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“LAISVĖ” POPULIA- 
RIŠKIAUSIAS LAIK

RAŠTIS.

Paklausykite, ką rašo 
vienas “Kovos” kores
pondentas apie “Lais
vę:

“Didžiuma clevelan- 
diečių sako, kad po- 
puliariškiausias laik
raštis — tai “Laisvė”. 
Žmonės daugiausia ją 
myli.

Dėlko “Laisvę” 
žmonės taip pamėgo 
—daug reikėtų kalbė
ti. Pažymėsiu tik 
svarbesnius dalykus; 
išeina dusyk savaitėj; 
prieinamiausią kaina; 
paduoda daug įvairių 
žinių ir eilių bei poe- j) 
zijos. Didžiumos jį 
skaitytojų nuomonė: ( 
(priskaitant ir virš- ! 
minėtus nurodymus) 
įvairumas turinio, 
moterų skyrius, apy
sakos, juokų skyrius, 
istoriški raštai ir t. t.

Didžiumos socialis
tų ' nuomone: nors, 
kartais, įr galima pa
stebėt nepastovumą, 
vienok, palaiko-remia 
tarptautines soc. idė
jas”.
Draugai! Dabar, ka

da visuomenė pradeda 
suprast ir apvertint 
“Laisvę” — pradėkit vi
sais galimais būdais rū- 
pinties “Laisvės” reika
lais. Rašykitės bendro- 
vėn, gaukit naujų skai
tytojų, remkite popieros 
fondą.

Naikina
Carizmo

FARMERIAl NORI TAIKOS
- Tik Petro didžiojo pa-į 
; minklas paliktas. Mat, 

nors ir “despotas”, bet sykiu 
buvo ir reformatorius”. į

Protestuoja prieš naikini
mą paminklų ir žymesnieji 
rašė j ai.

Pasirodo čia žmonių ne
apsakomas kerštas prieš ca
rizmą, kuris per tris šimtus 
metų turėjo prispaudęs po 
savo letena visą Rsuijos 
žmoniją.

Ką mano Amerikos far- 
meriai apie karę? Ištikrųjų 
tai svarbus klausimas.

Oklahomos farmerių suki
limas prieš priverstiną ka
reiviavimą, aiškiai rodo,kad 
jie nenori karės. Kansas’o 
farmeriai visuomet stojo už 
taiką.

Tačiaus farmeriai neturi 
daug balso politikoj. Tiktai 
vieną valstiją farmeriam pa- fj 
sisekė užkariauti — būtent • 
North Dakota. Tenais jie į 
sutvėrė bepartyvę farmerių 
diigą ir išrinko savo guber- Į 
natorių, paėmė į savo ran- į 
kas legislatūrą, o dabar ne
seniai išrinko savo atstovą

■ Johną Baer.
Vos tik Baer atvyko kong- 

resan, tuojaus padarė “tru- 
Partijos suvažiavimui, buvo belio» Wiisonui ir j0 politi- 
nakeltas klausimas, ar siųs- ^ieriam. Jisai reikalauja, 
ti delegatus į tarptautinę so-,bac] x Amerika nevarinėtų 
cialistų konferenciją, kuri !S]apį0S politikos, bet atvirai 
šaukiama į Stockholmą. U^pasakytų savo Rayes tikslus, 
siuntimą balsavo delegatai,. jįsaį mano, kad tuomet tuoj 
atstovaujanti 1,845,000 na- bus galima susitaikint su 

—550,000 narių. Vokietija. 
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Jisai sakosi kovosiąs už 
spaudos ir žodžio liuosybę, 
________ _______ Jisai 
reikalauja turtų konscripci- 

jjos ir sako, kad už tuos tur
tus reikia vesti karę.

' Baer smarkiai užsipuola 
'ant Anglijos ir kaltina jos 
imperialistus.

Reikia pasakyti, kad pri
buvus kongresan Baer’ui 
taikos agitacija turės sustip
rėti.

Bepartyviškų farmerių li- 
iga (draugija) turi savo 
headquarters St. Paul,Minn. 
Sekančiais rinkimais ta 
draugija tikis užkariaut dar

ANGLIJOS DARBO PAR
TIJA STOJA Už SIUN

TIMĄ Į TARPTAU
TINĘ SOCIALISTŲ 
KONFERENCIJĄ.

Londonas, 10 d. rugpjūčio. į kongresą_
—Atsidarius Anglijos Ne- 
prigulmingos Darbininkų

rių ir pries —narių. Vokietija. 
Vadinasi arti dviejų milionų i - - -
organizuotų darbininkų pri-1 
taria tarptautinei socialistų dabar varžoma, 
konferencijai, kurios tikslas 
—kogreičiausias įvykdymas 
taikos. r - -

Suvažiavimas išleido ma
nifestą, kuriame nurodoma 
taikos išlygos. Tame mani
feste pasakyta: atbudavoji- 
mas Belgijos ir atlyginimas 
jai padarytų nuostolių, su
grąžinimas visų teritorijų ir 
provincijų, kurias teutonai 
yra užėmę nuo talkininkų, 

į sugrąžinimas Francijai El- 
;zaso ir Lotaringijos, sutei- 
Įkimas teisių pačioms tau- 
itoms spręsti apie savo liki-
mą, nesikišant teutonų vai- kelias valstijas.

Pėdsakas
džioms, paliuosavimas iš po Visoj North Dakotoj atsi- 
Turkijos • priespaudos visų būna farmerių mitingai ir 
tautų ir sutvėrimas tarptau- jie reikalauja taikos.
Įtinęs liigos, kuri ateity ne-, 
daleistų prie atsikartojimo 
karių, bei ginkluotų susirė
mimų.

| Manifestas užsibaigia šau-

NEUžSIGANeDINĘ po
litiškais EMIGRAN

TAIS.
RUSIJOJ VISKĄ NAIKI- kimu teutonų darbininkų Dauguma Rooto misijos
NA, KAS TIK PRIMENA

CARIZMĄ.
prisidėti prie bendro darbo narių baisiai neužsiganėdi- 
ir sykiu visiems veikti, kad nūs ant tų politiškų emi- 

Petrogradas. — Viskas, kogreičiausia įvykdžius tai-įgrantų, kurie iš Amerikos 
kas tik primena carizmą,vi- ką. [sugrįžta į Rusiją. Jie sako,
soj Rusijoj be jokio pasigai- Ar šiaip ar taip, bet Ang- kad tie emigrantai perstato 

lijos valdžia turės skaitytis tą šalį, kuri juos priglaudė ( 
su šiais nutarimais, nes juos juodžiausiomis spalvomis, 
išstatė ne atkiros ypatos,bet kad čia nėra laisvės, nėra 
minia, organizuota minia, žmoniškumo, visur viešpa- 
susidedanti iš dviejų milionų tauja vergija ir išnaudoji- 
rankpelnių.

soj Rusijoj be jokio pasigai
lėjimo naikinama. Visos 
gatvės, piečiai ir tam pana- 

' šiai, užvardyti carų arba ku
nigaikščių vardais, perkrikš- 
tinami kovotojų už laisvę 
vardais. Tankiai tokie 
krikštai būna gana juokingi. 
Pavyzdžiui, trumpas gatvės 
vardas “Nikolajevskaja”,pa
keičiamas sekančiu vardu: 
“Gatvė Amžinos Atminties 
Revoliucijos Aukoms”.

Daugely miestų gatvėms 
duota vardai žymesnių re
voliucionierių Geršuni, Sa- 

Į jsonovo, Kaliajevo ir kitų.
Net ir miestų vardus nori-

DIDELIS TRIUKŠMAS 
ANGLIJOJ.
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! UŽPUOLĖ ANT 
I. VV. W. UNIJOS 

OFISO.
Oakland, Cal., 11 

rugpjūčio. — Naci- 
' jnalė ■ valstijos 
gvardija užpuolė 
ant I. W. W. unijos 
headquarters, su 
naikino viską, kas 
tik vidury buvo, iš
metė ant gatvės 
knygas, visus re
kordus ir kitokius 
daiktus ir sudegino. 
Nors ten buvo poli
cijos ir ugniagesių, 

I vienok nei vieno už
puolikų nesuarešta-, 
vo. _ J

Londonas, 11 d. 
.rugpjūčio. — Flan
drijoj anglų kariu- 
menei sekasi. Da
bar vėl pavyko pra
laužti vokiečių 

, frontą ir pasistū
mėti ant 7 mylių 
p i r my n Westho vek 

. rajone.

Portland, Ore., 11 
d. rugpjūčio. — A. 
McDonald, I. W.W. 

, unijos kalbėtojas ir 
redaktorius Indus- 

I trial Workers of 
Seatltej už dalinimų 
literatūros tapo nu
baustas ant 60 die-

Valdžiai paskyrus maisto diktatorių, spekuliantai nusiminė, vienok tariasi dar nepasiduoti, nų į kalėjimą.REIKALAUJA PRAŠALINT WILSONA
Washingtonas, 11 d. rug

pjūčio .— Taikos šalininkai 
surengė viešą mitingą sena
to karinės komisijos svetai
nėj ir tame mitinge taikos 
šalininkas Frank Stefens a- 
kyvaizdoj daugybės senato
rių, kongresmanų ir kitų 
augštesnių valdininkų, pra
dėjo reikalauti, kad Su v. 
Valstijų prezidentas Wilso- 
nas tuoj aus būtų prašalin
tas nuo vietos ir patrauktas 
teisman už nuolatinį laužy
mą šalies konstitucijos. Kad 
apgynus pilietiškas teises,ji
sai patarė kongresui be jo- 
jkių pertraukų būti Wash-j

imas. Misijos nariai sako, 
kad tie emigrantai visą lai
ką gyvenę New Yorke ir ne
matę, kad kitur, gyvenimo

ti savo delegatus į būsiančią 
talkininkų karinę konferen
ciją, kad peržiūrėjus karės 
tikslą ir susipažinus su tai
kos išlygomis.

Daugelis kongresmanų 
pabėgo iš svetainės baisai 
pasipiktinę jo “nepatriotiš- 
kumu”. Senatorius, kuris 
pavėlino svetainėj daryti

Rooto komisija, sugrįžusi vesianti ir neleisianti toliaua 
iš Rusijos, pranešė, kad agi- vokiečių armijai eiti ir tai ji 
tacija už taiką Amerikoj la- talkininkams suteiksianti di- 
bai blogai atsiliepia ant Ru- džiausią pagelbą, nes sulai- 
sijos. kysianti 150 vokiečių divizi-

Taigi, galima laukti dar jų savo fronte, 
didesnių persekiojimų, negu, Vadinasi, Rooto misija, 
buvo iki šiol. ’matomai visai ką kitą Rusi-

ROOTO KOMISIJA
NORI, KAD SIŲSTI I I 
RUSIJĄ KAREIVIUS.

i--; -— ----- v .-.i Pirmiaus buvo pranešta/
mitingą, pasakė, kad, girdi, ]<acĮ Amerikos valdžia tuo-1 
visai nežinojęs, 
dvasioj kalbėtojai kalbėsią.

Vadinasi, Rooto misija, 
'matomai visai ką kitą Rusi
joj pamatė, negu pirmiau 

Ng. buvo sau persistačius.

. ■

KODĖL RUSŲ KARIUME
NĖ PRALAIMĖJO?

______  _____ Kas yra kaltas, kad rusų 
jog tokioj jaas pasiųsianti 100?000 ka- kariumenė pralošė pasta- 

reivių į Rusiją. Dabar, kuo- 1’^ovsJu>os® niūšiuose su _ 
mot jau sugrįžo iš Rusijos kiečiais i^ austyo-vengraisT 
Rootas su savo misija, tai' 
visi misijos nariai, išskyrus 
ex-socialistą Russell j, prieši- . v 
nasi siuntimui Amerikos ka- nauja šviesa pilta ant klau- 

reiv'iu į Rusija. Jie nurodi- Simo. _
neia įvairias priežastis, de- --------------  ----------

vo

Ligišiol buvo kaltinami tie 
rusų revoliucionieriai, kurie 
eina su Leninu, bet dabar

WILSONAS RENGIASI 
KOVON SU TAIKOS 

ŠALININKAIS.
Washingtono politikieriai' 

ingtone ir kasdien laikytį mato, kad dauguma Ameri- 
savo posėdžius. kos žmonių nepritaria karei.

Antras kalbėjo Stefenso Jie mato, kad visur auga 
sūnus, perstatytas'publikai, neramumas, protestai. Vie- 
kaipo sąžiningas karės prie- nur žmonės sukįla su ginklu 
šas. Jisai savo kalboj ap-Į rankoje (Oklahoma), kitur 
art kitko pasakė, kad vai-,ramiai protestuoja. Prieš- 
džia' jį jau patraukus teis-jkarinės organizacijos, kaip, 
man už nesiregistravimąsi, paveizdan liaudies taryba, 
bet jis nepaliausiąs veikęs turi jau veik 2 milionų na- 
prieš karę ir kareiviavimą rių.

Wilsonas, kaip praneša iš 
Washingtono, rengiasi ap
skelbt kova visiem taikos ša
lininkams. Veikiausia, tai
kos šalininkai bus apkaltin
ti tame, kad jie dirba kai
zerio darbą.

Wilsonas išvažiavo ant sa
vaitės vakacijų ir per tą lai
ką studijuos taikos šalinin-

ir niekados neimsiąs į ran-
Darbo Partijos nutarimas aplinkybes esą labai geros ir kas ginklo, nepaisant j tai 

dalyvauti Stockholmo sočia-įmonės esą pilnai užganė- jeigu jį paimsią ir į kariu- 
listų konvencijoj yra pusėti- dinti. 
nai didelis laimėjimas taikos 
šalininkų.

menę.
Paskui kalbėjo daugelis

Pulkininkas Koletkov iš- 
lei kurių esą negalima siųs- davė ganą įdomų raportą 
ti. Viena, kad labai toli.Ru- darbininkų ir Kareivių ats- 
sijos gelžkeliai nesą atsa- tovų tarybai. Ve ką sako 
kančiai sutvarkyti dėl per- tasai pulkininkas, 
vežimo kareivių ir 1.1. Pas
kui nurodo, kad Rusija visgi 
turinti po ginklu nuo 7 iki 
10 milionų kareivių ir nerei
kalaujanti iš kitur pagelbos. 
Apart to, Amerikos karei
vių būsią ten, palyginamai i ~
su rusų armija, maža sauja- (vokiečiais ir varė agitaciją, 
lė, jie nemoką rusų kalbos ir,Kuomet prasidėjo mūšiai,tai 
todėl jokios morališkos nau- Ųjsu kariumenė pradėjo 
dos tarpe rusų neatnešią.! bėgti ir visųpirmiausią bėgo 
Nekurie nariai dar ir tą nu- tie buvę caro bernai.
rodo, kad Amerikos karei-1 ------------ •

Kuomet caras tapo nuver
stas nuo sosto, tai į kariu- 
menę tapo atsiųsta daug, 
buvusių zemskių, žandarų, 
šnipų, popų ir 1.1. Tas nau
jas “vaiskas”, pripratęs lė
bauti, nenorėjo kariauti su

Kasžin gal ten emigrantai 
užganėdinti savo gyvenimu, žymesnių oratorių ir jie visi

Gi imperialistiniai taikos kur juos iš darbų veja, kai- viešai reikalavo, kad būtų 
priešai varo didžiausią agi-!po ateivius? 1 ^atšauktas įstatymas apie

.------------- . j prievartinį
HENDERSON APLEIDO i7 ’ ’ " . .

ANGLIJOS MINISTERIJĄ

taciją už tai, kad nedalyvau
ti toj konferencijoj. Tūli 
rėksniai reikalauja net, kad 
valdžia neduotų pasportų 
tiem socialistam, kurie no-

Negana to, kad viską per
krikštija, bet ir istoriškus 
paveikslus naikina ir prieš 
tai turėjo įsikišti ir užpro- rėš vykti į Stockholmą 

stuoti net Darbininkų ir 
oreivių Atstovų Taryba.

Abelnai, laikraščiai labaiU 
užimti tuo klausimų. ^oficialiai

viam esą geriau užlaikomi, 
daugiau algos gauną, negu 
rusu, todėl rusai galėsią pa
sipiktinti ir tarpe savęs ler- 

Darbo partijos atstovas karė. Priimta daugybė įvai- apoly atsibus liaudies tary-,mą sukelti.
----------K.-j. ---- bų atstovų suvažiavimas, tai į Narys misijos generolas

j prievartinį kareiviavimą, 
kad tuojaus būtų peržiūrėta 
sutartis su talkininkais ir kų darbus.

