai ir pa
našus, kokius mokytojos į- 
veda tarp vaikų, nėra saugu, 
nes galima gauti odos ligas, 
tokias kaip niežas, ir kitas 
užkrečiamas ligas. Jei mo
kytojos verčia prie tokių 
žaislų, tėvai gali nueit į mo
kyklą ir duot paaiškinimą, 
kodėl jie nenori savo vaiko

škarlatina, timai, kokliušas, dalyvaut.
diphterija. Tai pavojinga 
jūsų vaikui ir kitų vaikams. 
Kas stengiasi užslėpti tokias 
ligas ir leidžia persirgusius

A. Valgių pasidalinimas.
Užkrėtimai mokyklose

.tarp vaikų žymiai platinasi- O- ------- - I---J VU* V UI LA f4 J XU1U1 |J1UV111UV? 
vaikus j mokyklą be daktaro dėl vaikų papročio dalytis
išegzaminavimo ir elizinfek- valgiais. Valgo vienas 
ei jos, tas yra blogdarys.

Kiekvienas vaikas turi bū
ti įčiepytas, nes mokykloj jis ... , T .
bei ji susitinka su dešimti- ges Pa.vals>nt: Jei gerumu 
mis, kartais šimtais vaikų, 
kurių tarpe gali rastis rau-

o- 
buolį, ragaišio, duonos su 
sviestu ar ka kita ir sten
giasi savo draugus bei drau-

nevaišina, tai bloguoju tie 
stengiasi išgauti prašydami, 

pų nešiotojai. Jūsų vaikas i Voliodami ar atimdami. Da- 
gali užsikrėsti ir mirti arba lln?'!la !kl to> kad ”et bu‘? 
likti sugadintas ant sveika-1 noJ tu™a® valS1? ,1S'

B. Vanduo.
Reikia išmokinti vaikus, 

kad negertų vandens mo
kykloj iš abelno indo. Turi 
būti popieriniai puodeliai ar 
baba tekantis visa laika van
duo. Vieno indo vartojimas 
yra uždraustas ant geležin
kelių, stotyse,publiškose vie
tose, nes yra atrasta, kad 
daugelis ligų yra perduoda
ma gėrimui iš abelno indo. 
Jei mokykloj nėra fontano 
dėl gėrimo arba popierinių 
puodelių, tuomet lai 
vaikas turi savo indą 
niekam neduoda gert

IV. Sėdėjimas.
Vaikas auga, todėl jo 

gura gali vienaip ar kitaip 
nukrypti, jei jis leisis ant y- 
dų. Pas vaikus yra tenden
cija susilenk t, kada jie sėdi, 
o ypač kada skaito ar rašo. 
Jų kaklas arba ir visa nuga
ra gali likti išlenkta, jeigu 
jie per ilgą laiką laikysis tos 
pozicijos. Arba tūli jų j- 
pranta sėdėti nusikreipę į 
šoną, kiti sėdi toli nuo atsi- 
rėmimo, o vienok kakla lai- 
ko ant atsirėmimo. Visi tie 
neteisingi, netiesus sėdėji
mai veda prie nugaros ar
ba sprando arba abiejų krei
vumo, kurį paskui sunku 
beištaisyti. Reikia įkalbėti 
vaikui, kad jei jis nesėdės 
tiesiai su pirmyn išversta 
krūtine, tuomet įvyks krei
vumai, ir jis klausys jūsų, 
nes negražus būt jis nemyli, 
ypač mergaitė.

V. Kvėpavimas.
Šis skyrius tiktų netik 

mokyklų vaikams, o ir vi
siem, nes didžiuma ir suau
gusių nemoka kvėpuot: vie
ni kvėpuoja per burną, o ki
ti taip tankiai ir silpnai, kad 
rodos, jų plaučiai tik vištai 
tiktų. Bet pradėjusieji mo
kyklą lankyt vaikai jau turi 
supratimo ir mokės išpildyt, 
kada liepsite jiems pratintis 
kvėpuot lėtai ir giliai pečius 
atmetus Į užpakalį ir krūti
nę išstačius pirmyn.

. . J. ,|.Į , . . .. .. -į—-—-;.- ... t

Šimus apie kokius ten prie
šingos frakcijos “velniškus 
pienus” paremtus faktais, iš 
gautais karčiamoj prie stik- 
o alaus ir sukelia revoliuci

ją, iš “bolševizmo” ir “men- 
ševizmo” padaro “trejas de- 
vynerias”, o paskui nuo tos 
lietuviškos “trejankos” ap
svaigsta, pasidaro fanati
kais ir patys nežino, kas jie 
yra.

Nors liūdna taip rašyti, 
bet prisieina išreikšti tą,kas 
yra ant širdies, prisieina sau 
užduoti klausimą: nejaugi 
visi tokie bolševikai, kaip 
kad dalis mūsų lietuviškų 
“bolševikų”? Nejaugi ir ki
tų tautų frakcijiniai orga
nai tokius kovai būdus var
toja, kaip kad mūsų? Ne
jaugi ir kitų tautų redakto
riai ir literatai pavadavo 
Rusijos izvozčikus ir visus 
jų gatvinius išsireiškimus 
perkėlė į frakcijinius -orga
nus?...

Ir kas iš to gali išeiti, jei
gu ir toliaus mūsų Sąjungoj 
bus vedamos polemikos to
kioj dvasioj? Aš nesakau, 
kad męs tuoj&us frakcijas 
panakintume, nes ir pats 
prisilaikau prįe frakcijos, 
bet juk galimą frakcijinę 
polemiką vesti irimtai, šal
tai, pamatuojant argumen
tais, kad mūsų nariai turė
tų gilesnį frakčijinį suprati
mą. Ir ką dabar supranta 
didžiuma mūsųftaip vadina
mų “bolševikų’Jkad ir apie 
pačius bolševikas? Juk jie 
žino tik tiek, kad bolševikai 
prieš karę, o menševikai už 
karę. Bet arg| tik tame 
skirtumas? Man rodosi,kad 
ne.

me męs jus studentus, jūs 
visi buntovščikai! Kas pir
miau buntus kėlė, kad ne 
jūs, studentai?! Dabar jau 
buntų nekelsite, nes atėjo 
mūsų laikas, o jūs, visus 
buržujus, velniop!

“Dalis publikos juokiasi, 
nekurie liūdnai galva lin
guoja; vietos sportelis, pa
našus į barzdaskutį, atsilie
pė:

—Teisybę, drauge, sakai! 
Užtenka jau, iki šiol mus 
mokino ir valdė inteligenti
ja, dabar, gavę laisvę, męs 
ir be jos apsieisime.”

Aš galiu sutikti ar nesu
tikti su M. Gorkio pažiūro
mis, bet turiu pasakyti, kad 
jis piešia labai liūdną ir dėl 
socializmo pražūtingą vaiz
dą. Su tokiais “bolševikais” 
netoli galima važiuoti. Šian
dien jie su Leninu, rytoj — 
su Puriškevičium.

Mūsų Sąjungoj daugelis y- 
ra tokių bolševikų, kokius 
Maksimas Gorkis piešia. Ir 
jeigu mūsų spauda, ypatin
gai Sąjungos organas bus 
vedamas tokioj dvasioj, jei
gu ir toliaus su savo “prie
šais” ves panašioj dvasioj 
diskusijas, šauks, rėks, bet 
nieko gilesnio , prakilnesnio 
ir nuoseklesnio nepasakys, 
tuomet aš matau Sąjungai 
pavojų. Gal aš klystu, gal 
aš toli atsilikęs nuo tos 
frakcijos, kuriai pritariu ir 
nesuprantu jų filozofiškų 
polemikų?...

Užbaigdamas savo straip
snį turiu pasakyti, kad aš, 
kaipo sąjungietis, daugiau 
reikalauju rimtumo ir nuo
seklumo vedime polemikų 
nuo Sąjungos organo, negu 
nuo kitų laikraščių, nes mū
sų organas privalo rodyti 
pavyzdį ir kitiems.

V. Paukštys.

STATEMENT OF THE OWNER
SHIP, MANAGEMENT, CIRCU

LATION, ETC.,

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

of “Laisvė” 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 Notary Public 
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., BTdyn, 
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 and 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., 
B’klyn, N. Y.; Joseph Mockus, 3239 
Auburn Ave., Chicago, Ill.; John Nau
džius, 878 Driggs Ave., B’klyn, N.Y.; 
Vincent Paukštys, 726 Grand SU, 
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, 131 
Grand St., B’klyn, N. Y.;

3. That the known bondholders, 
mortgagees, and other security hold
ers owning or holding 1 per 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 
upon 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- 
lias any interest direct or indirect in 
the said stock, bonds, or other secu-

1 rities than as so stated by him.
JOSEPH UNDZUS, Manager.

Sworn to and subscribed before me 
this 1st day of October, 1917.

Herman Richter, Notary Public. 
(My commission expires March 30, 

I 1918.).

Pastaruoju laiku 
“bolševikai” pasidarė tokiu 
populiarišku, kad net anglų 
spauda pradėjo jį perdėm 
vartoti. Mūsų lietuvių spau
doj, ypač Sąjungos organe, 
apie bolševikus gana daug 
rašoma, Ir reikia pasaky
ti, kad tūli sąjungiečiai jau 
užsikrėtė “bolševizmu.” Ne
rasi dabar nei vienos kuo
pos, kur nesiginčytų ir vieni 
kitų nevadintų “bolševikais” 
ir “social-patriotais”.

Aš ne vieni metai seku, 
kiek man gyvenimo aplinky
bės pavėlina, bolševikų lite
ratūrą, jų taktiką ir, turiu 
prisipažinti, visuomet lin
kęs prie jų, bet ne prie men
ševikų. Vienok visą laiką 
skaičiaus! ir skaitausi su 
menševikais internacionalis
tais. Ir, man rodosi, kad 
kiekvienas bolševikas priva
lo su jais skaitytis. Sekiau 
ir* menševikų spaudą. Aty- 
džiai tėmijau vienų ir kitų 
kritikas, kurios buvo gana 
didelės, net tam tikrus žur
nalus leido. Ir iš tos kriti
kos daug, daug pasimoki
nau, daug sveikų ir rimtų 
argumentų perskaičiau,kai]) 
iš vienos, taip ir iš kitos pu
sės. Ir tankiai prisieidavo 
pamatyti bolševikų klaidų, 
nepaisant, kad aš simpatiza
vau jiem.

Mūsų spaudoj nieko pana
šaus nebuvo. Kuomet Rusi
jos socialdemokratai pešė
si, kuomet buvo net i kelias 
frakcijas išsidalinę, mūsų 
sąjungiečiai, kurie nesekė 
Ru si j o s social dėmok ratų
spaudos, nieko apie tai neži
nojo.

Pagalios atėjo gadynė,kad 
ir mūsų Sąjungoj pradėjo 
apsireikšti .bolševikai ir 
menševikai. Prasidėjo dis
kusijos, pasipylė visokie 
protestai, visokios rezoliuci
jos. Ir štai vieton džiaug
tis, kad mūsų Sąjungoj at
sirado frakcijos, ypatingai 
ta frakcija, kuriai aš per ke
lis metus simpatizavau, ap
ėmė mane liūdnumas ir šird
gėla. Tarpe mūsų sąjungie- 
čių apsireiškė absoliutiškas 
neprisirengimas prie frakci
jos, absoliutiškas nesuprati
mas net pamatinių bolševikų 
ir menševikų principu. Mū
sų spauda, kuri pradėjo da
lintis į frakcijas, vieton gi
linti darbiniųkus f rakei j i- 
niame supratime, pradėjo 
vartoti visokius šmeižtus, y- 
patiškus užsipuldinėjimus, 
pradėjo vieni kitus pravar
džiuoti, vadinti socialpatrio- 
tais, o kuopų mitinguose net 
juodašimčiais ir kitokiais e- 
pitetais.

Sąjungos organas, kuris 
užėmė bolševikų poziciją, 
vieton sąjungiečius supažin
dinti su bolševikų ir menše
vikų programa, vieton pa
vartoti prieš menševikus 
sveikus ir rimtus argumen
tus ir duoti gilesnį frakčijinį 
supratimą, tuo jaus pradėjo 
šaukti, kad tie, kurie nesu
tinka su jų taktika, yra par
sidavėliai, dirba už dolerį 
kad jie nevelija Sąjungai ge
ro ir t. t. Suprantama, men 
ševikai bei ir centriniai, pa
sijunta užgautais ir atsaky
dami į tuos šauksmus, vėl 
pavartoja tokius pat epite
tus, vėl pradeda šaukti, kad 
ant jų užpuola šmeižikai ir

tai męs savo Sąjungoj susi
lauksime tokių bolševikų,ko
kius Maksimas Gorkis pie
šia. Kaipo pavyzdį čia pa
duodu iš M. Gorkio straips
nio ištraukas, ką jis sako a- 
pie tuos, kurie be jokio su
pratimo paseka vieną ar ki
tą frakciją. Jis sako:

“Šiurpuliai per visą kūną 
perbėga ir baime apima,kuo
met girdi'mitinguose karei
vius ir šiaip darbininkus 
taip karštai užtariančius 
bolševikų poziciją ir sykiu 
pritariančius juodašimčių a- 
gitacijai, kad reikia žydams 
pogromus daryti, nes jie 
Darbininku ir Kareiviu At
stovų Taryboj ima viršų. Sy
kį aš užklausiau tokį karei
vį, labai karštai ginantį bol
ševikų poziciją, kaip gali jo 
galvoje sutilpti socialė revo- 

1 liucija sykiu su didžiausia 
neapykanta kitų tautų? Jis 
man atsakė:

—Męs nemokyti žmonės, 
ne mūsų, kareivių, darbas 
gilintis į tokius augštus 
klausimus.”

Toliaus M. Gorkis varde 
tūlos korespondentės sako:

“Kuomet aš pasakiau gat- 
vekario konduktoriui, kad 
socialistai kovoja už visų 
tautų lygybę, tai jis man at
šovė:

—Aš spjaunu ant visų so
cialistų 1 Socializmas — tai 
ponų ir kapitalistų išmislas, 
o męs darbininkai — esame 
bolševikai!”

M. Gorkis toliaus rašo:
“Palei Modern cirką būrys 

kareivių ir darbininkų veda 
diskusijas su jaunu, nerviš
ku studentu. Pastarasis 
nerviškai šaukia:

—Jeigu męs tarpe savęs 
vesime ginčus, kaip kad da
bar vedame, nesigilinsime į 
dalykus, nesimokinsime...

—Ką męs turime mokin
tis?!

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

NAUJOS KNYGOS.
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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)

LIETUVIAI, SKUBINKITĖS SU 
PAGELBA SAVO NAMIŠKIAMS

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

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

Už siunčiamus pinigus mes pilnai gvarantuojam ir už tai at
rakome. Kurie dėlei tolumo negalite atsilankyti ypatiškal | musų 
banką išpildykite šią blanką ir Iškirpę kartu su money orderiu 
prisiųskite j BOSAK STATE BANK, Scranton, Pa Lithuanian dep,

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

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

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

VI. žiūrėjimas.
Mokyklos sienos turi būti 

apytamsios spalvos. Lenta, 
ant kurios rašoma, neturi 
blizgėti, knygos turi būti at
spausdintos ant storos po- 
pieros didelėm raidėm, švie
sa neturi būti priešakyj ir 
skaityti reikia apie 12 colių 
atstume knygą laikant. Ži
noma, aš nekalbu apie ne- 
normalį matymą. Rašant ir
gi nereikia ant popieros no
sį pasidėti ne todėl, kad ne
sutepus, o todėl, kad akis 
gadinamos. Goriausiai duot 
nurodymus vaikui, kad pra
tintųsi rašyt stambiom rai
dėm, kurios nejtemptų akių. 
Skaitant turi laiks nuo laiko 
pažvelgt šalin, kad davus a- 
kims pasilsį. Važiuojant ka
ru, kada yra krutėjimas,rei
kia liept neskaityk Vaka
rais geriau visai neskaityt 
ir nerašyt, jei nėra tinkamos 
šviesos, t. y. jei šviesa per
daug aštri arba perdaug 
silpna. Mergaites nereikia 
leist užsiimti smulkiais mez
giniais bei siuvinėjimais, 
pač vakarais.

