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

Visų šalių darbininkai eiki
te išvien, jūs nieko nepralai
mėsite — tik retežius.

ir toliau nepasiduos egzami-| Lietuviai bolševikai boikotavo 
nacijai, tai bus rokuojamas 
priimtu į kariumenę ir jo 
vardas bus iškabintas, kaipo 
priimto. Tuomet, grasina

PIRMAS LIETUVIS — SĄ- i 
ŽININGAS KARĖS i 

PRIEŠAS.
Brockton, Mass. —Vietos 

laikraštis “Times” praneša, 
kad Lietuvių Soc. Sąjungos 
narys Stasys Milčius atsisa
kė stoti ant daktaro egzami- 
nacijos ir pasisakė neisiąs 
kariumenėn, nesą jisai esąs 
sąžiningas karės priešas. 
Drg. S. Milčius bene bus tik 
pirmas lietuvis, atsisakęs 
stoti kariumenėn dėlei sąži
nės motyvų, jeigu neskaityt 
tuos, kurie nesiregistravo. 
Milčius yra iždininkas Cos
mopolitan Garment Co., 164 
Summer St.

Gavęs pakvietimą stoti 
ant daktaro egzaminacijos 
S. Milčius parašė sekamą 
laišką į “exemption board’ą:

“Gentlemen—I received 
your letter of July 30. 
1917, in which I was asked 
to undergo a physical ex
amination by your doctor 
in order to see whether I 
am fit for the army or 
not.

1—My beliefs are 
against all kinds of man
slaughter. For that rea-

' son I object, from cons
cientious motives, to all 
man-killing wars. 2 I j darbininkai, — vyrai ir mo- 

meA° A™er*ca w^^the j terįs, — per pastaruosius 3 
metus dirbo įtempę visą sa
vo energiją, jie pirmiau nie
kad taip nedirbo, kad Euro
pos gyvenimas dabar visiš
kai nepanašus į tą gyveni-

Rusijos lietuvių Seimą
Gegužės pabaigoje (pagal

jam, jog jį teis karės teis- seną kalendorių) įvyko Ru- 
niu. ! sijos lietuvių seimas. Atsto-

Taika
vai rinkta iš kiekvieno mies
to slaptu balsavimu. Išviso 
seiman pribuvo 300 delega
tų, kurių didesnė pusė susi
dėjo-iš klerikalų ir naciona
listų. Suvažiavime dalyva-

GANDAS APIE ARTIMĄ vo socialistai liaudininkai ir 
socialdemokratai.

Suvažiavime pasirodė d. 
Rekašius, atstovas lietuvių 
rajono prie Rusų Socialde
mokratu Darbininku Parti* 

. Jisai paskaitė praneši
ma, kad lietuviai bolševikai 

socialdemokratų 
dalis) seimą boikotavo ir va
dina jį buržuazų lizdu. Re
kašius sušuko: “Tegyvuoja 

........  1 Svei-' 
giname visus boikotavusius 
seimą”!

Po jo prakalbos kilo di- 
turi didelę Įtekmę. Jie agi- Rusias triukšmas. _ 
tuoja už taiką “susitaikymo! APle P scl,nl5 Lalsveje 
visos žmonijos”. Amerika d)alasyslme plačiau, 
turi atsiminti, kad Europai 
jau pergyveno tris karės 
metus, kad milionai žmonių 

I užmuštų ir sužeistų, kad

TAIKĄ.
New York Tribune kores

pondentas atsiuntė iš Lon
dono sekančią telegramą:

“Visose kariaujančiose 
šalyse pastebėta nepapras- ! 
tas augimas socialistų orga
nizacijų. i________ _
lien darosi stipresniu 
stipresniu ir kasdien jo 
tėkmė plečiasi. Dabar so
cialistai turi i

;jos.
i
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Socializmas kas- (.k?.lrl0J1
ir

daug didesnę proletarų. diktatūra!
1 r. n t ▼ i n i i r* i Ir r\T

galę, negu rugpjūčio mėnesį!
1914 metais. Visur jie sklei-
Ižia savo mokslą ir minioj

Kiek caras turėjo šnipu?
DRG. A KRASMCKAS 

GAVO 6 MĖNESIUS 
KALĖJIMO.

Hartfordo laikraščiai pra
neša, kad drg. A. Krasnic- 
kas iš Bristol, Conn., atsisa
kęs registruoties, nuteistas 
ant šešių mėnesių į Wind
ham pavieto kalėjimą.

Jj kaltino prokuroras Th. 
Spelacy, darydamas didelius 
užmetimus.

V. Žadrickas iš Waterbu- davyste savo brolių tik to
ry, Conn., už nesiregistravi- dėl, kad nuo caro valdžios

AIDABLISTAI GRĄSINA 
STREIKU.

Chicago, Ill. — Kaip sako 
ta dabartinės Rusijos vai- W. Haywood, generalis sek- 
džios, jau paskelbė 33-čią retorius I. W. W., visoje ša- 
provokatorių surašą, 
kiama paskelbiant dar 50 
surašų.

Abelnas skaitlius tos juo
dosios gaujos siekia 80,000 

! žmonių. Jie visi užsiėmė iš-

80,000 ŠNIPŲ GAUDAVO ‘ 
NUO CARO ALGĄ. j

Specialė komisija, paskir-

liakasyklų. Bet Lens vis dar 
: vokiečių rankose.

Dabar iš Londono vėlei . 
pradėjo lėkti telegramos, 
kad Lens greitai būsiąs pa
imtas.

Vokiečiai stiprinasi Lenso 
apygardose ir laukia talki
ninku atakų, v £

Lau- lyje auga judėjimas už vi
suotiną streiką. Aidablistai. 
rengiasi atkeršyt už r"~" 1 
dymą savo draugo F. Little.1

Haywood nesako, kiek “RacĮa”

idea that it was a free 
country in which I could 
live happily. Together 
with that I renounced my 
allegiance to Nicholas II,

UKRAINA IR RUSIJA.
Petrogradas, 8 d. rugpjū- 

rn.užu’ č!o. — Į Petrogradą pribu- 
. . .• vo atstovai ukrainiečių 

. ,i ivaua (nacionalės tary-
žmomų yra pasirengę strei-^osj rašėjas Viunicenko, A. 
kuoti. Baranauskas ir B. M. Ra-

. ..... __________o_____  Helena, Mont. —- Vietos fes> Atstovai pradėjo tar-
mą nuteistas ant 2 mėnesių gaudavo menką atlyginimą. įkyriai I. W. W. unijos pra-
į kalėjimą. (Dabar paaiškėjo, kad dau- neša gubernatoriui,kad mir-

Sckančiame “Laisvės” nu- g<*lk provokatorių gaudavo ’tinos pasekmės kapitalistų 
inery bus daugiau žinių apie tik po 20 rublių į mėnesį al- (klesai bus, jeigu valdžia ne- 
politiškų kankinių padėjimą ’ gos ir už tą ubagišką algą suvaldys kapitalistus. 
Chicagos kalėjimuose.

Baranauskas ir B. M. Ra-

tis su dabartine valdžia apie 
Ukrainos autonomiją.

KIEK LIETUVIŲ MOKY
TOJŲ YRA IŠBĖGUSIŲ 

DĖL KARĖS Iš LIE
TUVOS.

Prieš pat karę visoj Su
valkų gubernijoj buvo 325

PO 1,000 ORLAIVIŲ KAS 
METAI.

Washington, D. C. —Phi- 
ladelphijoj budavojama or
laivių dirbdinimo dirbtuvė, 
kuri kas metai galės pada
ryti 1,000 orlaivių. Dirbtu
vėj gaus darbo 2,000 darbi
ninku, v

.išdavinčdavo savo draugus.' ------------ -
į Visi provokatoriai slaptojoj M. HILLQUITĄ VĖJLEI NE

'vardus ir juos žinodavo tik I M. Hillquit’ui Suvienytų 
!po tais vardais. (Valstijų valdžia vėlei nelei-
I Kaip tie šnipai — provo- džia vykti į Švediją į tarp- 
katoriai veikė, parodo ir šis 
atsitikimas: slaptoji policija mą.
nusamdė už 150 rublių tūlą' Hillquit’ui apie tai prane-' 
darbininką, kad jis pasikė- šė valstybės departmentas iš 
sintų ant Maskvos guberna-J Washingtono.

i tori aus gyvasties. Jam bu-' -------------
'vo įsakyta šauti į šalį; nepa-‘ FRANCIJOS LAIKRAš- 
taikyti gubernatoriui. Pa- ČIAI PADVIGUBINO KAI- 

t storasis savo užduotį atliko | . N AS.
labai gerai, gubernatoriui Paryžius. — Laikraščiai

PRIEŠ VARIO TRUSTĄ. ’policijoj turėjo tam tikrus Į IŠLEIDŽIA Į ŠVEDIJĄ.
Vienintelė moteris kong

resmene panelė lankin pasa
kė kongrese smarkią prakal
bą prieš vario irusią, kuris 
užlaiko kasyklas Montana ir 
Arizona valstijose. Ji kalti
no J. D. Ryan’ą prezidentą 
Anaconda Copper Mining

tautinį socialistų suvažiavi-

Ji reikalavo, kad mainos 
pereitų iš privatinių rankų 
•į valdžios nuosavybę.

pradedamosios mokyklos su KIEK AMERIKA TURI
KAREIVIŲ?

Washington, D. C. —šiuo-
356 mokytojais. Augustavo 
aps. buvo 60 mokyklų su 64 
mokytojais! Kalvarijos aps. mi ]aihi Amerika turi 800,-

his dynasty, and ai! his mą, kuris buvo prieš karę, —30 su 35 m.; Naumiesčio—.000 kareiviu. Greitu laiku 
laws but I have renounced tUri atsiminti, kad nei viena 37 su 41; Marij------.............................. ‘
v* /s r* -■ v* zv* 4" 4 L* z\ v* L' ii nn I i i • w > ! f*- O    r* O * _ — „ 1 _ - X T Jnothing to the new Russ-!
ian republic. For this I‘ jeigu jie neturės pergalės 
see no reason for which I ant karės lauko.
should be examined be- Petrogrado praneša, 
cause I know that no rnan (kad į vieną paskutinių po- 
can ever make a soldier pėdžių Darbininkų ir Karei- 
out of me. For all these vju Atstovu Tarybos, atėjo 
reasons I will not surren- sykiu suSkobelevu ir Ceretel

Ii ir Austrijos socialistas Ot
to Baueras. Ir nieko nėra 
nuostabaus: bėgy 
nių kelių savaičių

ijampolės — į tasai įkaičius pasieks vieno
valstybių negalės išsilaikyti, 53 su 53 mok.; Vilkaviškio—.milioro.

62 su 75 m.; Seinų—27 su 271 ------------- -
m.; Suvalkų ap. — 56 su 61 LAUIIA AMERIKOS 
mokytoju. Rusijon evokuo- 
ta buvo 269 mokytojai; pasi
liko gi vietose 87 mokytojai,1 
jų tarpe apie 60 lietuvių mo
kytojų. Viso lietuvių moky
tojų, išbėgusių iš Suvalkų 
gub. yra 192 (vyrų 170 ir 
moterų 22). Kariumenėje 
tarnauja apie 70 lietuvių 

damos neoficialės tarybos mokytojų, likusieji gi dirba 
tarpe Petrogrado ir Vien- lietuvių mokyklose ir lietu- 

Kaip centralinėse, taip vių arba rusų įstaigose.

ais Petrogrado praneša,

der myself to an examina
tion”.

Stanley A. Milchius.
12 Sawtell Avenue.”

(Vertimas. — Gerbia
mieji ! Aš gavau jūsų lai
šką iš 30 d. liepos, 1917, 
kuriame aš liepiamas pa
siduoti egzaminacijai jū
sų daktaro, kad sužinojus 
tinku ar netinku ašei ar
mijom

l)Mano persitikrinimas
eina prieš visus žmonių nlTr r A1>TTA KTADt n^r 
žudynės būdus. Dėl tos.^^1/^ ™RI PASL 
priežasties aš priešingas,1 LAIKYTI UŽGROBTAS 
dėl sąžinės motyvų, visom j TERITORIJAS.
žmogžudiškom karėm. 2) . Bulgarijos pirmasai mini- 
Aš atvykau Amerikon, tu- steris Radoslavovas pasakė 
rėdamas mintį, kad tai y- bulgarų ’ laikraštininkams: 
ra liuosa šalis, kurioj aš “Tegul sau šneka kas ką no- 
galėsiu laimingai gyventi, ri, bet Bulgarija neatiduos 
Tuo įsitikinimu aš atšau-j teritorijų, kurias kartą ji e- 
kiau ištikimumo prišiegą santi užėmus. Mūsų talki- 
Mikalojuj II, jo dinastijai jninkai mums šventai prisi- 
ir visiem jo įstatymam,bet 
aš visiškai neatsisakiau 
nuo naujos Rusijos respu
blikos. Dėlei to aš nema
tau pamato, kad mane 
reiktų egzaminuoti, nes aš 
žinau,, kad jokia esybė ne

padarys iš manęs kareivio.
• Dėlei šitų visų priežasčių 
aš nepasiduosiu egzami
nacijai”

Stasys A. Milčius.
' 12 Sawtell Ave.).

Exemption board’e drg. S.

paskuti- 
buvo ve-

nos.
ir talkininkų šalyse visi ži
no, kad iš vienos ir kitos pu
sės dedamos visos pastan
gos dėlto, kad priartinus 
taiką”.’

>

žadėjo tam nesipriešint.”

AREŠTUOTAS PARY
ŽIAUS REDAKTORIUS.
Paryžiuj areštuotas re

daktorius M. Alenereyds. Ji
sai redagavo laikraštį “Bon
net Rouge”. To 'laikraščio 
menadžeris taip-pat areš
tuotas.

Sakoma, būk laikraštis 
gaudavęs pinigų iš vokiečių 
šaltinių. Veikiausia, tai bus 
melas., t

PA-

NEGALIMA SIŲST NEI 
VIENO KAREIVIO BE 

JO SUTIKIMO.
Senatorius Hardwick, de

mokratas iš Georgia, įnešė 
senatan billių, sulyg kurio 

___  o__________ aoviai,negalima siųsti per prievar- 
; nepataikė, bet už tai nušovė padarė, sutartį,kad nuo 15 d. vieno ^kareivio Euro-

I Senatorius Hardwick sa
ko, kad jo valstijoj, būtent 

(Georgia, žmonės labai nepri
taria kareiviu siuntimui 
Francijon.

į šiuomi tarpu tasai billius 
randasi senato militarių rei
kalų komisijoj. Senatorius 
Chamberlain, didelis kari
ninkas mėgins, kad ta rezo
liucija būtų palaidota, ta- 
čiaus vargiai jam tatai pasi
seks.

'gatve einantį visiškai nekal- rugpjūčio jų numerio kaina P0^, be jo sutikimo, 
tą žmogų. bus ne 1 c., bet 2 c.

GELBOS.
Geierolas Pershing, 

das Amerikos katiumenės 
Frannjoj, pranešė kores
pondentams, kad šie pasaky
tų Anerikos žmonėms, jog 
Ameika turės pakloti daug 
aukų pirm, negu karė bus 
laimia.

Takininkai, francūzai ir 
angla, patįs vieni jau nebe- 
pajiepa nieko padaryti. 
Kuoiiet pribus daugiau a- 
merkonų Francijos fron-! 
tan, uomet prasidės genera
te olmsyva.

Naujoji Rusijos ministerija
Nors A. Kerenskis ir buvo 

; padavęs rezignaciją, tačiaus 
'prašomas, ir ant toliaus ap- 

y kiliko.

Iš Kauno gub. išbėgusių 
lietuvių mokytojų yra (nes
kaitant tų, kurie kariume- 
nėj tarnauja) 77; vyrų 57 ir 
moterų 20. Tokiu būdu viso 
lietuvių mokytojų, išvažia
vusių dėl karės į Rusiją, yra 
apie 208 (be tų, kurie kariu- 
menėj tarnauja). Čia visur 
turėta omenyje tik valdžios 
mokyklų mokytojai.
ILLINOIS GALI PAIMTI 
MAINAS Į SAVO RAN

KAS.
Illinoiso valstija gali pa

imti mainas į savo rnkas,jei
gu anglių savininkai geru-i 
mu nesutiks numušti anglių ĄSEIGIAMASIS SEIMAS 
kainas.

Illinoise yra 500 veikian
čių mainų,kuriuose pereitais 
metais iškasta 80,000,000 to
nų anglių. Illinoiso mainų' 
vertė siekia $1,000,000,000.

“TAIKOS MISIJA”.
Amerikon pribūna nauja 

Francijos misija,tik šiuo žy
giu j’au ne karęs reikaluose. 
Misijai pavešta supirkti 
daug žemdirbystės mašinų 
,ir ūkės gyvuliu.

f

Patsai Kerenskis būsiąs 
pirmuoju ministeriu.

Laivyno ministeris — Le
bedev.

Finansų—Bernackis.
Justicijos —■ Jeff rėmo v.
Valstybės kontrolierius — 

Kokoškin.
Visuomenišku darbu — 

’1 Jureneff.
| Karės ministerio padėjiku 
išrinktas žinomas socialre- 
voliucijonierius Savinkov.

žiniška demonstracija palei 
landtago namo. Demonst- 

! rantai norėjo įsiveržti į 
landtago namą, bet policija 
juos išblaškė. Yra daugelis 
sužeistų.

Lyderis -kroatų žemdirbių _________
partijos S.Jadiks, sakyda-; 0IjANDjJA NEUŽSiGA-

NĖDINUS TALKININ
KAIS.

Telegramos praneša, kad 
Olandijos liaudis baisiai ne* , 
užsiganėdinus ant taikiniu* t 
jkų, kad jie būtinai nori V 
traukti į karę ir jų šalį.

Olandijos teritorijos van*

mas prakalbą Vengrijos že-. 
mesniame rūme, reikalavo, j 
kad Kroatija būtų neprigul-1 
minga ir kad visi austrų sla
vai būtų paliuosuoti.

BIJOSI DĖL KERENS
KIO GYVASTIES.

Londonas. — A. Kerens- denyse jau tris sykius buvo
Ceretelli pasitraukė iš mi-1 kio draugai labai bijosi dėl įplaukę talkininkų kariški 

nisterijos, nors pažadėjo ją jo gyvasties. Jo sveikata laivai, sulaužydami tarptau* 
remti. ... ... . eina silpnyn, ir silpnyn. Ke- tines neutraliteto teises.VOIIECIŲ LAIMĖJIMAS 

RUMUNIJOJ.
Bclynas. — Vokiečiai 

štumavo rusų pozicijas į 
šiaudus nuo Pokšani. Prū
sų ? bavarų pulkai suėmė 
1,30 belaisvių ir 13 kanuo- 
lių.'

Bkovinoje austro-vengrų . .
kalviams sekasi gana ge- Kareivių Atstovų Tarybos 
raj | nariai drg. L. D. Trockis ir

 ' A. V. Lunačarskis. Jiedu y-

eina silpnyn ir silpnyn. Ke- tines neutraliteto teises, 
renskis išrodo begalo nuvar- 

SUAREŠTUOTI TROCKIS gusiu, beto, jisai serga džio-, PRASIDEDA “ANTROJI I 
IR LUNAČARSKIS.

(C

Petrogradas, 8 d. rugpjū- kytu” ^7rokšta‘jo‘bič7idTai
in PnliAmin A Ir Iz /a

DAMS KARĖS”.

I i i

■»

cio. —raiiepus r. įve-; 
;renskiui, tapo suareštuoti 

Bkovinoje austro-vengrų‘Petrogrado Darbininkų ir

va. ' - - -
“Kad tik Kerenskis iššrhri- < Tr j i rrJ Kada generolas Kormlo- 

was tapo paskirtas vyriausiu 
’karės vadu, jis išvažiuodt* 
j mas įfrontą užimti savo vie-
Itą pasakė: “Dabar pirmoji

Anglijoj.

RUSAI PASITRAUKĖ
PODOLIJĄ.

v. xuuii«v«ioxyio. oivuu j -, . Rusai iš Galicijos jau pa-gideda antroji. Rusijoj dar 
ra kairieji socialistai, vienok sitraukė į Podolijos guberni- yra 10 milionų žmonių, ku-

IR'NEPAPRASTA NACI- ncprigulčjo prie didžiumie- 
O14aLe TARYBA”. čių — leniniečių. Is to aiš-1 J
ętrogradas, 7 d. rugpjū

čiu ~ “Nepaprasta nacio- 
ndi taryba”, kurią sušaukė 
meisterių pirmininkas Ke- 
reskis ant 5 d. rugpjūčio, 
dtf nepradėjo savo posė- 
dįj- ..................
. linkimai į įsteigiamąjį 
s|ną paskuti ant 30> rug-

skils* ■
0. Posėdžiai prasidės 13

d

£

kiai matosi, kad dabartinė n]ia" Praneša, kad rusų ka-> 
Rusijos valdžia jau areštuo-, yhnnenė apleido Proskusovą 
ja netik didžiumiečius, bet rengiasi aptekti Kamenec 
ir tarptautinius socialistus. Podolską.
Viešai gali veikti tik social- 
patriotai.

.. RIAUŠĖS KRAKOVE.
Zurich, 8 d. rugpjūčio. — 

Iš Viennos gauta žinių, kad 
Krakove buvo surengta mil

|rie gali kariauti, tik juos 
Dienraštis “Novoje Vre- reikia išmankštinti. ToliauS ;

nesitrauksime, bet 
ginsimės”.

Vadinasi, vieną dalį karČs • 
užbaigė caras, o kitą už
baigs dabartinė valdžia. Ca
ras išmankštintus kareivius 
išnaikino, tai dabartinė val
džia džiaugiasi, kad dar yra 
10 milionų vyrų, kuriuos 
reikia išmankštinti ir pagul-

KIEK JAU KARTŲ JIE 
PAIMA LENS?

Kapitalistų laikraščiai jau 
kokia 11 kartų ’buvo prane
šę, kad talkininkai paėmė 
Ląns, centrą Francijos ang-

______________

1
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Ėmimas kariumenen
ir teisių patarimai
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Vokiečiu kareivio

■M

♦

Visas svietas kalba apiemasi pavieniai žmones,kurie, 
draftą”, apie ėmimą jaunų (naudodamies proga, lupa 

vyrų kariumenen. Visuo- 
menė begalo susirūpinus tuo 
klausimu.

Daugelis mūsų draugų 
darbininkų teiraujasi infor
macijų, jieško patarimų, pa
gelbos. Ir štai, socialistai, 
patįs pirmutiniai atėjo vi
suomenei su legale pagelba. 
Brooklyno legalės pagelbos 
draugija įsteigė ofisus, kur 
teikia informacijų raštu ir 
žodžiu. Chicagos apielinkė- 
se tuomi rūpinasi vietinė 
darbininkų taryba.

Daugelis mūsų žmonių ne
sušneka angliškai, o dar di
desnis skaičius neturi jokio 
supratimo apie įvairias ju
ridiškas skerspaines, kurias 
karininkai sutaisė darbo 
žmonėms, ypač ateiviams. 
Šiame reikale kaip tik ir 
reikalinga ta moralė ir ju
ridinę pagelba ir mums be
galo linksma pažymėti, kad 
socialistai ir čionais buvo 
patįs pirmutiniai.