‘. tie tikslai, dėl kurių vedama ’ Kadangi neužilgo Minne-
n Ir U 4- nil r Lv rv « * w ■».-*

DOSI TARPE SAVĘS. |
Petrogradas, 11. d., rug

pjūčio. — Kijeve ukrainie
čiai kareiviai pradėjo šau- 
dyti į cuirasierius, pastarie-Henderson apleido ministe-rių rezoliucijų į bų atstovų suvažiavimas, tai ( Narys misijos generolas '

riją. Apie tai pranešama Taipgi priimta rezoliucija, Washingtono politikus rūpi- Scott; pranešė, jeigu Rusijos ji tuo pačiu atsakė. Yra ne
Į patarianti kongresui pa^^fejna ir tas faktas. jarmija tik ant vietos sto-Įmažai užmuštų ir sužeistų.

$

jarmija tik ant vietos sto-Įmažai užmuštų ir sužeistų.
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tarybai, kokia įsikūrė Bos-| Lenkų laikraštis, baigda- Męs išdavėm dezertirą.

pardavus Lenkijos liuosy- labai gerai ir nenorėjom nieko geresnio, kliūtis, kurias kas valanda reikėjo apveik- 1 • • 1 _ . - _ . A. - XT _ 1  *  1 JI   1“ J  1   1 

Anglijos ministerių pir

ne-

-to

Grįždami iš tranšėjų męs pradėjom paste
bėti, kad užpakalyje mūsų pribūna vis dau-

kareivius taip maloniai vaišina, kurie pra- 
“0 taip — atsakė vie-

kuriai tinėja cirkuliarus į kuopas 
ir draugijas, kviesdami dė
ties prie A. L. D. T.

Iš šitos painiavos vienas \ Beje, valdžia sako, būk

Du n-Su r-Meuse, 
miestelį, štai mus 
princas (sosto įpėdinis), lydimas viso būrio 
aficierių. '

“Vienybė Lietuvninkų” ir
gi rašo apie tai ir nusiduoda 

Tai

vių, bet kurie praeina — visuomet puikiai 
pavaišinami. Kronprincas labai myli sa- 
perus”.

Męs apsibuvom čia ant nakties. Ka-

imas straipsnį, dadeda:
oze į savu uansejas. ’ naturalė barikada.
Panašiose aplinkybėse męs jautėmės Infanteriečiai papasakojo mums apie

f 
•-..-■■..L' '■ ■■.r ii. g.--■■ ■■■! t ■■■■■ Mi -j.. ■■ < į.. ■_------------------

Anglijoj “nėra” vietos
Darbininkų atstovų 

Tarybai.

i

Laikraščio ir Gyvenimo Apžvalga
“Iš penkių lašų kraujo,ku

riuos kasdien pralieja karės 
fronte Rusijos kareivis, gal 
tik vienas lašas eina naudai 
Rusijos revoliucijos. Gi ke
turi lašai liejami už Angli
jos imperializmą ir Franci- 
jos biržą, bei Amerikos ban- 
kierius”.

[Iš L. Trockio kalbos dar
bininkų ir kareivių suvažia
vime Petrograde].

kariaus, tai ko jūs rusai 
snaudžiate!

Be abejonės, ne vienoj Ru
sijoj, bet Francijoj, Anglijoj 
ir Italijoj irgi buvo paleista 
sufabrikuota žįnia apie A- 
merikos milioninę armiją.

NUSIDUODA 
NEGIRDINTI...

Mūsų kaimynai iš “Tėvy- 
:nės” visuomet yra dideli 
džentlemanai. Į didelius gin
čus jie neina, nebent tik tuo
met, kuomet reikia apginti 
kokią nors tautininkų įstai
gą. Tos politikos prisilaiky
dami “Tėvynės” vedėjai su
manė užtylėti straipsnį apie 
“Tėvynę” ir S. L. A. reika
lus, kuris pasirodė “Laisvė
je”. Tą straipsnį rašė S. L. 
A. narys, išbuvęs jame 15 
metų.

Męs nemanom, kad tyleji-

Tasai agentas, pribuvęs 
Brooklynan, nuduodavo di
delį vargšą ir tankiai lanky
davosi vienoj redakcijoj. 
Kuomet kilo karė, tai to a- 
gento paraginimu pasiųsta 
telegrama Anglijos valdžiai 
su padėkavone, kad nradėju-

vandens per pėdą gilumo. Pagaliaus męs 
raportavomės kapitonui dešimtos kompani- * 
jos 67 piflko. Sąlygos naujo gyvenimo buvo 
mums visiškai nežinomos, bet infanterie- 

įčiai suteikė mums tiek informacijų, kiek i, mRimin IDAI Po dviejų ar trijų dienų męs apsi-;^ 
UIUIIIIIIII IIIlAli p rato m naujose sąlygose ir nuvokem savo 
----------  sunkias ir įvairias priedermes.

Francūzai buvo tik už 10 yardų nuo 
mūsų. Sekančią dieną męs dalyvavom mū- 
šyj su rankinėm granatom. Tame mūšyje . 
žuvo saperis Beschtel iš Saarbruchen. Tai 
buvo pirmutinis saperas, ką žuvo Argonuo
se, o po juo sekė daugelis. Užpakalinėse 
tranšėjose męs į taisėm inžinerijos sandėlį. 
25 vyrai daugiau nieko nedarė, o tik dirbo 

Jisai prašė, kad pabėgėlis būtų tuoj išduo- rankines granatas.
tas atgal. Prie to, jisai pridūrė: “jeigu mū-t , Lageriuose męs buvom išdalinti į {vai
sų aficieriai sužinos, kad vienas iš mūsų riausias dalis: vieni dirbo rankines grana- 

! liuosu noru pasidavė jums, tuomet męs ne- tas> Liti minas, treti gamino minų mėčioto- 
galėsim draugauti, kaip dabar draugau-‘jus, ketvirti dirbo vielų tvoroms medžiagos 
Jam; tuomet vėl reikės žudyties ir šaudy- if t. t. Giriom apaugusi šalis buvo labai

i nepatogi kariauti. Nepaprasti girios tati- 
Męs sutikom su tuo, kad ištikruju toks kumynai patįs per save darė neapveikia- 

precedentas tik pablogintų mūsų poziciją, mas kliūtis. Visi medžiai buvo parblokšti, 
Abiem francūzam kad galima būtų šaudyt. Iš medžių, suly- 

ant atsisveikinimo davėm po cigaretą ir jie gintų mašininėm kanuolėm, pasidarė puiki 
Neužilgo patirsime,kas nudrožė į savo tranšėjas.

iš lenkų imdavo dolerių,kad I 1 T* 1 • • * • I
bę ir neprigulmybę”. 
Ką “Tėvynė” ant to?
Ji pasisakė žinanti kokios giau artilerijos, vis daugiau naujų kanuo- 

kanceliarijos žmogus atlik- lių. Męs matėme taip-pat, kad pribūna be-

Už savo padėkavonę “Ko
vai” jie dabar gali laukti 
smarkaus pabarimo, kad ne- si karę dėl tautų liuosybės. 
supranta jos mokslo. |Ant tos telegramos sudėta 

Pasekmėje tų didelių gin- po dolerį.
čų, kurie kilo tarpe “Ko-| Kuomet tasai agentas iš- 
vos” ir “N-nų” — męs da- važiavo iš Brooklyno,tai pas 
bar turime keturlypę takti- tūlus lietuvius iš kur tai at- 
ką. Vieni iš mūsų draugų sirado labai daug dolerių! 
nepritaria nei darbininkų, j Klausimas iš kur?
nei liaudies taryboms, kiti! Tasai Pats “Czas” nuro- 
nepritaria lietuvių darbinin- do, kad anas agentų virši- 
ku tarybai, bet pritaria a- ninkas turėjęs po savo ka- 
merikonų liaudies tarybai, manda 70 lenkų, 60 lietuvių 
treti pritaria lietuvių dar- h’ 50 rusų.
bininku tarybai, o ketvirti/ Męs, prisipažinsim, abejo- 
atmesdami Chicagos tarybą jam, kad taip jau plačiai bu- ties”, 
ir liaudies tarybą pritaria \<) išpūstas šnipų agentūros 
tokios rūšies tarptautinei tinklas.

į mūsų tranšėją. Jisai gerai kalbėjo vokiš
kai. Pasisakė esąs dezertiras ir prašė pa
imti jį, kaipo belaisvį. Bet infanteriečiai 
tuojaus liepė jam eiti atgal į francūzų li
nijas.

Kaip sykis tuo laiku į mūsų tranšėją 
pribuvo kitas kareivis, kuris nervingai tei
ravosi ar nėra pas mus vieno jų pabėgėlio.

tone.
Kaip matot, mūsų taktika' 

margai-dryža, o tai dar lai
mė, kad daugelis draugų at
virai prisipažįsta suklydę 
tuose ginčuose ir reikalauja 
platesnių informacijų. Kuo
met ir tie “susipras ir įsigi-

Gerb. K. Jurgelionis varde 
Chicagos lietuvių darbinin
kų tarybos, pasveikino nau
jos Rusijos valdžios atstovą 
—ambasadorių ex-socialistą 
poną Bachmetjevą. Jeigu ti
kėti “Naujienom”, p. K. Jur- 
gelionio prakalba buvusi la
bai gera, įspūdinga ir turi
ninga. 1

Męs paskelbsim vieną in-t
cidentą.. Kuomet Chicagos mu ga]įma ^us apeit tas 
Auditonume Bachmetjevas k]ausimas. Iš savo pusės ir jo sveikmtojai pūtė j huo- «Laisvg” dgs visas tan. 
sybės ragą, is New Yorko ^as 
uosto turėjo išplaukti skan- - “Tėvynės” išnyktų, 
dinavų linijos laivas, kuria- u 
me turėjo vykti namo keli j s L A pi.ezidentą ir vice- 
simtai rusų emmicrantų. prezjdenta ir į kitus valdy-’kokiam tai polemiškam rai- 
Staigiai laivas tapo sulaiky- bos narjus 
tas. Galite įsivaizdint sau, < 
kokiam kebliam padėjime 
atsidūrė šimtai draugų. ’— * - -

/e des visas pastan- met ir tie susipras ir jsigi- . , . r \ Y ---- . .7 1
kad politikieriavimas lins” — galima laukti dar,davo vertlmus tam agentui.. J galo daug ammumcijos.

Tuo kokių nors naujų orientaci- 
reikalu męs tuoj kreipsimės jų.
; q T. A i i*, vi'nn. Į Ištikruju, męs atsidūrėm

ste.
S. L. A. kuopos neprivalo! Tuo tarpu, Amerikos So- 

; žinome, kad cialistų Partijos Pildantysis

ti. Nebuvo dienos, kad nebūtų buvę aukų. 
Šaudymasis ėjo be paliovos. Poilsio nebu
vo. Męs greitai įgijom supratimą apie sis- 
tematišką žmonių žudynę. Didesnioji mū- 

Tuolaik męs dar.sll dalis užsiėmė minų dėliojimu ir męs už- 
nesupratom, kad tai daroma tuo tikslik nildėm minomis visas pirmutines tranšėjas. •11 "I — • p I II i W » A * M*idant pradėjus otensyvą.

Išbuvę tame fronte keturias savaites, 
męs turėjome vykti kitur. Kaip paprastai, 
męs nežinojom, kur mus nugabens. Tūli 
manė, kad mus gabens Flandrijon — tūli, 
kad Rusijon.

Per ilgį 500 yardų męs užkasėm žemėn 
daug dinamito skrynučių. Tos dinamito 
skrynutės, kurių kiekviena turėjo 50 svarų, 
buvo padėtos viena nuo kitos tik per vie**į 
yardą. Kiekviena iš tų minų turėjo knatą* 
ir jos visos buvo sujungtos, taip kad jas vi- 

Męs išmaršavom ir po pietų pasiekėm sas galima buvo išsprogdinti viename mo- 
Kaip tik męs pasiekėm ™ente. Minos buvo apžertos žeme ir su- 
pasivijo Vokietijos kron- Pigimo vielos paimtos už kelių šimtų yar

dų užpakalin.
Francūzai darydavo tankias atakas.

'—“Laba dieną, saperai! — pasveikino ji- Mums buvo įsakyta apleisti pirmutines 
sai, atydžiai i mus žiūrėdamas. Jisai pasi-, tranšėjas, kuomet bus padaryta ataka. O 
šnekėjo su mūsų kapitonu ir vienas iš afi-1 mhi°s_ jau pirm to buvo sudėtos. Kuomet 
cierių jojo štabo nusivedė mus į Raudonojo (fpancuzai mus užatakayo, męs. apleidom 
Kryžiaus namą, kur mus pavaišino vynu ir transėias.

i kitkuo. Miestely Dun-sur-Meuse buvo vy-l _ v. . ..... v.
riausia kvatiera kronprinco armijos. Rau- tūkstančiai svarų eksplioduojančios 

..............1 '
tas vadintis darbininkų ta- 
ryba ir atstovauti jų reika- . .. ..
lūs? Niekados. Pirmiausia eina Pr.° S‘l mies^; . .
atstovų butas yra išrinktas 
dar 191.0 metais. Paprastai 
jis renkamas tik ant penkių 
metų, tuo tarpu jau septinti 
metai, kaip jis gyvuoja. Va-1, . v. . 2 . ...
dinasi, jis pats sau pasiilgi- da.npI sia™ miestelyje buvo, vyriausi hu
no laika, priešais žmonių va- veme Penktosios armijos, tai,.kaip mums 

" j papasakojo, gyvenimas tankiai čia buvo la
bai linksmas. Veik kas vakaras ant gryno 

į oro čia buvo koncertas. Męs girdėjom, kad 
viešnių iš j

biuuit biniiai (iiaugų. .“Tėvynės” pakraipa, jos be- Komitetas išsiuntinėjo cir- 
lelegrafuota Bachmetje- ga]inįu pataikavimu tauti-Uuliarus visom partijos kuo-

hninkams begalo neužsiganė- pom dėties prie People’s mininkas Lloyd George, kal
dinę daugelis kuopų. Męs Council (Liaudies Tarybos) bedamas apie kruvinas tri- 
turime žinių iš trijų stam- ir dalyvauti Minneapolio su- jų metų karės sukaktuves, 
bių kuopų (Cliffside, India- važiavime.
na Harbor ir Philadelphia).

... z . . , Pietų Illinoiso ir vakarų prieš Partiios norą?padėjus rielaisven papuolu- (Pennsylvan. rajonai bus iš-*^ " ‘
siems savo sahes piliečiams. jU(knti '

Revoliucijos frazeologijoj 
pasinėręs jisai jau dirba vi
sai kitą darbą.

vui, prašant pagelbos.
Bachmetjevas jau turbū 
nojo, kad p. Kęrenskio rr 
sterija liepė ^tilaikyt revoliu 
cionierių grįžimą Rusijon ir 

 

nei pirštu/hepa judino, kad
pasakė, kad Anglijoj dabar 

Ar mūsų Sąjunga eis’uėsą vietos darbininkų ats- 
’ i tovų tarybai. Atstovų butas 

! New Yorke į darbininkų —tai esanti, darbininkų ta- 
! tarybą susiorganizavo apiejyha, kuriai jokia įstaiga 

Socialistai nekęs daugiau pusė miliono žydų darbinin-.negalinti lygintis.
pažeminimo. km Tą jų tarybą turi anks- ’ Bet ar i^fikro taip yra? ,

čiausių ryšių su 
ryba.

Ar šitą pavyzdį męs igno- 
rection”, kuriame randasi “Kova” buvo priešingas ne- duosime? Ar jis mums nie- 
tie mūsų draugai, kurie at- tik Amerikos lietuvių darbi- ko nesako?
sisakė registruoties Rock- ninku tarvhai hpf ir iinndipą1 Gi Chicagos socialistu va- 
forde, III. — gyvena skur- tarybai (people’s council), dai> užhipnotizuoti jų sli
džiai. 'jisai gero žodžio nepasakė tverta nacionale lietuvių

Laiškus jiem galima rašy- net už tarptautinę Bostono darbninkų taryba, jau siun
ti tik angliškai ir jie gali ra- darbininkų tarybą, 
syti tik angliškai. Ligišiol pritaria patįs kairieji sočia-, 
jiem neduoda skaityti jokių listai.
laikraščių, — išėmus “Drau-

(ŽINGSNIS PIRMYN.
Chicagos “House of Cor-1 Ligišiol L. S. S. organas 

' kuriame randasi “Kova” buvo priešingas ne-

■ tranšėjas. Francūzai tuojaus jas užėmė, 
Į visai nežinodami, kad jų apačioje randasi

t me
džiagos. Kad tyčia sutraukus į tas tranšė
jas dar daugiau francūzų kareivių, męs ne
va pradėjom kontratakas. Žinoma, į tran
šėjas suplūdo dar daugiau kareivių.