(Toliaus bus).

imamas iš burnos ir duoda
mas kitam palaižyti ar
ba valgyti. Šitokis papro
tys tarp Amerikos mo
kyklų vaikų perdaug di
delis ir jūs neduokite 
savo vaikui likt jo auka,nes 
tai lengviausias būdas gaut 
bile kokią ligą. Aiškint vai
kams, kad tai yra ligų ga
vimo kelias ir jie vėliau ar 
anksčiau paklausys jūsų. Ki
tas užsikrėtimo būdas yra 
ranku nešvarumas ir nežino 
jimas, jog iš nešvarumo ga
lima gaut ligą. Vaikai ima 
valgyt nešvariom rankom, 
pasideda maistą į nešvarias 
vietas. Iš to jie gauna pilvo 
ir žarnų uždegimą, kartais 
karštines, gauna ir kitas už-' 

svąlandžio, tose pert- krečiamas ligas. Reikia juos 
.tyro išmokinti, kad niekad neval-

.'i '

tos ir gražumo, jei jis bei ji 
bus nečiepytas. Čiepijimas 
kaštuoja mažai, o tūlose vie
tose net dovanai gaunamas. 
Jis nieko blogo nepadaro, o 
nuo raupų apsaugoja. To
dėl yra negražu ir neprotin
ga leist nečiepytą vaiką į 
mokyklą.

II. Kada vaiką leist j 
mokyklą?

Daktarų žvilgsniu jauni 
vaikai neturi lankyt mokyk
los. Jiems vieta lauke ir tu
rėt daug liuosumo. Vaikai 
nuo 7 bei 8 metų gali pradėt 
lankyt mokyklą, bet jie turi 
gaut 2 valandas pietams, tu
ri turėti pertraukos po kož- 
no

y-

i

2)

8)

2)

»)

6)

6)
V

turi būt
''•'V;

Ir kas* iš to išeina? Sa- 
jungiečiai perskaito tas po
lemikas, perskaito tokius re
daktorių išsireiškimus, kd- 
kių jau netik literatai, bet. 
dabar ir Rusijos izvozčikaiiPysenis kareivis. —Ar tu

BOSAK STATE BANKt *

»

t
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J
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Užlaikau visokių knvgų Ir kitokių 
: daiktų. Galima gauti pirkti visus 
•Amerikoje leidžiamus, laikraščius, 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

Krautuvė atvira nuo 7 iš ryt* Iki 
12 vidurnakčio.

Toliau gyvenantieji galit kralpHe 
laišku šiuo adresu:

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

Knut Hamsun. Korespondencijos

K
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L. S. S. 11 kuopai (Newark, N. J.). 
—Jūs lygiai pykstat ant “Laisvės”, 
kaip ir ant “Kovos”.

Męs prašome jūsii pranešti, kur ir 
kuomet “Laisvė” sulaužė kokią nors 
Sąjungos ar Socialistų Partijos tai-

,kur prasižengė prieš

dasi ant žemės kamuolio.
Veliuoniškė.

daugiau...”
Nuo savo

BADAS
Vertė švenčioniškis.

i.C

I

The Lithuanian Semi-Weekly S
“LAISVĖ” |

Published by the 8
LITHUANIAN Co-OPER. PUB. 8 

SOCIETY (Inc.) 8
.Every Tuesday and Friday at. 8 
183 Roebling St., Brooklyn, N.Y.

Yearly subscription rates: in 8 
U. S. $2.50,to foreign countries o 
$3.50. g

“Entered as second class 
matter• March 11, 1914, at the ;5: 
Post Office at Brooklyn, N. Y., g 
under the Act of March 3, 1879. 8 
Telephone Greenpoint 5231.

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

Prenumerata metams: Ame
rikoj — $2.50, Kanadoje ir už- 
rubežiuose — $3.50; pusei me
tų Amerikoje — $1.25; Kanado
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IŠPRADŽIŲ AIDABLIS- 
TAI, O PASKUI SOCIA

LISTAI.
Areštai aidablistų tęsiasi. 

Išviso jau suareštuota virš 
šimto žmonių.

Haywood, nacionalis I. W. 
W. sekretorius vis dar kalė
jime. New Yorke suarešta
vo Giovanniti, Carlo Tresca, 
E. Gurley Flynn ir kitus. 
Žadą areštuoti ir daugiau.

New Yorko aidablistiški 
vadovai padėti po $1,000 
kiekvienas. Daugelį aidabli 
stų dar žada areštuoti.

BALTIMORE, MD.
Svarbias prakalbas rengia 

Amalgamated Clothing 
Workers unijos 218 lietuvių 
skyrius. Prakalbos įvyks ne
dėlios vakare, 7:30, 7 dieną 
spalių, 1917 m. Lietuvių Sve- 
tanėje, 506—10 W.Barre St., 
Baltimore, Md. •

Kalbės L. Pruseika.

RED. ATSAKYMAI.

J. M. Ermala, Nashua, N. 
H. — Kritika labai menkos 
vertės ir gaila laikrašty vie
tą užimti.

J. A., Chicagoje. — Eilės 
po vyčių kongresui — ne
tilps.

A. Jakštas, Chicagoje. — 
Gaila, drau££, negalėsim pa- 
talpint.

Kliopiečiui, Detroit, Mich. 
—Ačiū už pranešimą, bet su
naudoti negalime, nes val
džia už tai gali nubausti.

Dulkei, Nashua, N. H. — 
Jokių polemikų nevedame su 
visais, klerikalų laikraščių 
korespondentais. Jeigu męs 
įsileistume į tokią polemiką, 
tuomet suterštume savo lai
kraščio vardą. Jūsų “Atsa
kymas “Draugo’ korespon
dentui” netilps.

Surengimo Komitetui, 
Montello, Mass. — Birutės j 
draugystė rengia 6 d. rugsė
jo puikų metinį balių, o pra
nešimą atsiuntėte 27 d. rug
sėjo. Na, ar galima pagar
sinti?

Jonui Kancieriui, Miners
ville, Pa. — Jeigu jie susitai
kė, tai jau per laikraštį ne
galima jų apvaginti, nes už 
tai prisieitų už grotų atsi
durti. Pranešimas, kad ap
sisaugotų nuo vagių netilps.

J. V. Baltrukonis, Kearney 
Harrison, N. J. —Žinia apie 
balių labai suvėlinta. Ne-

.(Tąsa).
takšėjimą ir lengvai vaikas verkšleno. Pri
ėjau prie buvusio savo kambario durų, pa
lengva, keldamas į viršų duris, atidariau, 
įėjau į vidų ir užsidariau.

Viskas buvo senoviškai, lova tuščia ir 
ant stalo kas tai balsganavo, matomai tas 
raštelis, kurį aš gaspadinei parašiau. Ga
limas daiktas, kad ji dar nebuvo atėjus į 
kambarį. Priėjau prie stalo ir pradėjau 
čiupinėti balsganuojantį plėtmą ; bečiupinė- 
jant supratau, ka tai laiškas. Laiškas?... 
Paėmiau ir priėjau prie lango, norėdamas 
įspėti, kas rašo. Tamsu, nieko nematyti. 
Pamislijau sau, kad tas laiškas nuo gaspa- 
dinės, ji uždraudžia man sugrįžti į kamba
rį. Pasiėmiau į vieną ranką laišką ir če- 
verykus, į kitą kaldrą ir vėl palengva iš
ėjau ant gatvės. Užsimoviau ant kojų če- 
verykus ir priėjau prie gatvinės lempos. 
Laišką nenoromis, lėtai perplėšiau.

Ir štai kaip tik laišką ištraukiau iš 
konverto, nejučiomis išsiveržė iš mano 
krūtinės džiaugsmo šauksmas: laiškas bu
vo nuo redaktoriaus, mano feljetonas pri
imtas ir jau perduotas į spaustuvę visas, 
kaip parašytas!

“Kelios mažytės permainos... du trįs 
pataisymai... vykusiai parašytas... rytoj bus 
atspausdintas... Dešimts kronų.”

Aš juokiausi ir verkiau, pasileidau 
gatve iš visų pajiegų bėgti,' paskui susto
jau, sudaviau sau delnu per kaktą, pradė
jau koliotis ir tuos žodžius leidau tiesiai į 
orą, be jokio tikslo. O laikas vis bėgo.

Visą naktį trankiausi gatvėmis kaip 
pakvaišęs ir vis kartojau: “Vykusiai para
šytas!... Dešimts kronų.

DALIS ANTRA.
Dviem savaitėm praslinkus, aš vėl bas

čiausi gatvėmis.
Vėl ilgai sėdėjau ant tūlų kapinių ir 

rašiau dėl laikraščio straipsnį; taip man 
besidarbuojant ir nejutau, kaip laikrodis 
išmušė dešimtį ir kapinių vartus turėjo už
daryti. Buvau išalkęs, kaip šuo, nes pasku
tinių dešimts kronų visgi neilgam užteko; 
jau trečia para, kaip nieko nevalgęs; jau
čiausi silpnu ir nuo rašymo pailsusiu. Tu
rėjau pusę peiluko ir keliatą raktų, bet nei 
vieno ere.

Kada jau kapinių vartus uždarė, man 
reikėjo eiti namo, bet čia apėmė baimė ir 
bijojau eiti į savo “palocius”. Mat, aš gy
venau sulūžusiame namelyje, kuriame pir
miau tūlas blėtininkas turėjo savo dirbtu
vėlę, bet paskui, ją apleido ir jis visiškai 
tuščias buvo. Nenorėdamas namo eiti, pa
sileidau gatve, kur akys veda, o kojos neša, 
nuėjau į pajūrį, užėjau ant gelžkelio tilto, 
suradau liuosa suolą ir atsisėdau.

Sėdėdamas išsiėmiau iš kišeniaus para
šytą straipsni, kuris mano protui rodėsi ge
riausia parašytas iš visų straipsnių, priki- 

i sau popierą prie akių ir pradėjau skaityti. 
Vienok buvo tamsu ir greitai akys pavargo; 
vėl popierą įkišau į kišenių. Ramu, nei gy
vos dūšios nesimato, apart policisto, kuris 
stovi ant sargybos.

Dar sykį išsiėmiau iš kišeniaus visą 
savo turtą ir patikrinau, bet apart sulūžu
sio peiluko ir raktų, daugiau nieko nebuvo.

Mašinališkai įkišu ranką į kišenių, iš- 
, traukiu šmotą nerašytos popieros, suvyruo
ju ją ir metu į vidurį gatvės. Paskui žiū- 

; riu ir kalu sau į galvą, kad tame popierga
lyje randasi pinigų — sidabrinių ir popie
rinių; popierą suvaladota, taukuota. Man 
norėjosi eiti ir pavogti tą turtą, kuris gu
lėjo ant gatvės.

Staiga išgirdau policistą bekostint ir, 
nežinau kodėl, man užėjo noras pakosėti. 
Pradėjau kosėti, kad daugiau atkreipus jo 
atydą. Man rodėsi, kaip tik jis eis pro ma
ne, tuojaus pulsis prie tos popieros. Aš sė
dėjau, rankas iš džiaugsmo tryniau, kad 
pavyko sugalvoti tokią baiką ir dar prisi
eis policistą apgauti. Aš jam, tam šuniui, 
parodysiu tokią nosį, kokios jis dar savo 
amžyje nebuvo matęs! Tuo tarpu alkis vis 
didinosi ir aš visiškai apsvaigau.

Praslinkus porai minutų, pasirodė poli
cistas. Jis ėjo lėtai, kaukškėjo batų kulni
mis, kurios buvo geleže pakaustytos. Su
prantama, kur jam ir besiskubinti? Juk vi
sa naktis dar priešakyje. Priėjo prie po
piergalio, sustojo, pažiūrėjo ir pasiėmė. 
Lengvas, bet ką gali žinoti, gal kokie vi
duryje deimantiniai žiedai suvynioti, ar 
kas nors panašaus.., Kada jis, savo storais, 
netikusiais pirštais vyniojo tą popiergalį, aš

juokiausi beprotišku juoku, raiviausi ir juo
kiausi, bet tas mano juokas buvo greičiau 
panašus į verksmų...

Policistas nusispjovė, numetė tą popier
galį ir nuėjo. Aš nežinojau, kaip džiaugtis, 
nežinojau nei ką kalbėti. Balsiai pradėjau 
šaukti: “Jis nusispjovė, jis nusispjovė ir nu
metė tą popiergalį!” Sekiau akimis tą ne
laimingąjį policistą, kaip jis liūdnai žings
niavo tolyn ir juokiausi, juokiausi susiries
damas, rankomis pilvą suspaudęs. Ir sy
kiu didžiavausi, kad pavyko sugalvoti tokią 
puikią baiką!

Taip man besilinksminant, prabėgo po
ra valandų. Laikas jau buvo gerokai vė
lus. Pradėjau jausti nuovargį, silpnumą, 
skausmai truputį sumažėjo, viduriai apri
mo. Aplinkui ramu, nei gyvos dūšios ne
simato, tik laivų augšti stiebai sergsti ma
ne, tartum norėdami pagriebti ir nunešti to
li, toli už jūrių, į svetimas šalis... Visos 
sunkiosios mintys apleido mane, užmiršau 
savo “aš”, susidėjau kojas ant suolo, atsi
lošiau ir ramiai, nieko nemislydamas, sė
dėjau...

Taip man besėdint ir žiūrint į jūres, pa
sirodė, kad tie augštieji stiebai, pasilenkė, 
pagriebė mane ir nunešė, j tolimą, svetimą 
šalį, kur nėra žmonių. Tie stiebai nuneš 
mane į tą šalį, į tuos palocius, kur sėdi ka
ralaitė Ilajalė, kur manęs laukia tokie sma
gumai ir malonumai, kokių dar šio pasaulio 
žmogus nėra matęs. Ji pati sėdės soste, pa
darytame iš geltonų rožių, kambarys bus 
apšviestas puikiausiomis šviesomis. Ir kaip 
tik aš įeisiu į kambarį ir prisiartinsiu prie 
jos sosto, JI įgalios ranką, kurią
aš paimsiu ir pulsiu ant kelių palei jos ko
jas. Ji tuomet prabils:

—Sveikas, karžygį, laimingai atvy
kęs į mano šalį ! Aš tavęs laukiau dvide
šimts pavasarių ir kiekvieną mielą naktį 
šaukiau pas save; kada tu vargai, — aš čia 
verkiau, kuomet miegojai, — aplankydavau 
tave,, siųsdama tau sapnus!”