Tuo tarpu, ten, kur demo- laiką pūtė karės 1^u lrulą>, 
kratiška visuomenė nepajie- liepia neklausyti socialistų, 
gė deramai suorganizuoti bot... klausyti Roosevelto, 
teisių pagelba, tuomi rūpi- -Wilsono ir Comp.!

nuo žmonių dideles pinigų 
sumas. Mums teko sužino
ti, kad “somewhere in Mass
achusetts” už “išgelbėjimą” 
nuo kariumenės imama po 
$25....

Čia dar kartą pasirodė, 
kaip svarbu, kaip begalo 
svarbu, kad ne pavieniai gu
dragalviai užsiima žmonių 
“liuosavimu”, bet juridinės 
pagelbos teikimo darbą pa
ėmė į savo rankas organiza
cijos, turinčios plačios vi
suomenės užsitikėjimą. Ten, 
kur vienur nekaštuoja ir do
leris, kitur reikia išdėti dvi
dešimts penkinę.

—“Kova”, prie tos progos, 
rašo, kad klerikalai lyg tyčia 
nenori duoti žmonėms nuro
dymų, kaip išsigelbėti nuo 
kareiviavimo. štai, vieno 
klerikalu laikraščio redakci
jos nariai net ant vakacijų 
išvažinėjo, kad tik nedavus 
žmonėms patarimų. Gi Chi- 

’cagos “Lietuva”, kuri visą

griežtas, net nedailus smer- Lėčiau pradėjo šnekėti ir 
kimas kitos pusės — yra vi- Britanijos ministerial, ypač 
siškai netinkantis mums, Lloyd George. Buvęs pir-
kaipo Amerikos socialis- masai Britanijos ministeris
tams. Juk męs, Amerikoj Asquith sako, kad talkinin- 
gyvendami, būdami nariais kai vėlei pasitartų apie tai- 
Amerikos Socialistų Parti- kos sąlygas. Lloyd George 
jos, turime vaduoties čio- jau netaip smarkiai kalba 
nykštėmis aplinkybėmis, o apie užgrobimą Vokietijos 
nesinerti rusų klausimuose, kolionijų Afrikoje. 
Tiesa, męs esame tarptau- 
tiečiai; męs turime rūpin- mą sukėlė prakalbos senato- 
ties suprast ir rusų gyveni- rių Lewis ir Borah. Pir
mo aplinkybes. Ant kiek masai yra demokratų šulas, 
męs suprantame jas — męs Lewis savo prakalboj nuro- 
galime simpatizuot vienai ar dė, kad su Vokietija esą ga- 
kitai frakcijai, bet daryti Įima pradėti tarties, nes ji met naktimis mums reikėjo kasties link dų męs jautėmės nuvargusiais nuo gyveni-

Amerikoje didelį triukš-

to, čia radosi karinė pačta, vyriausia kvs^ 
tiera maitinimo, vyriausia užžiūra gelžkelių 
susinešimo ir daug-daug karės ligonbučių. 
Didžiausiasai ligonbutis turėjo vardą “te- < 
atro ligonbučio”. Jame visuomet rasdavosi 
tarpe 500-600 sužeistų kareivių.

Gyvenimas Montmedy virte virė. Ant 
gatvių matėsi daugybė sveikstančių karei- 

nių veik kiekvieną dieną. Nors rezervai iš vių ir dideli būriai aficierių, turinčių tarny- 
mūsų garnizono miesto jau du kartu buvo^bą įvairiuose departmentuose. Jie išrodė 
pribuvę, tačiaus mūsų kompanijoj tebuvo dikti, sveikučiai ir, žinoma, neturėjo nei 
tik 75 vyrai. Bet pagaliaus buvo tas sma- mažiausio supratimo, kas tai yra kare, 
gumas, kad męs apleidom savo kaimą ir nu- Jie buvo panratę, kad kareiviai sveikintų 
sikėlėm į' Boucoville — pusantros mylios to-'juos senoviška pagarba, o nematydami to, 
lumo nuo Cerney-en-Dormois. Tasai mies- tankiai stabdė mus ant gatvės ir piktai • 
telis buvo veik visiškai išgriautas ir kuo- klausė, kas yra su mumis. Po kelių valan-' 

i 1 1 • • *1— • 1 i • 1 • I B • 1 — —. •• •

karės atsiminimai

Leninizmą mūsų amerikinių atsisakanti nuo užgrobimų, tranšėjų, tai reikėjo padaryti didelį aplinki- 
ginčų objektu — reiškia to- Nors Wilsonas ir valstybės nį žygį, apeinant tą kadais žydintį mies- 
kią prastą politiką, kad jau departmentas formaliai ne- tuką. 
prastesnės ir būti negali, pritarė Lewis’ui, tačiaus vis

mo 20 mylių prieš Verduno frontą.
Montmedy męs buvom 20 mylių nuo 

Verdūno ir apie 60 mylių nuo mūsų pirmu
tinio fronto. Kada po pietų mums liepta 
eiti, męs žinojom maršuoją į Verdūno apie- 
linkes. Pamaršavę 9 mylias, męs atsidūre- 

Čionais mus išskirstė 
adre-, įvairiose daržinėse. Vietos gyventojai ne- 

toje buvo išbėgioję; jų santikiai su kareiviais iš- 
,rndė pusėtinai geri. Laikas permainė abi- 

Kur dingo daugelis adresantų? Žino- dvi pusi ir męs, arčiaus susipažinę su “am- 
Ima, valdžia negalėjo apie tai pranešti, betonuoju priešu”, pamatėm, kad jie visai ne-

I

‘Keleivis’, Leninas ir šnipai
Jau pereitame “Laisvės” torių karalius? Tuo tarpu, 

num. męs plačiau parašėme Azefas prigulėjo ne prie Le- 
apie tai, ką manom apie n i no frakcijos, bet prie pono 
“Keleivio” draugų agitaciją Kerenskio socialrevoliucijo- 
prieš d. Leniną, vadovą Ru- nierių partijos! Sulyg drau
stos socialdemokratų bolše- gų keleiviečių liogikos, męs 
vikų. ! dabar turėtume pasmerkti

Paskutiniame “Keleivio” visų socialrevoliuęionierių 
num. jau smarkiau užsipuo- partiją, tiktai todėl, kad jū-' 
lama ant d. Lenino ir duo- jų tarpe buvo didžiausias 
dama suprasti “Keleivio”,bjaurybė Azefas? Bet ar tai 
skaitytojų minioms, kad Le- vienas Azefas buvo tarpe 
ninas, jeigu ir ne [ 
torius, tai jau tikrai provo-'vo daugybė (Žučenko, Kray- 
katorių draugas... “Kel.” cov ir kiti). Štai, dar tik 
red., tuo būdu meta juodą šiomis, dienomis Rusijos Ii-, 
dėmę ant visos rusų soc.- beralai prasimanė, kad so-, 
dem. sriovės.

Nors męs ir neprigulim 
prie Lenino frakcijos (Ame
rikoj gyvendami męs ir ne
galim prie jos prigulėti), ta
čiaus šita agitacija mums iš
rodo begalo keista. Ji pa
naši, kaip du lašu vandens į 
Amerikos kapitalistų spau
dos prasimanymus, kuri

Boukoville męs gavome pirmutinius 
Čia, Amerikoj, męs turime gi tai yra geras ženklas dėl (laiškus iš namų per karės lauko pačtą. II- 
Lenino simpatizatorių, ly
giai kaip męs turime sim
patizatorių Liebknechto.Ad- 
lerio ir kitų. Įžeisti tuos 
žmones ir jų garbę reiškia į- 
žeisti jų simpatizatorius Ar 
merikoj, reiškia svilint jiem 
akis! Ar tai teisinga? Ar 
tai dailu?

Juk tai pilimas gesolino į 
mūsų nesutikimų ugnį?!Ko- 
dėl draugai keleiviečiai didi
na tą ugnį? Jie pyksta ant 
koviečiu. kam koviečiai esą 
frakcionieriai, Lenino šali
ninkai! Bet ar “Keleivis” 
gali pataisyti koviečius,pats 
taip-pat prisidėdamas prie 
frakcijos — tik griežtai 
priešingos? Frakcionizmu, 

h draugai, negalima pataisyt karė Italijoj begalo nepopu-, vome tap-pat tuos malonius siuntinius — 
frakcionizmo, taip kaip mi- 
litarizmu negalima panai-' 
kint militarizmo.

“Laisvės” žmonės elgiasi 
visai kitaip. Visuomet ir vi
sados męs nenorim by kam 
šventai tikėti ir rišti klausi
mus vienu akių plotu. Męs

taikęs. Mat, jau ir Wash-;gai, ilgai tie laiškai ėjo. Daugelis laiškųt--- ------- -------
ingtono politikai pradeda turėjo grįžti su pažymėjimais: “adresantas,me Fametz kaime, 
suprasti, kad Amerikos užmuštas”, “adresantas prapuolė”, “■ 
žmonės visiškai nenori ka- santas sužeistas”, “adresanto nebėra 
rėš. Ypatingai dabar jie tai armiios daly” ir t. t. 
mato, kuomet prasideda • 
pats tikrasai “draftas”. I

Tūli Hearsto laikraščiai s daugelis mūsų jautė, kad daug kas pabėgo taip baisus, kaip juos mums “muliavojo”. 
i(ypač gi N. Y. American) užsienin. Žinoma, męs linkėjom jiem ge- Valstiečiai vaišino mus kava, pienu, mėsa— 

vis smarkiau agituoja už riausio pasisekimo. ’ i lybiai taip, kaip tai buvo Vokietijoj laike
Laiškai buvo pasiųsti iš namų daugiau- manevrų. Reikia pasakyti, kad, kartais, .taiką. Nuo Amerikos atsi- „«,v _____________________ —________ ,____________j _ ______ , -______ _

nešimo šiuomi tarpu daug šiai pirmose rugpjūčio dienose ir jie ilgai- j francūzai buvo dar mandagesni, negu na-
kas priklauso.

It a Ii j os žmonės 
taikos. Socialistu 
Pild. Komitetas, 
Darbo Federacija 
Partijos pailamentarinė at
stovybė išleido manifestą, 
reikalaujant taikos. šioji

ištroškę 
Partijos 
Generalė 
ir Soc.

ilgai klaidžiojo po visokius užkampius. Ant ’ miškiaL Atsilygindami už tą širdingumą 
iu buvo uždėta antsnaudų įvairių pačto męs žudėm jų vaikus, nors ir, vieni ir kiti 
skyrių.
ziastiškas, kas buvo charakteringa karės1 
pradžiai. Motinos tuose laiškuose dar ne
prašo savo sūnų nerizikuoti savo gyvasčia, 
kad gavus geležinį kryžių. Tas maldavi
mas pasirodė vėliau. Toje vietoje męs ga-

liarė.
Partija, unijų valdyba ii’ 

parlamentar.jai savo bend
rame atsišaikime sako, kad 
kapitalizmas jau gana prisi- 
lebavo, daba' gi turi ateiti didelė. Juk mums nereikės bent kelias die- 
laikas atsilyginimo už pada- n as būti ugnies linijoj, o dėl kareivio tai yra 
rytas skriaudas. didžiausias smagumas. Męs jautėmės berytas skriaudas.

Turinys tų laiškų buvo dar entu- tenorėjo tik taikos ir draugiškumo.
Ryt vakarą męs buvome jau Damvil- ’C 

lers — kokias tris mylias už mūšių linijos. 
Vėlai vakare męs pasiekėm Warville. Tai 
buvo mūsų kelionės tiksiąs ir čia męs apsi- 
buvom name, kurį gyventojai buvo apleidę. 
Mus priskyrė prie devintos rezervo divizi
jos ir sekančią dieną męs jau turėjom už
imti savo pozicijas. Penkiolika mūsų tapo 
priskirta prie infanterijos korpuso. Šau
dyklių ugnies nebuvo girdėties visoje linijo
je; tiktai artilerija darbavosi, bet ir tai ga
na silpnai.

Męs nebuvome pripratę prie panašios 
tylos, bet kareiviai, kurie čia buvo nuo se-

cigaru ir šokolado.
Pabuvus mums 10 savaičių tame karės 

fronte, liepta kelties kitan frontan. Nors 
niekas išanksto negalėjo pasakyti, kur męs 
būsim nukelti, tačiaus linksmybė buvo labai

norim įsigilint į aplinky-' Francijos jujsmus link tai-(galo geram ūpe, kuomet apleidę mūšių lini-|niau, sakė, kad tankiai praeina ištisos die- 
.bes, suprasti jas. Męs visuo- ’ ’ .......................................... .
met esam atsargus su ži-

? niom, kurias paduoda kapi
talistų laikraščiai ir jų a-

provoka- Kerenskio partijos? Jų bu- ^en^ul0S-

Taika artinasi.

kos męs aprašėme neseniai ją, drožėme ant gelžkelio stacijos Challe-įnos ir nei viena pusė nepaleidžia šūvinio. 
“Laisvėje”. Tarptautiniai range. Tai buvo pirmas sykis per ilgą lai-.Mums išrodė, kad męs turėsime ramaus 
socialistai ten stačia; reika- ko periodą, kuomet męs jautėmės išsprūdę laiko, 
lauja, kad dabartinis respu- iš tiesioginio pavojaus nagų. __ _ ____
blikos prezidentas būtų pra- šiai siekiančios kanuolės nebegalėjo mūsų 
šalintas, 
kimi socialistai jau sttto ra
gus prieš savo biciuok- vai- našių valandų, kokių

’cialrevoliucionierius Černov, ’ 
kuris yra nariu Kerenskio 
ministerijos, irgi esąs kaize
rio agentas! Ar tikės “Ke- 
leivis” ir šiai žiniai? Męs zc. p

išsykio jai nepatikėjom, nes ;
žinom, kad šiandien kapita- r-- - - - -
listiški rėksniai apšaukia nepasiek;'‘B7riyno 
kaizerio agentu (suzimu ar . -
nesužiniu), kiekvieną pado- 

kiekvieną pagatava apšauktai žmogii, kas tik neprita
ria žmonių žudynei!

Lenin dirba Rusijos revo- 
koj veik visa Soc.Partija ap-: Huci.iai jau apie 30 metų, 
šaukta kaizerio agentūra,: 
kuri sužiniai ir nesužiniai 
dirba “kaizerio darba”. v

N31 “Kel.” atsispausdino 
žinių prieš Leniną iš Mask
vos kapitalistų laikr. “Russ- 
koje Slovo”. “Keleivis” net 
abejonės neišreiškia dėl Ma
skvos laikraščio teisingumo, 
tuo tarpu męs turim pasa
kyt, kad maskviškė “Russ- 
koje Slovo” yra ne socialis
tų, net ne kairiųjų, bet ne- 
oficialis liberalų laikraštis, 
panašus į Amerikos Hearsto 
laikraščius.Tai profesionalių 
biznierių laikraštis. Kaip 
gaila, kad “Keleivis” jam 
šventai tiki!

Tai ką gi, pagaliaus, rašo 
“Russkoje Slovo” — ogi ra-

kaizerio agentu, kas tik ne
pritaria karei. Juk Ameri-

. Jau ir toliau- Tranšėjos toje vietoje ėjo skersai nuo 
Damvillers į Verduną (15 mylių tolio). 
Priešu pozicijos buvo už kokių 300 yardų. 
Vokiečių ir francūzų kareiviai patroliavo 
kelią nuo šeštos vakare iki ryto. Nakties 
laiku kareiviai susieidavo ir šnekučiuoda
vosi. Vokiečių kareiviai mėgo eiti ant pat- 

i rulės.
_ Atvykę stacijon įsėdom j traukinį, ku-j Nei viena, nei kita pusė absoliučiai ne

legalu name buvo antros ir trecios klesos vagonų. no].-io šaud ties. Tuo laiku buvo užmiršta- 
A. . i lyaukmys ntosi puikiom ap.wwlom n; męs m Vadinamieji priešai sveikino
Apie Vokietiją, Rusją ir pirmu sykiu engvai atsikvėpėm atsidūrę yienas kit draugiškai spaudg vieni ki.

i tiems rankas. Sugrįžę is patrulės vokie
čių kareiviai pasakojo, kaip draugiškai j’ie 
praleido laiką su francūzais. Jie mainyda- 
vosi laikraščiais, taip kad męs kiekvieną 
dieną turėjom naujų francūziškų laikraš-^ 
čių, o francūzai vokiškų. Buvo kareivių, 
kurie mokėjo abi kalbas ir pagamindavo 
vertimu, v

| Pabaigę savo vaktą tranšėjose męs ei
davom poilsiu atviru lauku ir francūzai ne
šaudė į mus — taip kad nebuvo jokio pavo
jaus. Męs, žinoma, taip-pat nemanėm šau
dyti į juos. Perėję lauką, męs draugišku 
būdu sauliūtuodavom francūzams ir* jie at
simokėdavo mums tuo patim. Kuomet 
mums norėdavęs atsigerti vandens, tai rei
kėdavo eiti farmon, kuri radosi kaip sykis 

,linijų tarpe. Francūzai taip-pat imdavo iš 
ten vandens. Panorėjus buvo lengviausias 
daiktas užkirsti kelią prie vandens šaltinio. 
Mes galėjom nedaleisti francūzams, o fran
cūzai mums naudoties vandeniu, bet nei 
Įinms nei mums nei į galvą neateidavo kliu
dyti ir šaudyti. Francūzai ramiai laukda
vo, kol męs prisisemdavom vandens, o pas
kui ėjo jie. Nakties laiku tankiai taip atsi
tikdavo, kad ir jie ir męs ateidavom prie 
šaltinio tuo pačiu laiku. Tokiam atsitiki
me' viena pusė rodydavo kitai didžiausi 
mandagumą.

Kartą taip atsitiko, kad męs, trįs vo-

wiaiu p i ei- j nicii nicniciiiviuo lYcinuuico iic v hiuou

Net valdžia išti- j pasivyti. Kad žmogus galėtumei tą viską 
* ' • suprasti, atjausti, tai reikia pergyventi pa-

męs pergyvenome.
| Nepaisant to, kiek žmogus pripranti prie 

Tasai faktas, kad Franci- tiesioginio pavojaus, betgi tasai nesilauja 
jos socialistai sutinka daly- veikęs į jautimo aparatą.

tankiau vaut bendrame su vokeęiais,
jau

Vis tankiau ir
pradedama kalbėti apie tai- suvažiavime 
ką. Kiekviena kariaujan- daug reiškia, 
čių koalicijų aiškiai mato - 
negalėsianti laimėti karės Austro-Vengriją — nė*a ką už karės fronto. Ant stacijų, tiltų ir gelž- 

nei kalbėti. Taikos rekala- kelio skerskelių stovėjo militarė sargyba, 
vimas ten didesnis, negi kur Landsturmo kareiviai, kurie buvo besergį 

‘.Jie išrodė 
dieninių laikraščių. Aistri- gerai pavalgiusiais, gerai apsirėdžiusiais.

Traukinys ritosi puikiom apygardom ir męs

k

it

Talkininkai visviena 
i, o teuto

nai visviena nematys Bary- kitur ir tai aiškiai mabsi iš tas vietas, jautėsi labai gerai, 
žiaus. dieninių laikraščių. Aistri- gerai pav;

Veik visuose kraštuose au- ja, kuri ligšiol dar nėn ka- Kur tik kelionėje traukinys apsistojo, tie 
su- žmonės vaišino mus kava, duona, fruktais. 

Iš mūsų išžiūrės jie lengvai galėjo suprasti, 
kad mūsų gyvenimas toli gražu nebuvo pa
našus į jų gyvenimą. ‘Jie teiravosi mūsų, 
iš kur esame atvykę. Patyrėme, kad už 
fronto eina smargus veikimas. Stambes
niuose gelžkelio centruose męs matėm il
gas eiles traukinių prikrautų žemdirbystes 
mašinerija. Mums pasakyta, kad mašinas 
gabena iš užimtos Belgijos ir Francijos į 
Rytų Prūsiją, kurią išnaikino rusai. Pa
našiai buvo daroma su visais žemdirbystės 
Įrankiais, kuriuos pasisekė nučiupti.

Apie pusiaunaktį męs pravažiavom Se- 
. Čia mus pavalgydino Raudonasai 

. Tam tikrose medinėse būdose

ga nesuturimas judėjimas rėje su Amerika, mėgiia 
už taiką. Rusų revoliucija lošti taikintojų rolę. 
buv4o galingu taikos akstinu, 
ir bus tokiuo, nepaisant p. 
Kerenskio mėginimo Įkinkyt 
Rusijos žmones į talkininkų 
imperializmo vežimą.

Žemiau męs nurodysime | 
kelis svarbesniuosius taikos 
prisiartinimo ženklus. I

Anglijos darbininkai or-i 
ganizuojasi Rusijos darbiu 
ninku pavyzdžiu į Darbinin
kų ir Kareivių Atstovų Ta
rybą. Patriotai dūksta ant 
jų, ardo jų mitingus. Bet 
tai tik rodo susipratusių 
darbininkų galybę. Ligišiol 
Anglijos unijistai turėjo sa
vo atstovą ministerijoj. Juo 
buvo p. Henderson, kuris 
nuo pat karės pradžios uo
liai rėmė savo šalies valdžią. 
Bet štai dabar Henderson 
rezignuoja iš ministerių ka
bineto. Henderson,sykiu su 
tarptautiniu socialistu Mc
Donald vyksta^ Paryžių da
lyvauti socialistų suvažiavi-

Tas smarkusis,me. Permaina Hendersono 
frakcionizmas pažiūrose įvyko, kuomet ji-

I Gal jis ir darė savo gyveni
me klaidų, gal jis ir buvo už- 
sivarinėtojas, bet niekuo
met, nei prie jokių aplinky
bių jam ir visai jo frakcijai 
nebuvo daryta priekaištų, 
kad jie esą įtariami žmonės! 
Niekuomet!

Net “Associated Press” 
(kapitalistiška telegramų a- 
gentura) neseniai pranešė 
iš Kopenhageno, kad nėra 
jokių darodymų, būsią Leni
nas yra kaizerio agentas,bei 
jo politikos rėmėjas. Ko
respondentas priduria dar, 
kad dauguma Petrogrado 
žmonių irgi netiki tom pas
kalom, nors ir nepritaria Le
nino politikai.

Sunkus lai
i kai ateha.

Nors per amžius arbo 
žmonės nešė 
buvo vergai,

vargo nštą, daną ‘ c 
baudžianin- y<ry^iUs

kai, jais ponai arė ir aėjo, Raudonasai Kryžius buvo Įtaisęs maitinimo 
bet nuo tos vargo nastojie nUnktus pravažiuojantiems kareiviams. Iš 

ryto męs jau buvom Montmedy. Čia mums 
pavelyta apleisti traukinį 
mieste.