Bet tuomi kartu mūsų minos eksplio- 
davo. Pasigirdo perkūniškas griausmas ir 
šimtai francūzų pavirto šmočiukais. Kojos, 
rankos ir kitos kūno daljs užėmė didelį že
mės plotą ir kabojo ant medžių. Matyda
mi tą grandiozę katastrofą, jautėm, kad vi
sa tai, ką buvom pirmiau matę, buvo tik 
vaikų žaislu, palyginus su šiuo reginiu. Tą 
“heroišką” darbą padengėm griausmin
gu “ura”!

----- -~-d-------,. . . ,. . ~ \ . ianuieriai caiiKiai busnaimuavu viešnių is j Vieną dieną ką nors laimėjus, rytoj
susieit ir pasišnekėti. Kas ima pas n i naujų nn i-, Vokietijos. Viešnios dalindavo dovanas ka- tuoj galima buvo pralaimėti. Kad pasiva- 

reivių tarpe. i ryti pirmyn, reikėdavo išmislyti nepap-
Gausiai aprūpinti maistu, męs tęsėme rasčiausiu kovos būdų. Minininkams 

sekančią dieną savo kelionę. Vakare męs buvo pavesta prakirsti požeminius ke- 
sustojom ant nakvynės Steney.

— ^.uuo ^au-Į Bet dabar “Kovos” drau- ,y .. - . , . . _
gą , neduoda jok.ų knygų, gai pamatė, kad viską ir vis- t5ra išėjimas — męs turim dabar kares metu, esą nega- :aficieriai tankiai susilaukdavo vi 
įsemus maldaknygių anglų ką atmest negalima viską ir susicit ir pasišnekėti. Kas Įima paskirti naujų i......
v“n~! • [viską peikt stačiai’ negali- nors iš vakal'lb iš Chicagos, mų nes daugybė kareivių

’ ” “Kova” pamatė kad ir tegul atvyksta į rytus. Kas randasi tranšėjose.
kalboj.

Visi draugai pristatyti ma. “Kova” pamatė, kad ir,te^ul atvYksta l rytus. Kas ranaasi tranšėjose, 
prie sunkių darbų, valgis la- Amerikos Socialistų ’ Parti- nors rytiečių tegul lei- begėdiškas melas, 
bai prastas. ‘ ‘

Chicagiškiai būtinai turė-

ma.

jos Pildantysis Komitetas džiasi į Chicagą.
4 , tam tikru atsišaukimu ragi-! f1
tų pasirūpinti kalinių pade- na soc. kuopas remti liau- lv^ks labai Platus draugijų 

avi ... . (atstovų pasikalbėjimas. Gei-
, Ir §taV“Kovos” širdis su-'stina būt1- kad bi’ooklynie- 
minkštėjo ir N32 ji jau pa-.č!al išgirstų gyvą žodį iš ku- 

' velija savo skaitytojams da- ldo cbicagiečių^ atsto- 
liante suprast, kokiam lyvauti masiniame 

padėjime randasi socialistas,,darbininkų judėjime prieš

jimu. Abelnai, visos Ameri-idies tarybas, 
kos socialistai turi labiau at-1 T- ’ “Tr
sižvelgti į tai, kas dedasi A- 
merikos “Kalvarijose”.

Galite suprast, kokiam lyvauti masiniame vietos

kuriam reik maitinties 
■“Draugo” dvasiniu maistu.

Čia vėl’ 
Kodėl 

Australija buvo paskyrus 
26 d. rugpjūčio Brooklyne rinkimus ir suteikė tranšė- 

į jose esantiems kareiviams 
progą dalyvauti balsavime. 
Vadinasi, jeigu Anglijos val
džia norėtų, lengvai galėtų 
paskirti naujus rinkimus.

Toliaus. Anglijos rinki
mų sistema daug bjauresnė, 
negu Amerikos. Ten didžiu- genais^ 
ma darbininkų piliečių, ne- Vom ir kurie buvo buvę tenai, pasakojo 
gali balsuoti, o kapitalistai apie nepasibaigiančius mūšius tose giliose.

Pirmutinė mūsų užduotis buvo pabuda- 
voti požemines grįčias, kad jose galėtume 
gyventi. Męs pradėjome darbą tolume 
veik dviejų mylių nuo mūšių fronto, tačiaus 
turėjome pasitraukti dar labiau užpakalin, 
nes atlėkusios bombos ardė mūsų darba. 
Męs pasitraukėme dar toliau ir įtaisėme 35 
požemines grįčias. /

Duobė turėjo 5 yardus dydžio ir u._ 
yardu gilumo. Trįs trumpi rąstai buvo pa
tiesta iš viršaus ir supilta žemių. Kadangi 
nebuvo žolės, nei šiaudų, tai reikėjo gulėti

(lius veik ligi pačių priešų pozicijų. Po
žeminis tunelis turėjo skirtis į dvi dali, tik 
per yardą nepasiekus priešų pozicijų ir eiti 
paraleliškai su jom. Reikia savaičiif laiko, 

’kad dasikasus iki priešų pozicijų. Iškasa
mą žemę reikia gabenti laukan tam tikrais 
mažais vežimėliais ir taip ją išbarstyti,kad 
to nepastebėtų priešas. Kuomet paraleliš- 
ki tuneliai jau pravesti, reikia prigabenti 
dinamito. Kuomet minos išsprogdinama, 
tai iškeltos žemės apipila priešų tranšėjas 
ir gyvai palaidoja ten esančius kareivius.

Gi saperai turi kasti tranšėjas vis ar
čiau prie priešų pozicijų. Tarpe atsilikusių 
užpakalyje ir pirmyn nusikišusių tranšėjų 
eina susinešimo keliai. Kuomet, tuo būdu, 
visiškai prisiartinama prie priešų tranšėjų, 
prasideda darbas rankinėm granatom.

Kelis šimtus yardų užpakalyje buvo į- 
lu statytą, minų svaidytojai, kurie pyškino ne-

XVIII.
MŪŠIAI ARGONUOSE, t

„ Pagaliaus, po dviejų dienų męs atvy
kom į Apremont-en-Argonne. Kolei kas ap
sibuvom didžiulėj farmoj į šiaurių rytus 
nuo Apremont. Męs buvom visai ties Ar- 

. Kareiviai, kuriuos męs susitikda-

vo. Prie progos būtinai rei
kėtų padaryti platesnius 
mūsų veikėjų pasikalbėji
mus.

nis pirmyn prie... liogikos.1 Męs nemislijam, kad mū- 
Nors čia aiškiai neįvardyta sl- *-al'Pe yra tokie dideli 

'liaudies tarybos ir vadina- skirtumai, dėl kurių męs ne-

militarizmą.
Aha, draugai! Tai žings

nis pirmyn prie
10,000,000 KAREIVIŲ.

Kuomet 5 d. birželio Suv 
Valstijose buvo vyrų, tinka
mų kariumenėn, registracija i 
—tai Rusijos telegramų a-| 
genturos pagarsino laikraš-;

mieji workmen's councils— galėtume susitarti, 
■bet aišku, kad “Kova” kalba_ ------------ .
j apie juos, nes juk kitų masi-______ ____ .
nių or_ * -111

. DAR ŽINUČIŲ APIE 
NAW “BOMBĄ”.

ttoose‘,7ogAmerikoj 10,000,- tarizmą męs dar neturime.
000 vyrų liuosu noru užsira
šė kariumenėn”

. Pereitame “Laisvės” num.
Tūlos mūsų L. S. S. kuo- pranešėme, pasiremdami 

pos (Newark, N. J., Ro-/‘Tėvyne”, apie lietuvį, kuris

turi net po kelis balsus. Pa
vyzdžiui, jeigu darbininkas 
—pilietis, nemoka į metus 
dešimties svarų sterlingų 
randos už kambarius, jis ne
gali balsuoti. Tokių gi dar
bininkų, kurie mokėtų 10 
svarų sterlingų už kamba
rius labai mažai randasi, nes 
anglių kasyklų kompanijos

Rootas, kuris tuomet bu- Chester, N. Y.) j’au piisidė- yia Anglijos valdžios agen- pastačiusios tam tikrus 
vo Maskvoj, irgi pasakė,kad Prie haudies tarybų. tu. --------- - v..
visi tie, ką užsiregistravo,i TAKTIKA
esą liuosu noru įstojo kariu- KETURLYPE 1AK • , v.
’jn Mūsų draugai Rochestery, veik nieko nežinanti.
Žinoma, tai buvo didelis N. Y., nutarė prisidėti prie gaila. Jeigu tik ji panorėtų, 

humbugas, bet rusų patrio-'amerikonų Liaudies Tary- tai galėtų daug papasakoti, 
tams jisai buvo begalo nau- bos ir nusiuntė savo delega-l Apie tą patj skandalą at- 
dingas. Mat, tuomi jie ma-tus vietos skyriun. isiliepia Brooklyne išeinąs
ne pakelsiu nupuolusį rusų i Gerai, bet negers 
fipąj Jie nutarė pagirt

Kaipgis! Ana, net de- kuri . visiškai n 
šimts milionų amerikonų Liaudies Taryboms

paprastai didelėm kulkom, turinčiom 140 
svarų — panašiom į cukraus galvą. Tos 
“viešnios” darydavo didžiausių nuostolių. 

: Naktį, tamsumoje, iš pistolių leisdavo ūmai. 
Męs buvom paskirstyti įvairiose infan- užsiiiiumimiojaučius šūvinius. Kadangi tos

dėl darbininkų namus, ku
riuose įtaisyta viename di- ant nuogos žemės.
deliame kambary pečius, lo- , . . xV1 , -
vos ir kiti dalykai ir už tokį terijos kompanijose; aš pats atsidūriau de- 1 us\es^aibus daugiausia atlikdavo saperai^ 
kambarį darbininkas moka šimto j kompanijoj infante rijos pulko N67. i 
daugiausia penkis svarus į i 
metus. Vadinasi, didelė di- ,ta; ant takų ir kelių gulėjo daugybė rąstų 
džiuma darbininkų negali1 ............................... .......

(tai jų francūzai labiausia neapkęsdavo/Pa^
Žemė buvo begalo išvagota, išmanky-

medžių, sienojų ir t. t. Po sunkiam mar-.
pirmutinių'

sigailėjimo. Žinodami tai, saperiai pers5 
dė infanteriečių uniformom. ' ./' . i 

I Per 48 valandas męs turėjom būti tran- 
sūnku ,* "susivokti, sėjose, o paskui 12 valandų miegoti. Ki- 

THnšėjose buvo taip negalima buvo išdalinti laiką, nes mū-



J.Rėda.

; ASTORIA.
(Paveikslėlis iš vakacijų).

Jau buvo geros išvakarės. Baigėsi 
degti trečia žvakė, kartu tuštėjo ir butelis 
saldaus gėrymo.

Nusibodus kazyruoti, vieni užvedinėjo 
kalbas, juokus, kiti snaudė. Gulti neatsira
do nei vieno balso, turbūt dėlto, kad šioji 
naktis prieš dvi šventas dienas. Uodai irgi 
negulė, visą naktį skrajojo, dūzgė. Nprs 
šiluma šutino lyg pirty, langų neatidarysi, 
jei kiek praversi, uodų kamuolys taip ir įsi
rita. Saugodamasis nuo uodų, turi kęsti 
Šilumą, nenorėdamas šusti, — turi šerti uo
dus.

Degančios žvakės knatas terškėjo, liep
sna mirgėjo, šokinėjo, kartais suvyrba, ap
sisuka, lyg dainininkės paukštis liežuvis. 
Tokis mirgėjimas, ypač naktyj, sukelia, su
judina mintis, padrąsina, nuliūdina, įbaugi
na, praeitį primena, arba visokeriopai ateitį 
parodo. Tai vėl mirtį... ir daug-daug mili- 
onų mirčių, jau seniai mirusių.

Adomas, sudeginęs popierą, ant kurios 
buvo surašyti bubai, papasakojo šitokį atsi
tikimą:

“Tai dėjosi prieš kelis metus. Prisi
žiūrėję į inteligentus, vertelgas ir šiaip tur
tingesnius, sumanėm išvažiuoti ant ūkių, 
prie vandenų, ant vakacijų.

“Jei ką nori svarbesnio pradėt, nuodug
niai, giliai negalvok, nes daug priežasčių at
rasi, kurios bailį, šykštuolį nubaugins. To- 

*dėl męs, negalvoję, su pirmu pasikalbėjimu, 
pasiliuosavę nuo darbo, trūkiu drožėm 
Maine valstijon, lietuviškan kaimelin prie 
ežero.

“F. kaimas, kaip visi kaimai. Visas su
rėdymas kokis kaimams tinka: vištos ku- 
dėkiuoja netik kiaušinius dedamos, bet nuo 
mažo sušlamėjimo varnos sparnų. Karvės ; 
blivvoia melžtos, ar nc. Tik vienas gilus į- 
spūdis iš arklių: nežvengia, nekasa žemės 
kanonoms, kaip Lietuvos arkliai.

Kaime radome daugiau, anksčiau mūs 
suvažiavusių ant vakacijų. Dauguma iš jų 
Inteligentai, vyriškiai ir moterų ar mergi
nų; juk tokiuose atsitikimuose nepažinosi, o 
ir neišsiduoda moteris ar mergina.

—Turėjot gerus laikus, ypač su inteli
gentais — pertraukė Juozas.

Išpradžin manėme, kad tai bus geri lai
kai, bet veltui. Pas inteligentus viskas in
teligentiškai, net ii’ kepure ant galvos de
dasi savotiškai Pasivaikščiojime taip lėti, 
rodos žolė priminta nesulinksta. Apie juo
kus nei kalbos. Dar vis būt bėdos nebuvę, 
kad ne'Vincas. Vincas pasakojo atsitiki
mus, krėtė juokus, štukas, nepatinkamas 
inteligentams. Apipasakojus būdą lošime 
iš pinigų minykii vienuolynuose, baisiai per- 
pvko vienas redaktorius, šeimininkui su
šuko:

—Kaip šis nepraustaburnis tokius da
lykus, moterims esant, drįsta kalbėt. Męs, 
atvažiavę atsilsėt, sugrįžšime nerviškais, li
goniais.

Moterims mūsų pasielgimai patiko, jos 
jietik ką nepyko, bet juokėsi.

Mums irgi nepatiko tokioj draugijoj 
praleist brangų vakacijų laiką. Ne tas jų 
piktumas, šnairavimas, ne moterų (ar mer
ginų) link mūsų geras atsinešimas, bet fi
nansai nevelijo ilgiau su daktarais, advo
katais ir vertelgomis draugauti ir pykint 
juos savais šposais.

Metę šnos^s i šalį, galvojome apie savo 
dalykus. Nuo darbo pasiliuosavę ant il
gesnio laiko, galime prieit, kad reikės mal
dauti darbo pas šiuos ūkininkus. Paskolos 
pas inteligentus nei prasižiok.

“Nėra gero be blogo”, —* priežodis sa
ko. Taip, mums blogas išėjo ant gera. Pa
tarus vienam ūkininkui, išvažiavome į B. 
miestelį, kuris randasi arti Atlantiko.

“B.... Maine!” sušuko konduktorius.
Kas-žin juokėmės, ar ši vieta kiek šil

tesnė bus dėl mūs, šnekėjome išlipę ma
žoj stoty, dairydamiesi nurodyto kelio į pa
žymėta vietą.

—Gerą dieną! — priėjęs jaunas vyras 
prašnekėjo. ,

—Gerą dieną — visi atsakėme.
• —Ką ant vakacijų atvažiavote?

' Kaip sykis laiku “Astorią” jūs pirmi užim- 
4 site, galėsite gyvent nors visą vasaros se
zoną. Tik atsiminkite gerai apleidžiant As-

OlBBM

Dekretas Chicagos redaktoriausme į dešinę pusę, siauru, pro girią’vedančiu 
taku.

—Po perkūnų, ko tu nusijuokei, atsi
sveikinant nepažystamą prie stoties, — pik
tai Juozas užklausė Vinco.

—Apuokai ir daugiau nieko, — nusi
juokęs atsakė Vincas. Jūs turit po dvi aki 
kaktoj. Abiejų sudėjus į krūvą, bus ketu
rios, bet mėnesį laiko išbuvę stuboj, neužsi- 
žiūrėtute, kad kėdė be kojų. Tik jau par- 
virtę pamatytut.

Jums rodėsi, kad šis vyras tik vienas, 
man visai kitaip. Dėlko jis ant rankų turi 
moterišką ploščių?

—Tas tiesa, Vincas su įgimtu gabumu.
“Astoria” — kas-žin kam prigulintis, 

mažas, netašytų rąstų, apleistas namelis. 
Maži aprūkę langai ir visi, kokie tik randa
si rakandai, padirbti “svečių”. Kiekvienas 
daiktas vis kitokio skonio, kitokios mados.