Ji mane paima po ranka ir veda per di
džiausius palocius, prisikimšusius žmonių, 
kurie, mums praeinant, šaukia “ura!” Ji 
veda per puikiausi sodą, kur trįs šimtai 
mergaičių žaidžia ir juokauja, paskui įsi
veda į kambarį, išpuoštą visokiomis bran
genybėmis, kokios tik pasaulyje randasi. 
Saulės spinduliai pripildo kambarį, per lan
gus veržiasi gėlių kvapsnis ir girdisi malo
nus muzikos balsai. Aš laikau jos ranką, 
spaudžiu ir jaučiu, kaip mane apima malo
nus jausmai, kraujas pradeda smarkiau 
veikti, širdis nepaprastai plakti; aš ją ap
kabinu už liemens, bet ji maloniai man 
šnabžda: “Ne čia, ne čia, einame toliau!” 
Mudu įeiname į kambarį, išpuoštą deiman
tais, kur viskas žavėte-žavėja žmogų. Aš 
neišsilaikau ir krintu ant grindų. Bet stai
ga jaučiu, kaip ji savo rankomis apkabina 
mane, prisiglaudžia prie mano krūtinės, 
kaip ji prikiša savo lūpas prie manų ir gir
džiu, kaip maloniai šnabžda:

“Sveikas, mano mielas, laimingai atvy
kęs pas mane! Bučiuok mane! Daugiau...

suolo matau mirgančias 
aš, viesuluos greitumu, atsi

duriu tarpe jų... • '• * ’
Mane pažadino policistas. Aš vėl be- 

gailestingai tapau sugrąžintas į šį vargų ir 
kančių pasaulį. Pramerkęs akis, nežinojau 
kur randuosi; labai nustebau, kuomet pa
mačiau, kad miegu po atviru dangumi, ant 
tilto. Bet greitai mano nusiminimas pa
virto į piktumą; kada pamačiau, kad aš 
randuosi dar tarpe gyvųjų, vos nepradėjau 
verkti, kaip mažas kūdikis. > Man bemie
gant lijo smarkus lietus ir mane visą per
merkė iki kaulų, visas sustingau ir pasti
rau nuo šalčio. Oras buvo ūkanotas ir aš 
vos galėjau matyti, kad priešais mane sto
vi policistas. Jis dar sykį sušuko:

—Na, kelkis, greičiau!
Tuojaus atsikėliau. Jeigu jis būtų pa

liepęs man vėl gulti, — jo įsakymą pildy
čiau. Jaučiausi visiškai bejiegiu, apart to. 
viduriuose vėl atsinaujino skausmai, alkis 
pradėjo darbuotis.

Kada aš leidausi eiti į miestą, policis
tas sušuko:

—Palauk, juk tu savo kepurę užmiršai 
pasiimti, tikras iš tavęs tuščiagalvis!

—Taip ir man rodėsi, kad aš tartum ką 
tai užmiršau', — suniurnėjau po nose-. — 
Ačiū tamstai už priminimą.' Labanakt!

_ Ir aš, besvyruodamas į šalis, žingsnia
vau toliau.

O, jeigu aš dabar gaučiau nors mažą 
šmotelį duonos! Mažą šmotelį juodos duo
nos, iš kurio einant taip smagu būtų atsi
kąsti ir valgyti! Pradėjau svajoti apie juo
dos duonos šmotelį, kurį dabar godžiai su- 
valgyčiau. Badas taip mane kankino, kad 
het pradėjau verkti ir riįgofeu mirtį, kodėl 
ji neatima man gyvenimo. ' Juk mano kan
čioms dar nesimato galo. Staiga sustojau,

PHILADELPHIA, PA.
Gal Amerikoje gyvenanti 

lietuviai, ypatingai progre- 
syviška visuomenė mano, 
kad Philadelphia, tai letar- 
ginių žmonių miestas, kur 
visuomeniškas veikimas su
kas išpalengvo, susnūdusiai.

O, ne, visai ne! Tas kom
plimentas tiktų tik Philadel- 
phijos tamsiam jam sparnui, 
kurie kelia save iš letargo 
su bačkutėmis ir stiklu ran
kose, kurie nieko naudingo 
nenuveikia, kaip tik suren
gia kokį balių su desėtkais 
bačkučių ir su indijoniškais 
maršavimais ir šūkavimais 
“ura”, visai kitaip su vietos 
progresyvėmis draugijomis.

Tik užsibaigus vasaros 
karščiams jau rengiasi prie 
žiemos sezono. Visų pirma 
ant programo stovi tai mo
terų “Agitacijos Savaitė”, 
kur bus parengta prelekci
jos, diskusijos, balius su ma
žu perstatymu ir kaimo 
krautuvė.

Antras iš eilės, tai L. S. S. 
1-mos kuopos choro koncer
tas, prie kurio rengiamasi 
sudėti visas stipriausias ir 
gabiausias spėkas, daininin
ku ir smuikorių, lietuviu,len- 
ku, rusu ir vokiečiu.

4. 7 C 4

Trečias, tai L. S. S 1-mos 
kuopos didelis perstatymas 
“Kryžius,” — puiki drama, 
B r. Vargšo parašyta ant 
mirties patalo.

O kur dar Richmondo da-

P. S. naujai susitvėrus kuo
pa, taipgi nesnaudžia—ren
giasi prie perstatymo “A- 
merikoniškos vestuvės” ii' 
surengimo prakalbų.

Dailės žvilgsniu žiemos se 
zone vietos progresyvūs 
draugijos stengsis užganė
dinti kiekviena lietuvi be 
skirtumo pažiūrų, ar gyve
nantį Philadelphi jo j, ar ap
linkiniuose miestuose.

Geri perstatymai, koncer
tai, prelekcijos, diskusijos, o 
prie to dar ir baliai, žino
ma. tik ne indijoniški, duo
da žmogui energijos, stipru
mo, nors ant valandėlės lai
ko užmiršti tas.visas baise-

t

visoms sykiu kovoti už pa
gerinimų darbininkų būvio. 
Prie kuopos, rodosi, prisira
šė septynios naujos narės ir 
septyni prenumeratoriai 
gauta dėl “Moterų Balso”. 
Literatūros irgi parduota už 
kelis dolerius.

Rinkta aukos padengimui 
lėšų, tik nenugirdau,kiek su
rinko.

Publika prakalbomis liko
si pilnai užganėdinta.

*

♦ *

3 d. rugsėjo buvo piknikas 
S. M. parapijos. Alaus išgė
rė daugiaus, kaip 26 bačkas. 
Suprantama, kada pasige
ria, tai visokių šposų prida
ro. Šį sykį taipgi neapsiėjo 
be šposų, apie kuriuos jau 
gėda ir rašyti.

*

* *

Iš mūsų miesto du 
viai įstojo į armiją liuosno- 
riais. Philipsburge vieną 
paėmė; jis neturėjo jokių 
pilietiškų popierų ir, rodosi, 
nepadavė prašymo, kad pa- 
liuosuotu.

Mažas Vieversėlis.

buvo siunčiami pinigai pas
tarųjų trijų menesių — 12 
d. liepos, 7 d. rugpjūčio ir 7 
d. rugsėjo.

Dabar, rodos, bus aišku, 
keno kaltė, kad Centro iž
dininkas negavo į laikų pini
gų.

12 kp. kasierius
A. Gramba.

SCHENECTADY, N. Y. 
Pranešimas.

Lietuvių Moterų Progre
syvio Susivienyjimo 7 kuo
pa rengia balių, kuris įvyks 
6 d. spalių, po N703-5 Wind
sor Terr., Schenectady N. Y. 
Visi vietos ir apielinkių lie
tuviai malonėkite atsilanky
ti. Komitetas.

lietu-

ELIZABETH, N. J.
23 d, rugsėjo buvo prakal

bos, kurias surengė Liet. 
Moterų Progresyvio Susive- 
nyjimo 4 kuopa, L. S. S. 147

Kalbėjo drg. J. Perkūnas te
moj “Socialistai, kas jie yra 
ir ko jie nori?” Kalbėtojas 
savo užduotį atliko gerai. 
Publika užsilaikė gerai ir 
jau neturėjo atsinešus kiau
šinių mėtyti Į kalbčtoją.Kal- 
bėtojas apsidžiaugė, kad ir 
katalikai pradėjo protauti.

Viskas pavyko gana ge
rai.

EASTON, PA.
23 d. rugsėjo buvo prakal

bos Liet. Moterų Progresy
vio Susivienyjimo 14-tos kp. 
Kalbėjo drg. K. Petrikienė 
—“Moterų Balso” redakto
rė. Žmonių prisirinko ne
mažai. Kalbėtoja labai vaiz
dingai nupiešė kokią skriau
dą iš karių turi darbininkai 
ir kokią naudą gauna kapi
talistai. Paremdama fak
tais nurodė, kad Europoj 
žmonės badu miršta, neturi 
kur prisiglausti, o kapitalis
tai puotauja ir krauja sau 
milionus. Taipgi nurodė, 
kain geltonoji spauda darbi
ninkus apgaudinėja, -kaip 
prieš rinkimus visokie poli
tikieriai visko darbininkams 
prižada, kad tik už juos bal
suotų, o paskui tuos pačius 
darbininkus, kurie balsavo, 
pradeda spausti. Nupeikė 
tuos, kurie savo balsus par
duoda už stiklą alaus arba 
pasmirdusį cigarą.

Pagalios nurodinėjo, kad 
sufragistės neina išvien su 
darbininkais,nes joms nepa- 
keliuje. Jos reikalauja ly
gių su vyrais teisių, bet už
taria už kapitalistų klesą. 
Nurodė, kad atsiras ir mo
terų balsuotojų, kurios sa
vo balsus parduos už ken- 
‘džių dėžę. . '' j

Ragino moteris rašytis prie 
L. M. P. Susivienyjimo ir -

Tr. Pranešėjas.

TIKRA IR TEISINGIAUSIA
APTIEKA

Jeigu jums reikalinga kokia non 
rodą link sveikatos, tai ateik pas ma
ne ir pasiteirauk arba rašyk aprašy
damas sąvo ligos priežastis, tuoj gau
si tikrą*ir draugišką rodą.

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

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

Nuo prakaitavimo kojų 50 ir 75 e.
Nuo nuospaudų ant kojų
Plaukų stiprintojas
Pleiskanų naikintojas
Nuo reumatizmo
Vidurių valytojas

25 ir 85c.
$1.00

50c. ir 75c.
Lietuviška Trejanka 25c., 50c. ir $1.00

Kartus dėl apetito 50c. $1.00
Visokios Šaknys, žiedai, žolės ir t. 

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

Lietuvis aptiekorius ir savininkas
F. KUDIRKA.

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

lių kiek tik norite.

DR. KOLER
628 Penn Ave.; Pittsburgh, Pa.

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

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 5 vakare.

ROCHESTER, N. Y.
Čia gyvuoja L. M. P. S. 

26 kuopa, kuri, orui atvėsus, 
žada pasidarbuoti dėl apš- 
vietos labo. Tik gaila, kad 
mūsų progresistės labai ma
žai rūpinasi L. S. S. 7 kuo
pa, veik neatkreipia į ją jo
kios atydos, nepaisant į tai, 
kad jų vyrai priklauso prie i 
kuopos. Man rodosi, jeigu • Ned?i“omj's ikH 
vyrai priklauso prie L. S. S. y, 
kuopos, tai ir moterįs turėtų Į, 
prigulėti, nes tuomet būtų • < „ < ’T'IZ’T TC
didesnis būrelis ir galima J. A. Iv A 1 Iv U O 
daugiau ką nuveikti. Prog
resistės reikalauja lygių su •' 
vyrais teisių, bet lygiai su; 
jais darbuotis nenori.

Čia laisvų merginų veik 
visiškai nėra, vos rekarčiais 
galima vieną-kitą patėmyti, 
o vaikinų labai daug, todėl 
pastarieji ir skundžiasi, kad 
stoka susipratusių merginų.

Moterų Draugas
JOSEPH LIPMAN, M. D.

Specialistas moterų ligų
E. 50th SU New York, N. T»

. OFISO VALANDOS:A. P. L. A. REIKALUOSE.'m 10 v»i ryte; nuo 1 iki 2 vaL per
L . _ , .v piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakar*.‘Laisves N/3 Centro 1Z- Nedėliomis pagal sutartį.

dininkas pastebi, kad A. P.! Egzaminavimas dykai. Męs ištt- 
T A 19 kiinnn i Lika nnnri- riarne lr PaRakom® kL. A. KUOpa Į laiKą nepi l ge|hstime. Iš kitur atvažiavusiam 
siuiltUS pinigu. Pirmiausia ligoniams parūpiname vietą, k*l fy- 
Centro iždininkui reikėjo doRi-r R«ka^i esant, kreipkite, mj.

pažiūrėti, kada Money Ui-'T0^ Patarnavimas visai pigu*. N*- 
deris” išpirktas, tuomet Ži- >žmir«kite mano antrašo.
notų, keno kaltė — kuopos dr. j. lipman
ar keno kito. | Vienas ofisu: 314 E. 50 th SU

Antras Ofisas: 1945—7th Arą,Aš čia paminėsiu, kada. arti inth st, New Y*rk atg
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KODĖL 
nebūt linksmu, kuomet 

kaštuoja tiek mažai?
Galvos skaudėjimas ir nerviškumas, 

daugiausia paeina nuo silpnų akių.
Vtontntžlls išsigjdymas, — moksliška* pri

taikyti akiniai. Matyk it akiu specia
listu jo APTIEKOJB ’

DR. MEDOFF
500 Grand St. Brooklyn, NX

ISr OFISO VALANDOS: 
nuo9lki Si tyte Ir nuo 60d t rak. 
NedUiomio nu* U fld 1 P© pK. 
Kitomis valandomis salime matyt ■,
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KORESPONDENCIJOS
FITCHBURG, MASS Lowell, mass

mi pasižymėjo moterįs ir 
merginos.

Pas iškeliaujančius irgi 
nesimato to “patriotiško” 
noro, kokio turėtų būti. Vi
si nusiminę, užsiašaroję, ke
li net verkia; da kiti girti

niutei skąmbinant pijanu, 
o lihksmin-jaunimas

tis, šokti ir žaisi “aguonėlę” 
ir kitus.

Linkėtina drgg. Simanau- 
skams geros sveikatos ir 
taip jai darbuotis naujoj

žada nuo nekuriu “kautų” 
numušti, stičieriai, kaip vie
nas — lietuviai, žydai ir ai
riai, apleido dirbtuvę, nuėjo 
į svetainę, išrinko komitetą, 
parašė reikalavimus ir įteikė 
kompanijai.

Rusijos Valdiška 
TAUPIN1MO KASA

bos šv. Kazimiero L. K. dra
ugystės. Kadangi dabar ši 
draugystė atsistojo ant lais
vų pamatų, tai ir kalbėtoją 
kvietė laisvą — J. Neviac- 
ką iš Worcester, Mass. Kal
bėtojas pirmiausiai nurodė 
šios karės baisenybes, ką iš 
tų karių turi darbininkai ir 
kas susikrauja sau milionus. 
Toliaus kalbėjo apie drau
gystės reikalus, nurodė, ko
kią naudą atneša geros drau 
gystės ir kvietė visus prie 
jos rašytis.

Reikia pažymėti, kada 
draugystei kalba kokie nors 
Kemešiai, tai prie jos niekas 
neprisirašo, bet kada kalbė
jo socialistas — tai prisira
šė net 13 naujų narių.

Publika užsilaikė ramiai. 
Viskas pavyko labai puikiai.

CLIFFSIDE, N. J.
(Nuo mūsų korespondento).

18 d. rugsėjo buvo patrio
tiška demonstracija, sureng
ta išleidimui prievarta pa
imtų į kariumenę jaunų vy
tų. Demonstracijoj dalyva
vo apie 2,000 žmonių. Po 
demonstracijai ant gatvės 
buvo paruošta vieta dėl šo
kių. Rengėjai pasirūpino 
užkviesti nemažai jaunų 
merginų, kurios, atsisveikin
damos, šokino naujokus.

Po visų tų ceremonijų bu
vo duodama naujokams iš
leistuvių vakarienė.

Vietos lietuviams irgi te
ko pamatyti gėdulių demon
straciją. Nors muzika links
mas meliodijas griežė, bet 
mažai buvo tokių, kurie lin
ksminosi. Graudingą įspūdį 
darė moterįs, kurios, laiky
damos kūdikius ant rankų, 
ašarojo ir maldavo viešpa
ties, kad jų užaugusiems sū
neliams nereiktų atsidurti 
tokiame padėjime.