ŠO> kad bolševikuose buvę1 Mums nesmagu tai rašyti, 
daug šnipų! Ir “Keleivis”, bet rašyti reikia. Męs no- 
tą rokuoja geru argumentu rim padaryti vieną išvedi- 
prieš visą tarptautinių bol- mą. (Jeigu męs klystam,tai 

būsim dėkingi už klaidos išševikų frakciją!
Klausykit, draugai kelei-T^ymą).

viečiai! Męs klausiam jūsų J “Keleivio” ■■ .. .
—o kurgi caro valdžia netu- socialdemokratų sai paviešėjo, tūlą lailją Ru
rėjo šnipų? O Azefas — glJ}cvO£ 
ar nebuvo

taa-galutinas pa- sijoj. Tenais jisai daug ko 
*n°8 pusSs ir pasįjnokino. ,

dar nepasiliuosavo. Jicbu- 
vo vergai ir dabar tefera, 
tik toji vergija pakeitė avo i 
formas. Kapitalizmui plie
kus augštesnį išsivystmo 
laipsnį, jau nebuvo išrokvi- 
mo ponams užlaikyti vertis 
ir apie juos rūpintis. “Lis- 
vas” darbininkas galėjo č,u- 
giau naudos nešti savo to
nui darbdaviui. Tačiatir 
kapitalizmo gadynėj dali

 

ninko laisvė priklauso > 

 

[ndi. Jis yra tik tiek l;s- 
vas, jog gali parduoti^

ir pasižiūrėti

XVII.
DRAUGIŠKI SANTIKIAI

Montmedy buvo įvalias maisto. Ta-’
čiaus, kad ir maisto buvo apščiai, kainos kiečiai, atėjom prie šaltinio visai be ginklų, 
dėlto buvo didelės. Montmedy yra trečios, Francūzai buvo su ginklais ir jų buvo sep- 
klesos francūzų tvirtovė, besirandanti ties(tvnis sykius daugiau, negu mūsų. Žinoma, 
kalno augštuma. Tą tvirtovę vokiečiam pa-j jie visai nei nepamane, kad kokiu nors bū- 
vyko užimti be jokio mūšio. |du mus įžeidus. Francūzai palauke, kol męs

Montmedy buvo vyriausia baza penkto- prisisėmėm vandens.
,—^^^-mtįoskronpripca, čiatil- jiem ir nuėjom “namo

SU PRIEŠAIS.

sios armijos,--
Męs s saliutavom

frucūzų
/•■•.t., -r.



Organizavimo budai.

Barabošius

Jonas MATHUS

kriaučių Neprigulmingo kliubo mus,darbininkus daluže 1

PHONE W’MSBURGH 5415

DR. I. COHN

nuosa

Choro veikimas 1916 m

LIETUVIŠKA APTIEKA

$35.00; nuo pa- 
Mokytojui 
$7.65; cho- 

Kasoj

mą apsisprendžia; nutarė: 1. Viąa etnogra
finė Lietuva privalo tapti nepriklausoma 
valstybe, nuolatiniai neutrali. L.______
ralumas privalo būti garantuotas Taikos pavojų 
Kongreso

LAIKINASAI KOMIT!

59 kuopos Jersey City vieną sykį; S. L. A. 
228 kuopos vieną sykį ir gavo atlyginimo 
$5.00; lenkų choro koncerte, L. S. S. IV 
Rajono išvažiavime — po vieną sykį; D. L.

TAS: P. Grigaitis, K1.Jur
gelionis, A. Lalis, K. Gu- 

gis, J. šmotelis, T. Dundu
lis, J.Žymontienė-Žemaitė. 
Sekretorius: A.Lalis, 1840 

S. Halsted St., Chicago, Ill.

nepaisant į tai, kad tas kitiems ir nepatik- darbo spėką vienjur
Aido” Choro Istorija

Iš 5 metų gyvavimo

Pagalios, choras išaugo į 
mišrų, moterų ir vyrų; ypač 

moterų choras dainose turėjo gerus pasise
kimus. Santikiai tarpe savęs irgi buvo

i mums Klausimą — Kas 
bus toliau? Kad galėjus 
maž-daug spręsti, kokia

Tehph*** 191 GrMapeiat.
Daktaras J. MISEV1ČB

Specialistas Širdie* Ir 
Plaučių litų.

I—10 ryte 
12—2 po plot 
6—8 vakare.

be mirtį. Dabar vėl su di
džiausiu įšėlimu darbuojasi, 
kad išleisti įstatymą, idant 
galėtų paskelbti mirtį ir at
eiviams, kurie neturi pilie
ty stės popierų, kurie nei bal
so, nei teisių neturėjo.

Ir vergai prie visko pri- 
ponų valią pildo.

įvykinti senus politinės laisvės
Šiais metais choras geriausia pasižy- ir, remiantis apsisprendimo teise, aiškiai vi 

mėjo dainavime.
vųs ir dar prisirašė naujų gerų, ypatingai 
sustiprėjo supranų balsai. Choras pasižy
mėjo ne vien tik Brooklyne ir apielinkėse, 
bet ir Conn, valstijoj. Taip-pat atsižymėjo 
ir tarpe svetimtaučių. Mūsų choras daly
vaudavo su lenkų ir vokiečių chorais, bet 
korespondentai ir šiaip žmonės dainavime 
Aido chorui suteikdavo pirmenybę, nes tuo 
laiku buvo nemažai dainininkų ir visi pra
silavinę. Į repeticijas lankydavosi 50--60, j ;
o antra, mokytojas rūpinosi, kad choras ge-Mcial-liaudininkai balsavo prieš)

-•J Aš sakau, kad męs, dar- 
silpnės-; bin inkai neturime jokios lai- 

Įsvės, esame kapitalistų ver- 
Jeigu kas tam netiki 

ją sėklą išrausime, 2. Girininkų atsisveiki-. tegul pamąsto,viską perkra 
nimas, Laisvė Šventoji ir kitas. Nekurias tmėja. Jums visoki 1 
atkartojo seniau mokintas. Viso išsimoki- gierim. ir darbininkų 
no 10 dainų. Moterų įr vyrų chorai išsi- dotojai pasakoja, kad Ame 

rikoj yra visi laisvus, tur

400 MEWES ST.,
Cor. So. 2nd St. Brooklyn, N. V

rai dainuotų ir kurie atsakančiai nespėdavo 
išsimokinti, tiems neduodavo nei dainuoti,

2 kartu ir gavo atlyginimo f. V V ™k'n’tii ir (‘e mnrskininiu streiko $o.00; nuo pa-Kanu n gavo; rengimil pe]no ^03.88. Viso įplaukė $273 
78 c. Kasoj buvo $117.18. Viso 1__

$391.96.
Išmokėta: mokytojui $116.00; už sve

tainę $36.00; aukų štreikieriams $10 00; už 
gaidų spausdinimą $15.50; už vargonus — 
$50.70; už krepšį gaidoms $4.00; 
išlaidų $15.50. Viso išleista $248 
soj lieka $143.41.

(Tol i aus bus).
V. Januška

(Tąsa).
dveiks,4. Marsalietė,5. Dainininkę vedžiau, 
6. visi paukščiai jau atlėkė, 7. Pavasario 
dainos, 8. Lakštingalą auginau, 9. Šį vaka
rą, 10. Mieg kalmj viršūnės, 11. Tiroliu 
Kalnuose, 12. Moterų giesmė, 13. Keleivis, 
14. Sudiev Lietuva. Repeticijų laikyta 65, 
nepaprastų repeticijų 10. Gaidų lekcijų 5.

_ne])a-
Savo parengimų turėjo

— be aneksijų ir kontribu
cijų ir tuo pamatu, kad kiek
viena tauta turėtų teisės 
spręsti pati apie savo liki
mą.

III. Laisva ir demokrati-

$L0« 
1.09 
1.09 

. 50c

Specialistas įvairių Ii- 
gų, g ypač vaikų, mote
rų ir prie gimdymo.
OFFISO VALANDOS: nuo 8 iki 10 V. 

ryto; nuo )2 iki 2 v. po pi et; nuo 
6 iki 8 v. vak. Nedalioj iki 12 ryto.

N**
Nue
Nuo

279 BERRY STRUT
BROOKLYN, N. Y.

Vietoj 
vienos soc. organizacijos, tu- 

militarizmo retume dvi. Prasidėtų pjo- 
vynės, imtynės, varžytinės.

Socialistų kalbėtojai kvie
stų žmones prie vienybės, 
bet tuomet kiekvienas galė
tų paklausti, o jūs patįs, ko
dėl pjaunatės savo tarpe? 
Išeitų didžiausia demorali
zacija.

Taigi, rūpinkimės, kad L.
S. S. neskiltų.

New Jersey Socialistas.

Finansų apyskaita.
Narinių mokesčių sumokėta $38.85 

nuo draugijų už dainas 
rengimų $201.93; viso $275.78 
išmokėta $127.25; už svetainę - 
ro reikalams $36.60. Viso $171.50 
liko $104.28.

rengiamos jau nuo
rio, 1916 m. Drg. Juškaitis nes 
nuo to laiko jau turėjo mano 
žodį, kad atvažiuosiu, ir jis 
su drg. Dovidaičiu ir kitais 

įsnmi- maršrutą buvo jau seniai 
surengę. “Laisvės” red. 
taipgi turėjo žinot, kad to
kios prakalbos i porą dienų 
nesusirengia. Kalbėjau to
dėl — kad visai tose intrigo
se nekalti draugai neturėtų 
nuostolių.

F. J. BagoČius.

Moterų įr vyrų chorai išsi 
mokino po 2 dainas. Reguliarių repetici 
jų buvo 52; nepaprastų — 38; gaidų leikci- lyg’as teises, Čia demokrati
jų turėjo 6. Savo parengimų buvo: du pik- ją..; I** daugelis tam tiki — 
nikų, koncertas Labor Lyceum svetainėj, tiki todėl, kad nemato, ko- 
kuris geriausiai pavyko ir pelno davė ^’a žiauri čia kova praside- 
$190.88. Taipgi buvo surengtas išvažiavi- ,da; nejaučia, kokia sunki 
mas ir draugiškas vakarėlis. Šiais metais našta juos slegia. Kapitaliz- 
naujų narių prisirašė 35. Dainininkų cho- .mas pagadino netik maty- 
ras turėjo tarpe 50—60. Choras iš savo iž 
do paskyrė dėl streikierių $5.00 i 
suaukavo $5.00. Viso aukų $10.00

Finansų apyskaita: 9
Įplaukė: narinių mokesčių $19.30 

draugijų už dainavimą $26.10; aukos aidie

kų, norinčių streiko keliu 
] )age r i 111 i savo va rgingą bū
vį. Tatai labai gerai paro
do st reikierių areštavimas 
ir ištrėmimas iš Bisbee, Ari
zona. Prie to reikia neuž
miršti ir persekiojimų visų 
tų, kurie kelia prieš tą kru
viną šokį protesto balsą.

Valdžia įvedė priverstiną 
kareiviavima. Vadinas, mi-

vieną kartą ir gavo kelionės lėšų atlygini
mo $10.00; “Sietyno” choro koncerte New
ark, N. J. Viso choras buvo viešuose susi
rinkimuose 25 kartus ir į 9 pakvietimus at
sisakė. Nekuriose vietose dalyvavo moterų 
ir vyrų chorai.

Dainas išsimokino sekančias: 1. Para
ginimas, 2. Miela būti tėvynėj, 3. Atsisvei
kinimas su Alpais, 4. Svetimtautis, 5. Pir
myn, 6. Eisiu pas mergelę, 7. Švint aušre
lė ir 8. Kur tėvynė. Nekurias dainas at
kartojo iš seniau mokintas. Vyrų choras 
išsimokino šias dainas: Atsisveikinimas ir 
Lietuvos didi dievai; moterų choras taipgi 
išsimokino tris dainas.

Reguliariškų repeticijų buvo 
prastų 
koncertus, 2 šeimynišku vakaru, 1 išvažia
vimą ir vieną perstatymą su dainomis; su
lošė New Yorko aktoriai veikalą “Užburti 
turtai’. Nuo visų parengimų pelno liko 
$109.05. Choras taipgi surengė koncertą 
L. Š. F. naudai pelno liko $46.25. Juozas 
Pocenka už gražų sudainavimą aukavo cho
rui $5.00.

Finansų apyskaita:
Kasoj buvo $104.28; narinių mokesčių 

sumokėta $29 30; už dainavimą nuo drau
gysčių gauta $31.05; nuo parengimų 
$169.40. Viso įplaukė $334.03. Išmokėta. 
Mokytojui $101.25; už svetainę $50.00; 
smulkių išlaidų $12.50; parengimu išlaidos 
53.10. Viso išleista $216.85. Lieka $117.18.

Iš iždo paaukauta dėl nukentėjusių nuo 
karės lietuvių $15.00. I

T«l. 2320 Greenpoint

J. GARŠVA

ir $1.00.
Ir visokias kitokias gyduoles 

vėokių ligų, kurios čia dar nep**tf» 
Dėtos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVĖ, 

BROOKLYN, N. Y. , d

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 'rai organizuota spėka. Tai- 
-------- _ gi nelauk nei dienos, tuojau 
arba ki- įstok į Socialistų Partiją, 

tur. Kiekviena (bena darbi- būk socialistu, savo klesos I 
ninkui neša prieš*akis netik kareiviu, o ne kapitalistų 
bado šmėklą, bet Kr naujus, vergu.
vis didesnius vergijos pan
čius. Buvo dar laikas, ypač 
čia, Amerikoj, kada valdan
čioji klesa užbovydavo dar
bininkus savo laisvėmis ir 
daugelis į tai tikėjo ir ma
nė laisvi esą. Bet dabar

1. Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba suside
da iš lietuvių darbininkų or
ganizacijų — politinių, in
dustrinių, susišelpiamųjų, 
kultūrinių etc.,— kurios pri
taria augščiau išdėstytiems 
nrincipams ir uždaviniams.

i / A I Q \7d J f i 2 Kiekvienoj kolonijoj ga- 
3 Z-rfZd.A O r X Ii įsikurti tos vietos Lietuvių
3 C A RYKI A | Darbininkų Taryba iš drau- 
3 X gj-tų atstovu, po viena atsto-

va nuo kiekvienų 50, arba = 
dalies, narių. .

3. Atstovus i vietos Tary
bą gali siųsti ir tam tyčia i 

Antru syk patėmijau pri- susidaręs nemažiau kaip iš 
kaišiojimą man to “nenuo- 10 žmonių būrys, kuris va- 
seklumo”, kad aš atsisakęs dinsis “Tarybos Kuopa”. 
Shenandoahriečiams kalbėt, | 4. Kiekviena draugija ar- 
į šešias dienas kalbėjęs Dėt- ba kuopa, įstojusioji Tary- 
roite, etc. (bon, moka po tris (3) dole-

Grand Rapids, Detroite ir rius nuo kiekvienų 50, arba 
Clevelande prakalbos buvo dalies, narių metams.

pavasa-1 5. Rusę tų mokesčių vieti- 
Tarybos siunčia į Cent- 

0 pusę pasilaiko savo rei- 
kalams. I

7. Vietos Tarybos reika-j 
Jams vesti atstovų susirinki- į 
mas išrenka komitetą.

8. Amerikos Lietuviu Dar
bininkų Pildomasai Komite
tas (Centras) susideda iš 
septynių (7) narių, gyve
nančiu vienoj apielinkėj. Ta
rybų suvažiavimas nominuo
ja dvigubą skaičių kandida
tų, iš kurių vietų Tarybos 
visuotinu balsavirfiu renka 
Pildomąjį Komitetą.

I 9. Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Tarybos suvažiavi- 
ma šaukia Pildomasai Ko
mitetas sava iniciatyva, ar
ba penktai daliai vietinių 
Tarybų reikalaujant.

, 10. Delegatus suvažiavi- 
man renka vietų Tarybos.po 
viena atstovą nuo kiekvienu 
500, arba dalies, vietos Ta
rybai priklausančiųjų orga
nizacijų narių. Didžiosios 
šalies organizacijos gali sių
sti suvažiaviman po du (2) 
atstovu.

Pastaba 1. — Didesnieji 
lietu viii gyvenamieji centrai 
gali šaukti savo apskričių 
konferencijas.

Pastaba 2. — Reikalui e- j 
sant, Pildomasai Komitetas 
šaukia Amerikos Lietuviu 
Darbininkų Tarybos konfe
renciją, po tris (3) atstovus 
nuo apskričių konferencijų.

Ištraukiu OVIČAI tarpe lt Ir 12 Dantis U I l\nl val
kad tuem parodyt, jog ištraukiu 

BE SKAUSMO!
Minklti robinial prisisiurbianti amegėnia 

kurte tinka kiekvienai burnai. Parsiduo
da žema kaina ir gvarantuotl.
Pilnas setas dantų.........$S.OO ir augUiau
22 k t. auka, kepuraitė... .$6.00
Pripildymas auksu.........$1.50 ir augSČIaU
Tiltelio uždėjimas...........$5.00 už dantį
Pripildymas platina....$1.60 ir augšėlsa 
Pripildymas aidabru be gydymo......6Oe.

„ cementu M M ..........60c.
Dantis egzaminuoju dykai, 

DR. J. 6. COLE, Dentistas.
292 Bedford Av., Brooklyn, N. Te

APTiEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galim* 

epiurėti per pat*^:

| 1. Vienyti susipratusių jų
Amerikos lietuvių darbiniu- ^klausti besipešančių draugi! 
kų jiegas kovai už bendrus’kas tuomet išeitų 
'jų reikalus.
| 2. Kovoti su 
pavojum, gręsiančiu darbo 
žmonių teisėms, ir remti tai
kos judėjimą.

| 3. Daryti pageidaujamą 
darbininkams įtekmę į Lie
tuvos šelpimo darbą ir tuo 
tikslu sutvertas Amerikoje 
įstaigas.

| 4. Remti Lietuvos darbi-
Šocialdemokratai ir so-Įse yra galybė ir kad prieš uz.laisvę lr de‘

galybę gali kovoti tik ge..moKrauJ^

CHORO VEIKIMAS 1915 M.
Tais metais choras pastovių dainininkų 

turėjo apie 60. Veikimas buvo gyvas ne tik 
dainavime, bet ir abelnam judėjime. Cho
ras nepraleido nei vienos draugijų konfe
rencijos, j kurią būtų nepasiuntęs savo de
legatų. Taipgi choro nariai skaitlingai at
silankydavo į draugijų parengimus, kuomet 
juos užkviesdavo padainuoti ir turėdavo ge
ras pasekmes 
tris chorus —

Telephone iVbU ureenpolnt.

Dr. H. Mendlewitz
271 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano speciali 

ttii moterų Ilgo*.
Gerai jsitėmykit adresą:

DR. H. MENDLOWITZ
271 Berry St., Brooklyn,N.Y< 
r Kampas So. 1-mos gatvės. •

gen.
Bėgy 1915 metų prie choro prisirašė 25 

ypatos, o išstojo 31. Tokiu būdu pabaigoj 
metų choras sumažėjo ant 6 narių. Į re
peticijas atsilankydavo tarpe 45 — 55 dai
nininkų.

Choras dalyvavo šiuose viešuose pa
rengimuose: L. S. S. 19 kuopos įvairiuose 
parengimuose 6 kartus; L. D. L. D., N. Y. 
— 4 kartus; L. NI. P. S. 1 kuopos — 2 kar
tu; Liet. Apšvietos Draugystės parengime 
vieną kartą ir gavo $5.00 atlyginimo; N? K. 
P. draugystės
$5.00; L. S. S. 20 kuopos 
atlyginimo $1.00; L. P. Kliubo New Yorke

(Etnografinės Lietuvos 
Steigiamasai susirinkimas; 
teisė kiekvienai Lietuvoj gy
venančiai tautai laisvai plė- 
toties; visiška lygybe prieš 
įstatymus visų piliečių be 
tautos, kilmės, tikėjimo ir 
gimties skirtumo; atskyri
mas bažnyčios nuo valstybės 
ir mokyklos nuo bažnyčos; 
pilna sąžinės, žodžio, spau
dos ir susirinkimų lafsvė; 
darbininkų apsaugojimo į- 
statymai: nustatymas ma
ximum valandų ir minimum 
mokesties ir valstybinis ap
draudimas nuo ligų, nelai
mių, nedarbo iri senatvės ;ly- 
gi mokestis vyrams ir mo
terims už lygų darbą; vals
tybinis apdraudimas moti- 
nybės; priverstinas nemoka
mas mokslas vaikams; at
ėmimas dvarų žemės žmonių 
naudai; valstybinė nuosavy
bė visų susižinojimo priemo
nių, miškų ir vandenų ir 
municipalė visuomeninio 

'naudojimos įstaigų 
Pabusk, darbo milžine! Tu Vybė miestuose.) 

dar turi jiegos, tik tavo pro-1 
tą, tavo jausmus pagadino, 
užnuodino

davo. Iš to kilo ir nesusipratimų, kurie vė
liaus buvo perėję ir į spaudą.

Choras šiais metais įsitaisė vargonus, šė
pą ir “hektografą” gaidoms spausdinti. Į 
vargonų fondą choro nariai suaukavo 
$19.50.

Choras dalyvavo sekančių draugysčių 
parengimuose: L. S. S. 19 kuopos parengi
muose du kartu ir gavo $15.00 atlyginimo; 
L. M. P. S. 1 kuopos — 2 kartu; Vaikų 
Draugijėlės koncerte, anglų Socialist Par-.tie žaislai pasibaigė ir pra- 
ty koncerte, Bulotos prakalbose, L. P. Kliu-sidėjo sunkus laikai savo 
bo koncerte New Yorke, L. Š. F. koncerte,'juoda tikrenybe. Ateitis ne- 
L. S. S. 20 kuopos perstatyme, L. S. S. dar sunkesnius laikus. Ir 
Rajono piknike New Haven, Conn., anglų šių dienų nuotikiai jau sta-1 
Union Forum, kongresmano M. Londono t° 11......  1 1 1....
prakalbose New Yorke, L. D. L. D. kuopos 
išvažiavime, “Sietyno”choro koncerte,New
ark, N. J.J 
koncerte, rusų choro koncerte, latvių kon
certe ir t. t. Viso dalyvavo 26 sykius; tū- peržvelgti šių dienų nuoti 
Juose parengimuose dalyvavo ir moterų Ai-.kiu^ 
do choras ir vyrų choras. Pirmasis turėjo’ 
gerus pasisekimus, o antrasis 
nius. Į 10 pakvietimų atsakyta

Dainas išsimokino sekančias: 1. Piktą-,gai

GRABORIUS (Undataker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

ibalsamuoju ir laidoju numlnuriMi 
ant visokių kapinių. ? $ 
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tas Veselijoms, Krikštynom* ir ti*i| 
pasiva žinė jimams.
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Jeigu Sąjunga skiltų.
Gerb. Redakcija!

Jau 7 metai, kaip aš pri
klausau prie Liet. Soc. Są
jungos. Suprantama, kad jil 
nai man yra labai brangi ir 
brangus man jos tolymesnis 
bu jo j i mas.