Prieangy, ant gana artistiškai iškviet- 
kuotos lentos, matomai kokio jauno, ar nu- 
sibankrūtijusio dailydės išdrožta vardas 
“Astoria”.

Pirma pradėjimo tvarkyti vidujinį gy
venimą, susipažinome, su “Džekiu”.

Džekis gyveno kiek didesniame name
ly, prie pat jūrių. Nors Astoria jam nepri
klausė, vienok jis duoda leidimą joje apsi
gyventi.

Už valandos jautėmės laimingesniais 
nei kad savuose kambariuose gyvenant.

Pagal nurodymą nepažystamo vyro, 
stoty suradome, ko tik reikia. Kelis sva
rus sausų dešrų, miltų, kruopų, lašinių, ke
lis kenus pupų ir raugytų kopūstų. Visko,JeJj svetimose aKyse išpučia ipion vienmn Pnmn ni. 
buvo prirengta ant ilgesnio laiko, bet tur-.j pqsta savo akyse netik ra-L v* -1i iiii • H1 m1tu sios pėdomis.Kur IzaIzc daizknc n m n mira nrivovro ' _x _ i__ x f.. 1__ • 1_1* ________ i____ <■ i

♦

, bei bus pavelyta čia žmogų norima įgilt, sta- 
prisiminti vienas atsi- čiai pažemint. Kam tas vis- 

tikimas. Tik ką męs para- kas ir ar tai teisinga? Jei- 
šėm ką d. Grigaitis sakė a- gu męs norim, kad kiti mfes

Ir Čia 
mums pi

vedėjo d. P.’kaišiot jai rolę “T 
Grigaičio straipsnis “Beša- teisėjo”. Ji eina savo keliu 

(žiūrėkit ir tai viskas. Ji yra visiš- 
Laisvės” NN 60-61) para- kai savystovė ir tatai nepa

šytas gana faktiškai. Jame tinka tūliem draugam,^ jų 
nėra kolionių, kurios puošia i tarpe ir d. P. Grigaičiui, 
to rašytojo straipsnius, til-ĮVot, jeigu “Laisvė” būtų su 
pųsius paskutiniuose “Ko-!jais, visame kame jiem pri- 
vos” numeriuose. Tuo žvilg-Įtartų, būtų antru išleidimu 
sniu žiūrint, reikia pripažint ar “Naujienų’ ar “Kovos” — 

progresą polemikos būduo-'tuomet_ar iš vienos ar iš ki- ___ ____ _____ ____  ______
tos pusės^nebūtų galo pagy- damas namo, visgi neiškentė seniai rašė “Kovoj”, kad ir 

Grigaitis turi jisai anuomet pritardavęs

liškas Teisėjas” 
u

bešališko pje y. Kapsuką ir sakė iš nežemintų, tai męs neturime 
geros pusės, tai dabar paša- žemint jų. Ak, tiesa, drg, 
kyši m, ką sakė V. Kapsukas Vidikas mainė savo taktiką 
apie Grigaitį ir sakė taip- link “Naujienų”. Seniau ta- 
pat iš gerosios pusės. Kuo- me klausime jisai buvo vie- 
met Chicagos suvažiavime noks, šiandien—kitoks. Tai 
tuodu draugu susiėjo, kuo- veidmainiavimas? Gal je, o 
met K. pamatė G. darbus gal ir ne. Juk žmogus gali 
tame suvažiavime (projektą mainyt savo pažiūras — tai 
naujos L. S. S. konstituci- yra ir dora ir liogiška. Juk 
.jos ir t. t.), tai jisai, važiuo- pats drg. Grigaitis visai ne-

N.” redaktoriaus protą- rimams. Kuomet, padėkime, nepasakęs: 
vimo būdas ant kiek aiškus, pereitą sausio mėnesį “Lais- galvą, tai spėka! 
ant tiek ir prastas. Visa jo ,TZ'1’ 
argumentacijos budavonė 
paremta trim principais: 1) 
“Laisvė” panaudoja “beša
liškumo” rolę pasityčiojimui 
iš bešališkumo; 2) “Kova” 
—tai tokia prasta ir netei
singa ir net šmeižikė, kad| . , ...
nelemtesnį padara vargiai .atleidusios net vieną mirtiną ^ajajs jr 

3^ nuodėmę (to garsaus treč- 
n|e_ dalio nuodėmę!)—tiktai to-' 
nie- 

savo

rasime visam sviete; 
“Naujienos” — netik 
kuomet nenusikalsta, 
kuomet nesuklysta, bet 
teisingume esančios vos ne 
šventos.

Redaktorius, kuris kituo
se mato tik blogumą ir kris
leli svetimose akyse išpučia

ii

daugiau kairiesiems, o pas- 
•) Kaip sykis “Laisvės” po- kui pamatęs jų klaidas, ėmė 
‘ zicija eina tų žodžių pras- kitaip žiūrėt į gyvenimą, 

mės vaga. Ar “Laisvė” že- Tas pats galėjo įvykti ir su 
mino kada nors
nas”, ar “Laisvė” nepripaži-

vei" prisiėjo ginties nuo d. 
K. ir aštriai, gal net perašt- 
riai jį kritikuoti — ir tuo 
būdu,atsistoti vienoje eilėje 
su “Naujienom” — ak, ko-1 
kia tada Laisvė buvo ge- no, ^ac| “Naujienos”, būda- 
ra.. Jai, kaip vėliau pama- mos dienraščiu, milžinišku 
tysime, Naujienos” buvo darbų atliko kovoje su klerk 

tautininkais, ar 
“Laisvė” neužtarė kelis ly- 
giai kartus tą patį d. Grigai

tei, kad Laisves polemika kuomet buvo reikalas! 
buvo naudinga Naujie- j Kai matotej 
nom . ' • •• ’

būt koks svarbus dalykas aną vyrą privertė Rt0, bet ir krislelio nematy-
' ^nera nei draugiš- nljnįjs susidėj’usi tik <1. Gri-

j|gg^.į A xxx aioimnuMiv ?vx «x «Fxvxv*^xmuxv xxm~

torią nieko nesunaikinti, viską palikti tvar-
koj, kad kiti galėtų naudotis. Ką rasite, 
tuomi naudokitės. Nurodyt nereikia, suL 

.p rasite kąs tikę.
Atdsveikinęs, įėjo stotin, męs pasuko-

MmIM ateit u* SįLft }.^' ■ ■> W

Tokiu būdu išgyvenom ilgą laiką su 
mažais iškasčiais. žuvų gaudėm nei dau
giau, nei mažiau, kiek reikėjo tos dienos va
karienei.

Astoria vienoj iš dailiausių vietų. Ap
linkui žalios girios. Už kelių dešimtų pėdų 
sriuvena mažas upelis, pilnas įvairių žuvų. 
Prie upelio tiesi, žalia lanka - pieva, išmar
ginta baltais kvietkais. ' 
kvietkai ryte, rasos sušlapinti, išduoda ma
lonų kvapą. Ant žolės tankiai, niekeno ne
bauginamos išeina stirnos. Neretai pasiro
do ir briedis, daug bailesnis ir atsargesnis 
už stirnas.

Dienos rodėsi valandomis. Laikas ar
tinosi grįžt į darbą, o mums rodėsi dar tik 
ką pradėjome vakacijas.

Nemažai mus linksmino Džekis savo 
juokingomis štukomis, šposais bei visokiais, 
ypač tragediškais atsitikimais iš jo kelionių 
po jūres. Jis nuolat pasakojo, kad žmogus 
neturėjęs savo gyvenime nelaimių, todėl ne
gali būti laimingu, negali pažinti gyveni
mą, neturi ko atsiminti. Tik nelaimes žmo
gų priverčia protaut, svarstyt, jos pakužda 
žmogui, kad tu esi žmogus, kad tu gyveni 
ir yra gyvenimas,—naudokis juomi. Žmo
gus pilnoj sveikatoj, pilnas turto, niekad 
nematęs nelaimių, nepažysta gyvenimo, jis 
mažai paiso apie jį.

Džekis arti 70 metų, vienutis, be gimi
nių, neturtėlis, o gyvenimą myli ir dar kitus 
70 metų gyvent, dėlto, kad jo gyvenimas 
pilnas nelaimių, tragedijų. Iš visų laimių 
tik gyvastis jam liko, kurios negalima nusi
pirkt. Kad ir didžiausioj nelaimėj, kiek
vieno žmogaus prideryste ją saugot, nes ji 
tik viena iš didžiausių viešnių.

Džekis myli pasakot, jei jo kas klauso. 
Męs klausėme, o už tai mus mylėjo. Kartą 
prie jūrių sėdėjome ant augštos uolos; jis, 
rūkydamas savo seną aprūkusią molinę 
pypkę, papasakojo iš jaunystės dienų: į

—Gimiau savo tėvynėj Airijoj. Tėvai 
buvo viskuo pilni, sveiki, laimingi. Neti
kėtai užklupo nelaimės. Kuomet man buvo 
15 metų, mano seseriai suėjo 19 metų. Su
augus buvo daili mergina. Jos patogumas, 
kokį jai gamta suteikė pradžiai, buvo mūsų 
nelaime. Aš jos už tai nekaltinu; ji buvo 
nekalta, lyg angelas.

Jūs gal žinote, kas tai yra valdininkai? 
Aš gerai žinau ir visa savo širdžia neapken
čiu jų. Ypač tokių, kokius anglų valdžia 
anais laikais siuntė Airijon.

Vienas valdininkas, senas našlys, žilas, 
storas, kaip statinė, pasakė mano tėvui: 
“Aš tavo žentas, Mare bus mano moteris”. 
Ir daugiau nieko. Valdininkai daug nekal
ba, jie nėra poetais nei dainininkais. Ką 
pasako, taip turi būt. Jis senas, lyg sukir
mijęs baravykas, turi būt mano seseries 19 
metų vyru. Tėvas viską atidavė dievo va
liai, kitaip negalėjo. Neatiduos Mares, pro
vokatoriškai bus įpiestas kalėjiman? arba 
sušaudytas, ūke konfiskuota,Marei dar bai- 

^snis likimas gali ištikt Ji pati, kaip ir ki-

Naujie- d. V.
Tai kam žmogų žemint,di

sk redi tuo t? Ar nepanašiai 
“Nauj.” elgiasi ir su kitais 
draugais, kurie tankiai jom 
nepritaria. Paimkite “N-nų” 
N N 93, 125 arba 131. Pir
mame tų numerių niekin
giausiu būdu vadinama, 

Laisvės” “Laisvės” margos mintys 
. _ pozicija buvo ir bešališka ir tauzijimu. Nors tose pa-

Laisvė butų gerute saVyStovė. Bet pamislykit, čiose marg. mintyse d. Gri- “Naujienom”, ;----  *■’ " ... .. . - -
me kame pritartų jom,'sv-n .
Laisvė, būtų gerutė dėjusi gint kiekvieną “Ko- 

.VOS” 

... . tų išėjusios labai liūdnos pa-1
Bet nejaugi viso svieto iš- SG]<mės įr didelis - didelis po- = iniiQ QiiQirlnuiQi f i Ir rl (Tvi_ x 1- , . ntikieriavimas. Męs to ne-

gaicio ar dd. Kapsuko-Vidi- jarėm ir nedarysim! Mes 
ko galvose? Nejaugi reikia'nepadėsim kam nors niekint 
manyti, kad teisybė tik vie- ^‘Naujienas”, bile niekint, 

kitame! Nejaugi visa tai,1 jicnom”> kuomet jos pradės

jeiguj1 visa- kas būtų buvę, jeigu ji, “Lai- gaitis buvo užstojamas, bet 
fanatiškai” būtų pra- kartą ten nebuvo pritarta 

Naujienom” — ir išpyškin- 
arba “N.” žodelį? Bū- ta visa paniekinimų litanija.- 

(Toliaus bus)
damas •
ku, nei teisingu polemikose.

Tai neteisybė, kad “Lais-! 
ve” visuomet lošia rolę teisė
jo mūsų laikraščių ginčuose, noje iš tų galvų ir niekamemęS nepadėsim ir “Nau
ji retai dalyvauja tuose gin- kitame! Nejaugi visa tai,1 -jiCnom”, kuomet jos pradės 
čuose, retai jų paiso ir tik- ką sako d. Grigaitis yra tei- nepraustburniuotid. Vidiką, 
tai išimtinam atsitikime ima sybė, gryna, kaip ašara ir 0 j. Kapsuką lyginti su kle- 

. Visur turi būti 
čienia. . i

Kuomet męs kalbam su: 
draugais, tai męs žinom,kad 
męs turim kalbėti draugiš
kai. '
nos” tankiai mini apie drau-

’žniB ;>. !bals3- Juk jau daugiau,kaip kiekvienas jo žingsnis palai-;rikalais
' 1 nncn motu Vain (<NL.nna” lrn_ minhio r\ vioa t-oi Irn ooVrx ., o visa tai, ką sako 

(polemikose sui
IV

Tehpkoae i>l Gr**np*i«t,
Daktaras J. MISEVIČE

Specialistas Airdica Ir 
Plančių ligi.

Na* 8—10 ryto
• Nuo 12—2 po piet

Nuo 6—8 vakare.
27® BERRY STREET 

BROOKLYN, N. Y.

pusė metų, kaip “N-nos” ku- mintas 
pinos polemikų, “Kova” — “Kova 
išdalies—taip-pat. Kas turi.“Nauj.”) yra iškraipymu ir’ 
po ranka “N-nų” kompleta,'šmeižimu — ir atbulai — am 
tegul permeta akia tuos veik teisybė visa tai, 
200 numerių—kiek ten gin
čų, atakų, kontratakų ir t. t. 
ir t. t. ' 
mobilizuota visokių margų

k a rašo k.
LIETUVIŠKA Ai’TiEKA

Knvn”? Tos pačios “Naujie- APTlPk"A
°7C nos” tankiai mini apie drau- ® X

Kiekvieną kartą, kuomet giškumą ir apie užsitikėji- 
P<s nniP fjii nrnrlndam <ynl_ «r ^uomeį giuomi laiku 1 «Ptun’tJ per 

, . j Nuu rvu'yra daugiau (Krauj0 v
Į Vidurių ki-v

Kiek ten buvo su- nięs apie tai pradedam gal ,ma n ____
vot, kiekvieną kartą kada pa‘s “Laisvę”

Žemiau pa

• v* v • • 7 € v Jdu DdlcVt V 1 <X LlcXU cilCl U iminčių ir pastabų rašytojų, prisieina rašyti - męs jokiu Laugiskumo, negu pas ki- vi 
Juk tuose ginčuose Naujie- būdu negalim aklai pasekti įus 
nos” dasivare net iki to, jog kurią bent pusę.

i Nuo reumat
Ali

>i> į., duties galina
paėr^:
ujo ......................... |1.0«

socialistų laikraščius, 
'kuomet ji, “Laisvė”, nerodo 

“Laisvės” protavimo ir to nesusivaldymo ir piktumo 
Taktikos būdas išplaukia iš —tai ar dailu prikaišiot jai 
to labai gilaus Engelso pa-'pozavimą, pasityčiojimą iš 

i absoliutiš- bešališkumo?
Mažių - mažiausia — tai 

;yra apkalbėjimas mūsų laik-' 
Pats drg. Grigaitis tą la-'raščio, kuris atsisako pilti • • 1 • • V • 1 ••1*1 , . • , • 1 • •

grasino garsinti privatinius 
laiškus (paskutinis triu- 
pas?), nei iš šio, nei iš to 
pradėjo šnabždėti apie Kap- sa]£ymOj ]<acĮ ngra 
suką ir Vidiką, kad jie bu- gero jr n^ra absoliutiško 
vę kunigų seminarijoj (į ką Mogo

Ir '< o 
visokių 
notos, ga

panašus tas “argumentas”), 
Pruseiką apšaukė socialpat- 
riotu, o iš 
rė net kunigų talkininką ir 
sistematiškai prikaiši^in 
jam ta negarbę, nors “' 
hininkiq nnqtprunin laiku 'UI ^*&u, u Lų ią laisves poziciją ir.

- - - c , . .. . • “tuo asmeniu” vadina, lai jis tuomet jisai kitaip manys
. i apie apie “Laisvę”. Žinoma, jam

Į Kapsuką Chicagos socialistų tas bus sunku, nes jisai per- 
jvakauienėj! Jisai pasakė, daug vienšalis ir, kas dar 
|kad pribuvę iš Rusijos revo- blogiau, tame vienšališkume 
liucionieriai priduoda dau- yra daug piktumo. Męs pa-/- 
giau gyvumo, daugiau entu- tėmijom vieną ypatybę- 
zrazmo Amerikos darb. ju-(“Nauj.” polemikose. Kuo-U 
dėjimui — tai šviežias krau- met jos įsityža (tai negrą- ■ J 
jas mūsų judėjimo gįslose! žus, bet “Naujienų” vartoja-1 J

Ar ne taip d. Grigaiti! Ir mas žodis) ką nors ėsti—tai{] 
jūs pasakėt apie Kapsuką jos neduoda vakacijos tam I 
tatai, kada turėjot progą pa- žmogui. Kuomet jos užsisė- ’ 
matyt jį suvažiavimo dar
buose ir plačiai pasikalbėt 
asmeniškai. Vadinasi, jūs

X Cl UdaUAU OULlCU /ai l • •! • • V 1 1 • I •
iš d. Kapsuko pada-l ,alJ?lukla! z,no! katp gesohno j nesutikimų ugnį.