Ant rytojaus tapo išvežta 
90 jaunų vyrų j liogerius ne- 
aprybuotam laikui. Tarpe 
išvežtųjų randasi šie lietu
viai: J. Bukaveckas, J. Ja- 
kubka, K. Grinius ir P. Ju
rėnas. Jie visi nepilięčiai ir 
buvo reikalavę blankų dėl 
paliuosavimo, bet board’as 
nedavė. Buvo šaukiamas ir 
A. Sadonis, bet jis pasakė, 
kad nėra šios šalies piliečiu, 
reikalavo blankų, kad jį pa- 

' liuosuotų, bet board’as neiš
davė, todėl dabar atsisako 
eiti į kariumenę. Jį tuoj aus 
suareštavo, bet palaikę ke
liatą valandų, paleido. Da
bar jis liuosas, bet kasdien 
ateina policmanas ir gąsdina 
visokiais būdais, kad tik eitų 
į kariumenę.
Likusieji bus šaukiami pra

džioje spalių mėnesio.
♦

Pastaruoju laiku tūlose 
dirbtuvėse sumažėjo darbai, 
o antra — dėl ėmimo į ka
riumenę, daugelis lietuvių 
apleido šį miestelį. Dabai* 
vargiai galima būtų rasti 
porą šimtų lietuvių.

*
♦ ♦

17 d. spalių bus susirinkimas

zeno svetainėj; pradžia 8 
vai. vakare.

b •, 19 spalių, toj pačioj sve
tainėj, bus susirinkimas L. 
LS. S. 250 kuopos. Pradžia 8 
vai. vakare. Visi draugai 
rhalonėkite atsilankyti, nes 
turime daug svarbių < reikalų 
Taipgi atsiveskite ir pažįs- 

kurie norėtų prisira-
yni 

bos D. L. K. A. Kalbėtoju 
kvietė kunigą Mickevičių. 
Jis aiškino apie draugijų 
reikalingumą, liepė kotan- 
kiausia rengti prakalbas ir 
kviesti visų sriovių kalbėto
jus, nes tik tokiu būdu gali
ma bus patirti, kurioj pusėj 
teisybė. Nurodė, kaip kuni
gai mulkina žmones ir t. t. 
Liepė darbininkams organi
zuotis ir šviestis, nes tik su
siorganizavus ir apsišvietus 
darbininkai galės pagerinti 
savo būvį. Antroj’ daly sa
vo kalbos aiškino, kaip Ro
mos kunigai išnaudoja savo 
parapijomis ir išdėstė visus 
jų darbelius. Jo kalba, ro
dosi, publika likosi užganė
dinta. Prie draugystės pri
sirašė 10 naujų narių.

* *
23 d. rugsėjo buvo susirin- 

kias L. S. S. 20S kuopos. La
bai liūdna, kad į susirinki
mą atsilanko labai mažai 
narių ir kuomet prisieina ką 
nors veikti, tai ir tų pačių 
negali priprašyti prie dar
bo.

Buvo pakeltas klausimas 
apie dabartinius laikraščių 
ginčius. Didžiuma narių nu
rodė, kad dabar svarbus 
momentas, reikalinga vieny
bė, reikalingas bendras dar
bas, tuo tarpu mūsų laikraš
čiai tarpe savęs pešasi. Bu
vo išsireikšta, kad Sąjungos 
organas neveda rimtos pole
mikos, bet tik nepamatuotai 
užsipuldinėja.*

* *
24 d. rugsėjo, 2 vai. nak

čia, ekspliodavo amunicijos 
dirbtuvė. Du darbinin
kai užmušti, 12 sužeistų. 
Nuostoliai labai dideli.

Visų Draugas.

HAVERHILL, MASS.
Vietos teisėjas John J. 

Winn, kuris yra Exemption 
komitete antro distrikto,ka
pitalistų spaudoj verkia, kad 
ateiviai esą labai puikiai kū
niškai išsivystę ir tinkami 
karėn, bet atsisako nuo ka
reiviavimo. Jis dejuoja,kad 
neturi galės visų ateivių,ne
što j ančių į armiją, susodinti 
į laivą ir išsiųsti ten, iš kur 
jie atvyko. Toliaus sako: 
“Susodinęs ant laivo, mal
daučiau dievą, kad submari- 
nos tą laivą paleistų jūrių 
gilumom”

Lietuvių dvasių gaudyto
jas irgi šaukia, kad lietu
viai eitų į kariumenę ir drą
siai aukuotų savo gyvastis, 
nes ši karė esanti reikalin-

Tai matote, ką męs girdi
me nuo dvasių gaudytojų ir 
kokius linkėjimus teikia ka
pitalistų tarnai. Ar tai ne
galima apsidžiaugti?

Baranauskas.

COLLINSVILLE, ILL.
(Nuo mūsų korespondento).

19 d. rugsėjo iš Collinsvil- 
lės buvo Išvežimas “draftis- 
tų” —54 jaunuolių į S. V. 
kariumenę. Tame skaitliuj 
buvo 12 lietuvių. Dėl moki
nimo išvežė į Louisville, Ky.

Apie 9 val.ryte išlydėti su- 
surinko keli tūkstančiai 
žmonių. Visi čia turėjo sa
vo pažįstamus, gimines, 
draugus ir t. t., ir pas visus 
buvo viena mintis: “Gal pa
skutinį sykį?” Nelabai lin
ksmos buvo išleistuvės: vie
ni užsiašaroj’ę, kiti papras
tai verkia, ir da kiti net “iš 

svyruoja, su poi leistais 
stumdosi. Policistai visai ne- 
toki, kaip pirmiaus, džentl- 
moniški, nemuša, nei į kalė
jimą sodina, bet juokauja, 
vis gražumu.... Prasidėjus 
atsisveikinimams, tada pra
sidėjo verkimas garsesnis.... 
Vieno lietuvio, kuris tik po
rą mėnesių kaip vedęs, mo
teris net apalpo, atsisveikin
dama savo vyrą.

* 0"
* *

Jau du mėnesiai, kaip čia 
streikuoja 400 darbininkų 
švino išdirbystės. Darbi
ninkai reikalauja pripažini
mo unijos ir 30 centų ant 
dol. mokesties daugiaus. 
Skebuoja tik apie 20 ypatų, 
kurie tik pečius kūrena, 
šiaip dirbtuvė nedirba. 
Streikierius šelpia vietinė ir 
apielinkės unijos. j\ngliaka- 
siai net sau extra mokesčius 
užsidėjo dėl streikierių, kol 
streikas nebus laimėtas.

Kompanija grasina darbi
ninkams ir miestui, kad jei
gu ant greitųjų darbininkai 
negrįžš į darbą, tai kompa
nija savo dirbtuvę iškraustis 
iš Collinsville. Darbininkai 
ant to kompanijos grasini
mo neatkreipia atydos, bet 
už tai vietos Commercial 
Club ponų kiškos dreba.

*

Anglių kasyklos kai kurios 
dirba pilną laiką, gi kitos po 
3 dienas į savaitę. Priežas
tis, kad gelžkelio kompani
jos nepristato karų dėl nu-

Tose kasyklose, kurios ne
dirba pilną laiką, darbas ga
lima gauti.

E. ST. LOUIS, ILL.
(Nuo mūsų korespondento).

16 d. rugsėjo L. S. S. 87 
kp. buvo parengus “draugiš
ką vakarėlį” drg. J. M. Si- 
manausko ir jo moteries į 
Cleveland, Ohio, išleistuves. 
Vakarėlyj dalyvavo apie 40 
draugų ir draugių, vietiniai, 
iš St. Louis, Mo. ir iš Collin
sville, Ill. Po užkandžio pir
mininkas iš eilės visus kvie
tė išreikšti savo nuomone, 
nekurie atsisakė, teisinda
miesi, būk “nežino ką sa
kyt”, kurie kalbėjo, šį-tą 
naujo pasakė.

Visi gėrėjosi drgg Sima- 
nauskų darbais, linkėjo ir 
naujoj vietoj taip jau dar
buotis; gi patys drgg kal
bantieji prisižadėjo varyti 
pirmyn iškeliaujančių drau
gų pradėtą darbą, ir neduot 
dirvai užželt... Paskutinis 
iš eilės kalbėjo pats drg. Si- 
manauskas, paačiavo už jam 
ir šeimynai teikiamus gerų 
linkėjimų ir pasakė: “nei aš, 
nei mano moteris negei- 
džiam jokios garbės; ir jei
gu męs dirbome, tai dirbo
me vien tik dėlto, kad skai
tome būtinu privalumu kiek
vieno darbininko dirbti ir 
dirbti kiek tik spėkos neša 
dėl prašalinimo tamsybės ir 
paliuosavimo darbininkų 
klesos iš kapitalizmo vergi
jos. Prašė likusių draugų 
darbuotis kiek galint ir ant 
toliaus.

Draugė Simanavičienė, 
kalbėdama prašė tūlų pirm
eiviškų moterėlių padaryti 
galutiną “divorsą” su “gar
džiais skystimėliais”, o pa
čioms lavintis ir darbuotis 
dėl paliuosavimo darbininkų 
kleąos; ant pabaigos padek
lamavo puikias apie karę ei
tos.

*
* ♦

šiol čia neužsibai-

Tas

Da iki 
gė tyrinėjimas buvusių 2 d. 
liepos juodukų skerdynių.

Tų mėsinių skerdynių kal
tininku tarpe yra įmaišytas 
miesto majoras ir jo rašti- 
ninkas.Daugiausia tuomi ty
rinėjimu užsiima susitveręs 
iš biznierių ir pryčerių ko
mitetas, žinomas kaipo 
“Vieno Šimto Komitetas”. 
Kuom tas viskas pasibaigs, 
sunku pasakyti. Yra sako
ma, būk nuo 2 d. liepos E. 
St. Louis apleido apie 20,000 
juodukų: vieni išvažiavo į 
ten, iš kur buvo tik ką atvy
kę, t. y., į pietines valstijas; 
gi kiti persikėlė gyvent j St. 
Louis, Mo., į Brooklyn, Ill., 
ir j Madison, Ill.

Tas gana skaudžiai atsi
liepė ant biznio E. St. Lou
is. Ypatiškai man vienas 
biznierius skundėsi, kad būk 
po juodukų išvaikymo biznis 
sumažėjęs ant pusės, 
gali būti ir teisybė.

*
* *

Jau ir sakau, kad męs E. 
St. Louisiečiai esame nelai
mingiausi su savo “dvasiš
kais tėveliais”. Kiek jau 
męs jų neturėjome ir visi 
“geri” buvo; ir, rodosi, męs 
mokame priimt... Kaip tik 
atvažiuoja pas mumis nau
jas “tėvelis”, tai visi nešame 
ant “dievo aukuro” dešimti
nes ir šimtines, o sykiais 
net Fordo automobilių pa
aukuojame....

Iš papratimo, męs savo 
“tėveliui” gaspadinės neuž
laikome ir nematome reika
lo, nes mūsų parapijoj yra 
tokių “dievobaimingų” mo
terėlių ir mergelių, kurios 
net už plaukų vedžiojasi už 
pirmybę, kad patarnaut “tė
veliui” ir sykiu Dievui... Prie 
viršminėtų aplinkybių, ro
dosi, gerai būt, vienok pas 
mumis “tėveliai” nesilaiko: 
kaip tik spėjame “atganyt”, 
tai, žiūrėk, ir išdūmė, kur 
pipirai auga.... Ta mūsų ne
laimė prasidėjo su “tėveliu” 
Šlamu ir dar iki šiol neužsi- 
si baigė.

Dabar vėl turime naują 
“tėvelį”. Atvažiavo, kur tai 
“iš mainų”.Mūsų naujas “tė
velis” yra “smart boy”, sa
ko, būk priversiąs visus E. 
St. Louis lietuviškai kalban
čius mokėti katalikiškam 
dievui taksas per jo tarpi- 
ninkystę. Nebuvo jokio at
siprašymo, turi mokėt visi: 
netikėliai, bedieviai, socialis
tai, liuteronai, neišskiriant 
nei lietuviškai kalbančio žy
delio...

Po “pėdės” aš savo dešim
tinę tarabanysiu “tėveliui”, 
nes ko gero, suvėlavus da 
gali pareikalaut nušimčius 
užmokėti... Arba gali parei
kalaut su šventos ikvizicijos 
pagelba....

Look out, E. St. Louiečiai!

STOUGTON, MASS. 
Darbininkų streikas.

27 rugsėjo čia išėjo į 
streiką Stoughton Rubber 
Co. apie 100 stičierių-darbi- 
ninkų . Streikieriai reika
lauja daugiau mokesties už 
padarymą “reinkautų”, ku
riuos dirba dėl armijos.

Dar pirmą sykį Stoughton 
Rubber Co. stičieriai paro
dė tokią vienybę. Kada ga
vo nuo kompanijos atsaky
mą, kad ji nemanę pakelti 
mokestį bet dar atbulai —Istengdamiesį jūsų mieste L

jie žada streikuoti, pakol 
kompanija neišpildys jų 
reikalavimų.

Strapieriai, prijausdami 
stičieriams, taipgi žada iš
eiti į streiką.

Adamson.

GARDNER, MASS.
(Nuo mūsų korespondento).

21 d. rugsėjo iš čia išve
žė 98 naujokus paimtus j 
kariumenę. Juos nugabeno 
į Arge Junction kempę. Iš 
miesto svetainės kapitalis
tai susodino visus į automo
bilius ir nuvežė ant stoties. 
Įspūdis buvo labai prastas: 
vieni verkia atsisveikindami 
su giminėmis, kiti elgiasi, 
kaip bepročiai — šoka, rė
kauja ir t. t. Lietuvių tar
pe paimtųjų buvo tik S. Kul- 
bius; kandidatu pasiliko M. 
J. Vaitiekus, 
daugiau.

Paskui bus ir
*

*
12 d. spalių, L. S. S. 89 kp. 

svetainėj, 46 Parker St., bus 
prakalbos. Kalbės drg. K. 
Petrikienė iš Brooklyno. 
Geistina būtų, kad vietos ir 
apielinkių lietuviai atsilan
kytų.

MUSKEGON, MICH.
22 d. rugsėjo buvo koncer

tas ir balius L. S. S. 246 kp. 
Žmonių susirinko nemažai. 
Programo išpildyme dalyva
vo iš Grand Rapids draugai 
ir savo užduotis atliko ko- 
puikiausiai. Geistina būtų, 
kad kuopa ir tankiau rengtų 
panašius konertus.

DERBY, CONN.
Streikas amunicijos 

dirbtuvėj.
Jau pora savaičių, kaip 

tęsiasi streikas Maxim A- 
munition Corp. Mat, tūlą 
laiką atgal minėtoj kompa
nijoj pradėjo organizuotis 
mašinistai. Kompanija apie 
tai išgirdo ir 65 mašinistus 
pavarė iš darbo. Kompani- 

laužiu surasti. 24 d. rugsėjo 
kompanija jau automobi
liuose važinėjo ir jieškojo 
streiklaužių. Kada streik
laužius gabeno į dirbtuvę,tai 
policija lydėjo.

reikalavimus išpildyti, tik 
atsisako unija pripažinti. 
Darbininkai kaip tik ir rei
kalauja pirmiausia uniją 
pripažinti.

Reporteris.

ANSONIA, CONN.
18 d. rugsėjo iš čia išvežė 

naujokus, paimtus į kariu
menę; tarpe paimtųjų buvo 
ir dešimts lietuvių. Liūdnas 
buvo reginys, kuomet juos 
vežė.

Reporteris.

ELIZABETH, N. J. 
Atsakymas M. F. Trakimui.