Kadangi pastaruoju laiku 
santikiai socialistų ir jų 
spaudos organų tarpe taip į- 
sitempė, kad L. S. S. gali 
skilti, tai aš norėčiau pa-

Geriausias, Didžiausias ir Sva
riausias saliunas visam South 

Bostone.
[vairus gėrimai ir užkandžiai. 
Patarnavimas prielankus. Atsi
lankykite ir pers’ ikrinkite.

JONAS MATHUS
! (Lietuvis Savininkas)
342—344 W. Broadway 

So. Boston, Mass.
(Dešimts žingsnių nuo Lietu
vių Labdarystės Draugijos Na

mo.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
DARBININKŲ TARY

BOS PROGRAMO 
PROJEKTAS.

Principai ir tikslai.

mą, bet ir pajautą, 
nariai Sakoma, kad senovėj ver- 

• gas prie visko priprasdavo, 
i Taip ir dabar. Kapitalistų 

nuo, vadžia kas dieną deda vis 
'sunkesnę vargo naštą ant 

au_ darbininkų pečių, bet jie vis 
kantriai neša. Valdžia, ap
skelbė karę, kad kapitalistai 

ja^0 turėtii daugiaiFpelno, gautų 
daugiau nauju rinku, kur 
savo tavorus parduoti. Ka
rės paskelbimas buvo prane
šimu, jog darbininkų ir taip 

smulkiu maža h; organizavi- 
>5. Ka- rnos’ teitos panaikintos

ir įvesta didesnis pavergi- ng Lietuva 
mas ir išnaudojimas. Karės 
pradžia pabrangino p ra gy
venine reikmenis taip, kad 
jau dabar prisieina pilvą vis 
labiau veržti, o vėliau jis 
gali ir visai susitraukti.. 
Kar"’S pradžia uždėjo bjau- 

Rusijos Lietuvių Seimas, sukviestas niausią leteną ant darbinin- 
Petrapilyje 1917 metų gegužės 27 d., posė
džiuose nuo gegužes 31 d. iki birželio 3 d. 
svarstė Lietuvos politikos padėjimą ir, žen
gdamas prie nepriklausomos demokratinės 
Lietuvos respublikos, kurioje turi būti pri
pažinta visiems be tautos ir lyties skirtumo 

pamatinės piliečio teisesįir visiška ti
kėjimo laisvė, ir atsižvelgdamas į tai: 

| 1, kad prieš karę viena etnografinės Lie
tuvos dalis buvo Rusijos, o kita Vokietijos 
valdžioje; 2, kad Rusijos Lietuva per šią 
karę veik visa užimta vokiečių kariumenės;
3, kad jos klausimas todėl tapo tarptauti
niu ir bus rišamas taikos kongreso; 4, kad 
dėl užimtųjų per karę svetimos valstybės 

* žemių yra nustatytas Rusijos Darbininkų 
bei Kareivių Atstovų Tarybos ir Laikino
sios Vyriausybės pripažintas ir visiems ap- 
skelbtas taikos principas — taika be anek
sijų ir kontribucijų, leidžiant pačioms tau
toms spręsti, ko jos nori; 5 kad išskirsty- pranta 
toms tarp kelių valstybių tautoms pripa-| 
žinta Europos ir Amerikos demokratijų tei
sė sudaryti vieną politinį kūną; 6, kad Lie
tuva iki XVIII šimtmečio pabaigai turėjo' užnuodino. Perdaug ilgai ir 
savo atskirą politikos gyvenimą; 7, kad e-^aip snaudei. Laikas keltis, 
sant šioms aplinkybėms metas lietuviams ateina sunkus laikai, sunki 

troškimus kova. Kad tai pergalėti ir 
........ kovą laimėti, reikia organi- 

Dainininkai buvo pašto- sam pasauliui pasakyti, kaip jie savo liki- duotis, nes tik organizuoti 
darbininkai, kaipo galinga 
minia, pajiegs atsilaikyti

2. Jos neut-'P^š tuos sunkius laikus ir 
~ ■ ------ ‘ i. Socialistai jau se-

Kongreso. 3. Taikos Kongrese turi būti,11^! skelbia, kad darbininkų 
Lietuvos atstovai. 4. Lietuvos valdymo bū- (Mėsai artinasi pavojus ir to- 
dą ir vidaus tvarką turi nustatyti sukvies- (^ėl reikia organizuotis. Da
tas visuotiniu, lygiu, tiesiu ir slap tu baisa-^ar tai gali kiekvienas ma- 
vimu Steigiami 

(Nuo red
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pokyti ir persikjdja tokį meis-' tf^^BOęVarytą iš Ru- 
Įtrą. • - sijos šveicarą socialistą.

Įeikime įi tamsių lietuyių Kuomet jį, kartą, įžeidė 
. i.. ‘me jiems kairieji “Naujienos” .tuoj
nusipirkti f laikraštį arba prisiminė, kuomet gi jį iš- 
knygą, kuri rašoma apie po- ginė iš Rusijos patsai Cere- 1*J*1 • V i . . • • . i ZZ-KT ••_ _ 1 J_ 1-

Nauja “bomba” t k
i • I tarpą ir pasiūlykime • jiems

liotiivin nflffantipip nusipirkti laikrIIUlUVIŲ litiką ir ekonomiją, tai ~jie telli — “Naujienos’tyli.
 tave' išvys 'laukan. Bet jei- *

nu. Kuo tas viskas užsi- žiavo anksčiau, nuėjo PM*}- 
baigs, savo laiku pranešiu. (ūkininką pasiėmė indą d«

Į vandens, užstatė už jį kąu- 
■ciją ir atsinešė į parką. Ka*'' 

____________ ‘da rengėjos norėjo atnešti
L. M. P. S. keturių kuopų .PU^i vandens, tai pegalg- ; 

iin oranh Vifn inrin n minpt.flJl r ’

Lankelis.

CHICAGO, ILL.

Jau seniai eina kalbos,kad 
Amerikos lietuvių tarpe esa
ma šnipų. Tos kalbos netik 

. nenutįla, bet tolyn vis labiau 
’girdžiamos. Turbūt, męs 
i nesuklysime pasakę, kad 
greitai galima laukti “bom
bos” sprogimo.

Štai paskutiniame “Tėvy
nės” num. (31) p. Keistutis 
Šliupas praneša:

i “Anglijos valdžiai rūpi 
Lietuvos likimas. Ji yra 
priešinga Lietuvos neprigul- 
mybei. Jos nuomone kėli
mas Lietuvos neprigulmy- 
bės klausimo apsunkina vi
dujinį Rusijos politišką su
sitvarkymą, ir tokiu būdui 

‘atitolina

gu męs jiems parodysime,’ * * . .
kad tame laikrašty arba! Dabar labai tankiai tenka 
knygoj yra kas nors apie girdėti šioks išsitarimas: 
mechaniką, tuomet jie net ir —aš esu kovietis, bet a- 
kazyras numes į šalį ir naiptol nepritariu kiekvie-

šioks išsitarimas: 
—aš esu kovietis, bet a- 

į ” šalį ir naiptol nepritariu kiekvie- 
griebsis už tos knygos bei nai literai “Kovos” polemi- 
laikraščio.

Ir štai, jeigu męs turėtu-

i jo gauti kito indo, o minėtas 
,v žmogus atsisakė duoti-indą

8 d. liepos, Jefferson mis- vandens, nepaisant į tai, 
ke, buvo didelis išvažiavi- iLad jam buvo grąžinama ir 
mas, kurį surengė net he- pjnjga^ kuriuos jis paliko 
turios Lietuvių Moterų Pro- pas farmerį už tą indą. B . 
gresyvio Susivienyjimo kuo- to iš€j0 daug nesmagumų, 
pos, būtent 9, 25, 29 ir 43. Į jejgu taip būtų pasielgęs 
Publikos suvažiavo virš 400.|koks nors tamsūnėlis, nebfl- 
Nors iš Roseland ir toli bu- tų ir nuostabu> bet dabaF 
vo atvažiuoti, vienok visgi panašiai pasielge L. S. S. 81 

kuopos narys, tai jau negali 
p^eisinti. Ir kas keisčiau* 
stf, kada rengėjos pradėjo* 
prašyti indo, tai jis paprašė 
duoti jam ramybę, nes ki
taip suareštuosiąs.

Ar tai dailus toks pasiel
gimas? Kitą sykį mūsų

išvažiavimas. T

Ą

koše.
—aš esu naujienietis, bet 

me panašios literatūros, tuo- anaiptol nepritariu kiekvie- 
met daugelį lietuvių ati- nai literai “Naujienų” pole- 
trauktume nuo girtuokliavi- mikose. 
mo ir kazyravimo ir dauge-| 
lis jų galėtų tapti gerais 
mechanikais ( arba amatnin- 
kais.

1 Kad to 
valome 
technikos 
klausimu, 
rašyti, išleisti tam tikrusŽiopla šneka, 
.rankvedžius ir t. t.

T_ t , .J Pranas Veiverys.Kuomet p. A. Rimka is- ' ________

“Laisvės” — ab-

straipsnio, gerai žino tą visą 
dalyką.

Prie šios progos, stačiai 
nenoromis, ateina mintis,ko
kį gi lietuvį tas agentas pa
siuntė į Skandinaviją?

Męs žinome tik apie vie-Į 
ną lietuvį, kuris pastaruoju 
laiku nukako Skandinavijon 
—būtent p. A. Rimką. Ne
jaugi tai būtų jis? Męs nuo 
savęs, nuo
soliutiškai nieko netvirtina
me. Męs pažinojom p. A. 
Rimką tik iš geros pusės, j

Tačiaus męs girdėjom,kad 
apie vieną žymų tautininką 
patįs tautininkai rengiasi 
pradėti tyrinėjimą. Męs ti- 

(______  Rusijos karišką kimės, kad tas bus daroma
reorganizaciją. Jai taipgi ne viešai, 
gali patikti mažų tautų ne- 
prigulmybės idėja.

Užtai Anglija užlaiko ir 
lietuviuose agentus. Šitie tis “Lietuva” pradėjo neaiš- y

atsiekus, męs pri
dengiau rūpintis 

ir mechanikos
daugiau apie tai

Nors iš Roseland ir,toli bu- tų ir nuostabu, bet dabar 

pribuvo apie 25 narės. 
Programas buvo gana tur
tingas, tik nežinia dėlei ko
kių priežasčių neatsilankė 
Dundulienė ir Dr. A. Mont- 

Ividas ir tokiu būdu publika 
neturėjo progos išgirsti jų 
prakalbas. ‘ _

3 vai. po pietų prasidėjo rengėjos privalo būt su to- 
programas. Gerb. senelė fcjais gaivalais atsargesnes.. 
Žemaitė laikė paskaitą apie! 
moterų organizavimąsi nuo

. . .v • i - pradžios ir iki šių dienu, y- bet priešų pasidarė patingai Lietuvpje. Paįkui 
iznj jos u- sekė (]ainos ir deklamacijos.

■ jeigu ne- - - - - - -

♦

* *
“Naujieniečiai sutvėrė 

darbininkų tarybą, kad pa-! 
darius biznį” — girdžiu šne
kant žmones, kūne nepripa
žįsta jokių argumentų, iš
ėmus dolerinius.

, ištikrųjų! 
j Koks jau čia biznis. Ne biz-1 
Inp
| “Naujienos”.

M

v

< 'Y

KORESPONDENCIJOS.
*

♦

norėjo

Bi r

A

Lietuviu skyrių,

daro, pasiima peiluką

Paskui seks visokie 
ir šokiai. 6:30 vai. 
vėl bus prakalbos, 
drg. L. Pruseika is

500 Grand St. Brooklyn. N.Y.

t

JULIUS JANONIS.
“Laisvėje” jaū buvo pra

nešta apie tragišką saužu-

Kiek dolerių
Vardas ir pavardė kam*”pinigus siunčiate ...

Kaimas .................................................................
Gminas arba volostis.............................................
Paskutinis pačtas arba miestas .........................
Pavietas, (Ujezd) ...................................................
Gubernija, Rėdyba .................................................

♦

♦

sižiūrčjo ir pradeda kelt( 
aikštėn tuos neaiškumus...

Ištikrųjų galima tik
reti, kad tas viskas būtų iš-

5)
6)

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

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

rėš dievas padeda vienai 
tautai sumušt kita tauta, tai 
ar jisai gali rokuoties tos 
kitos tautos dievu?

♦

“Naujienos”
siunčios įžeisti

no- pavadinusios jį ex-klieriku
Ar tai žmogus, kartą bu-'

r   r-rrv-: ? .............. . .... - ------------- ■ ■ ... t-r-.tv  s , Llj MV U 1V J IYUj

pat |P |y|^QI||IJP,'adeda šriubelius sukinėti,! Jeigu ištikrųjų laike ka- apie tai sužinoję, ėmė ir už-

♦ ♦

Aš vis laukiu, kada “Nau-

Pažvelgkime į lietuvių 
liaudį, kaip daug yra tokių/ 
kurie nori pramokti kokioj 
nors amato, nori susipažinti!

Lcii uub aivyie prie bj^yies. t , m

“. ....  iBOSAK STATE BANK I

Keistutis šliupas 
paskutini žodį, 
redakcija, kaip pasirodo iš padangėje dedasi nešvankių 

.jos pastabos prie K. šliupo dalykų.

KODĖL 
nebūt linksmu, kuomet 

kaštuoja tiek mažai?
Galvos skaudėjimas ir nerviškumas, 

daugiausia paeina nuosilpnų ak ų. 
Vienintelis išsigydo m»s. -- moksliškai rri-

U Ikyti akiniai. Motykh akiu speciu* lieto Irk f l'VlL'1Z ZA ■■'S *

lai taria sis tuomet tautininkai?
‘Tėvynės” Kaip matot, tautininkų ti?

Prasta liogika.*
* *

Vėliaus pradėjo jaunas 
mergaites agituoti, kad jos 
'eitų į vienuolynus. Tūlą 16,«

♦ ♦

Įsigyk gerą saliūną, gerą

nio, negu dirbtuvėj padaro- tai jbus skylg prie sky]ės
’ ma. •

Galima surasti ir tokių, nedarydamas pagarsėsi vi-

menuku.
Daug prie jo išsilavinimo 

prisidėjo močia, kuri jį labai
_ ivioa mviaiuia, u4.uuuyia

yeJ°« Tlar pu m mokyk- (]augįausia politikos ir eko-

kę pabudavotą ant svetimos pasiųsti vieną lietuvį veikė-' 
■ žemės. Mokykla pradėjo Jjį l Skandinaviją ■ _
lankyti 1905 metais ir moki-1 tlks ais’ m^s c*ar nezmome-įvlsuomGnes reikalams

Visi lietuvių laikraščiai, 
tvisa literatūra, užpildyta 

los jį pralavino rašybos, ‘nomijos klausimais, tik ma- 
rusų kalbos ir arifmetikos žai matosi sveikatos ir Eu- 
pradžios.

ilKa UZ KC11S,U ---- --------------- . . . I
kelioliką dole-visus saY° įrankius, visą!

jr'negali švariai-

ti, bet nepavyko, nes tėvai, Sį
oję, eme ir uz- 

protestavo, o tūli net teismu 
pagrūmojo.

Vėliaus pradėjo

<

dystę Juliaus Janonio (Vai- 
tuius miuvi, uz,učul;u&iu u.y-. — .. . - - — -
venimo dienas ant bėtrin 2'u 1-eika]lnga ir galima tai, gelžkelio Petrogrados CaS 
koje Selo. , .............

Tai buvo dar visai jaunu
tis poetas nepaprastai daug 
žadėjęs savo gabumais.!41^/’1 - 
Nors jo gyvenimas buvo's .a’ 
trumpas, tečiaus jam teko^ Vienas svarbesniųjų agen- 

.pamatyti daug vargo. | . . - .
Drg. M. Stakionis iš Law- vienos

rence, Mass, ve ką pasako- J 
ja apie J. Janonio jaunas P°s;
dienas. | ” , . . , , ..

Julius gimė vargingoj kai-0 ^dahcija
vinistų šeimynoj Biržų pa
rapijoj, Beržinių sodžiuj. 
Jo tėvas neturėjo nei skly
pelio žemės, tiktai grinčiū-

PIRMA DARBININKŲ 
DIENA.

14 d. rugpjūčio, Valleyvažiavo į “Norvegijos kai- tu padariusios — jeigu ne- --°-"---- • •—•
r mis” — tautininkų laikraš- f -_j —— ;; bf. tvgrusiog tarybos Tuo- A"r g- diauge Grybiute, ,view Parke, Inkerman, Pa.,

;• męt datigelis jos dabartinių ^l^rmarsdietf ’ SU’ bus-pi™a Darbininkų Die- 
o priešų butų likę jų drau-
f

i Ne biznį, bet savo mintį 
Ištikrųjų Ingersoll sako gynė “Naujienos”.

Čiru-Viru.

MARGOS 
Į: MINTIS

dilos Ainio), užbaigusio gy-!Pą^^,!?T™L^ ----------- ------------------♦
i gavimą p. A. Rimka buvo ,

inronnčoa vmv. << A Ga-I T~4’’1........  '

organizuotąją minią pa- vęs 12 šimtų — A. Rimka teisybę: seniau Kristus jojo 
kreipti taip, kaip jų valdžia į nepasakė, iš kur gavęs tiek ant asilo j Jeruzolimą, o da- 
reikalauja. Tas kaštuoja pi-'phpgų — tik pranešė, jog bar asilai joja ant Kristaus, 
nigą, o pinigų tai valdžiai ne tie pinigai skiriami lietuvių *

visuomenės reikalams!
Gal ištikrųjų dabar paaiš- 

įtu sėdi rytuose. Jis yra pi r- kės—iš kur tie pinigai buvo 
———1.......:------ didžiulės gauti, čia kokia tai diplio-
lietuvių organizacijų kuo- matiška paslaptis. A. Rim-

Jis per porą metų lan- ha padarė klaidą, laikyda
mosi vienoj lietuvių redak- mas tai slaptybėje.

—i. “Laisvė” savo laiku, kaip
niekuomet neprasitaria į mi- atsimenate, užtarė A. Rim-

• Įnias apie to žmogaus tiks- ką ir.nenorėjo mesti ant jo

♦

P.Grigaitis atvažiuos į ry
tines valstijas ■ ir rytiečiai 
pamatys, kad jisai visai ne

WAUKEGAN, ILL.
Vietos valdžia pradėjo ko- 

socialpatriotasj bet žmogus, voti su naktinėmis mergino- 
toks jau, kaiplir visi — su mis, įtaisė vežimą, važinėja 
gerom ir blogom ypatybėm, gatvėmis ir gaudo. Tas dar- 
Anaiptol ne šventasis, 
naiptol ne grieiininkas.

*
- * *

i na, kurią rengia L. S. S. VII 
Pasibaigus programui, Rajonas. Programas labai 

prasidėjo įvairus žaislai ir margas. Prasidės 10, vai. 
draugiški pasikalbėjimai. 
Paskui prasidėjo diskusijos, 
kurių klausėsi apie pusant
ro šimto žmonių. Buvo pla
tinamas ir “Moterų Balsas”. 
Pradėjus temti, visi ėmė 
skirstytis.

Beje, reikia pažymėti ne
dailų pasielgimą tūlo J. P. 
Paprastai, kas

ryto; tuojaus bus užkan
džiai ir laimėjimai knygų ir 
laikraščių. 12 vai. bus pra
kalbos, 
žaislai 
vakare 
Kalbės
Brooklyn, N. Y., daktaras- 
Woodcock iš Scranton, Pa., 

rengdavo ir James H. Maurer, narys 
šiame parke piknikus, visuo- .Pennsylvanijos legislatures, 
met gaudavo* vandens pas' Įžanga į parką tik 10 cen- 
vietinį ūkininką. , Taip ir tų. Kviečiame koskaitlin- 
dabar buvo manyta. Bet ginusiai atsilankyti, 
štai minėtas žmogelis atva-l Komitetas.

........~'r ••• ' ' ~~ -—MmTMira-T   .n i mini——— ....................m , i    —-TTTjgs-,-—r ■ ■ -

a- bas jai gerai sekasi, nes per 
į porą vakarų pagavo apie 35 
'merginas. Reikia pažymėti, 
ikad ir mūsų lietuvės tame 
darbe neatsiliko nuo svetim- i 
taučių, nes ir jų apie pusę 
tuzino pakliuvo j tą “garbin
gą” vežimą ir atsidūrė už 
grotų. Suprantama, jos 
darbavosi dėl šios šalies la
bo, nes vakarais pradėjo lan
kytis į kareivių kempes, bet 
miesto valdžia “bedieviška”

lūs ir darbus. šešėlio. “Ateitis”
Šitam agentui pasisekė smarkiai atkirto “Lietuvai”.1 Tai tegul J. Šukys ar J. 

Stilson vyksta į Chicagą. 
Chicagiečiai pamatys, kad 
rytiečių kairiųj(ų idėjos visai 
jau ne tokios skandališkos, 
visai jau ne tokios griovi- 
kiškos.

Žmones susieina ir pama- 
kad had jie anaiptol ne tokie 

baisus, kaip tūli sau įsivaiz- ir nesupranta, kad tos mer
ginos panašiai elgiasi iš pa
triotizmo, todėl jas sukimšo 
į vežimą ir nugabeno į kalė- 

tariasi gale- ™ ir >«d 
K. Vidika, lr ,del lab? savo sakes ne- 

‘ galima pasidarbuoti.
♦

♦ ♦

ant amžių jos ženklą nėšio-, Mūsų piemenukas 
be tėvų žinios visas mergai
tes, kurios lanko bažnytinę 
mokyklą, prie vyčių prirašy-

' Ispradzių buvo manyta, 
— kokiais kad tuos 12 šimtų “lietuvių

|rp-^as asrnu0 jojo užmokės-'dėjo ant A. Rimkos ranku 
i gerai, nes uvo^^.e kanceliarijose di- tūlas B. iš Massachusetts, 

begalo gabus. Kadangi sei-^^ules lietuvių organizaci-! Dabar gi pasirodo, kad ne. 
myna buvo labai biedna,-tai jos. Kitus sėbrus jis turi ir j Tai kas?
Juliui dažnai prisiedavo ten- j Chicago j vienoj “parinktoj”| Mums teko girdėti, 
kinties duonos plutele. Ir 'draugijoj. Dirba jam ir vy- Skandinavijon besirengiąs 
išeinant mokyklon ir per pie'rai ir moferįs”. važiuoti dar antras lietuvis dllla
tus būdavo, pasidažo duona! Yar<las “! asmens’ m«s i'.'gi !’u,v0 1?™-'.
■j . . 1 A. Įgalime pasakyti nuo savęs— sias kilpas, tarnaus ūsai ap-druska ir tuo gyvas, žie- .o An?)ijos vaMZios agen(o 
mos metu eidamas mokyk- —yra žinomas. Jisai suki- 
lon neturėdavo nei batų, tai nčjasi tautininkų tarpe, 
apsiaudavo autais ir žy-1 Męs norėtume, kad patįs 
giuodavo mokyklon. Pabai- tautininkai tatai paskelbtų, kelta aikštėn. Bet kaip jau- vęs seminarijoj, turėtų jau. 
gęs liaudies mokylą Biržuo
se, paskui įstojo j ketur- 
klesę mokyklą taip-pat 
žuose.