-- - - - - tą žinojo ir pats drg. Kap-j1 Męs norėtume, kad “Nau-
sukas. Dabar, kada juodu jienų” redaktorius “ne

Dar |ta^3 persipešė, kad d Grigai- mudrstvuja hikavo” supras- 
hn.kiJtis Kapsuką nebe draugu, o tų tą “Laisvės” poziciją ir 

niekino d. Kapsuką nei kieki ul.‘L vemmu,v. i . Iprisimena, ka sakęsnemažiau, kaip mus visus ir Y
buvo net išdavęs jam “cici-s 
iko” dipliomą. Net ir tuo-Į 

met, kada jau V. K. apleido 
šią šalį ir, rodosi, pats pap
rasčiausias džentlemonišku- 
mas turėjo pamokint “Nau
jienas” susivaldyt — juk 
nebuvo! Ans važiavo, 
Chicagos rašėjai kvatojo 
pirštais badė.

Klausykite, drauge Gri
gaiti! Nejaugi jūs manote, 
kad “Laisvei” reikėjo velties 
į tą visą makamolę! 
lindo į ją ir todėl, kaip ma
tot, ji anaiptol nenori tos
---------- — v — —------------ 7 v V- - If----- i 

p riki Šate. Čia jau reikėtų'

to 
0 
ir

da ant polemiško arkliuko, 
tuomet ne žingine, bet ris
čia lekia. Panašiai jos ei-j------------------------------------- . ---------------------- y »------ -------- — -----------

J1 nc“ matėte jame ir jo darbuose gesi ir su V. Kapsuku. Kap
ri mn_ ____________ ii v . i , t

it orius
............ i.o« 
............50c 
?1.00.

3'Juolea nuo

kurios čia dar nepi 
a ca-.iti p. r pačtą.

L kGg.SAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVK 

BROOKLYN, N. Y. ,

Htrauklu nVRTAIDantis * rx/AI vai. kasdieną,
kad tnam parodyt. ištraukta

BE SKAUSMO!
Minkttl robinia! prisisiurbiant! atneseni* 

kurie tinka kiekviena] burnai. ParsiduO* 
da žema kaina ir gvarantuoti.
Pilnas setas dantų.........$1.00 ir augWau
22 kt. auk*, kepuraitė....$5.00 
Pripildymas auksu.........$1.50 Ir aunliil**
Tiltelio aidėjimas...........$5.00 už dantį
Pripildymas platina....$1.50 ir auaiiiit* 
Pripildymas aidabru be gydymo......60*.

M cementu M M ......60*.
Dantis egzaminuoju dykai* 

DR. J. 6. DOLE, Dentistas.
292 Bedford Av.t Brooklyn N. Y*

PHONR WMSBVnHH MIS KDR. !. COHN
Specialistas y įvairių li

gų, o ypač vaikų, mote
rų ir prie gimdymo.
0FF1S0 VALANDOS: nuo8iki 10V. 

ryto; nuo 12 iki 2 v. po riet; nu* 
6 iki 8 v. vak. NedSlioj iki 12 ryto.

sukas buvo užsispyrėlis, bet . 
kaip sykis pana- su juo tankiai buvo galima 

. Ir Chicago j ir 
dama su V. Kapsuku, kartą Bostone ir kitur jisai pasi- 

Įrodė sukalbamas. “Nauj.”» 
—visai kitoniškos (seniau' 

asmenyje ir darbuose ir štai jos tokios nebuvo, galbūt 
kodėl “Laisvė” negalėjo vi- nebus ir ateityje). Joms ne- 
suomet pritarti “Naujie- patinkamus žmones jos

va” ir priešu “Kovą”. Tokio vyzdį męs turime dabar iš 
vienpusiškumo męs negale- , to, kaip “N.” red. elgiasi su 
jom parodyt ir ateityje ne- “Kovos” red. K. Vidiku. 
rodysime. j Drg. P. Grigaitis jį stačiai

Tačiaus nebūdama su vadina nepraustburniu, ki- 
“Naujienom” — ar “Laisve”, tur vėl prikiša jam ex-kleri- 
visuomet ,ejo prieš “Naujie- kizmą (mat, buvo klieri- 
nas?” Ne, to nebuvo. ku) ir t, t. Aiškus dalykas,'

gerumo.
“Laisve”

teisėjo rolės^ kurią jūs^ jM.§jaį elgiasi. Tankiai nesutik- susikalbėti, 

kokio kito specialisto “džio- net ]abai aštriai su juo su- 
džės”. “Laisvė’ netiks tam sikirtusi, ji matė/gerumo jo'
darbui.

Kaip jau sakėm, tiktai 
retkarčiais, “Laisvė” imda-'suomet pritarti 
vo balsą tuose ginčuose. Ji nom” jų polemikose su “Ko- stengiasi įgilti. Gražų pa
ir tnlimicj nnsirnnerne: fnin „«» vm.Izio, “Vnvr,” TaVLa '___ir toliaus pasirengus taip 
daryti.

Jeigu “Laisvė” dažnai ne
sutinka nei su- “Kovos”, nei! 
su “N-nų” taktika ir pozici
ją ir, techn: 
žiūrint, stovi 
dar anaiptol

«

šku žvilgsniu 
viduryje, tai 

neišpuola pri-

409 HEWES 81*4 |
Co r. So. 2nd St. Brooklyn, N. Y J 

• '■ ■ _ »,rL_l'l
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Telephone iyt>U Ureenpoint.

Dr. H. Mendkwitz
271 Berry Street .1

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano speciali

tai moterų lljgom. "■>

Gerai jsiteroykit adresą:
DR. H. MENDLOWITZ

271 Berry St., Brookiyn,N.Y.

y F
■ V 1

... ■ C 4e. <

fe T
AL/
ĮJ4

-rtWHw—‘1 — rKlOWtf



I

■ Graompeint 5281. ’

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

Protestas 
jau skamba

their labor and toil in fac-' 
tories, foundries, mines, 
fields and highways of this 
Republic, — though often 
inadequately .compensated, 
maltreated and abused — 
have not only enabled the 
big, brainy, business men,

AUKŠČIAUSIOS PRIEGLAUDOS LIETUVIU AMERIK. 
REIKALUOSE.

Šiame “Laisvės” num. męs 
talpiname pluoštą atskaitų 
A. P. L. A. draugijos reika-

Aukščiausios Prieglaudos l ietuvių Amerikoj turtas 
randasi žemiau paminėtuose bankuose ir 

kur jie randasi.

Bankoh vardas ir miestas

“Laisvės” N61 tilpo dide
lis straipsnis vardu “Di- j 
džiausią skriauda ateiviams.! 
Tame straipsnyje męs pro-į 
testavom prieš tuos nesąži
ningus Amerikos poli tikie- 

' rius ir laikraštininkus, kurie 
varo bjaurią agitaciją prieš 
ateivius ir kursto valdžią 
imti ateivius kariumenėn. 
Męs nurodėm, kad ateiviai 
dirba sunkiausius darbus A- 
merikoj, gauna menkiausias 
'algas, o dabar ant jų dar 
nori suversti kareiviavimo 
'naštą.

Baigdama savo straipsnį, 
. “Laisvė” kreipėsi su šiuo at
sišaukimu.

“Męs .kviečiame visas 
lietuvių laikraščių redak
cijas ir visas liet, draugi
jas visais galimais būdais 
protestuoti prieš sumany
mą imti ateivius nepilie- 
čius į kariumcnę.

“Ginkime, broliai, savo 
žmoniškas teises, nebūki

me vėjo nešti ir pamesti 
padarai”, u 

. _ , ., šaukė atgarsį.
“Laisvės draugai Montel- perspausdinęs dalį mūsų 

lo, Mass., rengia ‘Laisvės :straipsnio, pilnai pritaria 
bendrovės naudai dideles šauksmui protestuoti. 
prakalbas ir kalbėtojom ža- Girdėties, kad netik lietu- 
da kviesti drg. J. Neviacką.. vja^ bet rusai ir kitos tau- 

Męs tikimės, kad draugai fOs jau protestuoja. Bosto- 
montelliečiai rūpinsis “Lais
ve”.

Prenumerata metams: Ame
rikoj — $2.50, Kanadoje ir už- 
rubežiuose — $3.50; pusei me
tų Amerikoje — $1.25; Kanado
je ir užrubežiuose $1.75.

Telephone Greenpoint 5231.
The Lithuanian Semi-Weekly 

“LAISVĖ” 
Published by the 

Lithuanian Co-operative 
Society (Inc.)

Every Tuesday and Friday 
nt 183 Roebling St., Brooklyn,
N. Y.

Yearly subscription rates: in 
U. S. $2.50, to foreign count
ries $3.50

Pub.

Pres. Chas. Lutkus, Secretary 
A. Jurevičius, Treasurer V. 

’Paukžtys, Editor L Pruseika, 
Ass’t editor V. Paukštys.

“Entered as second class 
matter March 11, 1914, at the 
Post Office at Brooklyn, N. Y., 
wider the Act of March 3,1879.

Didžio Lietuvos Kunigaik
ščio Vytauto Draugija Ba
yonne, N. J., savo pastara
jame mitinge nusprendė pa
imti “Laisvę” organu ir vi
sus spaudos darbus duoti 
“Laisvei”.

Ačiū draugijai už tai. 
“Laisvė” iš savo pusės rū
pinsis draugijai patarnauti.

and leaders in industries luose, taip kad draugijos na- 
and politics to be what they riai galės su jom apsipažin- 

jare to day, but also made ti dar prieš visuotiną metinį 
this land prosperous and 
progressive as it is. today; 
and

Whereas, the aliens in the 
United States being in the 
great majority laboring 
people who fled from ty
rants and their politics to 
the land of the free, desire 
to be left out of this world 
conflict which they believe 
to be a dispute of kings and 
imperialists at the expense 
of the common people,

Be it resolved that this 
gathering protest against 
such agitations 
against aliens,

Trijų mėnesių raportas nuo 
Sausio pirmai d. iki Kovo 
trisdešimts pirmai, 1917 m.

Ant kiek 
pinigų

Nuošimtis 
iki Biri 30. 

1917

seimą.
Talpindami šitas atskaitas 

taip greit, kaip tik męs jas 
gavome, męs prašytume A. 
P. L. A. draugijos viršinin- iyjso 
kų ir narių visuomet greit- 
ir į laiką pristatyti mums 
atskaitas.

Šį nedėldienį atsibus 
Draugijos atstovų seimas.

Sveikiname draugus dele
gatus ir linkime jiem pasek- 
mingiausia darbuoties drau
gijos labui. Męs iš savo pu
sės padėjom ir padėsime. 
Visų mūsų bendromis spė- 

directed-komis Augščiausios Prieg- 
. ...... ,, theats to! landos Draugija auga ir au- 

drive them into a war which iga sparčiai. _ „
they did not desire, did not | dar geriau augtų — lai bū- Tautiškų" 
provoke nor had anythingįna narių tarpe darbininkiš- Konstitucijų 
to say directly or through ka vienybė ir sutikimas, 
their representatives, pro-

Įplaukos imant sykiu visas 
kuopas už mėnesį:

Sausį
Vasarį
Kovą

$873.10
772.30
773.30

$2,418.70

Išmokėjimai imant sykiu vi
sas kuopas per 3 men.

: Posmertinių
Pašelpos 
Įvairių

$125.00
1,360.00

219.62

Viso $1,704.62

Įplaukų padalinimas į kons- 
titucijonališkus

• Įstojimo
Kad draugija j Mėnesinių

AU Nations Deposit Bk. S. S. Pgh, Pa........
First National Bk. of McKees Rocks, Pa. 
Union Savings Bk. Pittsburgh Pa.............
Iron and Glass Dollar Sav’s Bk. Pgh, Pa 
German Sav’s & Deposit Bk. S.S. Pgh, Pa.
6 tos kuopos atskiri pinigai..........................
All Nations Dep. Bk. ant čekiy skyriaus....

Viso labo randasi pinigy..........

$3870.17 
$1952.97 
$1050.00 
$ 500.00 
$ 500.00 
$ 92.00 
$1069 24

$ 216.56
$ 108.85
$ 7.95

$9034.38 | $ 333.35

Parašai Turto Kontrolierių

Liudyti jas Joseph Maskeliūnas, Pirm.

$4086.72 
$2061.82 
$1057.96 
$ 600.00 
$ 600.00 
$ 92.00 
$1009.24
$9867.73

( Josept I. Alexis
- Frank Pikšris
( M. Urlakys

skyrius:
$175.00

$2,120.15 į
72.90
18.75
24.40

7.50
Nepaprastu

Męs turim pasiskųst, kad Organo 1916 m. 
te -.t against being called j šiais metais męs gaudavomi
" ' ’ .............................. , a?ie‘ Sykiu

i

. Pereitais me- Įplaukos per 3 
tais organas gaudavo daug , 
daugiau raštų.

Męs prašytume centro val
dybos ir kuopų sekretorių 
tankiau rašinėti apie drau
gijos reikalus ir niekados 
nesivėlint su pranešimais.

Smarkiau, draugai, į dar-

“slackers” and other abusi- begalo mažai raštų r“" 
ve names by such of the draugijos reikalus iš centro 
native born Americans who ’sekretoriaus 
themselves or their sons are 

Laisvės” pašaukimas iš- scl^kers or are hiding be- 
“Keleivis” women to avoid their 

'duty to the land of their fa
thers, but desire that the 
aliens figth their battles 
furher for them.

Be it resolved that a copy 
of this resoliution be sent to 
the Senators representing 

j išnešta this State at Washington, 
protesto rezoliucija varde Congressman ofthis dist- 

Jau dvi socialistų kuopos 599 mūsų tautos žmonių. Ta 
įgijo “Laisvės” Šerų Eli-,rezo]iucija visai gera, tiktai 
zabeth, N. J. ir Jersey City, negeras prieš-paskutinis jos 

J. , ’punktas, kurio nereikėjo dė-
Draugai, jeigu jums bran-^^ nes §iUOmi tarpu nieko 

gi “Laisvė” — dėkitės prie panašaus nėra, 
jos.. Lai kiekviena kuopa | Geistina būtų, kad visos 
rūpinasi “Laisve”. . . . lietuvių draugijos, kuopos

“Laisvė” nėra, privatinis jr t., susirinkę į masinius
keno nors naudai leidžiamas mitingus, priimtų protesto 
laikraštis. Tai yra socialis-;rezo]jucija gana gera, tiktai

Girdėties, kad netik lietu-

ne jau buvo lietuvių susi
rinkimas, kuriame i_____

rict and the local press. 
.......................... Chairman.
........................... Secretary.

ANGLIJOJ “NĖRA” VIE
TOS DARBININKŲ AT

STOVŲ TARYBAI.

Dar keli žodžiai nuo turtų 
kontrolės A. P. L. A.

A. P. L. A. turtų kontro
lės nariai ir visa valdyba tu
rėjo savo posėdį Liepos 12 d. 
Knygos tapo peržiūrėtos ir 
liko sutvarkytos sulyg čia 
paduoto raporto, bet centro 
sekr. visai kitaip sukraipė.

Talpindamas praneši
mus, nieko naujo nepasakė, 
tik tą pamini, kas jau yra 
nutarta. Kuopom rašo laiš- 

jkus, peikdamas organą, o 
.pats tame kaltas.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
. _ v . ,---------- n--------o—, ....... — .ko s nuosavybės. Pavyzdžiui,

tų visuomenės laikraštis, tos sinty jas vietos anglų laik-l jeigu jis turi tris namus, tai
ltldZiamaS 11 ’ pa\raščiuose- būtinai siųstų f jau laike rinkimų turi tris j1“štai”kad ir’šavo paskutinį 

idiKunids. . • kongresmanams ir senato- IviIquq Tv Vnri . __ • • ____
Visos socialistų kuopos lai Hams savo apygardos.

būtinai dedasi prie “Lais-
vės^. Juk aišku, kad mums savo balsą taip, kad mus gir- sauvališkai egzistuojantis, 
neužtenka vieno kurio sočia- dėtų. ........