“Laisvės” No. 65 pama
čiau tilpusią jūsų korespon
denciją, kurioj išreikšta jū
sų klaidingiausias suprati 
mas ir maniau, pačiam bus 
sarmata skaityti. O jau pa
rašius ant to atsakymą, jūs 
perdaug nukentėtu mėtė. Bet 
žiūriu “Laisvės” No. 77 irgi 
tą patį giedate. Ir prisieina 
ant abiejų atsakyti.

Jūs sakote, kad elizabeth- 
iečiai dėlei savo garbės rūpi
nasi svetimais reikalais,

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

HENRY C. ZARO
Bankierius užtvirtintas departamento bankų valstijos New York 

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

Specihliškas skyrius siuntimo pinigų j alegėliams į gilumą Rusijos iš 
vietų užimtų vokiečiais.

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

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

S. Sąjungos kp. ir L. M. P. jums netik agitacijos savai- 
S. Susivienyjimo kp. sutver- te, bet ir visas metas.
ti.

Ar jūs dar nežinote, dėlko 
organizuojama Amerikoje 
Liet. Soc. Sąjunga ir L. M. 
P. Susi vieny jimas—dėl gar
bės ar dėl naudos. Jeigu dar 
nežinote, tai studijuokite ir 
tuomet pranyks tos klaidin
gos mintys, kurias dabar 
turite.

Brolau, jūs gyvendami E- 
lizabeth’e, priklausėte prie 
vietos L. S. S. 147 kp. ir tu
re tu te maž-daug apie tai su
prasti. Ir gyvendami dabar 
keliatą metų Bayonne, N.J., 
vieton suorganizuoti L. Soc. 
S. kuopą, jūs suorganizavo
te dėl garbės tautiškai kle- 
rikališką ratelį, kuriame 
kiekvienam susipratusiam 
darbininkui vietos 
Kiek aš patyriau
prakalbose pradžioj balan
džio š. m. kalbėjo p-nas Šal- karnas ir nevietoj, nors jisai 
čius, viso labo mokytojas.

Pasakyk, brolau Trakime ' toti. 
kas ten buvo kalbama? ko
kie buvo lošiami dialogai, 
monologai ir deklamacijos? 
Ar nekaito akys pačiam or
ganizatoriui klausantis viso
kiu kelionių ant socialistu? 
Ir jūs dar sakote, kad Eliza- 
bethietės progresistės turė
jo pasiklausti Vytauto Dr. ir 
to Ratelio organizuodamos 
L. M. P. S. Susiv. kp. Bayon
ne, N. J. Kur sensas?

Žinoma, Vytauto Dr. gera, 
bet savo vietoj. Apie ratelį 
tylėtume pakol jums nieks 
nieko nesako už padarymą 
nagaikos ant savo kailio dėl 
garbės.
Štai kodėl prisiėjo Eliz. 147 

kp. rūpintis suorganizuoti

nėra.
Ratelio

Šitai kur receptas.
Brolau, imkie tą garbę, 

jeigu jos taip norit, nes ki
taip elizabethiečiai pasakys, 
kad nėra Bayonne, N. J., 
Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugijos kuopos. O 
jos ten reikia.

Pavyzdžiui, Eliz. L. D. L. 
D. 54 kp. jau turi 70 narių 
ir vieno ir antro leidinio 
knygų parėjo po 70 egzemp
liorių, o kiek dar ant pra
kalbų išparduota? Į trumpą 
laiką L. D. L. Draugijos a- 
biejų leidinių išplatinta virš 
150 egz., ypač tokios labai 
svarbios knygos, kaip “Karė 
—Ko Dėlei?”

Ar jūs, neturėdami savo' 
jūs mieste L. Soc. kuopą, ne-: mieste L. D. L. D. kuopos, 
žiūrint ar jums tinka, ar ne; išplatinsite tiek per kelis 
ar jūs panorėsite kada tos metus?
garbės, ar ne. Ačiū visiems 
draugams, kurie supratę jos 
vertę, palaikei ją ir pats drg. 
Trakimas prisirašėte ir ne
sakote, kad perankst?

Tas pats darosi ir su Liet. 
Mot. Progres. Susivienyjimo

Brolau, jeigu nepermatai 
jos vertės, nepadedi organi
zuoti ir sakai, kad anksti,tai 
jau susimildamas nekenk 
joms organizuotis. Vėliaus 
pamatysi jos naudą ir pats 
aprašysi “Laisvėj”, kaip kad 
dabar aprašai Soc. kp. už 
svarbą. Juk kol neegzista
vo, sakei, kad dar anksti Ba
yonne Soc. kuopą tverti.

Vėl jūs klausiate, kur ta 
mūsų IV R. agitacijos sa
vaitė. Hm... argi jūs galite 
prie mūsų prisilyginti? Bet 
jeigu klausiate, reikia pasa
kyti.

Štai ji. Vienos prakalbos, 
ant nelaimės, neįvyko per 
kokią tai klaidą. Dvejos 
buvo pasekmingos; literatū
ros išparduota virš $10.00. 
Narių prisirašė 6 ir dėlei 
būsiančių- prakalbų dirva' 
prirengta kogeriausia. Ir 
nėra to mėnesio, kad pas
mus neįvyktų prakalbosi ne i
vienos, bet ir po kelias, štai Pub. .w

Bet jūs, brolau, sakėte pas 
jumis įvyko vienos ir to§ be 
pasekmių. Ir dar užtai, kad 
Eliz. progresistės surengė 
jūsų mieste prakalbas, net 
per 2 savaiti prieš tai ir už
kenkė jūsų agitacijos savai
tei,—ištik rujų keistas su
pratimas. Argi būtų dar 
tokių, kurie many tų,kad vie
nų pažiūrų prakalbos kenk
tų kitoms prakalboms tų 
pačių pažiūrų. Tai kodėl 
mum nekenkia į savaitę dve
jos? Ir dar klausiate, kur 
mūsų agitacija?

Dar kalbama apie kokius 
receptus ir grūdų krūvukes. 
Apie tų grūdų pilstymą bū
tų gerai, kad plačiau išsi- 
reikštumėt, jeigu “Laisvė” 
pavelytų vietos. Bet tas žo
dis “receptas” prie visos tos 

i jūsų korespondencijos netin- 

jums ir meilus, nereikia var<

Štai kodėl męs rūpinamės 
steigdami kur tik nėra dar
bininkiškos organizacijos ne 
dėl garbės, bet dėl naudos. 
Del garbės tik tautiškai-kle- 
rikališki rateliai steigiami.

J. K. Plungis.

REUMATIZMAS.
Naminė gyduolė, kurią pa* 

taria vartot tas, kuria 
išsigydė. •

Pavasary j 1893 m. mane smarkiai 
kankino Reumatizmas. Kentėjau la
bai sunkiai, ir tik tas gali jsivaizdin- 
ti, kuris sirgo, daugiau kaip tris 
metus. Bandžiau {vairias gyduoles, 
daktarą paskui daktarą, bet pagelba 
buvo tik laikina. Ant galo radau gy
duolę, kuri mane visiškai išgydė ir 
daugiau neataikartoja. Aš galiu nu
rodyti daug ypatų, kuries sunkiai 
kentėjo ir reumatizmas buvo visai 
apėmęs, bet šios gyduolės mane ii- 
gydė. Aš noriu, kad kiekvienas ken
čiantis nuo reumatizmo, kokioj nors 
formoje, pabandytų šitos pastebėtinos 
spėkos. Nesiųsk nei cento, tik pri- , 
siųsk savo pavardę .ir adresą, o ai 
prisiųsiu jas išbandymui.

Po suvartojimui, jeigu tos gyduolės 
pagelbėjo nuo Reumatizmo, tada gali 
prisiųsti tik vieną dolerj. Turite 8U- 
prasti, kad aš nenoriu jūsų pinigų, 
pakol jūs nebūsite pilnai užganėdinti. 
Ar tas neteisybė? Kam kentėti, Jei
gu galima pasigelbėti be jokių iškal
ėjų. Neatidėliok, bet rašyk tuojau*.

Gurney Bldg
Mr. Jackson atsakomybėj. Augi-

MARK H. JACKSON, No. 483 D. f 
—7 SYRACUSE, N. Y, j
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evera sŽODIS

♦

TEISINGIAUSIA Ir GHRlAUidŽA 
U1TUVWKA

.i lOjanku 25 c., -r<9 c., ir $1
ir visokias kitokias gyduoles nu* 

vvr-kii; kurios čia dar nepanai- 
sėtos, galima gauti per paČtą.

?. A. URBONAVIČIUS,.
151 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y. ,

LIETUVIŠKA APTIEKA

APTIEKA
Žemiau panrimtos gyduoles galima 

apturėti per pačią 
Nuo reumatizmo .. $1.08 

... 1.0© 

... i.oe 
... 50c. 

00.

TeL 2320 Greenpoint

J. GARŠVA
.. ................................................................ mm.....

apsireižkia csiįs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir ž.nnu. ger
klė} skaudėjimo, dusulio, galvon 
skaudėjimo, nti«to)imo apetito, 
šalčio galioje, act., ert.. Sutai
somas išdirbėju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERI8-
peno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje |xr pusę šimtmečio—-35e. 
už boiikutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš
F. AI). KICIITFIt CO. 

14—80 Washisgteu Street, New Icrk.

tai: 
pilvo, širdies, pla*-

ų ir ligi
žinomą elektrišką 

per karią
džl

Neatidėliokite

FMiRlCHTERJCo
KShi'Dlt

NEWYOHK

V

Šeimyniškas Linimentas.
Kiekviena šeimyna privalo laikyti gerą linimentą ir 

turėti po butelį bile laiku po ranka atsitikus susižeidi- 
niui, ar susidaužymui, išsisukimui arba pertenkimui. 
I’anašiuose atsitikimose nepažystama nieko geresnio už

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦<♦♦♦♦♦♦

LAISVOJI
SAKYKLA

Priverstinas baigimas 
ginčių.

“Laisvės” redaktoriai at
gaivino L. S. S. 64 kp. Pra
slinkus keliems metams, mi
nėta kuopa ant tiek išbujo
jo, kad daugiau nei nemisli- 
na šaukti Pruseikos ar 
Paukščio, kad paduotų ran
ką skenstančiam Lawrence’o 
socialistų laivui.

1917 m. minėta kuopa ap
skelbia “Laisvei” ir jos re
daktoriams viešą boikotą. 
Kas čia? Kodėl taip drau
gai atsimokat už šventą ge
rybę juodžiausia blogybe? 
Keistai atrodo, ar ne?

Dalykas aiškus, keistumo 
nei jokio nėra. Per pasta
ruosius metus Lawrence’o 
draugai platino “Laisvę” ge
riau už kitus socialistiškus 
laikraščius ir “Laisve” Law
rence’o draugai didžiavosi, 
ją statė pirmoj eilėj, — tas 
yra neužginčijamas faktas, 
kad “Laisvė” Lawrence turi 
daugiau prenumeratorių, 
kaip kiti visi lietuvių kalboj 
laikraščiai; per darbštumą 
draugų “Laisvė” turi didelę 
įtekmę į Lawrence’o publi
ką. To negali užginčyt nei 
“Laisvės” rėdytojai. Gerai 
atmenu, pabaigoj 1915 ir 
pradžioj 1916 m. per tris tik 
mėnesius vien tik V. Žilionis 
davė “Laisvei” apie šimtą 
skaitytojų, beveik naujų; o 
kurgi drg. M. Stakionis, 
“Laisvės” Bendrovės šėri- 
ninkas, kuris visuomet dar
buojasi nenuilstančiai? Taip
gi drgg J. Bulauka, J. Likas, 
P. Jatulevičius ir kiti?

Nelemti ginčiai tarpe “Ko
vos”, “Naujienų”, “Keleivio” 
ir “Laisvės”, tie žiaurus už
sipuldinėjimai, visokį dezor- 
ganizavimai, griovimai, op
ortunizmai, social-patriotai, 
kunigų auklėtiniai ir visi ki
ti, kurie iki šiol mūsų spau
doj buvo “principialiai” 
straipsniai, privedė prie to, 
kad minėtos kuopos draugai 
pritrūko kantrybės ir atsi
sakė ant toliau platint “Lai
svę”, “Keleivį” ir “Naujie
nas”. Aišku tiems draugas 
ir draugėms atrodo, kad jau 
pastarieji laikraščiai netar
nauja jųjų reikalams ir ne
atstovauja jūjų interesų.

Drįstu pasakyt tai, kad 
drg. Pruseika, atgaivinda
mas Lawrence’o kuopą, pa
sodino revoliucijos diegą ir 
tą saVo pasodintą diegą ne
nuilstančiai laistė gyvybės 
dvasia ir pasekmingai tas 
diegas taip giliai šaknis įlei
do, kad nepajiegs išraut nei 
devynios galybės. Džiaugs
mingai galime sakyti, kad 
šiandien kuopa baigia pri- 
augt lig dviejų šimtų narių, 
o gal jau ir peraugo tą skai
tlinę. Ir susipratimas 
yra pribrendęs, atsižvel
giant į registracijos dienas. 
Savaite priešai buvo iššauk
ta ant streiko suvirs 15,000 
darbininkų, 1,2,3,4 ir 5 d. 
birželio Lawrence minia sto
vėjo ant kovos slenks
čio lietuviai socialistai ir su 
lietuviška publika priešakyj. 
Čia yra vaisiai atgaivinto 
diego tavo, drg. Pruseika!

Šitie nelemti barniai tar
pe privatiškų laikraščių iš
šaukė pas draugus nepasi
tenkinimą ir tą rodyklę, kad 
jie netarnauja tam darbui, 
kurį Lawrence’o draugai 
dirba ir neatstoja jųjų tiks-

janu
fcr-‘&

Pažindamas Lawrence’o 
draugų būdą, sakau tai, kaip

privatiškų laikraščių, taip 
greit Lawrence’o draugai at 
šauks tą savo nutarimą ir 
paduos savo ranką “Lais
vei”. Taipgi pasitikiu, kad 
du syk tiek išplatins Law
rence “Laisvę” kaip iki šiol 
ir tą galiu tvirtinti, nes jie i 
yra darbštus, pilni energi
jos ir pasišventimo.

Ypatingai šiandieniniam 
momente, kuomet kapitalis
tų klesos jungas baigia 
slėgt darbininkų klesą, pro- 
letarijatas paskendęs ašaro
se ir skurde, po dangaus 
skliaustu darbo kliasa mau
dosi liepsnojančioj ugnyj, 
kraujų šaltiniuose ir šaukia
si pagelbos, mūsų laikrašti
ninkai, susikabinę už plaukų 
pešasi, prisidengę darbinin
kų klesos skraiste. Baigki- 
me, baigkime ir dar sykį 
baigkime šiuos pragaištin
gus ginčius! Imkime už ben
dro darbo, kurio šiandien 
darbininkai trokšt-trokšta 
gaut vien tik iš socialistų!

Kurlink męs einam?
Skaitau “Laisvėje”, kad 

Lawrence L. S. S. kuopa pa
skelbė “Laisvei” boikotą. Ne 
užtenka to: dar žiūriu “Ko
vos” N38 korespondencijoj 
iš Lawrence pasmerkiama 

tai 
ir 

ko 
so-

visi laikraščiai, kaip 
“Laisvė”, “Naujienos” 
“Keleivis.” Aš nežinau, 
nori atsiekti Lawrence’o 
cialistai. Man rodosi, kad 
jie daro didelę klaidą. Męs 
matom,kaip minimų laikraš
čių redaktoriai tarnavo Są
jungai. Teisybė d. Grigaitis 
gal perdaug nori būti dikta
torium. Bet aš manau, kad 
dėl d. Grigaičio nereikia kal
tint visų. Na, gerai, duo
kim sau męs išnaikinsim 
“Keleivį”, “Laisvę” ir “Nau
jienas” iš išvaikysim iš Są
jungos Pruseika, Michelso- 
ną, Smelstorių, Neviacką,

tus mūsų veikėjus — tai ta
da gal Lawrence’o draugai 
tas vietas užims?