Juiliui prisiėjo nuo 
jaunų dienų tarnauti 
svetimus žmones, būti pie- NIKOS KLAUSIMAS.

1US 
norėdamas susipažinti su 
mechanizmu, nepaisant į tai, 
kad jis gali tą laikrodį ir 
pagadinti.

Kriaučius, visą dieną dir
bęs, parėjęs namo švarus, 
neina pasivaikščioti, neskai
to laikraščių, bet lenda į 
purviną skiepą, užsidaro ir 
Lv.ll UH liaMllVJU,

♦ ♦ metų mergaitę prikalbino
J. Stalioraitis daugiau iš- duoti prižadą, kad ji iki 20 

mano ir už Debsa ir už Mau- metų amžiaus neištekės už 
rerį. Juodu klysta, o jis ne.

ten dirba, kalinėja, norėda-* ką, vyručiai, kaip se- 
, kantį kartą Socialistų Par-

Prie to savo darbo ^ijai prireiks kandidato į

11111111!LilLLLLLU

WT OFISO VALANDOS: 
nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 6 iki 8 vak. 
N’edėliomis nuo 11 iki 1 po piet. 
Kitomis valai domis Kalima matyt

f LIETUVIAI, SKUBINKITĖS SU | 
PAGELBA SAVO NAMIŠKIAMS

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

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

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

Blanka dėlei siuntimo pinigų Rusijon:
1) Vardas ir pavardė siuntėjo
2) Teisingas adresas siuntėjo
3) Kiek rublių siunčiate

D
2)
8)

vyro, o sulaukus 20 metų,pa
stos į vienuolyną. Kadangi 
mergaitė pas piemenį buvo 
ne viena, bet su savo drau
ge, tai pastaroji papasakojo 
mergaitės tėvams ir tėvas 
už tai savo jaunai “vienuo
lei” surengė gerą pirtį ir iš
barė piemenį, kad jis mul
kina nepilnametes mergai
tes.

ropos žemdirbystės klausi- 
m ii« 14 e t mechanikos l^la,u Imas padaryt kokią nors ma- 
simas — amatų klausimas, giną. Prie to savo i........
visiškai padėtas į šalį, lyg praleidžia metus ir kitus lai- Suvienytų. Valstijų preži- 
jis būtų svetimas ir neturin- ko. dentus, tai nejieškokite nei
tis jokios vertės. Mūsų lai-' Vnv.in rUv.kn'Dėbso, nei Maurerio.- -- - Yra ir tokių, kūne dnbai Bridgeporte bus tinkamas

lengvą darbą, bet vakarais Vyras! 
savo rankas padaro pūslė-i 
tas, nes pasiėmę medžio 
šmotą, neturėdami jokių į-| 
rankių, peiliu drožinėja ir bučernę — tai padarysi pi-' * *
nori ką nors padaryti gėrės- pigų. Įsisteigk laikraštį — Nors priežodis sako: “Var- 
nio, negu dirbtuvėj padaro- taį bus sky]^ prje skylės, nas varnui niekad į akį ne- , g

( WATERBURY, CONN.
Svarbus pranešimas.

12 d. rugpjūčio bus vieši kyščiuose yra visokių sky- 
debatai, kuriuos rengia L.S.!™J, bet amatninkų skyriaus 
S. 84 kuopa. Debatuose da-:niekur nėra. Draugijos, ku- 
lyvaus iš socialistų pusės J. rios rūpinasi leidimu knygų, 
Neviackas iš Worcester,!visiškai užmiršo pasirūpint 
Mass., ir iš katalikų pusės J. ką nors ir dėl amatninkų.
J. Ramanauskas iš Brock
ton, Mass. Pradžia 7 vai.
vakare.

Kviečiame visus vietos ir.uvxo aui<aw, nvn Ouwpa4.mui . .. rj • Voinn
apielirikių lietuvius koskaitr su mechanizmu. Pavyzdžiui, kūne po lova prisikrovę vi- ( J bi„njprsL P 
Hngiausiai atsilankyti ir pa- j žmogus nusiperka už kelis,o sok>U daiktų, vakarais issi-, ■
uklausyti, kaip socialistas kartais ir už 
disku suos su kataliku.

Komitetas.

Mūsų mieste sukivirčija du i 
varnu — lietuviškas ir ang- 
liškas. Dalykas buvo taip: & ' . rxi r<^r
lietuviškas varnas apskūn- m 

r£ ki'ncrodi“ tuoiaus Vati-'medegą ir dirba, o moteris! Aš vis laukiu, kada “Nau-, dė teisman anglišką, būk pa- 
nų laikrodi, tuojau ji ,-----stubos užjai. jien.os” parašys apie Rober- starasis esąs neteisingu var-



KORESPONDENCIJOS

P. Pilka

arčiau

WATERBURY, CONN

d bačkutes

LAWRENCE, MASS.
Ar dailus toks pasielgimas?

Gal daugeliui šie mano žo
džiai ir nepatiks, bet juk ne
galima ir tyjgti sučiaupus

tuo specialiu numeriu.
Rajonų kuopos su prakal

nei su 
r jeigu 
kad jie

30 d. liepos tapo užmuštas 
J. Dvariškis

J. Jakubka, D. Degutis, J. 
Bukaveckas, J. Grabauskas, 
A. Valikonis, St. Skarupskis 
ir J. Jasaitis gavo pakvieti
mus eiti pas daktarą dėl ap
žiūrėjimo, ar jie tinka į ka- 
riumenę, ar ne.

manoma su
People’s Co

Rajno organizatorius, 
J. A. Janušonis.

vienok valdžia

mėnesio pirmą ir trečią su- 
batą. Taipgi greitu laiku 
surenti mass-mitingą. Peo
ple’s Council tikslas ir rei
kalavimai veik visiems žino
mi iš laikraščių, todėl čią ir 
nerašysiu. . i

s nedėldienis jūs jas vežtas į ligonbutj, bet ten džiausiąs fanatikas ir tam

pirks, negu aukaus badau
jantiems lietuviams.

Kasžin, ar jie kada nors 
susipras ir taps civilizuo
tais žmonėmis, ar visą amži 
tokiais pasiliks.

tuomet dar 
šiaip-taip galima būtų juos 
teisinti, bet dabar jie patys 
balsavo, kad piknikas būtų 
Lawrence, o paskui surengė 
savo prhmogą.

A. J. Remeika.

758 ypatos, kurie pabėgo is vietų užimtų vokiečių Ir 
austrų kariumenės.

Augščiau minėtos visos ypatos tapo atvežtos 2 die
ną Sausio, 1017 m. ant laivo “New Amsterdam” per 
visiems gerai žinomą Amerikoj Bankierių HENRY- 
KĄ C. ŽARĄ.

Laike jo buvimo, pono Zaro, Lenkijoj ir Lietuvoj, 
labai daug žmonių dasižinojo apie mierį kelionės, at
silankė pas jį daug, kurie davė laiškus ir linkėjimus 
kad perduot giminėms gyvenantiems Amerikoje.

Visi tie adresai, žinios ir pasveikinimai nesutilptų 
šiame laikrašty, jeigu p. Zaro panorėtų juos išdru- 
kuoti, todėl visi kurie turite pažįstamus ar gimines ir 
norite dasižinoti, tuojaus kreipkitės ypatiškai ar laiš
ku žemiau nurodytu adresu:

HENRIKAS C ZARO, Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building,

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

BIBLIJA
Lietuviška, tikra. bO- 
na, pagerinta. Kaus 
Lietu v. raidėm*. |l.®t 
Gotiškoms raid. »3.W
Gaunama tiktai paa:
M. X. MOCKUS. 

PO. Ba*»4.
Detroit, Mick.

tams, einant skersai gatvę, 
vieną jų automobilius mirti
nai sužeidė. Nelaimingasis 
tapo nugabentas į ligonbutį, 
bet nežinia ar pasveiks. Po 
„ošimui buvo šokiai. Taipgi 
nnktos. aukos parėmimui 
Rusijos revoliucijos.
tV T. Putinas.

(Nuo mūsų korespondento).

Rugp. 3 d. L. S. S. 7-ta kp. 
turėjo savo mėnesinį susi
rinkimą. Tarpe kitų darbų 
pakelta klausimas ir apie 
“Kovos” su “Naujienomis” 
ginčus dėl Amerikos Lietu
vių Darbininkų Tarybos. Po 
visapusiško apkalbėjimo 
prieita prie sekančio išvedi
mo. L. S. S. 7-ta kuopa 
priešinga tvėrimui Am. Liet 
Darb. Tarybos, kaipo tautiš
ko pobūdžio organizacijos ir 
įgaliojo kuopos komitetą 

ezoliuciją, užgi- 
riančią dabartinę “Kovos” 
poziciją tame klausime.

Taipgi susirinkime išrink
ta du delegatai į konferen
ciją, kurioje 
tverti vietinį 
uncil skyrių.

NEW YORKO IR APIE- 
LINKĖS DRAUGIJŲ 

ATYDAI.
26 d. rugpjūčio yra šau

kiama visos apielinkės drau
gijų konferencija. Todėl vi
sos draugijos ir kuopos pri
valo į tai atkreipti daugiau 
atydos, privalo dalyvaut mi
nėto j konferencijoj. Visų 
draugijų ir kuopų komite
tams, kurių tik antrašus tu
rėjau, išsiuntinėjau užkvie- 
timus. Tų draugijų ir kuo
pų sekretoriai, kurie dar ne
gavo oficialių užkvietimųjar 
tuojaus kreipiasi pas mane 
šiuo adresu
202 Wayne St, Jersey City, 
N. J., o aš suteiksiu pilnas 
informacijas.

Labai keistai atrodo, kad 
D. N. L. D. Sąryšio sekreto
rius nepridavė visų draugi
jų antrašų ir dėlei tos prie
žasties negalėjau visoms 
draugijoms pasiųsti užkvie- 
timų dalyvauti minėtoj kon
ferencijoj.

23 d. birželio buvo vaka
ras L. S. D. Vargdienio. Su
lošta du veikalu: “Kaip kas 
išmano, taip save gano” ir. 
Seno Vinco komedija “Viduj 
Klebonijos”. Apart to, buvo, 
sakomi monologai ir dėklą-! 
macijos. Lošimas pavyko' 
neblogiausiai ir publika li
kosi pilnai užganėdinta, iš
skyrus keliatą škapliernin- 
kų, kuriems nelabai patiko 
veikalas “Viduj Klebonijos1'.

Reikia pažymėti, kad tūli 
klerikalai, norėdami draugi
jai užkenkti, visas pastan
gas dėjo, kad tik tą vakarą 
suardžius. Neturėdami kito
kių užkenkimui būdų, ėmė 
moteris kurstyti, kad jos at
sisakytų nuo rolių ir tuomi 
padarytų suirutę.

Suprantama, moterįs ne
klausė jų agitacijos ir vis
kas pavyko labai puikiai. 
Tik publikos buvo neperdau- i 
giausia ir draugystė turės 
keliatą pesų- pridėti. Rei
kia pastebėti, kad net 
“Vargdienio” draugijos dau
gelis narių neatsilankė į sa
vo parengimą.

Dar vieną nesmagumą rei-

lūpas. Gruodžio mėn., 1916 straipsnių, paveikslų ir t. t. tuštinate, kad ne pas vieną 
m., buvo L. S. S. VI Rajono To “Kovos” numerio A pus- “draugą”, tai pas kitą. Ne- 
konferencija, kurioje tapo lapiai bus išimtinai pašvęsti apsiėjot be jos ir dr-ją tver- 
nutarta surengti Rajono Rajono reikalams. Todėl darni.
pikniką šiais metais. Visi kiėkvienas draugas ir drau- “Žv.” kom. rašo: “Kada 
delegatai, išskyrus A. Re- gė yra kviečiami prisidėti męs tverėme savo draugys- 
meiką ir K. Gradauską, bal- su raštais prie išleidimo to tę, tai tūli nariai buvo ir iš 
savo, kad piknikas būtų numerio. Kas tik galite Laisvės dr-stės ir lai jie ar- 
Lawrence, Mass., Socialistų plunksną vartoti, rašykite į ba korespondentas, prirodo, 
Parke; tik tiedu delegatai tą numerį straipsnius iš sa- kad ten buvo rašyta teisy- 
nurodinėjo, kad vietą reikia vo ir kitų atsiminimų ir gy- bė tai gaus $50 dovanų, o

gė pikniką. Vadinasi, apie 
linkinių kuopų nariai ne 

ence

ATSIŠAUKIMAS J L. S. S 
IV RAJONO KUOPAS IE 

DRAUGUS.
tus ir pradėjo po stubas be-^raugai ir draugės!.........
gioti, kalbindami rašytis 
prie pirmosios draugystes.
Ir tą darė tuo tikslu, kad už
kenkus naujai tveriamai.
Na, ar tokia agitaciją nega- P1 
Įima pavadinti purvina?

T. Žebrauskas

DYKAI, DYKAI! AS ištraukiu dantis be skatnmo ir veltui 
tiem, kurie duoda taisyt ir naujus idetl. Visas darbas visiškai be 
skausmo. Dr. Chas. Teschberpr yra jrerai Žinomas kaipo cialis- 
tas įvairiose atsitikimuose. Ateik ir duok išcRzaminuot. Informa
cijos dykai. Mano karūnos ir tiltukai 22 karato. Darbas gvarer- 
luotas. Ofiso valandos: n u o" 9 A. M. iki 9 P.M. Petnyfiomis nuo 9 
A .M. iki 6 P.M. Nedaliomis nuo 9 A,M. iki 1 P. M.
DR. CHAS TESCHBERG, I). D. S. I iet. D*ntM«8 
500 Grand St. Knmpan Union Avė. Brcok'yn, N. Y. 
Kalba UetuviŠka, l enkiškai. Rusiškai- Tel. Stang 3C99

me literatūrą 
privalo pasistatti 
steičiu staleli ir iž 
naujus narius. j Nes ir pats aiškintojas ne- diena, tai daugelis

Todėl, draugai i draugės, daugiau supranta apie kons- jo į parkus bei laukus 
męs turime dirbti,dirbti ke- tituciją už kitus narius, bet visgi reikia apgailėti, 
lis sykius daugiau.nebu pir- kaip tik priešingai. 
miau,nes ipiperią/zzmas kas-i Jeigu jūs i 
dien savo galvą/kelia augs-.“Laisvės” dr-joj, tai galėjo-'gai dabartiniame momente 
čiau, norėdamas mus pasi- te prisirašyt prie 
gauti. Kad nepakliuvus į nes” ar prie S. L. A. kuopos,'nuosekliai 
tuos nagis, mums nieko ki- o ne naują tvert, kurių ir 

ant tokio mažo skai- 
dirbti dl darbininkų labo, čiaus lietuvių perdaug yra. 
mes turnė dirbti, kad už- Niekas daugiau iš jūs pu

sės nebuvo, kaip tik užsispy
rimas ir noras pasirodyti, 
“ką aš galiu”. Kiekvienam 
yra aišku, kokiu tikslu tve
riamos dr-jos tokios pat, ko
kios jau nuo seniai gyvu o- Teisybė, daugelis žadėjo at- parašyt 
ja. Manau užteks, nors dar eiti j kuopos susirinkimą 
daug ką galima būt pasakyt ten prisirašyti, 
apie jūs tikslus ir darbus.

Tą $50, kuriuos man sky 
rote dovanų, aukauju 
svės” popieros fondan 

jaučiuosi

Iš ARGENTINOS PADAN
GĖS.

Berisso. — Jau ketvirti 
metai, kaip tęsiasi europinė 
karė ir manau, kad sunku 
būtų Amerikoj surasti tokį 
žmogų, kuris nebūtų nors 
kiek aukavęs sušelpimui nu
kentėjusių nuo karės. Bet 
mūsų mieste didžiuma lietu
vių dar neprisidėj 
sudilusiu grašiu, 
kartais pakalbini, 
nors kiek paaukautų sušel
pimui nukentėjusių nuo ka
rės, tai gauni atsakymą, kad

mirė. Dvariškis turėjo sa 
liūną. Paliko moterį.su ma 
žais kūdikiais.

LOWELL, MASS.
5 d. rugpjūčio buvo pra

kalbos L. S. S. 203 kuopos.
o ne dabar jieškoti vienybių, Kalbėjo d r g. L. Pruseika iš 
kada kitą dr-ją sutvėrėt. Pa- Brooklyn, N. Y. Jis aiškino 

Gadynę” kiti sklciski- sakojimas, kad vienam ko- apie dabartinį Amerikos pa- 
kretoriai kiam ten nariui nedavė bal- dėjimą ir apie karę. Publi- 

palei so paaiškinimui apie taisy- kos buvo neperdaugiausia, 
ašinėti mą konst., tai tuščia kalba.'virš šimto. Mat, labai šilta 

išvažinė- 
Bet 
kad 

vietos lietuviai mažai žingei- 
neišsitekote daujasi prakalbomis, ypatin- 

gai dabartiniame momente.
Juozapi- Kalbėtojas labai aiškiai ir 

nurodė kariu 
priežastis, kam jos naudą 
atneša ir kodėl Amerika į- 
sivėlė į dabartinę karę.

Laike prakalbų publika 
užsilaikė labai ramiai. Prie 
kuopos prisirašė vienas nau
jas narys? Mat, jaunimo 
mažai buvo, o senesnieji jau 
nelinkę rašytis prie kuopos.

L. S. S. 64 kuopa nekaip rodė, kad Lawrence yra pa- jai juos sutvarkyti, kad ne 
atsineša linkui tveriamos A- rankiausia vieta ir veik visi , užėmus perdaug laiko si 
merikos Lietuvių Darbinin- delegatai nubalsavo, 
kų Tarybos. Mat, kuopa pri-| Lawrence draugai, reng 
pažįsta tuščiu darbu, nes ta darni pikniką, visas pastan- bų maršruto reikalais taipgi 
Taryba yra apsivilkus be-gas dėjo, kad tik daugiau kogreičiausia p—•—i-x_ 
spalve rudine.

Mažoji Varguolė

sūnas. Išdalinęs laikraštį, 
užėjau į lietuvišką krautu-' 
vę ir pradėjau kalbėti. Man 
ten bekalbant, atbėgo pajuo
dęs nuo piktumo vyras„ ir, 
sugniaužęs kūmščias, pfblė- 

Isi prie manęs, kam aš dalinu 
tokius laikraščius, kaip 
“Laisvė”. Pamatęs, kad aš 
nelabai nusigandau jo kum
ščių, ėmė bauginti patupdy- 
mu į belangę.

Reikia pažymėti, kad ta^ 
žmogelis daugiau nieko ne
žino, kaip tik bažnyčią ir 
karčiamą. Tai matote,.^ko
kių tamsūnų dar randasi 
mūsų tarpe. Ir kada jie su
sipras, kada pradės gyventi, 
kaipo tikri žmonės?

i P. P.

! Baigdama “atsakymą” 
“Žv.” kom. rašo: “Mūsų 
darbas apie vienybę neatne- 

Iš redakci- še jokių vaisių ir iš to aiš- 
kad turėsime 

męs sau biznį galime pada- 0 dykai gausime veikti atskirai”. Kaip gali
į, .(praneškit, kaip redakcija, toks darbas apie vienybę at-

" Ar tai dailus toks L. S. S. sutinka?). Nei vienas kuo- nešti vaisius, ?
j? Ar Pos draugas ir draugė per kas buvo (ir dabar yra), ne- 

kuopa" .pasielgti, savaitę neprivao būti be palaikyt vienybę, bot ardyti.
1 Jeigu jūs norėjote patai
syti “Laisvės” dr-jos kons
tituciją ir palaikyt vienybę, 

Jei (m 60 Rančiau paskirtą carbą. Vic- tai tą reikėjo padaryt pirma,

Bet štai ir L. S/S. 60 kuris paskirs dieną ir apie bėgote į skiepą “pavilgint 
BERISSO, ARGENTINA, kuopa tą pačią dieną suren

Atsakymas p. K. Gasiūnui
“Laisvės” N26 p. K. Ga- vyks į Lawr

siūnas duoda man pipirų, nuvyks į L. S. S. 60 kuopos
jiems

LAWRENCE, MASS.
1 ir 2 d. rugpjūčio vietos 

dirbtuvės buvo uždarytos. 
Mat, užėjus dideliems karš
čiams, dirbtuvių kambariuo
se šiluma siekė nuo 98 iki 
laipsnių. Moterįs, dirban--permainyti, nes ir tai jau venimo patyrimų, rašykite jeigu neprirodys, pasiliks 
čios prie mašinų,ėmė alpti ir-paeiliui du metai Rajono eilutes ir t. t. Visus raštus melagium”. Čia turiu pašte
tas darbdavius privertė vi 
sas dirbtuves uždaryti

ARON, OHIO.
Beg nuo savo šešėlio.
‘Laimės” N60 “žvaigž- 

khisija skiria man 
$50 užprirodymą teisingu-

energija ir jiega, mo žintės, kuri buvo rašy- sves" popieros iondan, nes j
atgal, ki- Pdnai jaučiuosi laimėjęs, kuris užklausė 

|Melagiaus gi vardą malonė 
kite pasilaikyti sau.

“Laisvės” koresp.

4 d. rugpjūčio aš partrau
kiau keliatą numerių “Lais
vės”,kad juos išdalinus tarpe 
vietos lietuvių, kurie neskai- 

Jis važiavo!to jokių laikraščių. Ir štai

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

1 28 d. liepos buvo kvietkų
; vakaras L. S. S. 250 kuopos, 
i Pardavinėta kvietkos ir ku- 
jrie turėjo daugiausia 
pirkę, gavo dovanų.

„ i dovaną gavo p-lė V. J
skiūtė, o antrą — p-lė T.Ma- 
tkackiūtė.
| Nors publikos susirinko
*neperdaugiausia,bet visa pu
blika buvo pažangesnėji ir Į J . . .................... ....
labai draugiškai ir linksmai l)a.s’ taiP n’pavieniai nauai siliep, 
;laiką praleido. Mat, vietos 
cnatlyvi lietuviai nesilanko 

.Į socialistu parengtus vaka- 
jrus, nes bijo, kad neužsikrė
stų bedievybe.

I Abelnai, šis vakaras buvo 
vienas gražiausių ir visi at
silankiusieji likosi pilnai už
ganėdinti.

30 ir 31 d. liepos čia buvo 
neapsakomi karščiai; dauge
lis žmonių apalpo. Visos 

kad jūs tiks-'dirbtuvės turėjo sustoti, ne- 
\ ne-'galėjo darbininkai dirbti.

Jonas B. d.

Męs matome, kad šiandien to nepaika daryti, kaip tik taip 
netik Europos žmonės mirš 
ta nuo kulku ir bado, bet vi v z

so pasaulio darbo žmonės kariavus pasaulį.
"rispausti po kapitalistų le-| Jumsarnaujantis L. S. S 
tena ir miršta badu tik dėl- IV 
to, kad kapitalistams sukro-| 
vus daugiau turto. Todėl 
jeigu męs iki šiol snaudėme! 
arba mažai veikėme, kad pa
lengvinus darbininkų padė
jimą,. sumažinus vargus ir < 

i skurdą, tai šiandien męs pri- 
valome visi stoti į kova si nusi- i -j .. t .