Po rezoliucija turi pasira- gėdiškiausias pasakymas, 
šyti mitingo pirmininkas ir

I sekretorius, bet jeigu būtų'kios rinkimų sistemos da- yra nedailu. L
parašai visų susirinkusių,tai (bar būtų paskirti nauji rin- ‘rius skundžiasi, kad orga-

ikongresmanams ir senato- balsus. Ir sakyti, kad atsto
vų butas, išrinktas prie to- 

ikios rinkimų sistemos ir darDraugai męs turim kelti

2,418.70

mėnesius:
Sausį, Vasarį ir Kovą 
1917 m.

(Išmokėjimai

Lieka pelno
Buvo nuo Sausio 1, 1917

metų 7,999.44

$2,418.701 
1,704.62

$714.08

•Sykiu Kovo 31, 1917 8,713.52

Trijų mėnesių raportas nuo
Balandžio pirmos d. iki 

Birželio 30 d., 1917 m.

Įplaukos imant sykiu visas 
kuopas už

Balandį •
Gegužės
Birželį

mėnesį
$618.00

752.60
554.65

Apie ką kunigas svajoja.

Sykiu 1,925.25

ATIIA1 A (I in skirkite mums po mirties- lllr VII I UMAX IK dangaus karalystės, kadangi vikiui ui viriu iii jūs patys čia> ant žemės, 

d rn iru vote .rite dangišką r°iv’- DLUIlV T U I L« Žinoma, kunigai, minėda- 
,mi dievo ir Kristaus žo- 

- džius, juokus iš to daro. Ku- 
Būti dievotu labai lengva, nigų pasielgimas panašus į 

'juomi gali būti kiekvienas, tokių žmonių pasielgimą,ku-

litų laikraščio, reikia ir dau
giau. u. es

Kuomet Cliffside, N. J.,
draugai priruoš “Laisvės” butų daug įspūdingiau, daug 
naudai parengimą ? Jie ža- geriau.
dėjo. | žemiau ■ paduodame rezo-

'liucijos formą, kuri yra tru
putį permainyta kopija Bos
tono rezoliucijos.

RESOLUTION.
At a mass meeting of (pa- 

Į žymėkit skaičių susirinkusių 
mitinge) Lithuanians,

Paterson, N. J., niekas ne
sirūpina “Laisve”. “Ačiū” 
draugams už tai.

Net Susivienyjimo
Amerikos kuopose
draugai stoja už “Laisvę”, mitinge) Lithuanians, as- 
Pirmiausia buvo Manches- sembled on the day (—pažy- 
ter, Conn., o dabar ir Phila-' mėkit dieną ir mėnesį, sve- 
delphijoj (skaitykit korės- tainę ir miestą bei valstiją) 
pondenciją). the "

Kas daugiau?

Liet, 
mūsų 

v

following resolution 
was unanimously adopted:

Whereas, we have noticed 
“Laisvės” redaktorius that recently a campaign 

Šiuomi atsiprašo draugų lai-was started by some irres- 
sviečių gyvenančių Water- ponsible newspapers, public 
bury, Conn., jog dėlei karš- speakers, and politicians di
Hu negalėjo atvykt į Water- rected against the aliens 
bury, Conn., kaip buvo paža- with the obvious object of 
dėjęs. Atleiskite, draugai, moulding; public opinion 

which as the past has
“Laisvės” bendrovės pus- shown terminates in such 

metinis mitingas nutarė outbreak as those in Arizo- 
duoti “Laisvę” puse kainos , na> Montana, and at East 
tnciani UnnrlcSvinin- ' St. LOUISJ
kam. Taipgi ir ‘‘Laisves 
leistas knygas.

Jeigu dievas atsako ant 
maldų, tai kodėl kunigai 
renka kolektas. &

always been the most use. 
fui, industrious and const 
ructive members of 
great Republic;

Whereas, the aliens

this

yra darbininkų taryba, be-

Pagaliaus, jeigu ir prie to-

raportą pasiuntė į organą 
daug vėliau, negu galėjo pa- Posmertinių 
siųsti, turėdamas laiko apie Pašelpos 
35 dienas iki kuopų susi-. Įvairių 
rinkimo. Tai kam paskui ( 
kaltint organą, jeigu jisai ir. Sykiu 
suvėlino kiek laiko. Tai jau !

Išmokėjimai imant sykiu vi- ypatingai tas, kuris nepro- rie viena ranka glosto, o ki* 
sas kuopas per 3 m. ,tauja. Dievotumas — yra ta plaukus rauna.

$275.00 žmonių nežinystė. I Kunigai neva skelbia die-
1,242.70 Vos tik kūdikis užgema, Vo prisakymą “neužmušk”,.

tuotarpu patys agituoja už. 
kares, laimina kareivius ir 
šventina ginklus. Kristus 
sakė: “Atleisk jiems viešpa
tie, nes jie nežino, ką daro”, 
o mūsų kunigai savo priešus 
gatavi nukankinti, kaip žy
dų kunigai Kristų nukanki-* 
no.

Kristus skelbė: mylėk ar
timą savo, kaip pats save, o 
mūsų kunigai sėja tarpe 
žmonių neapykantą.

Ir visa tai yra pasekmės* 
dievotumo. Ir kada pradedi 
mish’ti, kokią naudą atneša 
žmonijai dievotumas, tai 
liūdna pasidaro ir graudu.

Bet ateis laikas, kuomet 
viso pasaulio proletariatas 
didžiu balsu sušuks: lai su- 
kriuši tikybos retežiai, lai 
prasmenga nežinystė, lai 
prašvinta saulės spinduliai! 
Šalin žmonių kvailintojaijai 
gyvuoja tarpe žmonių laisvė 
ir šviesa.

Lawrence’o žibutė.

86.69 tuoj aus bėga į bažnyčią, ne- 
 ša tą kūdikį apkrikštyti,mo- 

1604.39 ka už krikštą penkinę, o ki
tą sykį ir daugiau. Kuni-

Beto, sekreto- Įplaukų padalinimas j kon- £as kūdikį išmaudo. ir iš to

kimai, galima drąsiai saky-|nas iškraipo jo raštus, bet 
ti, kad liaudis išrinktų kitus kaip organas gali iškraipyt 
atstovus, kurie būtų priešin- skaitlines. Kaip jos parašy- 
gi karei. Paimkime, kad ir j tos, taip jas jr atspaus- 
šį faktą: pirmiau atstovų 'dina.
bute apie taiką ir užsiminti rįus paduoda neteisingas 
negalima buvo, bet dabar skaitlines, tai jisai pats ir 
kada Snowden ir MacDo- kaltas. Sekretorius skūų- 
nald buvo įnešę į atstovų džiasi, kad daug jo raštų ne
būtą rezoliuciją apie taiką, telpa. Tai melas. Tegul nu-, 
tai už ją jau 19 atstovų bal- rodo nors vieną straipsnį, ’ 
savo.

Anglijos valdžia tą viską ’bėda, kad jisai veik nieko ir Įplaukos per 3 mėn.: Ba-

Jeigu sekreto-

kada Snowden

stitucijonališkus skyrius. naa(]^ 0 biedniems tas
Įstojimo
Mėnesinių
Konstitucijų
Tautiškų
Nepaprastų
Moterų Posmertinių
Čarterių
Kp. Nepaprastų

kuris būtų netilpęs? Visa ^yhiu

permato ir bijo žmonių teis- nerašo į organą.
J. I. Alexis.mo.

Išmokėjimai

Geriausias dalykas,tai pa
vesti savo laikraštį kitiems 
—taip, kaip drg. J. Baltru
šaitis.

“Tiesą” pavedė “N. Gady
nei”, o numirusias “Dilgė
les”— J. Neviackui.

Su kalbėtojais, kaip 
tau, bėdos nebus, nors ir visi 
lyderiai išvažinėtų Euro-

ma-

pon.
Štai, Massachusetts męs 

turime Puišiūtę, Žiurinską 
ir Dusevičių su J. Neviacku.

Už metų bus dar daugiau.

“Laisvės” N63 tilpo A. P. 
L. A. Centro Sekret. rapor- Lieka pelno

104.00
1,750.50

13.25
12.70

2.20
6.40
4.50

31.70

i Krikštas, mano suprati
mu, yra ne kas kitas, kaip 
tik rekrutavimas Romos 
vergų. Kada kūdikis tam
pa pakrikštytas, tėvai jį pri
valo auklėti tokioj dvasioj, 
kokioj liepia kunigas. O 
juk kunigas nori.kad tas kū
dikis, užaugęs, būtų taipgi

i nor; or paklusnu jo tarnu, ubagu 
l,yzD.zo dvasios ir nuolankiai pildy

tų tą, ką jis įsako.
Krikštas ir šliūbas — sak- 

1,925.25 ramentai, iškilmingos laido- 
1,604.39 tuvės ir kitokios ceremoni- 
---------  jos, — išnaudojimas tikin- 

320.86 .čių, o ausinė — kunigų šni
pinėjimas.

Romos agentai žiūri, kad 
kiekvienas jiems atiduotų 
'savo vilną. Kuris tik duoda 

333.35 vilną, tas skaitosi geriausiu 
kataliku, pildančiu savo pa
reigas. Bet už tai tokie 
žmonės nemąsto ir nenori 

$9 367 73 o kunigėliams to tik
’ i ir reikia, jie iš tokių gaįna 

daug pelno.
Visai kitaip yra su bedie

vyste. Juo didesnis bedie-

ir Bir-

tas trijų mėnesių. Raportas J Buvo ižde nuo Kovo 31, 
patalpintas netaip, kaip yra. 
Vietoje nuošimčių $333.35 
pasakyta tik $222.40, vieto
je įvairių išmokėjimų $86.69 
pasakyta $79.61, vietoje li
kusių pinigų nuo kovo 31, 
1917, $8,713.52—pasakyta
$8,706.44. Ižde turi būt ne 
$9,256.78, bet $9,367.73. Skir
tumas likime pinigų yra 

būdu mes,$110.95. Tokiu būdu męs, 
Centro Turtų Kontroles na
riai, esame priversti talpin
ti A. P. L. A. raportų taip, 
kaip jis yra be jokių klaidų.

1917 m. 8,713.52
Nuošimčio sulig Birželio 

30, 1917
A. P. L. A. Abelnas tur

tas sykiu sulig Birželio

30,1917

A. P. L. A. Turtų Kontro
lės parašai:

Joseph I. Alexis 
Frank Pikšris.
M. Urlakys.

Randasi mažiau darbo 
dievių obalsis aiškus:

KLAIDOS ATITAISYMAS.
“Laisvės” N63 tilpo pra

nešimas, kad drg. Vaškys iš , 
Detroito paaukavo Rusijos 
Revoliucijos Rėmimo Komi- , 
tetų i virš 700 egzempliorių \ 
knygos “Tabakas”. Tą kny/ 
gą paaukavo ne Vaškys, bet 
drg. R. čiuberkis iš Detro
it, Mich.

V. Paukštys.
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THOMAS, W. VA.
Iš užsiregistravusių lietu 

vių, yra pašaukti stoti ka 
riumenėn šie: F. Januškevi 
čius, P. Mikalauskas, Dar

LAISVE

KORESPONDENCIJOS Ir kam kaltinti kuopą?

priverstino

BAYONNE, N. J

Vietos moterų pašelpine į tokias žinias,
o mus
M. F.

PHILADELPHIA, PA.
(Nuo mūsų korespondento).

Kaip kituose miestuose, 
taip ir Philadelphijoj šis bei 
tas yra veikiama, tik gaila, 
kad korespondentų nesiran
da, kurie viską galėtų apra-

duoti. Vadinasi, abi pusi ne 
nusileidžia.

rezoliucija “Naujie- .tčs, 
ir drg. P. Grigaičiui'

•

įsnešiot respondentas aprašydamas

gų. - —
Tik tas labai keista, kad 

Elizabetho Prog. Mot. Orga
nizacija serga svetima liga, 
t. y. kišasi ne j savo reika
lus, palieka savo kolioniją, 
kurioj neveikia, bet graboja- 
si po svetimas. Tūlą laiką 
tam atgal, buvo pagarsinta, 
kad Čia Elizabetho Progre
syvių kuopa surengs agita- 
tyviškas prakalbas, — nesu* J 

sakėsi, kad neregistravos, daug priklauso ir nuo kons- rengė; . vėliaus . pagarsino, 
bet kada ištraukė “liosus” titucijos, kuri gerai sutvar- kad išrinko komisiją iš trijų 

ypatų, kuri rūpinsis Bayon-

nei Baltuškienė
niekam
ir nei sybė. Buvo net trįs ypatos, ir J. Gavėnas

758 ypatos, kurie pabėgo iš vietų užimtų vokiečių ir 
austrų kariumenes.

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

kurie dar priešingi organi
zacijai, bet reikia tikėtis,kad 
ir jie greitai svsinras, nes 
gyvenimo aplinkybės prie to 
juos prives. > .

Nekurie ir lietuviu dau
giau nieko nežino, kaip tik 
girtuokliauti. Anie organi
zavimosi jie visiškai nesirū
pina.

Prieš pat registraciją, lai- 
mo, kaip kad koresponden- ke L^ S. S. 116 kp. susirinki- 

ko, kaip kūju prigrūstoje

(Aukauja: drg. GrinkeviČier.e — j uikius črvei jRvf, dig. Ja- 
tulevičjenė— baksą cigary ir drg. M. Kulbiutė- bi ktą said.).

r |žanga 25c. ypatai. Vaikams dykai.
VAŽIUOJANT iŠ Lawrence imkit karę ant kampo Haj shire 

ir Essex Sts., arba Elm ir Short Sts.*, su užrašu Haverhill, 
išlipti ant Maple St.- po dešinei į kempę.

Komitetas.

kentas, M. Jasionis ir dar 
keli kiti. Dabar jie patys ir 
jų giminės labai nusiminę ir 
nenori eiti į kariumenę, bet 
kitokio išėjimo nėra. Ma
nau, kad tas lietuviams bus 
labai gera lekcija dėl atei
ties ir jie pradės daugiau 
protauti apie ateities reika
lus, pradės svarstyti, kaip 
pagerinus būvį ir kad tokie 
apsireiškimai ateity neatsi
kartotų.

DETROIT, MICH. 
Veltui skundas!

“Tik-Tak” “Laisvės” N61 
pasiskundžia apie “liūdną 
apsireiškimą vietos lietuvių 
tarpe”.

Mat, tokio ^liūdno apsi-

Pastaruoju laiku tarpe 
vietos darbininkų pasirodo 
nepaprasti apsireiškimai: F. 
Davis Coal and Coke Co. 
darbininkai pradėjo organi
zuotis į United Mine Wor
kers of America unija. Su-

Abelnai, draugystės sto
vis kaip pinigiškai, taip ir 
narių skaitliumi stovi labai 
gerai. Per metus laiko pri
sirašė 87 nariai, o trįs prasi- 

Prie šalino; vadinasi, per metus 
civiliškam laiko draugystė narių skait

liumi užaugo ant 84. Tarpe 
Dar turiu priminti, kad draugystės narių viešpatau- 

Žinoma,

Čia randasi susitvėrus 
“Dailės ir Dramos Draugi
ja”, prie kurios priklauso 
daugiausia jaunimas. Vie
nok teatrų srytv mažai ką vičia 25c 
esą nuveikę. Priežastis e- ypatos ai 
santi tame, kad didžiuma $1.00, K. 
merginų šalinasi 
gresyvių draugysčių 
merginų prasišalino iš Dai- “N. G.” redaktorius $1.00, tarpu “Ateities” reporteris me dalyke nesame įtarę. Ten sias puses registracijos, bet,D. L. K. Vytauto draugys 
lės ir Dramos Draugystės ir J. Dainius 65c; viso ?5.40JSako, kad socialistai mušėsi 
prisidėjo prie vyčių armi-.Viso labo $7.00 
jos. | Pinigus tuoj

balsiai, kad paskui galėtų 
Toliaus delegatas, kuris pažeminti juos ir pasielgti 

savo išrokavimą”? 
išrokavimas

PITTSBURGH, PA.
Atsakymas “Pouni Dobro- 

dziejui”.
“Laisvės” N61 tilpo iš mū

sų miesto korespondencija, 
kurioje korespondentas “Pa- 
nie Dobrodzieju” rašo, būk 
čia kokį tai naujai gimusį 
bedievį vežę į bažnyčią šven
tu padaryti ir paskui atliki
nėję visas katalikiškas ce
remonijas ir kėlę triukšmą. (

Labai nuostabu, iš kur ko-j reiškimo” kiteįse Sąjungos 
respondentas galėjo gauti kuopose nebūto, . ? "j*

DYKA], DYKAI! Aš ištraukiu dantie be ekauemo ir veltui 
tiem, kurie duoda taisyt ir naujus ideti. Viaaa darban vleiAkai be 
akauamo. Dr. Chan. TeechberR yra perai žinomar kaipo cielie- 
tau ivairione atsitikimuose. Ateik ir duok ifegzaminuot. Jr-f.rnn- 
cijos dykai. Mano karūnos ir tiltukai 22 karato. Darba? yvaran- 
tuotas. Ofiso valandos: nuo'9 A. M. iki 9 P.M. Petnyčiomis nu< 9 
A . M . iki 6 P.M. Nodeliomia nuo9A.M. iki] P. M.
DR. CHAS TESCHBERO, D. 1). S. Liet. Denthtas 
500 Grand St. Kampas Union Avė. Brooklyn, N. Y. 
Kalba LietuviSka, Lenkiškai, Rusiškai- Te). Stagp 3C9S

$50. (jos nutarė $25.) 
ypata, kuriai priklauso po-’ria visą dalyką, kaip su be- kėlė rankas augštyn balsa- 
smertinė, atsisako imti, o dieviu buyo pasielgta ir vime: ar eiti registruotis? 
draugystė nežada daugiau pranešta teisingai, nes ki- Vienbalsiai nutarta neiti”, 

taip jis skaitysis melagium. Iš to pasirodo, kad L. S. S.
J B P V J V kp. skaitlingiausiame 

' ‘ * * susirinkime iš josios gyveni-
GREAT NECK, N. Y. mo,’ 'nes k.uc! V.1S1 ,nariai 

i rados svetainėje ir dar pa- 
7 d. rugpjūčio buvo mene- šalinės minios buvo; ūpas ir 

sinis susirinkimas L. S. S. pasiryžimas L. S. S. 116 kp.