Man labai liūdna, kad taip 
blogai viskas klojasi. Męs 
matom Sąjungoj dideli sui
rimą, o kaltininku nėra. Bet. 
Lawrence’o draugai, neišty- 
rę dalyko, per greitai skubi
nasi teisti.

Kogi mes atsieksim išnai
kinę visus laikraščius? Ar 
negeriau būtų kontroliuoti 
dabar einančius, ažuot nau
jus steigus?

Jau ir dabar trūksta kal
bėtojų ir jų bus dar mažiau, 
jeigu męs išvaikysim ir pur
vais apdrabstysim visus ge
resniuosius veikėjus. Štai 
mums Nashua jau labai rei
kia prakalbų, ale męs ne
gaunam kalbėtojų. Draugai 
keleiviečiai atsisakė kalbėti. 
Tai gal draugai lawrencie- 
čiai užims kalbėtojų vietas. 
Juk kad kaip tai mūsų kuo
pos pradės mirti.

Nors draugai lawrencie- 
čiai apskelbė boikotą “Lais
vei”, bet aš ją remsiu. Kad 
drg. Remeika nusiųs “Lais
vės” kvitas, tai atsiųskite 
jas man, o aš užimsiu jo vie
ta. J. R. Pušinis.

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 Wa-dJngton’e, kur yra Depart- 
mentas Patentavimo.

AMERIKAN E’T'tOPEAN PATENT OFFICES (L. E.) 
256 Broadway,. New York, N. Y.

Vincas <J. Daunora
APTIEKORIUS

PAS LIETUVI

229 B E D F O R O Av E. 
iKAMPASj NORTH. 4T-£» GATVĖS^ 

Bkookdyn,Nkw Yobk

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
ss

Ko SIDLAUSKAS-
Aptiekorias ir Savininkas 

226 Broadwrty, kamp. C Street
SOUTH BOSTON, MASS. 

Tel, So. Boston, 21014 ir 21018.

atnaujins,

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 c.

Ex-caro slaptoji policija.
Rusijos istorijos tyrinėto

jai ras apsčiai medžiagos 
slaptosios policijos archy
vuose. Netik Bureevas, bet 
ir šimtai kitų turės dikčiai 
darbo, kol suseks buvusių 
budelių slaptybes.

Neseniai pradėta tyrinėti 
Ochranos archyvai Paryžiu
je. Tenais rasta begalo 
daug dokumentų.

Tyrinėti Paryžiaus archy
vą pavesta specialiai komi- 
S1 Paryžius ilgą laiką buvo 

niSi5 RUS5j0S

ris , _ __
Kas iš neskaitančių dar prisius už 
’’Keleivį” $1,75 gaus knygų už 50 c. 
Benas 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. 
eenas skaitytojas už 25 c, Kas užsi
rašys “Naująją Gadynę”, kaina me
tams $1.50^ tas gaus knygų už 50 • 

,Kas užsirašys “Naujienas” a»> 
metų ir prisius $5.00, gaus dovaną 
“Keleivį” ant meti} arba knygų »*• 
$1.50, senas skaitytojas gaus dova»« 
‘Kardą” ant metų, Kas prisius $1.W 

Už. ’’Moterų Balsą”, gaus knygų w> 
25c, Rašydami pažymėkit, ar esate 
enas, ar naujas skaitytojas.

Todėl visi užsirašykite tuos lalk- 
raščius per manę. Tiek pat mokeda 
mi gausite gerų knygų pasiskaity 
muk Būtinai pasakyk apie tai savo 
draugui ir pažįstamu! Knygas duosi* 
tik “Laisvės” laidos.

Pinigus siųskit šiuo adresu:
J. POCIUS, 

8M7© Margaret St, Philadelphia, F*.

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.

SERGANTIEJI!

140 EAST 22 ST,N

n

liM

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ Ii 
PRIEŽASTIES LIGOS?

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

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

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metu 
visokias ligas su didžiausiomis pa
sekmėmis kaip

čių jaknų ir tt.
Dėl gydymo nervų ir 

toriu visiems gerai f 
aparatą ir X-spinduliai, 
matyt kiaurai kūne. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dėl 
to, kad labai brangs. Chemiškas Iš
tyrinėjimas šlapume.
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinomą:

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

vai. vakare, šventadieniais nuo 1© 
v. ryto iki 4 vai. po pietų.
140 E. 22nd St., Lexington ir

3rd Ave., New York City.

rcoCOL

3
PAIN-EXPELIE

GRABORIUS (Unda taker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

tbalsamuoju ir laidojo numirusiut 
ant visokių kapinių.

Parsamdau Automobilius ir. Karia 
tas Vcselijoins, Krikštynoms ii šiai} 
pasivažinėjimams.

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

1'eJenhone 7867 Main.

foro
Sutaisytas in formuios- 

recepto; suteikto iSmintia- 
gu Ėgypto zokouinku,

VISUOMET PIRKIT
ČEVERYKUS

Naujausios mados 
PAS

J. MARTINAITI
1S7 GRAND ST.

BROOKLYN, N.Y.

Dr. Richteri* 
PAIN 

SPELLER
BU

“ANKOR” 
nuo Reuma

tizmo, Busti®- 
gimo sąna

riuose ir rar 
naenysa.
Tikrasis par

siduoda pak* 
lyje Šičia nu
pieštame. At 
nešk tIsub pa
kelius, kuri* 
nebus užpe- 
čttytl su 
“ANCHOR” 
35 ir 65 centu 
aptiekose ir 
tiesiog nu«

F. AD. 
RICHTER 

CO.
T4—«9 Wash 
ington Et., 
New York

*

Ir* 4 'ht* r •»**<.
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Ištrauktu FtVk’AI tarpe 11 ir 12 
Dantis M I 1XZa1 vmį kasdieną, 

kad tuem parodyt, jog ištraukiu 

BE SKAUSMO! f
Minklti rūbiniai prisisiurbianti įmegenlB 

kurie tinka kiekvienai burnai. Parsiduo
da Žema kaina ir gvarantuoti.
_______________________ $8.00 ir augMlau 
22 k t. auka, kepuraite.... $5.00

.1 >1.50 tr augSčiao 
___________ ,_________ J 15.00 už dantį 
Pripildymas platina....$1^0 ir augMUa 
Pripildymas sidabru be gydymo......50e.

M cementu M M .........40c»
Dantis egzaminuoju dykai*

DR. J. 6. DOLE, Dentistas. 
292 Bedlonl Brookljr, N. T.

Pilnas setas dantų

Pripildymas auksu. 
Tiltelio uždėjimas.

Aš, Alena Kostovska, šiandien pasirodau visai 
Publikai Akyse

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

N

<>i -į AA • •< m • . ■.•.'•A.

ir

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

kreipkis į

SALUTARAS CHEMICAL 
INSTITUTION 

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

1 >
1769 S .Halšted St.,

r Chicago, Ill.
Tel. Canal 6417

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

gine lir kitokį 
vyriški apreda- 
iai, užeik pas 
mane, o gausi 
viską, vertes 
savo pinigų.

131 Grand St,
BROOKLYN, N. Y.

V

gos.

TeL 2372 Greenpoint.

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviaasios išly-
Taipgi parduodame pijanus.

$1.00 ANT 
savaites

SEVERA'S WAFERS FOR HEADACHE & NEURALGIA
(S<-. < t «>.- Plotkelčs nuo Galvos Skausmo ir Neuralgijos) atneša greitį 

Kaina 25 centai uz dėžutę su 12 plotkclių su milteliais.

Gothard Oil
(Severos Gothardiškas Aliejus). Kaipo gyduolė vie
tiniam panaudojimui, jis nuramina skausmus, skau
dėjimus ir traukučius, ir lygimi perai tinka gydy
mui nesveikavimų, kaip antai: reumatizmo, neural
gijos, išsisukimų, susidaiwymu, 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 koją kelyje, bet panaudojus kilis kartus Severos Gothardiniška Aliejų, 

skausmas perėjo viai ir dabar jaučiuosi puikiai".

Pirkite Severos Gyduoles vietinėse aptiekose. reikalaudami tiktai “Severos” ra 
išdirbinių, arba uzsisakykif tiesiog, jeigu tikrų negalite gauti.

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

AR NORI VALGYT GERA DUONA?
GARSAS U KEPTUVEGERIAUSIA

C

Kepa geriausią duoną iŠ 
Cysty ruginių miltų. 
Teipat mes kepame gę- 
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poky
liams * » * v * * *

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

F. MASIULEVICIUS ir SUNAI, Savininkai.
209 BEDFORD AVE. (Te). 2876 Greenpoint) BROOKLYN, N. Y.*

. *. ■

Pristatom į 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 ave*s.
Brooklyn, N. Y.

mano praktikos, aš

Akušerka į
GoOeae. BaHUno** M

tftaiafcaduRav atlieki? dariau 14 m u-
sfradiyma, talpi?' sutelkta tokia* wstfia-r ft?

įj gajrclba tavam-o** tnoUn. KtsoM,

F Stropiene,^.?^

DENTISTAS
DU OFISAI:

189 GRAND STREET
Prieš Comedy Theatre

307 BEDFORD AVE.
Tarpe So. 1 ir 2 Sts.
Per pastaruosius 10 metų 

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

TRAUKIMAS BE SKAUSMO, — 
MANO SPECIJALlšKUMAS.

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.
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O. Box 80 

Maršalka P. Vaitkus, 
41* Wall 

Organo prižiūrėtojas A. Petronis
719 Lincoln Avė. 

Susirinkimai atsibuna pirmą ne
dėldienį kiekvieno mėnesio, 1010 So. 
Main Street S vai. po pietų.

' ■ •* '

7

8

9

10

11

SK.

st

pi.
pi.

Ct

Ct.50th

CtSo. 49th

So. Ct50th

So. Ct

Ill.

Ill.

Ill.

Ill.Moline,

Ill.Moline.

CENTRO VALDY

ITirįJu i iTįJ »\

12
18

BROLIŲ DRAUGIJOS 
adresai, Racine, Wis. 
J. Vasilaitis,

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

kp.

kp.

kp.

M

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL. 

Valdybos adresai: 
Prezidentas F. Akatckis, 

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

854—Sth St., Moline, 
ProL sekretorius S. Rusteika,

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

Finansų sekretorius W. 
436—4th Avė., 

Iždininkas K. Juška, 
825—4th Avė., 

Maršalka F. Barauskas 
12201—7th Avė.,

T. M. Dr-stė susirinkimus laiko pir
mą nedėldienį kiekvieno mėnesio 
Turner Hali svetainėj, 14th SL ir 6th 
Avė., Molino I1L

APLA. DR-JO

A. C. W. of A. LIETUVIŲ 118 
BALTIMORE, MD. 

Pirmininkas K. Matuliauskas, 
637 W. Lombard 8L 

Pirmininko Pagelb. A. Ralis, 
7351 W. Saratoga SL 

Protokolų Sekr. G. Milinavičius, 
708 W. Fayette SL

Finansų SekreL John I. Denkevicz, 
108 Fair Oaks Ave., Hamilton, lid.
Iždininkas A. Pillpauskas,

614 So. Paca 8L

enkesnis už padėjimą 
amėl^kiečio.

Vienu žodžiu grįžimas į 
Lietuvą bus didelis. Bei jei

DRAUGIJOS, KURIOS 
TURI “LAISVĘ” 

ORGANU.

' ii

Dėlei grįžimo 
Lietuvon.

Ponas A. Martus, kaip ži
noma, veda plačią agitaciją, 
kad Amerikos lietuviai, po 
šios karės grįžtų Lietuvon.

P. A. Martus pristatė 
mums straipsnį “Apie Grįži- 

' mą Lietuvon”. Negalėdami 
viso to straipsnio suvartoti, 
dedame betgi jo žymesnes, 
įdomesnes vietas.

Duodame vietos p. Mar
taus nuomonei dėlei to, kad 
nbrime ir šiame klausime 
pasilikti bešaliais.

“L.” Redakcija.
“Daugiausiai prieš grįži

mą agituoja saliūninkai. Sa- 
liūninkų nemažiau kaip 90 
nuoš. deda visas pastangas, 
kad tik lietuviai po karės 
nevažiuotų į Lietuvą, nes 
jei išvažiuos, tai daugelis jų 
turės užsidaryti savo saliū- 
nus. Saliūnai ir čionai su- 
loš mūsų gyvenime didelę 
nenaudą, o juk saliūninkų 
intekmė dar yra didelė. Tik 
10 nuošimtis saliūninkų yra 
jferi tėvynainiai, kurie agi
tuoja lietuvius grįžti.

Kaslink biznierių, tai ma
to nuomone, jų apskritai 80 
nuošimtis priešingi grįži
mui į Lietuvą. Jie gina sa
vo biznius, ir su tautos idė
jomis mažai skaitosi.

Apie kunigus galima pa
sakyti, kad didžiumoje ir jų 
interesai supuola su biznie
rių interesais. Kiek man be
važinėjant teko ištirti, tai iš 
100 kunigų apie 70 bevely
tų, kad lietuviai pasiliktų 
čionai, kitaip kas-gi užlai
kys lietuviškas parapijas. O 
juk amerikiečio kunigo gy
venimas yra geresnis, negu 
Lietuvos kunigo.

Gydytojai truputėlį ge
riau stovi už kunigus, bet 
ir jų didžiuma irgi pasiliks 
čionai. Tą patį galima pasa
kyti ir apie advokatus.

Iš profesionalų, tai ge
riausiai stovi laikraštiniu- • 
kai. Nors paprastai į laik
raštininkus kiti profesiona
lai iš augšto žiūri, bet visgi 
pas juos daugiausiai yra tė
vynės meilės. Iš jų apie du 
trečdaliai išvažiuos į Lietu
vą ir tiek pat Amerikos lai
kraščių agituoja už tai.

* Bet pats svarbiausias da
lykas, tai mūsų liaudis. 
Kiek man teko patirti, tai 
apie pusė visų lietuvių yra 
prisirengę grįžti atgal į Lie
tuvą. Žinoma dalį tų visų 
pasirengusių grįžti perkal
bės įvairus biznieriai, bet 
visgi daugelį nesulaikys. 
Grįžš visi paprasti darbi
ninkai neįleidę čionai šak
nų. Pasiliks čionai tiktai ve 

s dusieji svetimtautes mote- 
. < ris, išauginę anglų dvasioje 

vaikus, pasiliks visokie tu
rinti valdiškas vietas ir 
apskritai gana ilgai čionai 

į* pagyvenę.
Grįžimą padidins dar ir 

tas, kad po karės čionai ne
išvengiamai pradės eiti men
kai darbai, o tuom tarpu 
Lietuvoje atsiras begalės 
darbų, o ir žemės bus pigios. 
Gal čionai darbų apsistoji
mą atsvers darbininkų išva- 

, žiavimas, bet visgi po ka- 
jįfeslįetuvoje paprasto žmo

gaus padėjimas bus nei kiek 
ne menkesnis už padėjimą

Štai, Montello, West Lynn I bendrovė. Čionai jei jau bi- 
ir New Bedford lietuviai 4------:
dirbanti prie pagaminimo 
čeverykų jau susirišę ir ta
riasi. Vieni jų mano, kad 
geriausia pritraukti tūks
tantį žmonių, sudedant po 
100 dol. (viso būtų 100,000) ■ padarai labai atpigo, o Vi- 
ir su tais pinigais pradėti 
kooperatyvišką dirbtuvę. 
Kiti gi mano, kad reikia Še
rus padidinti iki 500, tuo 
būdu narių skaitlius susi
mažina iki 200, tuomet dar 
geriau. Su 100,000 dolerių 
arba su puse miliono rublių 
(sulyg dabartinio kurso) 
jau galima įsteigti milžiniš
ką čeverykų dirbtuvę. Ga
besnieji būtinai greitai pra
dėkite organizuoti.