Pirm alc‘esne r--------  -----irm^ikad nors kiek sumažinus iš- ta apig mėnesiai 
naudojimą, vergiją ir prie-'taip, ksiąs melagium. 
spaudą. | Noi'gaila užimt bereika-

L. S. S. IV Rajonas su- lingailaikrašty vietą, bet 
(manė smarkiai pasidarbuoti kad n’ima mane pastatyti 
ir kviesti prie to darbo kuo- melapm, priverstas* esu at-

privalo prisidėti prie to būti- Į Judnga, kadS'monės be- 
no ir prakilnaus darbo, ne- ga m savo šešėlio, nori už-1 
atidėliojant diena iš dienos, sigin kad nebuvę bačkų rU, kuriuos kaltina nesire- 
ypatingai tokiame momente, alaiutveriant dr-ją. Ne, gjstravime. Tarpe jų yra ir 
[kuomet kapitalistai taikosi vyruai, i 
mums, darbininkams, užner- Aš įrašiau iš piršto išlau-(pys Vincas Žadraskis.^ Jis vo ej]es “Sesutės j kovą” 
ti ant kaklo virvę ir nu- žęs, įžymėjau tik i # . ______ ___  ___
tempti ten/iš kur jau amži- Jeignenorite, kad kas apie Įėjimą ir laikomas, kaipo di- Tik penkių metų mergaitė 
nai nesugrįžšime. įjus ^šytų, tai darykite, džiausiąs kriminalistas, nie- foet labai puikiai deklamuo-

L. S. S. IV Rajonas nuta- kaipmonės, tada nereikės k° prie jo neprileidžia pasi- ja ir greitai išmoksta ant at-1 rinkta valdyba, nutarta lai-
re surengti agitacijos savai- bijo] savo šešėlio. Komi-(matyti ir pasišnekėti. Tas minties eiles. Tik gaila,kad susirinkimus kiekvieno
tę, kuri prasidės 1 d. rugsė- sijaąšo: “žvaigždės” drau-> Raugas neturi nei pirmų tokių mergaičių tarpe vietos ..........
jo ir trauksis visą savaitę. ‘ gys; ne pas organizatorių šios šalies popierų, buvo la- lietuvių veik kaip ir nėra.

Dagilėlis.

Užbaigęs kalbėtojas savo 
prakalbą, prašė publiką duo
ti klausimų, bet niekas jų 
nedavė, apart vieno vyčio, 
____ ______ i: “Ką vieti
niai socialistai gero pada-. 
re”? Kalbėtojas jam davė 
atsakymą. Paskui vytis vėl!. Labor Lyceum
pradėjo skųsti tūlą merginą salėj įvyko konferencija su 
ir publika labai gardžiai iš tikslu sutverti People’s Go- 
,to pasijuokė. Lėšų padengi- uncn skyrių. Delegatai at- 

31 d. liepos čia tapo sua- mui rinkta aukos; surinkta silanke nuo socialistų anglų, 
reštuota keliatas jaunų vy- $1.46. Visiems aukauto- žydų, lietuvių, lenkų ir kitų 

jams tariu širdinga ačiū. .tautų; taipgi ir nuo keliatos
Po prakalbu p-lė V. čiu- unW Nuo American Uni- 

užsigint negalit, pienas L. S. S. 34 kuopos na- ]ediūtė puikiai padeklama- on Against Militarism, ir 
_____  ’T’ ” Jis vo eiles “Sesutės j kovą”, nuo Women’s Peace League; 

faktus, nugabentas į Hartfordo ka- kas publikai labai patiko. buvo ir nuo pašelpinių or- 
.____________ ------- i—— ganizacijų. Skyrius forma-

liškai suorganizuotas, iš-

bėt, kad užmanytojai ir 
tvėrėjai “žvaigždės”, tik ir 
buvo “Laisvės” dr-stės na
riai, o nė kas kitas. Ir kai
po tokie, ant savęs nieko ne
galite sakyt. Tik du “L.” 
nariai buvo atsilankę prie
šingi naujai dr-jai.

Tiesa, kad bačkutė ne ta- 
privalote me kambaryje buvo, kur lai- 

publikos sutraukus ir dau- kreiptis pas Rajono sekreto- kėt susirinkimą, “ji” buvo 
giau Rajonui pelno pada-'yių viršnurodytu antrašu, skiepe ir vienas po kitam, 
rius

'tai praneš kalbėtojoms. ,j liežuvius. Tas nedaro skir-
| Laike agitacijos savaitės tumo, ar “ji” buvo ant stalo, 
visos kuopos išrinkite tam ar po stalu. O kad bačkutė 

Mass., bet tikrus agitacijos komitetus buvo, tai faktas,užginčyt ne-
1 į ir parsitraukite “Kovos”

kad aš savo laiku parašęs ži- pikniką, nes ten bus jiems specialio numerio tiek eg-
nutę ir paliečiau jo ypatą. arčiau? O su Rajono pikni-. zempliorių, kiek kuri kuopa
Jis mato tame įžeidimą, kad ku, tai... lai Lawrence kuo- matys galimu išparduoti ar
aš pasakiau, jog jis ir Pr. pa viena tą viską atlieka, lai dykai išdalinti
Makauskas varė purviną a- jie darbuojasi dėl Rajono, o j°s &al parsiduodpo 2 centu, kiai matosi, 
gitaciją prieš naujai tveria- męs sau biznį galime pada- P fi’al ir dykai gausime veikti atskirai 
mą L. Š. D. N. K. Pagalios ryti, 
jis aiškina, kad jokios agita
cijos nevarę, o tik pasiėmę į- 60 kuopos sumanymas 
status vaikščioję po stubas gali taip ' 
ir rašinėję į savo draugiją kad užkenkus Rajono pikni-,darbo. Męs turine pašvęs 
narius. kui? Man rodosi, kąd toks.^ sayo laiką ir padidinti e

Tame ir yra visa svarba, pasielgimas nėra geras ir jį nergiją, kad atidus atsa 
Kada Kytra ir Padvalskis negalima pagirti 
buvo atsilankę į “Vargdie- kuopos delegatai būtų buvę ni užrašinėkime laikraščius, 
,nio” draugystės susirinkimą konferencijoj priešingi Ra —: 
;tuo tikslu, kad įpiršus savo jono piknikui, 
įstatus, tai draugystės na
triai nesutiko su tais jų jsta- 

, tais, išskyrus p. K. Gasiūną 
jir Pr. Makauską. Ir tada, 
J ant vietos tapo nutarta tver

ti naują draugiją bendrai su 
L. S. S. Arg. 1 kuopa. Ir 
štai, kada p. K. Gasiūnas ir 
Makauskas jau pamatė, kad 
draugija bus sutverta, pasi
ėmė tuos peršamuosius įsta-

Laike tos savaitės bus su- tapfeutverta, bet pas kitą bai tykus, nevarė jokios agi 
rengtas po visą L. S. S. IV dnją...” Aš nei nesakiau, tacijos prieš priverstiną ka 
Rajoną didelis prakalbų kaitas organizatorių, tik reiviavimą, vienok 
maršrutas ir bus užkviesti sakų prie bačkutės. Aš(sy juomi elgiasi labai žiau 
žymesnieji mūsų kalbėtojai, patnaciąu, kaip org. kelios riai. 
kurie išaiškins šio pasaulio dięs prieš tvėrime dr-jos, 
netikumą. Apart prakalbų ritbačkutę alaus “pas kitą 
maršruto, bus išleistas spe- drgą”. Tą gali patvirtin- 
cialis “Kovos” numeris 12 tih 
puslapių ir pašvęstas Rajo-,0 
no reikalams. Tame nume-?‘i| 
ry tilps daugelis puikių m

>
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KAS PADARE DIEVUS?

dievą maldauti pačios. Die- jbiuosi, kur jūs, tokie

-- Nagi dvasiško tėvelio Encyklopediškujų žodynųir aštuonių Bib-
., 1 ijų. Knyga su keturiolika galingiausių

parapijinėj mokykloj.

n Is',

tojas ir chirurgas pabages Indijos

ŽODIS i u. moterių ir \ aiku. l)ai<> opcraciis.

Priešingai.

%

Antra

SU

I

n Mnupsm
Aptiekoriue ir Savininkas 

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

Tel, So. Boston, 21014 ir 21018-

Brahma, from an idol in the Indian Museum. 
(Brahma, Dievas yra visų dievų Tėvas.) 

SVARBIAUSIEJI faktai šioj kny- 
=“ goj randasi paimti iš Mytholiogijų,

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

i

TBI8ING1AU8JA ir GIRIA UM A 
MVrUVIBKA

“LAISVĖS

svetainė (Palace 
koncertams, teatrams, b» 

susirinkimams ir B-llinj

patarnausiu kuo- ,

fAkušerkaį
College HaJtimore, Ąlrf į

atliek* .uitu y
j.r'iindyTr.e. tatpgt suteikt* /isoKtat '-cuftA f/. ’
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Dr. J. Russell Price Co.,l.iioo-s so. cunton st., Chicago, m..
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti visai dykai, apmokėta 

pačta jūsų brangią medikališką knygą. 
Vardas ir pavardė...................................
Gatvė ir No.................................. .............
Miestas

• >

JUOKŲ 
KĄSNELIAI

PUIKIAUSIA

ORAKULO PATARIMAI.
Klausimas. — Orakule, tu 

atsakai įvairiausius klausi
mus, todėl būk toks geras ir 
paaiškink man sekantį klau
simą: kodėl visų kitų tikėji
mų kunigai ženoti, o katali
kų ne?

Diktas.
Atsakymas. — Dalykas bu

vo štai kaip: visų tikėjimai 
kunigai pirmiau buvo neve
dę, bet jie susitarė eiti pas 
dievą ir prašyti pačių. Pir
miausia nubėgo protestonų 
kunigas ir sako: “Viešpatie, 
negaliu vienas gyventi, susi
mylėk, pavelyk man pasiim
ti pačią”. Jam dievas pavė
lino imti tiek, kiek tik jis no-

Kaip nori, taip ir patarnaus.
Ponia, samdydama tarnai

tę, sako:
—Ar tu mokėsi prie sta

lo svečiams patarnauti?
—Apie tai ponia nesirū

pink, moku dvejopai patar
nauti.

—Ką tas reiškia?
—Vienaip galiu patarnau

ti, kad svečiai ir kitą syk 
noriai atsilankys ir galiu 
taip patarnauti, kad jie 
daugiau ir akiij neparodys.

Sutaisau receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. 
Tai vienatini 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-

MODERNIŠKA

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

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

šiaip pasilinksminimus, visados duokit darbus “Laisvės” 
spaustuve]. Mes padarome visokius spaudos darbus gražiai, 
greit Ir pigiai.

“LAISVES” KNYGYNE
Rindati {vairių naudingų knygų, kurias patariame kiekvienam 

perskaityti.
Kis skaito, tas daugiau žino Ir jam nereikia prašyti kitų paaiš

kinimo. Reikalauk katalogo.

183 ROEBUNG ST, 
BROOKLYN, IN

Antras nubėgo pravoslavų 
kunigas irgi pradėjo pas

vas turėjo tik vieną moterį 
ir atidavė jam paskutinę. 
Katalikų kunigas pamatęs, 
kad jo kolegos jau pačiuoti, 
taipgi nubėgo pas dievą ir 
ašarodamas ėmė maldauti 
pačios. Dievas sunkiai atsi
duso, pakasė sau pakaušį ir 
tarė: “Labai man gaila ta
vęs, mano tarne, bet negaliu 
pagelbėti, tu pasivėlinai, vi
sas pačias jau esu išdalinęs. 
Gali verstis visokiais būdais, 
kaip tik tau geriau patinka, 
bet privalai nevedusiu pa
silikti”.

Dabar visi kunigai vedę, o 
katalikų kunigai 
pasilikti nevedę ir todėl 
verčiasi visokiais būdais.

Atsakė, kur apšvietą gavo.
Kunigėlis, įpykęs ant savo 

parapijonų ir sulaukęs ne- 
dėldienio per pamokslą šau
kia:

—Jūs asilai, jūs arkliai, 
nieko nesuprantate ir aš ste-

; ark
liai, gavote apšvietą?!

Vienas parapijonų atsilie
pė:

Dievų paveikslų:
1. Trįs šv. Paneles Nekalto prasidė

jimo. Nekurį yra net ir už karlienę dan
guje.

2. Kiekviena nekalto prasidėjimo 
Dievaitė, yra kokio tai labai galingo

UdK- Dievo sesuo, pati ir motyna vaikų.

Privalo gyventi.
Pači lentas, kuriam

i' 7 A/AV- V X/ UVUUV, jįyCALA 11 AJLAVF V Jf IAC« V Cl 1 Ft •

taras darė operaciją, sako: I 3. thsgalingiausi Dievų Sunai. Kai
po išganytojai ir atpirkėjai svieto.

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

5. Paveikslas pirmo žmogaus ir jo

—Sakyk, daktare, ar aš 
dar gyvensiu?

-Privnlni o-vvnnti nnc ravveiKs,as P’rmo žmogaus ir joI 1 Iv aleli gyventi, nes as moteriškės. Kulius žydų Dievas Jaho- 
dar turiu tau tris operacijas , veh’ padarė ant savo išveizdos.

padaryti ir už visas tris pi-

SERGANTIEJI! AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ Iš 
PRIEŽASTIES LIGOS?

ii : ii 1

Diena po dienai, metas po metui 
užsiinu gydymu sergančių žmonių. 
Persistatykite sau, 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
tantį daktarą ir specialistą

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

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas su didžiausiomis pa
sekmėmis kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių jaknų ir 11.

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

DR. LEONARD LANDES
nuo 10 vai. ryto iki 8 
šventadieniais nuo 10

privalo
jie

b Gali užmokėti. *
Tūlas kareivis, sugrįžęs iš 

fronto, užėjo pas laikrodžių 
taisytoją, padavė jam laik
rodėlį ir sako:

—Ar negali tuojaus patai
syti? -- ' •

—Aš galiu, bet laikrodėlis 
labai prastas ir pataisymas 
tau dvigubai kaštuos, negu 
tu už jį mokėjai.

—Aš nepaisau, tik taisyk, 
nes galėsiu ir dvigubai už
mokėti, kiek jis man kašta
vo.

Kada laikrodėlis jau buvo 
pataisytas, kareivis sako:

—Dabar aš tau turiu pa
sakyti užmokestį. Tranšė
jose aš jį atėmiau nuo prie
šo, o kada pastarasis dar pa
sipriešino, tai kūmščia dro
žiau į veidą. Tokiu būdu 
tau turiu drožti net du sy
kiu, nes sutarta dviguba mo
kestis.

Dovanai
30 DAINŲ

ir 200 ADATŲ 
suColumbijos Gramofonu 

Gali įmokėt dal) 
tuojau, o liku 
sius po $1 kas 

mėnesį.
Reikalaukit musų iliustruoto katalogo.

MINERVA PHONOGRAPH (
INew Vork

Dept. L.

Idealis 
Muilas

Muilas toaletiniam vartojimui, 
prausimui veido arba maudyk
lei, privalo būti sekančios ko
kybės : grynas, gydantis, anti- 
septiškas ir neerzinantis.

SEVERA’S 
ANTISEPSOL 
yra antlseptiškas 
Ekiedys vidujiniam 
Ir išlaukiniam var
tojimui, patartinas 
kasdieniniam plovi
mui burnos ir gerk
lės, taipgi vietiniam 
pritaikinimui.

Kaina 25 centai

Severa’s 
Medicated 
Skin Soap

(Se ve ros Gydantis, Odini*1 
Muilas) atsako visiems Ši
tiems reikalavimams. Jį myli 
vaikai, motinos vadina jį 
draugu. Jis yra kasdien var
tojamas skaitlingose šeimynose 
se. Kaina 25 centai.

SEVERA’S
FOOT POWDER

(Severos P r o š k o s 
Kojoms) žinomos ir 
patartinos kaipo an- 
tiseptiškos proškos, 
suteikiančios paleng
vinimą nuo kojų 
prakaitavimo, api- 
brlnkimo, skausmo, 
niežėjimo ir šutimo 
kojų.Kaina 25 centai

Apart fcugščiau minė
tą preparatų, dar at
kreipiame atyda i kitas 
gydomąsias toaletinca 
rcikmenas, ' išdirbintjt- 
mas ir pardax inėjatnas 
po "Severos" apsaugotu 
ženkleliu. Reikalaukite 
tiktai tikrų Severos pre
paratų, parduodamų vi
sur aptiekose, arba už- 
sisakykit tiesiog, jeigu 
arti jų gauti negalit;.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA

Mokslo Nereikia Jieškott
fieltc, kad mes nurodome kaip ietį g va I išmokti anglų kalbą, ari tm etiką; g 
Acnuvių kalbos gramatikų savo namuose liuobame laike. Visi išmokeCC.

Nurodymai ir knyga DYKAI Jdėk etempą. Adresas ?
WRViR SerespMdeDciuM Mokykla, 1327 i Robey SU Ckfatf

vai. vakai<
v. ryto iki 4 vai. po pietų.
140 E. 22nd St., Lexington irsup pardavinėtojams l.ima t^ei.is nuo

šimtis Ant pažiūros nusiunčiama niekam. 
Atsišaukite žemiau nurodytu adresų.

Gyvenanti prie fanatikų ar neištiki
mų žmonių, privalo piisiust 5c. Extra 
delei knygos apsaugojimo, kad kiti 
nepasisavintų kada bus prisiųsta.

RU fKAUS SPAUSTUVE
33« W. End Ave.. DETROIT. MICH

Z ST,M.<

Jis nekaltas.
—Klausyk, Jonai, 

gaspadinė skundžiasi,
tu Laikaisi prie jos dukters.

—Ar aš kaltas, kad ji pa-1
ti jau perdaug sena. Jeigu K. LUTKAUS 
butų jaunesne, galėčiau prie f 
jos taikytis.

tavo 
kad

Jeigu tau rei- 
—Žinai, kaip tik aš susi- kalinga skrybS- 

tinku su dailia mergina,tuo-1 
jaus man norisi apsivesti.

—O man, kaip tik atbulai, 
—darosi liūdna, kad aš jau

&
Bell Phony biekinso\ 3995 M.

Dr. Ignotai Slankys
1210 S. Broad St., Phladelphia,Pa.

Telephone U9 Great Neck. Į

TAM. PLAKSTIS

Teisingas karčiamninkas.
Vaikas, atėjęs pas kar- 

čiamninką sako:
—Tėtis prašė, kad tu su

grąžintum jam skrybėlę ir 
pypkę, nes jis vakar čia bu
bo ir užmiršo.

—Labai gerai, štai skry-

Nei cento nepridės.
Teisėjas klausia kaltina

mąjį:
—Ką jūs dar turite pridė

ti prie savo apsigynimo?
—Nei cento, ponas teisė

jau, nes sulygau su savo ad
vokatu ir jis sakė, kad už 
dešimtį dolerių mano bylą 
laimėsiąs, v

)ė, marškiniai,
I r 9
renkotas, liet
sargis, kakla- 

Įmini®- 
ritau Ar kitokį 
vyriški nnrėda- 
lai, užeik pas. 
mane, o gausi 
viską, vertes 
savo pinigų.

131 Grand St
BROOKLYN, N. Y.

Geriausias patarimas.
Tūla senmergė, atėjus pas 

gydytoją, sako:
—Ar negalėtum tamsta 

duoti man patarimą nuo ne
paprasto galvos skaudėji
mo?

—Geriausi vaistai, tai už 
vyro ištekėti.

—Ar daktaras manai, kad 
tuomet paliaus galva skau
dėjus? N

bele ir pypkė, o čia dar au-1 — TaiP> nes visa tamstos 
sies šmotas, kurį jam vakar Hga Pereis i vyro San
draugas nukando berodyda-' 
mas, kaip jiedu, nuvykę į 
tranšėjas, pešis su priešais.

Prirode.
—Sakai, kad šį krepšį 

pinigais tamsta pametei, bet 
kaip tą gali prirodyti?

—Štai mano kišeniuje

Telephone 2639 South.
Dvi puikios užeigos:

LIETUVIŲ MOTELIS
Kuriems yra reika'as apsistoti, čio 

nai galima gaut nakvynę arba ir il
gesniam laikui gyvent.

Taip-pat puiki 
all) 

iams, 
Jley.

J. BU LOT, Savininkas
08—3rd Ave., So. Brooklyn, N.I

Tarpe 22 ir 23 Sta 
užeiga:
CAFE SU SVETAINE 

RESTAURANTU 
J. Bulot, Savininkas,

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

Tel. 3967 SouthPervelai pagelba pribuvo.
—Ar tu žinai, kad toj die-' skylė, per kurią jis iškrito.

iioj, kuomet mudu su savo I
Srė.tUre^OmeperS1Skirtl’^1S|Skaitykite ir platinkite vienintelį darbininkišką 

—Labai gaila, kad taip vė: ‘‘Laisvę”. Ji talpina naujausias žinias ir straip
lai jam pagelba pribuvo. — J i
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GERIAUSIA UŽEIGA
Užlaikau geriausj alų ir įvairių li

kerių ir kvepiančių cigarų.
Taipgi parsamdau automobilius 

vestuvėms, krikštynoms ir įvairiems 
pasivažinėjimams. Einu už perkal- 
bčtoją į kortą, ir šiaip duodu rodą vi
sokiuose teismiškuose dalykuose.

Kviečiu su visais reikalais kreiptis 
pas mane, o aš 
teisingiausiai.
WOOD ROAD, GREAT NECK,

Mano 
Ypatiškas 
Pranešimas 
Vilties.

Į Aš noriu susipažint! su kiekvienu scr» 
I caučiu, lietuviškai kalbančiu vyru ir mo- 
I terc paiaulye. Aš noriu, kad jie mane 

žinotų, kaipo teisingą draugų ir geredari — 
kad žinotų kas aš esu —kuomi aš čsu—ka aš 
esu padaręs praeityje ir kad žinotų apie pra
kilnų darbų, kurj aš dabar veikiu. Iš mano 
paveikslo jus galite matyli, kad aš užsiėmiau 
medicinos praktikavimu per dange!), caugelj 
metų. Mano plaukai dabar yra pabalę dėlei 
mano ilgų metų mokslo, tirinęjimų ir patiri- 

[ m o. AŠ atidžiai studljivau ir tirinejau tas se- 
1 nas, chroniškas, giliai jsisčdusiaS ligas, taip 

sunkiai gydomas ir apie kurias kiti daktarai 
, taip mažai žino. AB noriu, kad kiekvienas 
. sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris 
I savo negales man atneštų. Aš jiems teisin- 
'gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu 
ir geradariu, Parsisiųsdinkite mano Dykai 

ĮDuodamą Knygų ir skaitykite mano pra
nešima vilties.