CHICAGO HEIGHTS. ILI
22 d. liepos buvo šv. Ka 

zimiero parapijos piknikas, į leido. Dabar buvo areštuoti 
kurį ir aš atsilankiau. Be- du latviai, kurie per naktį 
vaikščiojant man po parką, išbuvo šaltojoj, ant rytojaus 
vienas parapijom? prikibo ttapgi paleido be teismo. Bet 
prie manęs, kad aš jam pa- policija gaudo dalintojus, 
sakyčiau, kodėl, nešioju rau- kartais peiz automobiliais ne- 
doną kaklaraišį. Kada aš' paveja, gal per vėlai kas 
tam žmogeliui atsakiau ir [praneša? Ant lapelių ir 
dar uždaviau klausimą, jis (antrašas yra padėtas vietos 
pasijuto nesmagiame pade 
jime ir pasiskubino nuo ma 
nęs prasišalinti.

Reikia stebėtis, kad ir da 
bar atsiranda tokių žmone 
lių, kurie net parkuose kim 
ba prie žmonių

6 d. rugpjūčio buvo susi-tr°dosi, kad Čia tik uždyką 
rinkimas L. -S. S. 36 kuo- per laikraštį norima . pasL 
pos, kuriame tapo išrinkti garsinti. Pagal didumo' 
delegatai į šaukiamą konfe- bet. kolionijos, tai mūsų 
renciją ant 26 d. rugpjūčio, dirva mažai kuo daugiau uŽ- 
Delegatu išrinktas A.Lukai- žėlus už Elizabetho dirvą, 
tis. Nutarta išnešti papei- , todėl geriau ten darbuoki- 

kurį °jiš Vytauto draugystės. Po kimo

Nors buvo areštuota neturinčių su pikniku. Kad 
daug draugų,, bet visus pa- tame piknike dalyvavo ke- 

liatas socialistų, aš to neuž
ginčysiu, bet kas sukėlė peš- Tarybos pinigus tūli važinės pos 
tynęs ir kas tapo suareštuo- į Europą, tai daugiau, negu vėl panašių nutarimų vien 
ti, ar ne tautiečiai? O kad juokinga. / _
žioplesnį socialistai gavo 
kailį, tai labai pagirtinas buvo išrinktas į L. S. S. IV. “pagal 
darbas, nes kitą sykį žinos, į,Rajono konferenciją, išdavė Jeigu jau tas 
kokius piknikus galima lan-’raportą, kas buvo toj kon- yra toks geras, tai kam ki 
kytis, o į kokius ne. Taipgi ferencijoj tarta. Kada drg.itus kaltinti, jeigu blogų at 
reikia už tai ištarti širdin-; Marcinkevičius pranešė 
gą ačiū T. M. D. 30 kuopos kad konferencijoj Rajono

ir pagarsino pavardes, tai ir kyta 
pasirodė jųjų veidmainystė

Kaip pasiklosi, taip išsi
miegosi!

Jonas K. Danta

Atšaukimui
kareiviavimo Įstatymo lape- visą bėdą tų peštynių verčia !mone, galima ir be jos apsi- kalėjimu iki 10 metų ir, dar 
Įliai sistematiškai yra plati- ant socialistų, nieko bendro'eiti, bet vartoti tokius ar- mirčia. Ir visi tą gerai su
kami. Nors buvo areštuota notnrinrin niknikn. Kad gumentus, kokius vartojo prato prieš balsavimą — 

tūli draugai ir nieko neži- “vienbalsiai”.
nant sakyti, kad už sudėtus' Ko dabar nori tie iš kuo- 

žinančių ypatų? Ar

lokalo, ten neina ^literatūrą
areštuot, tik ant gatvių gau-
clo. Yra ir merginų, kurios nariams, kad jų piknike so-1 organizatorius drg. J. Juke 
yra nuolatinės dalintojos.

vakare, klausimą,
susirin

reikia mentus
Buvo aiš-jba tveriama tuo-tikslu, kad rėš

daugiau 'nius imti kariumenėn 
Policijos j Ta pačia diena, 

neleist Liberty Hali, buvo 
j svetainę, gal manė, kjnias tu, kuriems 

stoti kariumenėn 
kinama, kokias blankas pri-, Sąjungą sudraskius. Bet statyti ‘ 
valo vartoti tie, kurie turi kodėl ji bus sudraskyta,kaip rios dai 
pasiliuosavimo priežastis 

Vietos socialistų laikraštį *
“People Press” vėla pačtas! * *
konfiskavo — nesiuntinėjo, i “Ateities” N30 tūlas 1 
reikėjo po namus 
patiems.

nuleisti rankų. Jeigu jis rių draugų 
darbuosis, tuomet daugiau 
žmonių savo pusėn j 
trauks.

I. K. Malekulis

siranda?
Antra, netiesa T.-T. sako: 

Taikė susirinkimo jiems ne- 
cialistams tapo išpertas kai- Hs sakęs, būk mūsų kuopoj davė net pasiaiškinti, kodėl 
lis. Teisybė, L. S. S. 89 kuo- esą valdžios šnipų ir vienas jie nori registruotis. Užsi- . . . . .v ...
pos narys P. J. tapo sudau- jų esąs Plokštis, tai visi nu- ganėdino vien tuo, kad išva- paimti “Laisvę” organu ir už sauvališką pasielgimą -- 
žvtas ir kuomet iau dalvkai stebome. Buvo taipgi pra-'dindavo juos panašiais įlvisi spaudos darbai turi bū-.tvėrimą Amerikos Lietuvių zy tas Kuomet jau <ta ym, g [ ti duo'd ami «LaisVei». skai- (Darbininkų . Tarybos (ne

tano suversta be-'A. Baltuška už nesiregistra-! Laike to susirinkimo nie- tytas “Laisvės” laiškas ir su “Naujienos” ir ne Grigaitis 
i. Visi užuojauta priimtas. Nutar- sutvėrė A. L. D. T., bet dalis 

išsireiškė, kiek, tik norėjo ir ta dalyvauti draugysčių Chicagos lietuvių) 
kokiom 
reikšti.
nei vieno nepavadino ir vir- Brooklyną 
šui paminėtas 
“Tik-tak” yra

Subatoj, August Rugpjučio 18,1917
SOCIALISTŲ KEMPEJE. - MAPLE PARK 

METHUEN. MASS.
Pradžia 2 v. po pietų. 7raukt.it> iki vėlai 12 naktie*.

Gerb. draugės ir draugai! Nepraleiskite šios progos; 
žinote, kad progresisČ-iv piknikai buna gražiausi ir linksmiau
si. Kviečiame visus I tiwrenco vaikinus ir rrergiras ir abel- 
nai visus jaunus ir senus. Bet daugiausia atkreipiam atydą 
j aplinkiniy miesty draugus, kurie turėty butirai atsilankyt. 
Žinote, kad Lawrence yra tūkstantis mergiry!

PASARGA- Vaikinai, neptmirčkite h sa\< nergiry at
sivežti. Grieš puiki muzika; galėsit pašokt ir paiomansuoti.

Yra 3 dovanos, vertės $5.00.

nes 
pusėm norėjo išsi- konferencijoj, kuri šaukia-.“Naujienos”, stovėdamos ša- 

Panašiai į šnipus ma ant 26 d. rugpjūčio į le Sąjungos, turėtų veikti su 
Išrinkta į tą jos žinia. Priimtoji rezoliu- 

išsitarimas konferenciją delegatai: M.'cija tilps “Kovoj” ir “Lais- 
gryna netei- F. Trakimas, J. MatušaitisĮvėj”. Prie kuopos prisirasė 

jkeliatas naujų narių, tarpe 
Reikia pasidžiaugti, kad burių randasi . ir be^os 

darbščios merginos. Nutar- 
$5.40.'sako, kad socialistai"mušėsi pat buvo Baltuškų viešai iš- kada priėjo prie balsavimo, tės valdyba nepraleidžia’nei ta surengti referatą, teatrą 

•ir jų vadas sėdės už grotų neštas papeipikimas drg. J. tai išbalę, o vis tiek pakėlė mažiausio judėjimo, surišto prakalbas. laip Kars- 
s-. ... I Finigus tuoj siunčiu, kaip Apart to, L. S. S. 89 kuopa Jukeliai už skleidimą tokių rankas “kad neregistruotis”. su visuomeniškais reikalais čiams užsibaigus, musų imą*
Vietos jaunimui nevertėtų tik iškolektuosiu nuo neku-.tą narį neskaito pilnai susi- kalbų, niekuo nepamatuotų.! Dabartiniu laiku ko gali- ir visuomet prie jo priside 

įpratusiu nariu. Pilnai susi-,Kalbant apie tokius dalykus,,te tikėtis neklausydami pir- da kaip moraliai, taip ir ma 
|pratę nariai nesilanko į to-'pi™iau reikia gerai patirti, mutinių nurodymų. Visos terialiai. 
kius piknikus, kur kailis pe-|O Jau tuomet kalbėti. Gali- spėkos ir taip vadinamos 
riamas. ' |mas daiktas, kad koks nors “Legališkos pagelbos fon-

I Taigi, gerbiamieji, savo piktos valios žmogus tą is- das yi a paskirti tik del ne- 
iblogų darbų nebandykite ki- misliio^ o drg. J.Jukelis, kai- užsiregistravusių gynimo, 

- ’ • * • • L j o su karišku teismu tai
i su to- pagelbos negali būti 

kiais dalykais, nes jie gali kariško teismo 
daug nesmagumų pridaryti žmogui nėra progos 
ir niekuo nekaltas ypatas ne 
tik apšmeižti, bet dar ir tei-(nekurie kuopiečiai visą laiką ja solidariškumas

kad neregistravos, daug priklauso ir nuo kons- rengė

draugyste Birutė paskuti- nieko panašaus nebuvo, nie 
niame savo susirinkime nu- kas jokio naujai užgimusio “juodą taškelį”, 
tarė vienos mirusios narės,bedievio negabęno į bažny-| Ir kam kaltinti kuopą? 
giminėms išmokėti tik pusę čią, neatlikinėjo katalikiškų Pats “Tik-Tak” pasakė, kad 
posmertinės, tuo tarpu kon- ceremonijų ir nekėlė triukš 
stitucijoj pasakyta, kad mi 
rusioms narėms išmokama tas aprašo. ko, kaip kūju prigrūstoje'

Lai korespondentas pati- salėje, dauguma ašarodami ;

buvo. ! 
rezoliucijos ir vienbalsiai 
priimtos. Prakalbas sergė
jo 12 policistų. Gaila, kad 
nebuvo anglo kalbėtojo, gal .kėsinimąsi Rusijos pavaldi- dės 
ir policistai būtų 
supratimo gavę, 
viršininkas norėjo 
žmonių į 
kad revoliuciją rengia ar ką, 
bet viskas apsiėjo ramiai.

nešta sutvert People Coun
cil, bet didžiuma balsų liko
si pavesta pavienėms orga
nizacijoms nuspręst. Iš
rinktas komitetas iš 12 na
rių tolimesniam darbui dirb
ti. Išrinktojo komiteto bu
vo šaukiamas masinis susi
rinkimas protestuoti prieš 
ėmimą kariumenėn Rusijos 
piliečių. Susirinkimas įvy
ko 6 d. Rugpjūčio. Kalbėto
jai buvo rusų, latvių, estų, 
žydų ir lietuvių. Lietuviškai 
kalbėjo J. V. Stalioraitis. Vi
si kalbėtojai buvo darbinin
kai. Žmonių, gal dėl šilu
mos susirinko nedaug, apie laikyti, todėl ji ir : 
300 ypatų, ir mažai garsinta Hnga, nes socialistai ir taip bos 
buvo. Skaitytos tos pačios ;daUg darbo turi

Nutarta surengti prakalba, tai gal ir gerai padarė, ke susirinkimo, bet peržengė 
bas Rusijos išeiviams ir už 
protestuoti prieš valdžios .dėjo,

ypatoms, žinančioms

nes ir Sąjunga dar neprisi- vienbalsį nutarimą ir užsi- 
o gal ir visai neprisi- registravo “dėlei jiems žino- 
Bet reikia pažymėti, mų išrokavimų”, tai nerei- 

draugai, bediskusuodami tą kia kaltint “kp. ir žinančių 
vartojo, anot ypatų”, jeigu jūjų išrokavi- 

Laisvės”, dolerinius argu- mas nuėjo kreivai.^ 
jų nuomone, Tary-1 Per ta susirin

dalykai buvo alkiai per- 
žinančių ypatų”.ku- 
ir šiandien paskai

tas draskymas įvyks, kokios ko to nutarimo. Buvo aiš- 
pasekmės bus,, nei vienas kinta, jeigu kurie nesiregis- 
nenurodė. Išrodė, kad drau-(truos, tai bus nubausti iki 
gai kalba ne savo protu, iš- metų kalėjimo, o tie, kurie 
reiškia ne savo nuomones, užsiregistruos, o vėlesniu 

į T. M. D. 30 kuopos pikniką, bet tik išmokę, kaipo kokią laiku, kada bus pašaukti ir 
.buvusį 4 d. liepos, apie kurį deklamaciją. neis, tai gali būt nubausti
I savo laiku rašiau “Laisvė- Į Teisybė, aš irgi Tarybai karišku teismu pinigine bau- 
je”, vadina mane melagiu ir nepritariu, nes, mano nuo-'sme iki penkių tūkst. dol.,

5 d. rugpjūčio buvo susi
rinkimas L. S. S. 89 kp. Ap
art kitko svarstyta ir apie 
Amerikos Liet. Darbininkų' 168 kuopos. Buvo tiek daug buvo vesti kovą iš pat pra- 
jTarybą. Išnešta rezoliucija, visokių reikalų, kad ir apsi- džios kaipo priguli tokiai 
kurioje nurodoma,kad tą ta-[dirbti negalėjome. Skaity- organizacijai ir jeigu vėles- 
rybą reikės socialistams pa-(ta laiškas nuo Amerikos niu laiku atsirado silpnų, 

’“I ji ir nereika-;Lietuvių Darbininkų Tary- kurie neturėjo užtektinai 
i. Kilo dideli ginčai. Pa-vyriškumo pakelti balsą 

galios tapo atmesta ta Tary- prieš kitų ir visų mintis lai-

sme galima bus atsidurti.
B. Baltuškiene

* ’ ; geriau P0 faktą ir pavartojo, 
ateity vengkite, kad tas dau-l. Draugai, atsargiau 
giau neatsikartotii

GARDNER, MASS, 
čeverykų padai kaštavo 

20 dolerių.
(Nuo mūsų korespondento).