Dailydės arba stalioriai 
bus labai reikalingi Lietu
voje ir uždarbiai bus tiesiog 
negirdėti. Jie turi tverties į 
bendrovę. Visas dailydžių 
centras turi būti Grand Ra
pids, Mich., nes tenai jų 
daugiausiai yra, nes apielin- 
kėje kaip Rockford, Ill., ir 
Chicago. Prie jų galėtų pri
sidėti ir Gardner, Mass., dai
lydės. Čia trumpame pieši
nėlyje aš negaliu visko iš
pasakoti. Dailydžių organi
zacija turi susinešti su lie
tuvių dailydžių organizaci
ja Petrograde (Baskov per 
N29, Petrograd, Russia). 
Iš ten gaus plačius nurody
mus. Amerikiečiai gi galė
tų susinešti su p. L. Braš- 
kis clo Morton House, Grand 
Rapids, Mich.

Plytininkai ir gotautų dir
bėjai po karės neišpasaky
tai bus reikalingi. Juk Lie
tuvoje triobos bus statomos 
iš plytų, nes vokiečiai da
bar naikina Lietuvos miš
kus. Medžių kaip tik užteks 
rakandams ir durims, bet 
sienas reikės dirbti iš plytų. 
Tokių bendrovių galėtų su
sitverti kokis šimtas, kiek
viena paskirai. Plytnyčios 
bus reikalingos kiekviena
me paviete, o plytnyčią 
įsteigti galima su kokiu 10,- 
000 rubliu, v

Cimento dirbėjams sun
kiau jau sudaryti bendrovę, 
nes čia jau reikia bent vie
no inžinieriaus. Bet tas da
bar jau lengva. Prieš karę 
Dr. Basanavičius, inžinie
rius P. Naruševičia įsteigė 
netoli Varėnos, Vilniaus 
gubern. cimento dirbtuvę ir 
gerai vertėsi. Šveicarijos 
ekspertai tos dirbtuvės ci- 
mentą pripažino geriausiu. 
Ta bendrovė yra ir dabar, 
tai prie jos reikia tik prisi
dėti. Reikia suorganizuoti 
čionai patyrusius darbinin
kus ir jų kapitalą ir prisi
dėti prie tos bendrovės. Tai
gi cimento darbininkai sku
binkite sudaryti organizaci
ją, o visas informacijas pas
kui gausite nuo inžinie
riaus P. Naruševičiaus (Mi- 
liutinski pereul. N18 kv. 9 
Moskva, Russia). Tik orga- 
nizuokitės.

Mašinistai (ir sliesoriai) 
bus labai reikalingi. Jie bu
vo labai reikalingi ir prieš 
karę. Jau Newark, N. J. ir 
Bridgeporto mašinistai or
ganizuojasi. Kaip tą suor
ganizuoti, per laikraštį sun
ku išpasakoti. Mašinistų 
susivažiavimas turėtų vie
nas įvykti New Yorke, ki
tas Chicagoje. Galėtų susi
tverti keliatas bendrovių.

Geležies darbininkai sako, 
kad Lietuvoje nėra gele
žies, bet tai netiesa. Tiesa, 
geležies nedaug yra, bet gali 
ma steigti geležies fabrikus, 
kad ir rūdą reikėtų atga
benti iš kitur. Juk Tilma- 
nas Kaune pradėjo biznį su 
500 rub. ir-per kęlioliką me-

jomasi ir abejojama, tai te
gul tik organizuojasi. Juk 
kiek daug Vilija davė Lie
tuvai, tai niekas neišskait- 
liuos, juk tik Vilijai įsikū
rus, visi ūkininkų geležiniai

Pirmininko pagolb. J. A* Rūkas
1421 Fayette et Pittsburgh, Pa. 

Centro sekretorius J. B. Miskevlčla, 
2135 Sarah Str. S S, Pittsburgh, Pa. 
Centro Iždininkas K. Var ašis, 

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

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

Pa.

Ii ja, nežiūrint į tai užgyveno 
šimtą tūkstančiu rubliu.

Taigi čionai priklauso žo
dis pittsburgiečiams ir apie 
linkiai. Juk geležies darbi
ninkų yra nemažiau 25,000 
iš kurių lengvai galima su
rasti 2,500 darbininkų tu
rinčių po 500 dolerių. Su 
suma 125,000, tai yra su 6 
milionais rublių prisidėjus 
prie Vilijos galima būtų ap
rūpint visą Lietuvą. Taigi 
būtinas reikalas, kad Pitts- 
burge pradėtų organizuo- 
ties. Svarbiausiai tik pada
ryti pamatą ir pradėti rink
ti kapitalus. Aš žinau daug 
tokių, kurie šiam tikslui 
duoda po 2 ir 3 tūkstančius 
dolerių. Tai yra ne juokai. 
Pittsburgiečiai būtinai turi
te tuoj aus pradėti.

(Toliaus bus).

Pittsburgh,
F. Pikšrii. 1331 Penn Avė. 

Pittsburgh,
Kuopų sekretorių adresai: 
1-mos kuopos sekr. A Bartkui, 
1328 Carsell et, N S. Pittsburgh, 
2 kuopos P Samulionis

P O Box 68, McKees Rocks,
3 kp. Svipas, No. H, Welder SL 

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

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

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

Pittsburgh, Pa.
A. Paliucis, 2123 Wrights S. 

Pittsburgh, Pa.
A. Budžinauskas, 
P O. Box 312, Creighton, Pa-

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

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

kp J Kindaris, Ambridge, Pa. 
kjK V Petravičia, P O Box 21.

Millsboro, Pa.

Pa.

Pa,

Vokiečių Kareivio 
H kares atsiminimai

teistu*

d#

įJau gatava knyga: 
“Vokiečiu kareivio 
karės atsiminimai”.

riausias kares baise
nybių vaizdas.

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

Pirmininkas P. Kardokas,
122 Court SL

Pirmininko pagelbininkas S. Morkis, 
255 Bond SL 

Nutarimų Raštininkas S. J. Liutkus, 
249 Pins SL 

Turtų raštininkas J. Kentrus, 
111 Pine ~

Iždininkas J. Juozapaitis, 
234 Clark 

Iždo globėjai: V. Budriuke, 
108 Inslee

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

129 Pine SL

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

Pirmininkė V. Ivanauskiutė.
1452 East 33rd SL 

Vico Pirmininkas J. Katkauskas, 
5823 Superior Avenue 

Protokolų Sekretorė M. Mlsevičiutė 
1452 E. 83rd SL 

Fin. Raštininkas Antanas Banialis, 
1449 East 24th 

Kasierius M. Lavinsiąs,
8120 Cery 

Kasos Globėjai: O. Sidabriutė,
2126 SL Clair Ave.

V. Kvedaravičius
1543 Oregon Avo.

Dainų repeticijos atsibuna kiekvie
ną Seredą nuo 7:3Q vai. vakare ant 
Schwab svetainės, 6181 SL Clair Avo. 
Mėnesiniai susirinkimai atsibūna kas 
trečią pėtnyčią kiekvieno mėnnesio 
nuo 7:30 vai. vak. antSchwab svetai
nės 6181 SL Clair Avo. Knygynas 
randasi Neuros krautuvėje, 2047 Ha
milton Avo. Knygos išduodamas kiek
vieną Panodėlio vakarą nuo 7:80 vai. 
vakaro.

Knygius Pranas Tumosas,
8570 E. 7 2nd SL

& įty

Jeigu] matei, tai 
perskaityk “Vokie
čių kareivio karės 
atsiminimai, —. yra 
taip gyvai nupiešta 
karės baisenybės, 
kurias skaitant, aiš- 
kai jos piešesi jūsų 
vaidentuvėj.

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

AGPNTA M<s duodame Ser3 nuošimtį.
1 rvlYlO Pasirūpinkit, kad kuodaugiausia 

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

iš

VYRŲ IR MOTERŲ APSVIETOS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL. 

Valdybos adresai:
Prezident K. Adomaitis, 

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

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

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

1409 So. 49th Ave. 
Kasierius Marijona Bartkienė, 

1500 So. 48th 
Kasos Globėjai: 

Ona Elterman, 
1533 So. 

Zuzana Gulbinienė, 
1531 

Marijona Dolan, 
1533

Maršalka T. Bartkus, 
1500

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ 
MAHANOY CITY, PA.

Pirminikas P. Ysoda,
534 E. Mahanoy Ave.

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

Prot. Raštininkas A. Ramaucka*, 
1025 East Pine SL

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

Iždo trustisai: A^Račkąųska»s, 39 
—10th St., J. Baukūs, 1121 Ė. 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 SL, Mahanoy City, Pa.

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

Pirmininkas J. Rulis
321 Edward

Vice-Pirmininkas A. Šimonis,
517 Michigan Ave.

Protokolų sekretorius O. Valiulienė,
622 Hulin St.

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

Iždininkas S. Buzinskis,
721 Lincoln Avė.

48th
Susirinkimai atsibūna kas paskuti

nį nedėldienį kiekvieno mėnesio, J. 
Neffo svetainėje, 1500 So. 49th Avo., 
Cicero, III.
LIETUVIŲ

Valdybos
Pirmininkas

1021 La Salle St, Racino, Wis. 
Vice Pirmininkas M. Kaupas,

1242 State Sreet 
Raštininkas A. Vegela,

237 Lafayette Avo.
Turtų Sekr. S. Gelumbauskas,

920 Jackson St 
Iždininkas J. J. Juozapavičia,

1915 Jay Eye See Avo, 
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, Wis.

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

Prezidentas L, Tarvidaitė,
1H8 Jackson St., Easton, Pa. 

Vice-Prezidentas S. Maslulevičienė,
820 So. 11th St., Easton,Pa 

Protokolų Raštininkas ir organo pri
žiūrėtojas Alek. Vituris,

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

1939 Fairview Ave., EastonJ?a. 
Kasierius F. Vituris,

330 Taylor AH., Phillipsburgh.NJ. 
Kasos globėjai:

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

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

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
Pėtnyčią kiekvieno mėnesio, 8 vai va
kare, Anglų Socialistų svetainėj, 489 
Northampton St., Easton, Pa.

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

802—8th
Vice-pirmininkas K. Dimša,

812—8 th
Užrašų rašt. B. Masiliūnas, 

922—10th
Finansų rašt. J. Waičis,

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

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

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

1830 So. Jackson SL, Waukegan, HL 
Maršalas K. Na vickis,

1420 So. Victoria SL, Waukegan JU I

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

MELROSE PARK, ILL.
Pirmininkas K. Jankauskas,

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

P. 0. Box 349, Melrose Park, Ill. 
Protokolų raštininkas ir organo pri
žiūrėtojas A. Starevičia, Box 1130, 

Melrose Park, 111 
Fin. Raštininkas W. Strumilia,

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

P. O. Box 1109, Melrose Paršų fU 
Udo 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.

Naudokitės Proga!
Kurie manote grįžti į Ru

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

“Laisves” administracija 
jau keliatai desetkų lietuvių 
pasiuntė j 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 
vardus, užsiėmimą ir pilną

Dr. Ignotas Stankus
11210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. 
Physician and Surgeon (lietuvis gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs*Indianos 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy
rui? moterių ir vaiku. Daro operacijas.
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Praturto iš
aus

Vaizdas Oklahomos Aliejaus

Vardas-pav,

Pilnas Adresas Miestą

APTIEKAPIRMA

LIETUVIŠKAdidelį

©PncwQ

Manhattan Hat Stores
PAJIEŠKOJ1MAI

35c,

ir daugybė kitų.50c

LIETUVIŠKOS GYDUOLES
25c.25c

Greenough, J. Butėnas

25c.
25c.
25c.

25c.
25c

25c 
25c 
25c.

Iš Kansas City Star, 
Sunday, July 22, 1917

LAWRENCE
IR APIELINKĖJ

New 
misi- 
gana

zmomos 
kaipo 

geriau
sios.

Vienas iš daugelio Oklahomos Alie
jaus šulinių, tekančių 20,000 bačkų j 
dienų. Šitas šulinys išduoda $40,000.00 
pelno kasdien 
linijos randas daugelis tokių šulinių

Telephone 19bO Greenpoint.

Dr.H. Mendlewitz
271 Berry Street

New Yorko kariumenėn ė: 
mimo tarybos (boardai) pri
ėmė virš 800 vyrų, kurie vi
sai netiko tarnauti kariume 
nėję.

Upton lageriuose 479 vy 
rai tapo paliuosuoti nuo ka 
reiviavimo, kaipo netinkan

Ant 96-tos meridiano

.... 25c. 

... $3.00 

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

Greit reikalinga sena moteris, kuri 
gaudama visą užlaikymą ir mažą pri- 
mokėjimą galėtų prižiūrėti 3 mažus 
vaikus, iki jie paaugs. Atsišaukit kad 
ir iš kitur, kelionės lėšas apmokėsiu, 
kreipkitės laišku arba ypatiškai vaka-

Šią subatą neužmirškite 
ateiti į McCaddin Hali, ly
giai 8 valandoj 
lošimo: Mūsų gyvenimo die
nos.

Tai vienas iš puikiausių 
scenos veikalų. Los Vitkau
sko artistai.

Visas inteligentiškesnis 
Brooklynas bus McCaddin.

Teatras, prakalbos ir balius.
Lietuvių Moterų Progre- 

syvio Sus. 1 kuopa rengia 
ant 14 d. spalių Tautiškam 
Name teatrą, prakalbas ir 
balių

pasirinkimą
todėl męs

Gerbiamieji:—Malonėkite tuojaus prisiųsti žemlapi aliejaus laukų—Oklahomos, Kansas, Texas ir 
Mexikos, taipgi informacijas apie Šerus BUCK RUN OIL CO.

50c.41.00 
50c.41.00 
50c.41.00 
.... 10c. 
.... 10c.

Klaidos atitaisymas.
“Laisvės” N73, juokų sky

riuje, buvo paminėta, kad 
laide Aido choro jubilėjinio 
koncerto buvo dainuota lat
vių himnas “Lai gyvuoja 
Latvija” ir publika sustojo. 
Tas buvo pasakyta per klai
dą; choras dainavo “Lai gy
vuoja Lietuva” ir tuomet 
publika sustojo.

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano speciali

Lai moterų ligos.
Gerai įsitemykit adresą:

DR. H. MpNDLOWITZ 
271 Berry St., Brooklyn,N.Y. 
o KamįasSo. bmo« gatvės, e

PAUEŠKAU DARBO be skirtumo, 
koks darbas nebūtų. Moku 5 kalbas: 
H0ųyUk%, rusišką, lenkišką, latvlš-

Kalbės d. Z. Puišiūtė iš 
Worcesterio. Drg. Z. Pui
šiūtė — jauna kalbėtoja, bet 
jos gabumas kalbėti vis la
biau vystosi.

Beto, bus Retikevičiaus 
muzika. Įžanga tik 25c.

Literatūros Draugija turės 
pelno.

Iš parengto pereitą nedėl- 
dienį baliaus Lietuvių Dar
bininkų Draugijos 1 kuopa 
turės 30 dolerių pelno.