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? f

GARSAS KEPTUVE
Kepa geriausią duoną iš 
Cystų ruginių miltų. 
Teipat mes kepame ge- 
jiausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poki- 
liams

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

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

Dyspepsija ir Nevirinimas, Jaknu Negales, Tulžingu 
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (hcmoroidai), 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Tamistos 
namuose už labai maža užmokestį.

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

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

Parsisiųsdinkite kopiją tos knygos šiandien. Joje pasa
kyti aiškus faktai aiškiojo, paprastoje kalboje. Ji yra 
sandeliu žinijos ir užtūri tokias informacijas ir patarimus, 
kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti— 
ypač svarbi tiems, kurie ketina apsivesti. Jeigu• norite 
žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jūsų senų laikų sval- 
kata,. stiprybė ir gyvingumas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti 
šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias 
negales. Nusiųskite mums pinigų—siųskite tiktai savo, 
vardą ir adresą aiškiai parašytą ant dykai duodamos knygos* 
kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtu^ 

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

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS

< \

Valstija
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J. A. Kuka*

reikia

“Tiktai galutinas persi- 2

10

11

12

atsisakyti to-

Nieko panašaus.

■Ml

Pinigus siųskite šitokiu adresu:

$1.00 ANT

savaites

Naujausio* mados dideliame 
pasirinkime, Lengviausios isly- 
jos. Taipgi parduodame pijanus.

Moline. III. 
>:rm>

I

I
i

Iždo
III.

III.!

ILL.

III.

III.
III.

St.

St.

St.

SK.

RMMM

854—«th str.. 
Molina, III.

A. C. W. of A. LIETUVIŲ 218 
BALTIMORE, M D.

Pirmininkas K. Matuliauskas,

Ill.
kas trečią

TEISYBES MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĘ MOLINĘ ILL, 

Valdybos adresai:/
Prezidentas F AkatpHs. 1880 11 ava.

L K. Moline.^ III.
Vice proz. M Dacl
iiii

'vt
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lų ministeris TerešČenko iš^f Iurgtojas Alex vitun* 
siuntinėjo talkininkams tele
gramas, kad Rusija išvien 
su jais kariaus iki pabaigos, 
išvien eis už kapitalistų rei
kalus! O juk TerešČenko ne 
savo vardu, kaipo atskira y- 
pata, siuntinėjo tas telegra
mas, bet visos ministerijos 

. . vardu. Vadinasi, visi mi- 
Kodėl jie persekioja- 'nigteriai tam pritarė. Gal 

organą mi, šnipais.vadinami ir net įas jų pritarimas ir privedė

Apie Rusijos Social 
demokratus bolševikus

Ilgą laiką aš troškau nors [smerkiami kairieji socialis- 
viena akia pamatyti taip va- tai ? 
dinamą Lenino 
“Pravdą”. 
laiku netik Amerikos kapi- štai ve kur šuo pakastas, 
talistų geltonoji spauda vi- kurio mūsų tūli draugai ne-1 
saip Leniną ir jo šalininkus mato ar nenori matyti, 
šmeižė, bet jau tą spaudą 
pradėjo sekti ir mūsų tūli

Mat, pastaruoju areštuojami?
Štai ve kur šuo pakastas,

prie rezignacijos.
Argi ne juokinga, kad ca

ras su talkininkais padarė 
! sutartį, o dabartinė valdžia 

Toj pačioj “Pravdoj”, tik pagal tą jo sutartį kariau- 
. kitame numery, telpa gana ja? Vadinasi, ji eina caro 

sociahstiški laikraščiai, ypa- ilgas straipsnis, užvardintas keliais? O gal caras buvo 
tingai Keleivis . Jis gau- “Kokia buvo ir kokia turi ant tiek demokratiškas, kad---  ------------------------,,

'geras sutartis padarė? Jei
gu taip, tai kam jį, vargšą 
laikyti po areštu, tuomet ge-

I ...“Męs iškovojome laisvę rjau priimti į dabartinę mi- 
- žodžio, spaudos ir susirinki-'nisteriją? 

mų, bet mūsų demokratija <~ 
nežino tų sutarčių, kurias (jį socialistai išeina 
padarė carizmas su svetimo-, kiais

do iš buržuazinių laikraščių 
“faktus” apie Leniną ir jo 
šalininkus, talpina juos ir kas sakoma: 
dar savo trigrašį prideda. Į

Jau kelis sykius man pri
siėjo pasakyti, kad męs, A- 
merikoj gyvendami, negali
me būti teisėjais dėl Euro
pos draugų, nes nežinome, 
kas ten dedasi. Žinias gi 
gauname tik kapitalistiškas. 
Bet mūsų draugai, ypatin
gai iš dešiniojo sparno, taip 
yra drąsus, kad dėl jų vis
kas aišku, viskas supranta
ma ir viskas jiems žinoma.

Šiomis dienomis man pa
vyko gauti čielas glėbys 
Darbininkų ir Kareivių At- nė valdžia nepertraukia tos'pasakyti teisybę ir pritart 
stovų Tarybos organo “Iz-'tamsios politikos. Ji irgi va-1 
viestija”. Peržiūrėjau visus ro tą pačią paskolų politiką, 
numerius ir nieko panašaus tą patį dauginimą popieri- 
neradau apie Leniną ir jo nių pinigų ir tam panašiai... 
pasekėjus, ką apie juos rašė 
kapitalistų laikraščiai.

Bet štai ir Lenino organas'dos sieks apie 31 miliardą 
“Pravda”, ta pati “Pravda”, rublių. Jeigu dabartinė ka- 
kuri, anot kapitalistų spau- re užsibaigtų ir tai jos lik- 
dos, leidžiama už Vokietijos ^įdavimui dar išeitų ne vie- 
pinigus, nes Leninas, girdi, na dešimtine miliardų rub- 
vokiečių šnipas. Ir, ar ži- lių. Apart to, žmonijoj yra 
note, kas toje “Pravdoje”.paskleista virš dešimties mi- 
rašoma? Aš manau, kad liardų rublių popierinių pi- 
nusistebėsite. Štai, jums iš-’nigų, kurie skaitosi irgi sa- 
trauka iš to “baubo”, kurio vo rūšies paskola nuo žmo- 
jūs taip bijotės:

“Karė tęsiasi. __—v x
Rusijos Revoliucija jos ne- (trims metams karės, Rusijos 
pertraukė. Ir niekas nesi-(sk°Jos sieks mažiausia 55 
stengia save pertikrinti,kad miliardus rublių.

A ’ 1 ‘ v * “Dabar kįla klausimas,kas

būti Rusijos finansinė poli- Į 
tika”. Tame straipsny ve

Suprantama, jeigu kairie- 
. su to- 

, j šauksmais, griežtai 
mis valstybėmis. Carizmas reikalauja pertraukti cariz- 
puolė, bet_dabartinė valdžia mo politiką, tai buržuazijai 
nepaskelbė savo programo įas labai nemalonu ir ji viso- 
svetimos. politikos, surištos kiais būdais stengiasi kai
šu kare ir abelnai. riuosius niekinti ir net vo-su kare ir abelnai.

“Karė ir carizmo finansi-j kiečių šnipais vadinti.
nė politika privedė visą šalį i
prie bankrūto ir prie di- j tarime vamzm seKa carizmo 
džiausio vargo darbininkus politiką, o tas aišku, kad ji 
ir valstiečius, bet ir dabarti- seka, tai nenoromis

j Geriau sakant, jeigu da-^ 
prie di- bartinė valdžia seka carizmo

didžiumiečiams.
švenčioniškis.

“Sukakus trims metams 
karės, visos kariškos išlai-

DRAUGIJOS, KURIOS 
TURI “LAISVĘ” 

ORGANU.

nių, tik, suprantama, prie- 
Didžioji /artine. Ir taip pasibaigus

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

Pirmininkas P. Kardokas, 
122 Court St. 

Pirmininko pagelbininkas S. Morkis, 
255 Bond St. 

Nutarimų Raštininkas S. J. Liutkus, 
249 Pine St.

Turtų raštininkas J. Kentrus, 
Ui Pine 

Iždininkas J. Juozapaitis, 
234 Clark 

Iždo globėjai: V. Budriukė, 
108 Inslee

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

129 Pine St. 
visokiais reikalais kreipkitės pas 
mane.

St.

PI.

PI.

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

6'<’6 Church st Easton, P* 
K.asieriU8 F Vituns

330 Taylor AIL. Phillipsburgh,NJ 
Kaso* globėjai:
A. Biga, 1021 Elm St., Easton, P» 
A Meškauskas, 1222 Pin® L East®* 
Maršalka J. Garni*,

634 Ferry Str. East®a, Pa 
daršalka P Urbienė

676 Church st. Easton, Pa 
Susirinkimai atsibuna kaa pirmą 

’čtnyčią kiekyj eno mėnesi® S vai 
rakare, Anglų socialistų svetala. 41* 
Northampton 8t Easton, Pa

LIET. SUNŲ IR DUKTERŲ DRAU
GYSTĘ ROCKFORD, ILL.

Viršininkų adresai: 
Pirmininkas F. Raškevičia, 

1012 So. Main It*. 
Vic® pirmininkas A Šimonis,

517 Michigan Av®. 
Protokolų raštininką* O. Užbalinti,

622 Hulin St.
Finansų raštininkas P. G. Aleksy®®* 

1516 — 14th Ava.
Iždininką* S. B u z in skis, 

721 Lincoln ava.
Kaso* globėjai:
St Vazenas 1529 —10th Btr.
P Kutra, P O Box 80.
Maršalka P. Vaitkus, ill Wall st. 
Organo prižiūrėtojas:
J Rumia 1017 So. 3rd Str.

Susirinkimas atsibuna pirmą a®dll- 
dlenį, kiekvieno mėnealo. 1010 I®. 
Main St.. 1 vai. po pietų.

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
Valdybos adresai, Racine, VVis.

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

Vice Pirmininkas M. Kaupas,
1242 State Sreet 

Raštininkas A. Vegela,
237 Lafayette Av®. 

Turtų Sekr. S. Gelumbauskas,
920 Jackson St. 

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

Iždo Globėjai A. Pukteris,
444 Park View 

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

kas trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio Winter Hall, 412—6-th St., Raci
ne, Wia.

DRAUGIJA SUNŲ IK DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininkas K. Jankauskas,
E.U. Box 749, Melrose Park,111. 

l’ageibinnikas b. Kimša,
P. O. Box 349, Melrose Park, 111. 

i’roiokoių raštininkas ir organo pri
žiūrėtojas A. btarevičia, Box 1130, 

Melrose Park, 111. 
Fin. Raštininkas W. btrumilla,

1314 So. 5Uth Ave., Cicero,III. 
Iždininkas F. Lapinski,

U. Box Huy, Meirose Varių Ui.
Globėjai; W. Janėnas,

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

Maršalka A. Plėštis,
P. U. Box 6 <5, Melrose Park, 

Susirinkimai avsibuna
savaitę kiekvieno mėnesio Frank and 
James svetainėj, 23-cia Ave. ir Lake į 
gatve, apie 1-nią vai. po pietų.

12201 — 7th ave. Moline, ui 
Finansų sekretorių.' W Vansevich 

436 — 4th Moline III 
iždininką* K Juška 32? —4tb avė 

Molino D
Maršalka F Barauskai

1220) — 7th Avp„
TM t‘-te rinkim

n^lėldirnį kiekvieno mėnesio Turner 
Hall ^votainėj, 14th St ir 6t,b Avė.. 
Moline 111

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGYSTE CICERO, ILL.

Preziflentas Ka»ip. Adomaitis, 
1412 So. 49th Avė.

Prezidento Pagelb. J. Takazauskas, 
1402 So. 48th Ct.

Protokolų Rašt. J. Kuzmickas, 
1312 So. 48th Ct.

Turtų Raštininkas V. Shileikas, 
1409 So. 49th Avė.

Iždininkas Mrs. M. Bartkienė, 
1500 So. 48th Ct.

Organo Užžiurėtojas A. B. Liutkus, 
1347 So. 48th Ct. j

Susirinkimai atsibuna kas paskuti- ■ 
nį Panedėlį kiekvieno mėnesio J. 
Naffo svetainėj, 1500 So. 49th Avė., 
Cicero, III, 2.vai. po pietų.

NAUJA KNYGA
Kas tai yra religija?

Įtalpa: Kas tai yra religija, Teolo
gija ir dora, Bažnyčia ir Valstybė, 
Dabartinis dalykų Stovis ir stengima
sis atskirti bažnyčią nuo valstybės, 
Apie maldą, Kalėdos, Velykos, Apie 
vėlę ir apie Dievą, Rojus, Pragaras, 
Kaip atsirado dievai, Kaip šėtonas 
ant žemės viešpatavo, Raganos, Re
ligija ir ligos, Krikščionybė ir karė, 
Biblija ir pasaulis, Nauja Rusija. 
Knygos vertės nereikia aiškinti, pati 
įtalpa apie ją kalba. Kiekvienas joje 
atras tą, ko nesitikėjo, ypač apie ka
rę. Kaina $2.00, drūčiai apdaryta 
$2.50. Norint gauti atsakymą ar ka- 
taliogą, reikia už .2 centu štampą pri
dėt.

F. MILAŠAUSKAS
13 Atlantic St., So. Boston, Mass.

(59—6G)

Tel. 2372 Greenpofnt.

Fornišiai

Per skausmą 
į kovą— 

per kovą į 
laisve!

O 
t

■
J®

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

skaitykite ir platinkite

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

GADYNĖ” yra storas, didelio forma- 
puslapių žprnalas, spausdinamas ant 
popieros ir dailiai techniškai apdirbtas.
GADYNĖ” turi skyrius iš visų svar- 
mokslo šakų; gvildena visuomenės

“NAUJOJI
to, 64
puikios

“NAUJOJI
biausių
klausimus ir plačiai aiškina socializmo mokslo 
teorijas.

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

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

“NAUJOJI
229 N. 6th Street,

GADYNE”
Philadelphia, Pa.

LIETUVIŠKA APTIEKA
Šiuotni pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų šiam 

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. 2) ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 3) Tikrai lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c 
4) ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) 
ĮVAIRUS VAISTAI DĖL ATAUGINIMO PLAUKŲ IR TONIC’AS. 
G) KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfu- 
mos ir visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas 
dėl vidurių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų 
aptiekose kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame at
silankyti. Visas persiuntimo lėšas apmokam męs. Siunčiant laiškus, 
galima siųsti pinigais arba stampomis.

I. SHAPIRO, Lietuviškas Aptiekorius 
410 So. 2nd Street, kampas UUnion Avė.

Skyrius: 745 Driggs Ave., kampas 2nd St., Brooklyn, N. N,

ar po rytoj užsi-
Karė turės tęstis, tas skolas turės išmokėti? 

nes vokiečių armija nepase-įJuk dar prieš karę, 1913 m. 
kė Rusijos armijos pėdomis vienas penkdalis visų valsty- 
Y dar lenkia savo sprandą bes įplaukų ėjo tik nuošim- 
nrieš imperatorių, kuris 
>okšta pelno ant mirties 
lauko.

“Kada armija stovi prie-pimas ir kapitalistų turtų 
šais armiją, nesąmoningiau-, augimas. Taipgi nurodoma, 
šia būtų politika ta, kuri pa--kaip tas viskas atsiliepia ant 
sakytų, kad viena tų armijų darbininkų ir valstiečių. Pa- 
padėtų ginklus, apleistų sa- galios yra pasakyta: 
vo pozicijas ir keliautų na- “Tiktai galutinas persi
mo. Tokia politika būtų neįkyrimas su carizmo finan- 
taikos politika, bet vergijos '.sine politika ir uždėjimas vi- 
politika, kurią laisva žmo- sosmokesčiųnaštosanttur- 
nija su pasipiktinimu atmes-(tingųjų pečių, — buržuazi- 
tų. Ne, mūsų armija tvirtai 
'stovės ant savo vietos, ant 
kulkos, — atsakys kulka,ant 
šrapnelio, — šrapneliu.

“Revoliucijinis kareivis ir 
aficieris, nuvertęs carizmą,'popierinių pinigų, kaip(kad 
neapleis savo apkasu bei (dabar daro mūsų valdžia, tę- 
tranšėjų, kad jas atidavus sdama carizmo politiką, bet 
vokiečių arba austrų karei- į ™ikia padengti, visas išlai- 
viui ir aficieriui, kurie darbas iš buržuazijos ir dvar- 
nesurado vyriškumo, kad ponių fondų, kurie juos prie 
nuvertus ir savo valdoną, senosios tvarkos susikrovė. 
Męs negalime daleisti jokios' “Demokratija, priešaky su 
dezorganizacijos mūsų revo- proletariato klesa, griežtai 
liucijinėj armijoj! Karė tu-'reikalauja, kad kogreičiau- 
ri būti užbaigta organizuo- sja būtų ^pertraukta carizmo 
tai, sutartimi tarpe pasiliuo- finansinė politika, o pasta- 
savusių žmonių, bet ne nusi- tyta demokratinė”.
leidimu kaimynui — užka
riautojui ir imperialistui”.

Na, ką sakysite? Ar Ru-

ji rytoj 
baigs...

čių išmokėjimui...’”
Toliaus tame straipsny 

nurodoma rublio vertės puo-

jos ir dvarponių, galės 
išgelbėti iš tos bedugnės,ku
rioje dabar randasi biednų- 
jų klesa.

“Neleisti naujus miliardus

APLA. DR-JOS CENTRO VALDY
BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI:
Centro pirminink. J. M. Maskeliūnas, 

2025 Colwell st., Pittsburgh, Pa. 
Pirmininko pagelb.

1421 Fayette st. Pittsburgh, Pa. 
Centro sekretorius J. B. Miskevičia, 
2135 Sarah Str. 8 8, Pittsburgh, Pa. 
lentro Iždininkas K. Varašis, 

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

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

Pittsburgh, Pa. 
Fa Piki ris. 1331 Penn Avė.

Pittsburgh, Pa.
Kuopų sekretorių adresai: 
1-mos kuopos sekr. A Bartkus, 
1323 Carsell st, N S. Pittsburgh, 

kuopos P Samulionis
P O Box 63, McKees Kocks, 

kp. John Swipas, No. 11, Welder st.
Glendale. Carnegie, Pa. 

kp, Fran. Pikszriu* 1331 Penne av®. 
Pittsburgh, Pa. 

kp, J W. Brazauskas,
P O. Box 154, Cuddy, Pa. 

kp. A Žvirblis, 2228 Forbes str, 
Pittsburgh, Pa. 

kp A Paliucis. 2123 Wrights st. SS. 
Pittsburgh, Pa.

kp, A Budzinauskas,
P O. Box 312, Creighton, P«~ 

kp. John Shopis, 713 McKean av®, 
Donora, Pa* 

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

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

Millsboro, P*«

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTfe*»Ų 
DRAUGYSTĘ WAUKEGAN, 
Pirmininkas A. F. Sabeckis, 

802 — 8st St, 
Vic* pirmininkas K. Dimža, 

812 — 8th Str. 
Užrašų rašų B. Masiliūnas 

922 —10th Str.
Finansų rast. J. Waicis,

1320 Lincoln st., Waakegaa, 
Kasteriu* M. Kairaitis,

166—10th Str. North Chlcag*, 
Kasos Glob. M Rėki*,

1548 Sheridan Read N. Chlcag®, 
Kasos Glob. R. Rulevič®,

loov o. j season st. WauKegan, 
Maršalas K. N a vic kis,

1420 So. Victoria st. Waukegan, 
Pagelbininkas J. Wardauskas,

1448 Jackson st. Waukegan, Ill. 
Susirinkimai atsibuna kas trečia 

nedšlia kiekvieno mėnesi® 3 vai. p® 
pietų Liuosybėa svetainėj, 801—8tfa 
St., A bheridan Rd. Waukegaa, Ill.

ui. į 
m.’

Pristatom | namus Ir toli
mas apielinkes, Jersey New 
York, Central Broklyn, M*s- 
peth, ir tt

MACYS & MARCIN 
FURNITURE CO
198-200 GRAND STREET

Tarpe Drigg* ir Bedford sve’s.
Brooklyn, N. Y.

Vincas J. Daunora
---------------------- APTIEKORIUS i----------------------

APTIEKA
4/ETUVIS PAS LIETUVI

Pa,

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, ku- 

gaus knygų už 50 c.

Ot čia ir yra dabartinei 
valdžiai peilis po kaklu, kurį 
stato kairieji socialistai. Va- 

sijos didžiumiečiai, taip ra- dinasi, pertraukti carizmo 
•Irdami, nori Rusiją parduo- finansinę politiką su talki- 
ti vokiečiams? Ar jie sau- ninkais, — atsisakyti to
kia armiją iš tranšėjų, liepia ’liaus karę vesti už kapitalis- 
mesti ginklus ir eiti namo? tų reikalus. O kaip čia ga- 
Nieko panašaus. Įima tą padaryti? Kaip ga-

O jeigu nieko nėra pana- Įima atsisakyti, kuomet dar

LAISVES SUNŲ DRAUGYSTĘ 
MAEANOY CITY, PA.

Valdybos adresai:
Pirmininkas P. Ysoda

534 E. Mahanoy Av*.
Pirmininko pagelb. J. Kovas

1227 E. Pin® St
Protokolų raštininkas A. Ramauckas, 

1025 East Pino Str.
Finansų raštinin. P. Petčiulis, 

1227 East Pino Str.
Iždo t rus tisai: A Račkauskas, 89 10th

St, J. Baukus, 1121 E. Mahanoy 
avė., J. Mickūnas, 819 E. Pin* St 

Maršalka L. Andriuškevičius
802 E Market

515 W. Pino Str.
Susirinkimai atsibuna paskutini pa

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

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

Pirmininkė V. Ivaiiauskiutė.
1452 East 33rd St.

Vice Pirmininkas J. Katkauskas, 
5823 Superior Avenue 

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

Fin. Raštininkas Antanas Banialis, 
1449 East 24th 

Kasieriua M. Lavinskas,
8120 Cory 

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

V. Kvedaravičius
1543 Oregon Ave.

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

Knygius Pranas Tumosas,
3570 E. 72nd

St

JETUVIŲ PAŠELPINfiS DR-STtS 
“LAISVfi”. EASTON, PA. 

Virlinlakų adresai 
Prezidentas 8t Meieen

i <84 Ferry *t Eastaa. Pa 
7ice prez S Masiulevičien*

320 So liet St Easton, P».

o 1 
637 W. Lombard St. 

Pirmininko Pagelb. A. Rulis, 
735J W. Saratoga St. 

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

Finansų Sekrct. John L Denkevicz, 
108 Fair Oaks Ave., Hamilton, Md. 
Iždininkas A. Pilipauskas,

614 So. Paca St.

ris . __
Kas iš neskaitančių dar prisius už 
’’Keleivį” $1,75 gaus knygų už 50 c; 
senas skaitytojas gaus knygų už 25c, 
Kas prisius už “Kovą” $2,00, gaus 
knygų už 75 c, kas prisius už “Kar
dą” $1.00, tas gaus knygų už 35 c. 
senas skaitytojas už 25 c, Kas užsi
rašys “Naująją Gadynę”, kaina me
tams $1.50^ Tas gaus knygų už 50 c.