Publikos buvo apsčiai. 
Drg. J. Bekampis pasakė 
trumpą prakalbėlę. Prie 
kuopos prisirašė naujų na-

P. Veiverys
62 Ten Eyck St., . Brooklyn, N. Y, 

80—82)

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

DYKAI, DYKAI! Aš ištraukiu dantis be skausmo ir veltui 
tiem, kurie duoda taisyt ir naujus ideti. Visas darbas visiškai be 
skausmo. Dr. Chas. Teschbenr yra perai žinomas kaipo specialis
tas įvairiose atsitikimuose. Ateik ir duok išegzaminuot. Informa
cijos dykai. Mano karūnos ir tiltukai 22 karato. Darbaa pvaran- 
tuotas. Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 8:30 P.M. Petnyčiomis ofi
sas uždarytas. Nedeliomis nuo 10 A.M. iki 1 P. M.
DR. CHAS TESCHBERG, D. D. S. Liet. Dentistas 
500 Grand St. Kampas Union Ave. Brooklyn, N. Y. 
Kalba Lietuviika, Lenkiškai, Rusiškai. Tel. Stagg 8698

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

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

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

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

Prancūzijos perfumai nuo $1.66 iki IS.00.

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

$100 in v. į The Producers Oil Co. pakilo ver. $25,000 
$100 inv. į The Home Oil Co. pakilo vertėje $40,000 
$100 inv. j Coline Oil Co., pakilo vertėj $46,000

Oil Co., pakilo vertėje $100,000,00.

iš dalies čia paduodant:
Proškos dėl dantų ......... 25c. 
Nuo kosulio dėl vaikų ........... 25c.
Kastorija dėl vaikų ........ 10-25c.
Nuo viduriavimo .
Kraujo Stiprintojas
Gumbo lašai ........
Nuo plaukų žilinto
Blakių naikintojas
Karpų naikintojas

KAS ŽINOT?
Jeigu kur randasi arba rasis tuščia 

vieta dėl grosernės, lietuvių ir lenkų 
apgyventoj vietoj New Yorko ar New 
Jersey valstijose, malonėkit man pra
nešti. Norėčiau, kad sykiu būtų ir 
gyvenimui vieta. Už gerą nurodymą 
$5.00 arba ir daugiau. Biznieriai, ku
rie turit ant pardavimo, nera-šykit.

A. B.
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

(80—81) ' REIKALINGA MERGINA.
Reikalinga mergina ar moteris prie 

vaikų dabojimo. Atsišaukite šiuo ad-

L. S. S. 19 kuopos mėnesinis susi
rinkimas bus Panedėlyj, 8 d. spalio, 
Sokol Hall, 190 Grand St. Kviečia
ma visi nariai būtinai atsilankyti, nes 
komisija išduos raportą apie paėmi
mą salės, ir šiaip yra svarbių reikalų 
kuopos. Sekretorius.

Hillquitas, socialistų kan
didatas į majorus pasakė ve 
ką. Kuomet Mitchellis sa
ko patriotines prakalbas, 
pieno kaina vėl pakilo. Mie
stas turi vesti pieno prista
tymo biznį. Patsai miestas 
turi įsteigt pieninyčias.

Lietuviai piliečiai! Visi 
balsuokite už Hillquita.

Kas balsuos už kapitalis
tiškus kandidatus, tas bal
suos už karę ir už badą! Į- 
sitėmykite.

Pakėlusios pieno kainą 
kompanijos (Borden, Shef
field ir kitos) prisilups nuo 
žmonių vėl apie $40,000,000.

Pabrango pienas. Valdžia 
vėlei tyrinėja... Bet kas iš 
tų tyrinėjimų, jeigu nenu
laužiama ragai pieno trus-

Kurie esat? netiesuotai imami kariu- 
menen, ateikite 6 d. spalių, vakare, į 
Laisvės ofisą, nes bus L. Teisių Komi
teto atstovas ir suteiks patarįmus.

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).

Majoras Mitchellis, nega
vęs nominacijos nei ant re- 
publikonų, nei ant demokra
tų tikieto, vistik “runys” dar I 
vieną kartą ant majoro. Gir-1 
di, mat, jam majoro duona 
gana patiko.

Pereitą panėdėlį ant trepu 
City Hali buvo surengta pat 
riotine demonstracija už 
Mitchellio kandidatūrą. Kal
bėjo patsai Mitchell, Roose- 
veltas, Straus ir kiti. Mit
chellis išpeikė visus kitus 
kandidatus į majorus ir pa
sakė, kad jisai esąs tikras a- 
erikonas, einąs prieš kaizeri. 
Pastebėtina, kad už Mitchel- 
lį agituoja didžiausi karės 
šalininkai. Dabartės Mit
chellis pradėjo visur sakyti 
prakalbas, bet pasisekimo 
didelio neturi.

Socialistų kandidatas i 
majorus d. Hillquit parašė 
Mitchelliui laišką, reikalau
damas, kad 6 d. spalių pave
lytų jam pasakyti prakalbą 
ant trepu City Hali.

Brooklyno socialistai 
smarkiai darbuojasi už Hill- 
quitą. Williamsburgo daly
je didesnė balsuotojų dalis 
balsuos hz Hillquitą.

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- 
žinokit:

MIKAS PETRAUSKAS 
395 Broadway, So. Boston, Mass

Prašome neužmiršt.
Pasižymėkit ant savo ka

lendoriaus, kad 20 d. spalių 
turi būti liuosa.

Atsiminkite, kad 20 d.spa- 
lių, vakare, 8:15, bus gran
dioziškas Miko Petrausko 
išleistuvių koncertas.

„ Nėra ką nei sakyti, kad 
visi rengiasi tan koncertan. 
Dalyvaus: M. Petrauskas,P.

Šiomis dienomis 
Yorke lankėsi japonų 
ja, kurią buržuazija 
gerai priėmė.

Japonų misijos vadas Vis
kantas įsi tvirtino, kad tar
pe Amerikos ir Japonijos 
bus draugiškiausi santikiai.

guli po Oklahomos žeme 
niu, kurie pasieks ta 
BUCK RUN OIL C( 
akrų aliejaus žemčs- 
ąliejaus 
valstijos 
lietuviu jau prisidėjo 
JEIGU 7.................. ..
siūlomi, tai tamsta būtum įsigijęs sekančius turtus
$100 investuotų į Lucille Oil Co.pakilo vertėj $16,000 
$100 investuotų į Spencer Oil Co. pakilo ver. $16,000 
$100 investuotų į Quaker Oil Co. pakilo ver. $20,000

$100 investuotų į The Trapshooters
Pasarga: The Trapshooters Oil Co. tapo suorganizuota Augusto 15, 1916 m., pereitame rudenyje, ir 

kiekvienas $100 šėras šiandien atneša savininkui po $166.50 kasdien! ir tai pelnas tik nuo kelių šulinių 
ir vos tik nuo 80 akrų žemės!

Laikas Pirkti Aliejaus Šerus yra dabar, kada kompanija jauna. Dabar pirkdamas šėrus gauni juos 
Tamistos pinigai lygus tam- 

jeigu jie neveikia, nenaudojami, jie nieko neverti. Leisk juos į darbą, o jie atneš tamstai šimte- 
Atmink, kad pinigas pinigus daro. Proga padaryti didelius turtus ateina pas 

Nepraleisk jos. Tamstos giliukis yra aliejuje. Pasitverk jį! Kas nieko nebando—nieko

Turimą labai 
rudeninių skrybėlių, 
galime pritąikyti 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.

galvos skaudėjimo .... 
kojų nuospaudų .. 10 ir 
dantų gėlimo ...............
peršalimo .....................

Visi pirmieji šėrininkai buvo 
Ir šiandien p. Arnold velyje 
šaudyti negu pinigus skait-

Lietuvių Laisvės Dr-stės 
12 metinis balius bus Suba- 
toje, 6 d. spalio (October), 
1917 m., Tautiškame Name, 
101—103 Grand St., Brook
lyno. Pradžia 6:30 vai. va
kare

Phone Randolph 4988. Chicago, Hl.
BUCK RUN OIL CO. Serai dabar parsiduoda tik po $1.00, bet jie greitai pakils. Pirma dalis Šerų 

išsiparduoda greitai, vėliau perkantieji mokės brangiau. Nelauk. Siųsk savo orderius su pinigais 
T UO J A US ši u o a d res u:

Pasarga: Ofisas atidarytas Subatos vakarais iki 9 vai., o nedėldieniais nuo 10 iki 3 popiety.
Išsikirp ir TUOJAUS prisiųsk.

Jeigu nori gerai išrodyti,—pii 
skrybėles

“Manhattan Hat

Didelis mitingas.
Visi socialistai ir jų drau

gai privalo atsilankyti į so
cialistų kandidatų ratifika
cijos prakalbas, kurios bus 
vienos iš didžiausių prakal
bų Kings pavieto socialistų.

Prakalbos įvyks šią pėtny- 
Čią, 8 vai. vakare, vienoj iš 
didžiausių Brooklyno svetai
nių Kismet Temple (Herki
mer ir kampas Nostrand 
Avė.).

Kalbės M. Hillquit, F. Sie
ve rman ir E. Cassidy.

Trįs Šerai Trapshooters Oil Kompa 
nijos suteikė p. .Arnold didelį .lobį

kuopigiausiai, o kada Šerai pakils, tuomet padarysi kuodidžiausius pelnu
štai—i
riopai-tūkstanteriopa
tamstą.
nelaimi

PRISIUSIME DOVANAI Aliejaus laukų žeinlapj ir pilną aprašymą BUCK RUN OIL 
kompanijos. Išsikirpk žemiau padėtą kuponą ir prisiųsk TUOJAUS žemiau padėtu adresu

John Ilgaudas, Mgr.,
110 So. Dearborn St. Room 1016

Muzika prof. A. Šu- 
Įžanga vyrams 25c., 

moterims 15 c., draugysčių 
nariams 15 c. Padėjimas 
drapanų dykai.

Oklahomos Aliejaus šuliniai padaro 
vargšus turtuoliais-milionieriais.

Aliejus padarė daugiau milionų negu kokia kita pramonė ar biznis pasaulio. Bot dar didesnė dau
gybė milionų bus padaryta ateityj, nes aliejaus biznis yra saugiausias ir pelningiausias.
ALIEJUS REIKALINGAS VIRUR IR VISUOMET. Pasaulis greitai keičiasi nuo anglies į aliejaus gady
nę, nes daug švaresnis!, greitesnis, pigesnis, patogesnis. Aliejų negalima du kartu panaudoti, nes jis su 
dega-—išnyksta. Užtai aliejaus labai trūksta, nes visur naudojamas. Užtai aliejaus kainos nuolatos kį- 
la ir juo toliau dar labiau pakils, o su pakylimu kainų kįla ir aliejaus kompanijų pelnai.

MILŽINIŠKO S
Tik maža dal 

daugybes aliejam 
yra jauna, greitai kįlanti Oklahomos aliejaus kompanija. Šita kompanija turi 3000 

žinovų pripažintos vienos iš geriausių — ant tiesios linijos didžiausių pasaulio 
šulinių. B. R. Oil Co. yra laiminga įsigijusi šį plotą žemės nuo vyriausio teisėjo Rainey, Okla. 
. Tamstai dabar proga prisidėti prie šitos atsakančios, kjlančios aliejaus kompanijos. Daugybė 

Nelauk ilgai, nes šėrai šios 
TAMSTA BUTUM INVESTAVĘS $100 j s

Wichita, Kans. July 21.—E. W. Ar
nold iš Larend, Kans., vienas iš pir
mųjų investorių Trapshooters Oil Co. 
jaučiasi smagiai. Arnold atvyko va
kar į Wichita, kad praleisti keletą 
“savo sunkiai uždirbtų” dolerių.

Bet p. Arnold nevien smagus — 
jis taipgi myli savo moterį, nes jei
gu ne jo moteris, tai jisai butų tuos 
savo šėrus pardavęs už $700 ar $1,000 
Mat, pereitame rudenyje, p. Arnold 
su devyniais savo draugais, nupirko 
dvyliką pirmųjų Šerų Trapshooters 
Oil Co. p. Arnold nupirko Šerų už 
$300.

Kuomet pereitame rudenyje, p. Ar
nold su savo motore lankėsi Wichita, 
vienas iš aliejaus žinovų pasiūlė Ar-j 
noldui $700 už jo šėrus; vėliau-gi pa-; 
siūle net $1,000. i

“Neparduok”, užreiškė mano mote
ris. “Jcigi gi ir prapultų tie pinigai, 
tai visgi nedaug, o kartais galime 
dar išlaimėti”. Arnold paklausė savo 
moters ir šorus pasilaikė.

Vakar, bevalgydamas su pažįsta
mu, p. Arnold prasitarė.

“Man kiekvienas Šeras Trapshoo- 
ters Oil Co. atneša po $166,50 kas
dien. Aš turiu tris šėrus. Jeigu tam
sta moki skaitliuoti, tai gali išskait- 
liuoti kiek aš gaunu į metus. Aš ne
mėginau apskaityti.”

“Tokia mano laimė,” tęsė jis to
liau. “Aš mėginau prikalbinti vieną 
savo draugą, kad jis pirktų už $100 
šėrų, bet jis atsisakė, teisindamąsi, 
kad visus pinigus sukišęs į savo gal
vijų farmą. Pasiūliau jam paskolinti 
tą $100, bet ir tai atsisakė.

“Vėliau męs savo šėrus padalinome 
j mažiausius šmotelius, o šiandien 
mano draugas nupirko vieną tokių 
šmotelių ir užmokėjo 6,000.00, kuo
met pereitame rudenyje jis nenorėjo 
mokėti $100 už vieną pilną Šerą.”

Vos tik metai kaip Trapshooters 
Oil Co. tapo suorganizuota Linwobd 
Parke.

I šauliai 
geriau 
liuoti.

“Mano $100 padarė man $100,000. 
00” — tare p. Arnold. “Vienas iš ma
no pažįstamų iš Eldorado pardavė 

Į savo šėrus už $30,000.00, bet jeigu 
I jis butų kiek ilgiau palaikęs, butų 
I gavęs $70,000.00 daugiau.

Reikalinga b.™Vams£8 
a Darbą gausi visada. Raika- 

JųZ lauk informacijų.
. Nossokoff’s International 

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

Brel ūkų, dėžukė ................... 25c.
Kmynų, dėžukė ..................... 25c.
Safronų, dėžukė .........   25c.
Anižių, dėžukė ...........  25c.
Apynių, dėžukė......................... 25c.
Kraujo valytojas .............< 11.00

Taipgi daugybė kitokių 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. e

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

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, fl

Musą aptiekoj galima gaut visokių gyduolių, kurių surašą
Gyvasties Balsamas ........... 75c.
Nervų stiprintojas ... 50c.-$1.00 
Vaistas nuo vidurių .. .50c.-$1.00 
Nuo Kosulio ................. 25 ir 50c.
Nuo gerklės skaudėju.:? 25-50c. 
Skilvinės Proškos ................. $1.00
Pigulkos dėl Kepenų . .......
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Plaukų Stiprintojas .. 25c. ir

DAUGYBĖS ALIEJAUS
Okla. aliejaus laukų išnaudota. Dideli turtai laukia tų žmo 
Ar tamsta būsi vienu iš tų laimingųjų?

ant tiesios linijos didžiausių pasaulio 
įsi šį plotą žemės nuo vyriausio teisėjo Rainey, 
atsakančios, kjlančios aliejaus kompanijos.

; kompanijos greitai parsiduoda ir netrukus pakils. 
;ekančių kompanijų šėrus, kuomet jie pirmiausiai buvo

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

Abi krautuves Brooklyne.

NUSTOS GALVOS SKAUDĖJIMAS, 1 
JEIGU NEŠIOSI AKINIUS.

Iš daug atsitikimų, akių nuvargl- ■' 
ma*s, yra pamatinė priežastis galvos ' 
skaudėjimo, neuralgijos ir daugelio , 
kitų nerviškų ligų.

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

(Akių specialistas) 
Atsiminkit numerį: 611 Grand St„ 
tarpe Lorimer ir Leonard St., 
__________________ Brooklyn, N. Y.
Įsteigta nuo 1902 m.