,Kas užsirašys “Naujienas” ant 
metų ir prisius $5.00, gaus dovanų 
“Keleivį” ant metų arba knygų už 
$1.50, senas skaitytojas gaus dovanų 
‘Kardą” ant metų, Kas prisius $1.00 
už ’’Moterų Balsą”, gaus knygų už 
25c, Rašydami pažymėkit, ar esat® 
cnas, ar naujas skaitytojas.

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

Pinigus siųskit šiuo adresu:
J. POCIUS,

2370 Margaret St, Philadelphia, Pa.

Gauk šiuos
Muzikos Veikalus.

’*Birate” — Birutės arija —80c. 
’’Vestuvės” — Jaunosios arija 85t 
“Kregždelė” — duettas — 80e. 
“Egle” (žalčių karalienė), žalčio.

ir Gulbė-Dievaičio duettas —75® 
’’Muzikos Žodynėlis” — 25c.

į-229 Bedford. Ave.
-..KAMPAS- NORTH GATVĖS

Brooklyn. New Yoilky.f,
* >»*- - —«-- - v——  ....

VISUOMET PIRKIT

ČEVERYKUS
Naujausios mados 

PAS

J. MARTINAITI
157 GRAND ST.

BROOKLYN, N.Y.



PIRMIAU DABAR

IXJXOL.

Tel. Orchard 3716

KAIRUKSriSMIK

po vadovyste artisto

A. VITKAUSKO

KANCIKR1U?JOKŪBAS

nesutikimai su 
- kad šaukimas 
nes jis gavęs

naujus 
sakant 

gerai

V. VAIVADAS
PUIKI UŽEIGA

Kiekvieną 
Pakelevingą 
Priimam 
Gražiausiai 
Ir visada.

Tikra 
Lietuviška 
Užeiga

KABARETĄ 
PIKNIKE.

tesu: x 
U KATKUS

•r. Richterie
PAIN 

EXPELLEE

Vitkausko
— piknike.

Krautuvė atvira nuo 7 IS ryt* Dr 
12 vidurnakčio. ,

Toliau gyvenantieji galit kntlptii 
laišku šiuo

DU OFISAlt

189 Grand St.
prieš Comedy teak

307 Bedford Ave.
tarpe So. 1 ir 2 St.

Brooklyno Lietuviams!
Pirmas Brooklyno

LIETUVIS

Jamaica ave, & Willow St.
Richmond Hill, L.I.

mta teisjM 
i turi 30 i 
i, kad mu

TAIK-EXPELLEffl fir<UJhiOtf I 
49%ALCOHOL1 
FMBICHTmCo k liSMnVe — 

T.NtWYORV/T

CAFE. Pa
kelei vingua 

priimam ko- 
■ogražiaa- 
sia Ir visa
dos teisin
ga rodą.

74—80 Walk 
ington St., 
New York

—7th Ave.
New York C>

Karai ir eleveitoriai daveža: nuo Wf- 
lilamabuVR' tilto, Broadway elevetto- 
riai Jamaica ave. Cypreas Hill; nuo 
seno tilto, Myrtla ave. su permaina 
apt Jamaica ave. karo; kuris daveža 
iki parko; Iš So. Brooklyno 5th ave. 
eleveiteris su permaina — Chamber St.

Programas bus labai jdo 
mus; kas atsilankis,— 

bus užganėdintas.

Greenpoint
SENIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

Reikalinga merginu prie siuy’mo mo 
terišky dr< siųi mokančiu ar norinčiy mo 
kintis. Mokestis gera. A tsišaukit tu 
jau. 174 Broadway, Brooklyn, 2-ros lu 
bos. (63 -64)

Kontraktorius
Padarome visokį darbą prie nauji 
namų statymo ir senų pataisymo. Is 
pentinu namus iš lauko, taipgi ir vi 
daus.popieruoju, pleisteruoju ir ei 
mautuoju. Reikale kreipkitės ypattt 
kai ar laišku šiuo adresu:
46 Power St. arba j gyvenimo vietą
431 RODNEY ST., Brooklyn. N. 3

K J. VASILIAUSKAS

kandimo.
New Yorke mirė daktaras

Lietuviškas kabaretas 
piknike.

Primename gerb. publikai,

61 S. 2nd Street
BROOKLYN, N.

G LASKEVICIA
Geriausia Pirmeiviška Užeiga 

771 BANK ST. 
WATERBURY, CONN.

Tel. 964-3.

Dramatiškos Dailės
Draugija

Subatos vakare atsibus 
prakalbos ant kampo Grand 
ir Roebling gatvių. Rengia 
Moterų Liiga. Pradžia 8 v. 
vakare.

Kaip elgiasi komisijos?
New Yorke liiga apgyni

mui sąžiningų karės priešų 
gauna daugybę skundų, kad 
komisijos paliuosavimui ka
reivių elgiasi labai bjauriai 
ir neteisingai su sąžiningais 
karės priešais. Daugeliui 
neišduoda net blankų dėl pa
davimo prašymo, kad juos 
paliuosuotų Būna ir tokių 
atsitikimų, kad jaunus vai
kinus, prašančius paliuosa- 
vimo dėl įvairių priežasčių, 
stačiai veja laukan, vadfha 
vokiečių šnipais ir t. t. Buvo 
ir tokių atsitikimų, kad jau
nus vaikinus priėmė be jo
kios daktaro egzaminacijoš; 
priėmė ir tokius, kurie vos 
tik buvo išėję iš ligonbučio, 
džiovininkus ir t. t.

Ypatingai žiauriai elgiasi 
su sąžiningais karės prie
šais.

Nekuriuose boarduose el
giasi “geriau” negu Rusijoj. 
Pavyzdžiui, 157 boarde buvo 
toks atsitikimas: užėjo trįs 
jauni vaikinai, daktaras pa
žiūrėjo j juos ir pasakė, kad 
jie “netinka”. Vienas iš jų 
išeidamas per duris sako sa
vo draugui: “Juk aš visiškai 
neišrodau į džiovininką, vie
nok ir mane prie jų priskai
tė ir paliuosavo”.

Per pastaruoeiiiB 
10 metu mano prak
tikos. uš pasekmin
gai IScrydžiau dau
giau, kaip 10,060 li
goniu. ManoofUal 
prieinami darbinin
kams todėl, kad ne
eiliniai mokesčiai 
lengvus; kiekvienas 
turi proga sutaiayt 
savo dantis kogo- 
riauslai.

So. Bo.Ua, Mass. :2204 F.rb«

JOSEPH LIPMAN, M. L
Specialistas moterų ligų

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

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

.Nedeliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs ii: 

riame ir pasakome visas ligas ir p. 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusien 
ligoniams parūpiname vietą, kol g) 
dosi. Reikalui esant, kreipkitės, nų 
apžiūrėsime ir duosime prietelišk 
rodą. Patarnavimas visai pigus. N 
užmirškite mano antrašo.

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

arti 117th St..

priežastis — 
pačia1, o kiti,— 
į kariumenę, 
pakvietimą eiti pas daktarą.

Nędėlioj jiedu su pačia 
nuvažiavę į Great 
•Pati ten pasiliko, o 

jis sugrįžo ir nusižudė.

Atydai L. S. S. 19 kp. narių, buvo^
Ketverge, Aug. 9 d., 8 vai., Neck 

vakare po num. 308 So. 5th 
St., bus susirinkimas visų 
brenčiu S. P. 4 ir 14 A. D., 
kur bus nominuota kandida
tai ant assemblymanų ir al- 
dermanų. Būkite visi.

Rpikalintra vyrų mokintu ReiKdUUgd barbeno Amato. 
a Darbą gausi visada. Reika- 

JųZ lauk informscijų.
jfVWL Nossokoff’s International 

Barber School, 1202 Petin 
Ave., Philadelphia, Pa.

PARSIDUOpA Gro^ernė ir Ken- 
džių štoras, geroj vietoj, lietuvių ir 
lenkų apgyventoj, biznis išdirbtas. 
Galima pirkti su lyaperte arba be 
prapertės. Pardavimo priežastis—ne- 
sveikata. Atsišaukit šiuo adresu:

Mrs. S. Kandret,
94 Long Ave., Lyons Farms, N. J.

J. A. KATKUS
karštu vandeniu. ■ Užlaikau visokių knygų ir kitokią 

Galima gauti pirkti visur 
leidžiamus, laikraščius

PATARIMAS NELAIMINGOMS SESE
RIMS.

Ar nori žinoti (visai dykai) sekretą, 
kaip atpratinti vyrą nuo girtuokliavimo? 
Per mano patarimą liko šimtai laimingų 
seserų. Būsi laiminga, jeigu imsi mano 
patarimą. Rašyk tuojaus, kad pasivėlinus 
nesigailėtum.

UNIVERSAL SALES HOUSE.
205 E. 14th St., New York City.

(menas tėmykite apskelbi- 
,me.
I Nepamirškite visi atsilan- 
.kyti, nes sutiksime publiką 
iš Bostono, Waterburio, 
Bridgeporto ir kitų aplinki
nių miestų.

Vaikai padegė mergaitę.
New Yorke gatve ėjo 13 

metų amžiaus mergaitė 
Margaretta Morton ir susi
tiko būrį vaikų. Vienas tų 
vaikų uždegė laikraštinę po- 
pierą ir užmetė ant mergai
tės. Pastarosios staiga už
sidegė drabužiai. Vaikai pa
bėgo. Mergaitė tapo nuga
benta į ligonbutį ir randasi Parke, Jamaica Ave. Smulk 
prie mirties.

Reikalinga mokančių ope- 
reitorių vyrų ar moterų 
prie ’siuvimo šilkinių veis- 
čių. Gera mokestis.
225 So. 1st St., Brookly,N.Y.

(63—64)

Lietuvių Darbininkų Progresyviškas Kliubas, 
Elizabeth, N. J., rengia

SMAGIAUSI PASILINKSMINIMA-PIKNIKA!
Nedėlioj, 12 Rugpjūčio-August, 1917, 9 vai. rj te

Orchard Grove Parke,
Morning star Road ir Richmond Ave., Staton Island, N.Y.

ant kokio tik nori instrumento, arba 
dainavimo $1.50 parduodu tik už $1, 
Pasakyk draugams ir pažįstamiems 
Adresokit G. A. Baronas, P. O. Box 
G. D. McKees Rocksj/’ Pa.

TIKRA IR TEISINGA 
LIETUVIŠKA 

APTIEKA
Sutaisau receptus tikrai, są

žiniškai, su didžiausia atyda, 
nežiūrint iš kur jie būtų gauti. 
Patarimus duodu visiem ypatiš- 
kai ir per laiškus dovanai. Gy
duoles siunčiu į visus kraštus 
Amerikos, kas tik kokių parei
kalauja, ir kokios tik yra var
tojamos. Ypatingai užlaikau 
visokių VAISTŲ NUU PLAU
KŲ SLINKIMO, PLEISKANŲ 
IR TT„ NUO PLAUČIŲ, REU
MATIZMO, KOSULIO, NUO 
PERŠALIMO, NUO SILPNU
MO ŠIRDIES IR TT.
Kreipkitės prie manęs, o aš už- 
tikrinu, jog būsite užganėdin-

NUSTOS GALVOS SKAUD&JIMAS, 
JEIGU NEŠIOSI AKINIUS.

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

Išegzaminuok savo akis.
DR. M. FREEMAN ...
(Akių specialistas) 

Atsiminkit numerį: 611 Grand SL, 
tarpe Lorimer ir Leonard St.,

Brooklyn, N. Y.
Įsteigta nuo 1902 m.

A. SHRUPSKI
Pas mus galite gauti ska 

niauto alaus, puikios degtinei 
ir skanaus vyno. Patamavi 
m as puikiausias, ateikite, o per1 
sinkrinsite.

JOHN KITLBOK
CAFE

Didelis hotelis, gera 
• • -• > užganėdinti, 

pakeleivingiems, kambariai į-
isyti pagal nauja madą. .Visi

“ANKOR” 
nuo Reuma 

tizmo, susttr, 
gimo sąna 

riuose ir raw 
menyse.
Tikrasis pa» 

siduoda pake 
lyje Šičia n* 
pieštame. Ai 
nešk visus ps 
kelius, kuri< 
nebus užp*- 
četyti su 
“ANCHOR” 
35 ir 65 centu 
aptiekose ir 
tiesiog nu*

F. AD. 
RICHTER 1

Atydai šaukiamų kariu- 
menėn.

Teko patirti, kad yra to
kių tarpe lietuvių, kurių nu
meriai ištraukti ir jie’ jau 
buvo pas daktarą ant egza
mino, sako, kad mums nerei
kia paduoti prašymų dėl pa- 
liuosavimo, nes męs neturi
me jokių šios šalies popierų, 
o tokių valdžia neima.

Kurie taip mano, labai 
klysta. Jeigu kuris buvo pa
šauktas pas daktarą, jis tuo
jaus privalo paduoti prašy
mą, kad jį paliuosuotų, nes 
kitaip bus priimtas į kariu
menę, nepaisant į tai, kad ir 
neturi jokių šios šalies po
pierų. Valdžia neima nepi- 
liečių tik tuomet, kuomet jie 
pareikalauja paliuosavimo, 
bet jeigu jie nieko nesako, 
juos ima, kaipo liuosnorius. 
Vadinasi, visi nepiliečiai,ku
riuos daktarai pripažino 
sveikais ir nepaduos prašy
mų, kad juos paliuosuotų, 
bus paimti, kaipo liuosno- 
riai.

IŠRADĖJAI
JEIGU NORITE GAUT PATENTĄ SAVO IŠRADIMUI 

TRUMPAM LAIKE IR JI 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 Ww ington’e, kur yra Depart- 
mentas Patentavimo.

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

Philadelphfjos specialistas vyru moterų 
DR. WASSERMAN
PLAUČIŲ, ŠIRDIES, VIDURIŲ LIGAS, REUMATIZMĄ, 
SLAPTAS LIGAS IR {VAIRIAS KRAUJO) LIGAS. IŠGYDO 
TRUMPAM LAIKE, TAIP KAD NEREIKALAUJATE PER- 
TRAUKT SAVO DARBO. GIMDOS LIGAS GYDO BE OPE
RACIJOS.

Turiu naujausios mados mašinas dėl ištyrimo ligų . Taip
gi vartoju X-Ray mašiną, kuri reikalinga kiekvienam gydyto
jui. Už pirmą vizitą neskaitau nieko, kad persitikrinus ar 
galima išgydyt, jeigu negalima, tai neapsiimu.

DAKTARAS WASSERMAN
1335 arch st., Philadelphia, pa.
Ofiso valandos: nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro.

Nedeliomis nuo 10 ryto iki’ 2 vai. po pietų. Per pačtą ne
gydau. Galima nusikalbėti lietuviškai.

Waltz, Tw» Bt«|», 
Foxtrot, On* Step 
ir įvairus naujausias 
ma<io» šokiai moki 
narni, priraškai b 
rliasoje. Mokesti* 
nuo $5.00 iki $10.00 pagal mokiu. Bft. 
xykla atdara nuo 9 ryt* iki 11 v» 
vakaro, taipgi ir nedėiiotnls. Mokia, 
ua* balių šokiu* ir atag«'au» Klaar 
atsilankydama* informaciją.
THE STERN SCHOOL af DANOJ*

Broadway Broakly*. N

Brooklyn LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA.

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. 
Puikus steičius su naujaisiais įtaisy
mais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949—959 Willoughby Ave.
Tel. 3842 Stagg.

Gerbiamieji! Nepraleiskite šio ’ uikaus pasilinksminimo, nes tai 
proga pakvėpuoti tyru oru. L.D P. Kliubo < rkersta puikiai paskambins 
ant balalaikų. Bus skrajojanti krasa ir daug įvairiausių ž.isly. Bus šo
kiai prie geros muzikos.

Teipgi bus gardžių užkandžių jr įvairiu šaltų gėrynių.

Įžanga 35c. ypatai; su draugystėm 25c.
PASARGA: Važiuojant iš Newark, reikia imti Elizabeth karas, link 

Elizabeth Ferry, persikėlus reikta imti karas su transf* ru ant Bulis 
Head karo, Richmond ave.. tas priveža prie pat vietos, tik reikia 
konduktoriaus pasiklausti. Elizabethiečiams tinka tas pats karas. 
Iš New Yorko nuo South Ferry reikia imti Elizabeth Ferry karas su 
transferu ant Bulls Head.

Central Brooklyn.
Jau ne kartą “Laisvėj” 

buvo minėta, kad L. S. S. 83 
kuopai, puikiai sekasi, tai tas 

’ 1; dabar kuopa 
ariu, bet ma
jų kaip kurie 
tų toki konser-

Pa j ieškau šemetienės, se
niau gyveno po No. 564 Gra
ham Ave., Brooklyn, N. Y., 
bet dabar persikėlus nežinia 

8 d. liepos buvo piknikas ^ur: ^as žinotu malonėkite 
Lietuvių Kriaučių Neprigul- ^uoJau Pranešti šiuo adiesu. 
mingo Kliubo, kuriame daly-„/km700 žmonių -183 Roebling St.,B’klyn,N.Y. 

linksminosi. Į;---------- r—

liks VirsaUS NAUJA KNYGA mylėtojams mu- 
KliubaS ant I ir dainas lietuviškoj kalboj su- 

Į rinktos visokios notos (gaidos) iš ku- 
l rios gali išmokti notas be mokytojo

ANT PARDAVIMO.
Pajieškau kostumerių barberių ir 

noriu parduoti savo barzdaskutyklą. 
Kas norėtumėte pirkti, tai pasisku
binkite, nes labai gera proga. Biz
nis įdirbtas ir labai geroj vietoj. Pi
nigų ant nedėlios padaro po 70 ir 80 
dolerių. Yra 6 skutami krėslai ir 
vienas bolinis stalas, barbenai gali 
gerai išmokti bolėcna grajiti. Taipgi 
yra maudynė su 
Daug žmonių ateina maudyties. Vien daiktų 
tik iš maudynės galima padaryti po Amerikoje 
3 ir 4 dolerius ant dienos. Biznis taipgi ir juos užsiprenumeruoti, 
geras ir geroj vietoj, puikiai išdirba

’ tas, tik pasiski^binkit nupirkti. Rei
kalingas geras^ barberis. Gera mo- 
‘ "i.

i GALINIS ) D. VIDURIAIS*

JOHN KULBOK, Savininkai
291 Wythe Ave. cor. .m). 1-st 
St. BROOKLYN, N. Y.
Tel 279 Green point.

Dykai $12 22 vertes
Žodynas Anglų, Rusų, Francūzų ir 

Lotynų kalbų. 4,700 puslapių, 6,000 
spalvuotų iliustracijų, 4,000 Geogra
fiškų dalykų, 1,400 biografiškų. Nu
rodymai kaip ištarti. Męs prisiusi
me šitą žodyną dykai su 12 didelių 
katalogų įvairių firmų. Prisiųsk 98 
centus persiuntimo iškasčių.

LEWIS NELSON
B 187, BREMERTON, WASH.

542 E. 14 SI. .
cor. avi:

Sukatoj, August - Rugpjūčio 11, 1917 
Pradžia 3-Čią valandą po piety.

VirTiNFQ 7INIOQ kuopos susirinkimo, kuris 
YwllHED £HilVv« buvo 5 d. rugpjūčio. Tarp 

kitų įvairių svarstymų buvo 
paduota įnešimas, kad rei- 

■ kalinga parsišaukti kiek 
nors literatūros,nes ji mums 
labai reikalinga,kadangi da
bar labiau yra varžoma lai
svė žodžio ir kaip buvo paa

iškinta, kad L. S. S. IV Ra
jonas mano greitu laiku su
rengti agitacijos savaitę. O 

,męs literatūros beveik kaip 
ir neturime.

Bet viršminėti draugai 
tuojaus užprotestavo: girdi, 
kam čia tos literatūros?Kad 
męs gal turėsime svarbesnių 
reikalų, tai mums bus. pini
gai reikalingi, o su litera
tūra dar yra laiko. Žino
ma, pirmininkui paleidus 
nėr balsus, jie gavo viršų. 
Tas reiškia, šalin su litera
tūra. o męs pinigus taurinsi
me dėl kokių dar mums ne
žinomų svarbių reikalų.

1 Draugai, nemanykit, kad 
aš čia kalbu apie 
draugus, arba taip 
nesuprantančius dar 
dalyko. Visai ne, aš kalbu 
apie senus, kurie save vadi
na veikėjais ir ištikrųjų jie 
dali veikti, jeigu tik nors 
krislelis noro rastųsi pas 
juos, het jie į viską žiūri per 
pirštus.

Turbūt tie draugai, ma
nydami apie svarbesnius rei
kalus, užmiršta, kad litera
tūra mums yra svarbiausias 
reikalas, t. y., mūsų amuni
cija dėl užkariavimo pasau
lio, ypatingai dabartiniu lai
ku, kadangi toli gražu jau 
męs neturime laisvės žodžio 
ir susirinkimų.

Javonėlis.

vavo viršaus
Visi smagiai
Pelno kliubui

_ . .šimto dolerių.
Mirė daktaras nuo uodo į- toliaus mano rengti daugiau 

pasilinksminimų.
Sekr. J. Kriaučeliūnas.

F. KUDIRKA. . j 
Lietuvio Aptieka Ir Savininku I 
64 GRAND STREET, |

Brooklyn, N. Y. j

TRAUKIMAS BE SKAUSMO 
MANO SPECIALISKUS.

Auksinės kepuraitės—$5 ir augš. || Užpildymas auksu — $1 ir augS.
Tiltukai (Bridge teeth)—$1 ir ,, || Užpildymas sidabru—50c. ir M

KALBAME LIETUVIŽKAI IR LENKIŠKAI.

Nusižudė Antanas 
yA,Baliūnas.

Nedėlioję, ant School SU, kestisz 
usižudė Antanas Baliūnas. j

ŠOKIŲ MOKYKU
Jau 86 metai, kai> 
gyvuoja Prof. Štaru
Šokių Mokykla, 961 .
Broadway, kamp
Myrtla av*. iru*k

Įkandimo. Dvi savaiti tam 
atgali įkando uodas ir ta 
vieta ištino. Daktaras paė
mė ir pradraškė ištinusiąkjog šią subatą, Augusto 11 
vietą. Nuo. to . užsinuodijo d., Columbia Hall ant Park 
kraujas ir jis mirė. įL. Dram. Dail. Draugija na

------------- - ’vadovyste A. 
rengia kabaretą 
Programas susideda iš dau
gelio juokų, satyrų ir šiaip 
pasilinksminimų. Pradžia | 
šokių nuo 3 vai. d, progra
mas nuo 7 v. vak. Priduria
me, jog šis pasilinksminimas 
yra pirmas Lietuvių gyveni
me, taipgi rengiamas gra
žiausiame ir didžiausiame .

TEISINGIAUSIA UtEIG* 
M3 WYTHE AVE k««». N*. l*t »i 

.-įVe. BROOKLYN. NY, ■ ’ I 
, Pittebarih, p* jT*l*>he«* Gr**ap*mt Mil. j

Bo.Ua