28 d. liepos First District tiems primesti, bet 
teisme tapo nuteistos dvi y- 
patos užsimokėti po $20 
bausmės už čeverykų padus. 
Dalykas buvo taip: J. K. ir 
A. B. parsinešė iš dirbtu
vės, kurioj jie dirbo, po ka

syti. Subruzdo kiek labiau,valką skūros dėl pataisymo 
veikti Rusijos išeivių orga-[čeverykų. Bet, nabagai, ta- 
nizacijos. 29 d. birželio bu-'po suareštuoti ir už tai užsi- 
vo susirinkimas Rusijos mokėjo po $20. 
tautų, sušauktas rusų soči- *
alistų. Tarp kitko buvo iš- * *
nešta rezoliucija prieš ėmi-* Tarpe lietuvių, šaukiami? 
mą kariumenėn Rusijos pi- kariumenėn, randasi trįs so
diečių; rezoliuc. nutarta pa- cialistai — S. Kulbis, K. šle- 
siųst naujai Rusijos atsto- gėris ir Didčpetris.
vybei Washingtone ir “Dar
bininkų ir Kareivių Atstovų 
Tarybai .Rusijoj

Surinkta kiek aukų
svės” popieros fondam. S. L. pavirto blogon pusėn
A. 107 kp. susirinkime auko- met ant jo 1
jo šie draugai: J. Plepys 25c, da, būk jis sumušęs policma- vimą ir būk Jukeliui apie tai ko panašaus nebuvo
J. Rudavičius 10c., A. Jas- ną John Wheelr, bet laike sakęs pats A. Baltuška.
montas 50 c., S. Griciūnas teismo, kuris buvo 18 d. lie-1 Tas pranešimas kuopoj su-
25c, P. Šūkis 25c, L. Vasile- pos, tapo prirodyta, kas su- kėlė didelį lermą. Čia pat 

viso $1.60. Šiaip mušė policmaną ir P. J. Ii- buvo pranešta, kad nei A.
ypatos aukojo: J. V. Stilson kosi išteisintas. Vadinasi, Baltuška,
$1.00, K. Baltrūnytė $1.00,P. aišku, kaip diena, kad nore- netik Jukeliui, bet

nuo pro- šolomskas 50c, J. Jasiulevi-'ta visa bėda suversti ant so-'nėra panašiai sakę „ t _
Dalis čius 50c, X. 50 c, N. N. 25, cialisto, bet nepasisekė. Tuo drg. T. Plokščio, nei kitų ta- kurios bandė nurodyti gera-Į

pat buvo Baltuškų viešai iš- kada priėjo prie balsavimo, tės valdyba nepraleidžia nei

7raukt.it


vi;

rėš tam tikrą gaiduką? Jei
gu mūsų dalykai ir toliaus 
taip eis, tai mums savo kiau
šinį prisieis už tvoros iš
mesti.

KAS BUS SU TAUTIŠKU 
KIAUŠINIU?

Lietuvių patarlė sako: 
“Ką dievas myli, tam ir kry
želį suteikia”. Bet tikra tei
sybė,nes mums, tautiečiams, 
jau netik kryželį suteikė,bet 
didesnį kryžių, negu tą, ku
rį Kristus turėjo vilkti ant 
Žemaičių Kalvarijos kalno. 
Ir dabar vieni jį privalome 
vilkti, vilkti patol, pakol po 
juomi parklupsime.

Ką męs nedirbame, ką ne
sumanome, vis vėjais nuei
na. Surinkome pinigų ir 
pasiuntėme Šliupą į Europą 
tėvynės reikalais rūpintis. 
Ir štai tas senis vieton tėvy
nės reikalais užsiimti, pasi
kinkė japonaitę ir važinėja 
gatvėmis! Ar tai dailu taip 
elgtis senam, barzdotam 
žmogui?

Garbus Albutis išdūmė į: 
Europą taipgi su tėvynės 
reikalais, o dabar žmonės ir , ko nesupranti!

Vaikas, truputį patylėjęs, 
vėl klausia:

—Ar velniai platinasi?

Papliauška.

Dykai!
$12.22 vertes

s Žodynas Anglų, Rusų, Prancūzų ir 
’ Lotynų kalbų. 4,700 puslapių, 6,0001 

spalvuotų iliustracijų, 4,000 Gcogra-
I fiškų dalykų, 1,400 biografiškų. Nu

rodymai kaip ištarti. Męs prisiusi
me šitą žodyną dykai su 12 didelių 
katalogų įvairių firmų. Prisiųsk 98 
centui, persiuntimo iškasčių.

LEWIS NELSON
B 187, BREMERTON, WASH.

Tokie, kaip kunigai...
Kunigas, atėjęs į parapiji

nę mokyklą, ėmė vaikams 
pasakoti apie velnių galybę, 
kaip jie žmones apsėda ir 
kad socialistus ir bedievius 
kiekvieną penki velniai laiko 
apsėdę. Prie kiekvieno ka
taliko irgi esąs velnias ir ty
ko jas jį apsėsti. Vaikas 
klausia kunigo:

—Kiek yra velnių?
—Trįs korpusai, vaikeli.
—Iš trijų korpusų pasida

ro tik 120 tūkstančių, tokiu 
būdu, iš kur jų gali rastis 
tokis skaitlius, kad socialis
tus laiko apsėdę net po pen
kis, o katalikus po vieną?

—Tu, vaike, tylėk, nes nie-

TEISINGIAUSIA ir GIRIA UHI> 
LIITUVIAKA

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

K. filDLA TIŠKA#
\ptiekoriu8 ir Savininkas 

226 Broadway, karnp. C Street
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel, So. Boston, 21014 ir 21018.

K. LUTKAUS

I4Q EAST 22 ST,O

PUIKIAUSIA
MODERNIŠKA
“LAISVĖS”

—Jie nevedę, vaikeli.
—Tai velniai tokie 

kaip ir kunigai, nevedę gy- Jai 
vena?

tave— vaikeli, jau ir 
penki velniai apsėdo!

Vaikas nutilo, bet valan- 
s, klausia:

dar saviškiai, pradeda kuž
dėti apie kokius ten pinigus, 
surištus su kokiais tai ga
lais, kurių ir išrišti, negali
me.

Vieni esame bejiegiai ką 
nors veikti, o su kitų sriovių 
žmonėmis jokiu būdu negali
me susitaikyti, nes visi nuo 
mūsų tartum nuo supuvusio 
kiaušinio, šalinasi. O juk 
rodosi, kad mūsų politika— 
nesupuvęs, bet sveikas kiau-|
šinis, iš kurio galima būtų ,( e J)a/V 
išperėti puikų tautišką gai-l ~ a 1 
dūką, jeigu tik prie perėjimo ,ai v^nias- 
prisidėti? katalikai. Apie —Suprantama, kad 
socialistus jau nėra nei kai- ncs J1S ^ra triJose 
bos, su jais nesusitaikysi, o )OSC* 
jeigu ir pavyktų susitaikyti 
ir išperėti gaiduką, tai jo
kios naudos nebūtu, nes tas 
gaidukas būtų raudonas ii 
tautiškai giedoti negalčtųJ 
*JJtims ei reikia gaiduką iš
perėti tikrai tautišką, raibą,1 
bet nemaišytos veislės. i

Khd tą atsiekus, prisieina 
kreiptis pas brolius kaiali-' 
kus. Ir štai laike vyčiu kon
greso, kuris buvo Brookly-1 
ne, bandėme su katalikais ir 
vyčių paipebeliais tartis. 
Kalbinome Kamašą, kad jis 
prisidėtų prie mūsų politi
kos ir apsiimtų patupėti ant 
tautiško kiaušinio, 
žinote, Kamašas taipgi at
sakė, būk mūsų kiaušinis e- 
sąs jau pasmirdęs ir iš jo* 
nieko gero neišeisią.

Kada męs, vierni tautie
čiai, norėjome Kamašą per
tikrinti ir prirodyti savo 
kiaušinio sveikumą, tai jis į 
mums, tartum Lietuvos 
margiams, pamosavo kepure 
ir išbėgo laukan. Paskui jį 
patraukė ir kiti katalikų pe-1 
rėkliai, kurie į dvyliką dienų 
galėtų gaiduką išperėti. i 

Dabar vėl sėdime vieni ant 
kiaušinio, bet nėra jokios 
vilties, kad išperėsime gai
duką. Mat, silpnos mūsų 
pajiegos.

Beje, Kamašas dar sakė, 
kad apie perėjimą galima 
bus vėliau pagalvoti, bet jis 
nori, kad męs, tautiečiai, 
prisidėtume prie katalikiško 
gaiduko perėjimo ir išperė
tume tokį, kuris buvo pap
jautas, apipeštas, išvirtas, į 
bliūdą įdėtas ir pašokęs pra
dėjo giedoti ir šaukti, kad 
Kristus iš numirusių prisi
kėlė. <

Ir kas dabar bus sy tau
tišku kiaušiniu? Kas išpe-

ŽODIS

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

* - 0

/joe anc kitokį
’ ! vyriški aprėda-

i, užeik pas 
mane, o gausi 
viską, vertes 
savo pinigų.

131 Grand St.,
BROOKLYN, N. Y.

die- 
asa-

būti
stipresniu ir galingesniu,nes 

. liucipierius turi devynias 
\ galvas, o dievas tik tris.

—Laukan, bedievi, nes tu 
i velnio apsėstas, — sušu-

ko

STEBUKLAI.
!Jonas su Petrausku Antanu

iš sveikas-gyvas 
[gyvenu

Mūsų žemės visam

Bet ar ? ko reikėtų pjautis, 
“Skersti ir žudyti žmones,

{“Būti Afrikos beždžionės, 
“Kuomet jau matytų laiką 
“Baigs pasaulio baisią karę, 
“Ir įvykdint svieto taiką 
“Visos tautos susitarę!
—Taigi taip. Ir aš sakau— 

[gana, 
“Jau pilnai užtenka kraujo, 
“Laikas baigt skerdynė 

[kruvina, 
“Bet tik reikia būdo naujo. 

(Čia Petrauskas prieštaravo 
Jonui, geram draugui savo, 
Jog nereikia užtart žmones. 
Verst į Afrikos beždžiones, 
Nes jie karės nepradėjo;
—Anot jo,—“jau taip išėjo”. 
Susiginčinę ant galo 
Iš piktumo jie pabalo 
Ir dėl tojo “būdo naujo” 
Susipešė ligi kraujo!

♦

Kaip aš sveikas-gyvas 
[gyvenu, 

Nežinau, kas pasidarė, — 
Dėlei ko Antanas su Jonu 
Diskusavo apie karę, 
Ir abu jai prieštaravę 
Ture j’ karę tarpe savę?...

• Hocus Focus.

Telephone 119 Great Neck.

TAM. PLAKSTIS
GERIAUSIA UŽEIGA j

Užlaikau gerinus j alų ir įvairių lj< ' 
kerių ir kvepiančių cigarų. j

Taipgi parsamdau automobilius! 
vestuvėms, krikštynoms ir įvairiems 
pasivažinėjimams. Einu už perkal- 
bčtoją j kortą ir šiaip duodu rodą vi
sokiuose teismiškuo.sG dalykuose.

Kviečiu su visais reikalais kreiptis 
pas mano, o aš patarnausiu kuo- 
teisingiausiai.

WOOD ROAD, GREAT NECK.

■m

Telephone 2639 South.
Dvi puikios užeigos:

LIETUVIŲ HOTELS
Kuriems yra reika’as apsistoti, či« 

nai galima gaut nakvynę arba ir U 
gesniam laikui gyvent.

Taip-pat puiki svetainė (Palacf 
koncertams, teatrams, 1>» 

susirinkimams ir E-llinpiams, 
Jley.

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

Tarpe 22 ir 23 Sts
užeiga:
CAFE SU SVETAINE 

RĘSTAURANTU
J. Bulot, Savininkas,

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

Tol. 3967 Soutl

Antra

J. A. KATKUS
Užlaikau visokių knygų ir kitoka 

daiktų. Galima gauti pirkti visai 
Amerikoje leidžiamus, laikraščiu* 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

Krautuvė atvira nuo 7 iš ryte ib 
12 vidurnakčio.

Toliau gyvenantieji galit kreipti 
laišku šiuo adresu:

J. A. KATKUS
2204 Forbes S*, Pittsburgh, P>

Ban-

Brooklyn LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA.

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

KAINOS PRIEINAMOS.

949—959 Willoughby Ave.
Tel. 8842 Stagg.

fTTTTTl

VELNIAS

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

Kaina 20 Centai

UIIIIIIIIIIIIIMWII

IMI

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IS 
PRIEŽASTIES LIGOS?

Diena po dienai, metas po metui 
užsimu 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
tanti daktarą ir specialistą

D R. 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 tt.

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

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

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

3rd Ave., New York City.

PERSKAITYK TUOJAU!
R. G. INGERSOLL’O

KNYGA

vertB

FERDINAND de SAM06ITIA

Dovanai
X dl 30 DAINŲ

su Columbijos Gramofonu

Gali įniokėt dalj 
tuojau, o liku= 
sius po $1 kasSPAUSTUVE

Gražiai padaryti spaudos darbai patraukia kiekvieno akį.
Atsakanti* pogarsininia. priduoda žmogui norą eiti ant rengia* 

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

šiaip pasilinksminimus, visados duokit darbus “Laiftvėa” 
spaustuvėj. Mes padarome visokius spaudos darbus gražiui, 
greit ir pigiai.

“LAISVĖS” KNYGYNE
Randasi įvairių naudingų knygų, kurias patariame kiek> lenam 

perskaityti.
Kas skaito, tas daugiau žino ir jam nereikia pralyti kitų paaiš

kinimo. Reikalauk katalogo.

183 ROEBLING S I 
BROOKLYN, IN. Y

Gauk šiuos

Muzikos Veikalus
— Birutės arija —30c. 
i” — Jaunosios arija 35 

dCc.

m

’’BirMtė” •
“Vestuvės
“Kregždelė” — duettas
“Eglė” (Žalčių karalienė). Žalčio 

ir Gulbė-Dievaičio duettas —71
“Muzikos žodynėlis” — 25c.
'III Sąsiuvinys” — maišyti 

kvartetai — 25c,
Adresas:

MR. M PETIi ' r’SKAS, 
Broadway, So. Boston,

j , M e & ft.#.

Į Akušerka
-♦ gili. A<j A OlHA.M /

• F Stro piene, 6 Lwrinff M J

' ' t-

DIDELA PROGA

DEL VYRU NUSILPNEJISIU
ANT LYTIŠKU ORGANU

[Ullin—' ---------------—-----

Prlslunsklte mums tik 50c.
Nnsilpnejle ant lytišku organu vyraU 

kaip tai nerviu, paliks išgydynti ant visa
dos per vartojimu, gyduolių NOVO. lai 
yra, galinga pasakyti, eudaune gyduole, 
kurios išgydė Jau tūkstančius vyru ser
gančiu lytiškoms ligonis. Jei esate ser
ganti ant lytišk i nusilpnėjimu, kad ken
kia Jums betvarke nerviu, kad nustoet 
vyriškumą, kad esate nusilpnejesiam 
padčjitnę, šaltos rankos arba kojos, galvos 
sopėjimai, užketellnial viduriu, nevirlni- 
inai skilvio, inkstu ligą arba kitos ligos 
puslęs. nemielus Sapniai, baime sutikti 
žmonius, kaip tai daro nekurie, paliKste 
išgydynti per vartojimą gyduolių NO\O 
Gyduoles tas i trumpa laika padaris jus 
sveikais, tvirtais ir laimingais, tada gi 
galima bus nauduoti# gyvenimu ir jo 
ypatibems. Del atydoiA, idant pertikrinti 
jus apie tai, kad NOVO gyduoles tą pada
ris, Issiunsme jums DVKAI kompletišką 
kursą tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu, 
kada gi prisiunste munis savo antrašą ir 
pavarde, taip gi sykiu 50c krasos ženkle
les arba sidabru del apmokejima liešu 
persiuntimą. Malonėkite atkreipti atydą 
ant to. kad tai hera maža dėžute, bet 
komletigkas kursas IgsiKydymul, užtekti
nai ant 15 dienu, labai tanke yra užtekti
nai išslgydymui. Ta proga yra vien 
svarbia ant trumpo laik$. Rašykite mums 
neatldelloklte, talp-gl praneškite kokiam 
laikrašti skaitlte ta apįšarsinima ir mes 
Igsiuneme jums tuojauspas. gyduoles. : į

DepL37,VBox*PhilsdslpMa. PK '

Reikalaukit musų iliustruoto kataloge.

MINERVA PHONOGRAPH CO.
Dept. L.

Mokslo Nereikia Jieškok
kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką 

'Cei’jvių kalbos gramatiką savo namuose Huosame laike. Visi 
Nurodymai ir knyga DYKAI įdėk etempą. Adresas

ūktoms Bsresposdencinse MokvkbuUŽ? I. BoterH,

Bdealis
Muilas

I
 AB TURI TĄ NAUJĄ 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

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

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

Knygos vardas

Patarmės Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

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

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytiškų organų išsivysty
mas, jų veikme ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
mas; vaisiaus augimas; nėštumo Fiy- 
gijena; motinystė ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagyste ir daug kitų įdomių dalykų.

>Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 
paveikslais, kurie palengvina aprašo- 

m mus dalykus suprasti.

A

Mui’as toaletiniam vartojimui, 
prausimui veido arba maudyk
lei, privalo būti sekančios ko
kybės: grynas, gydantis, anti
septikas ir neerzinantis.

Severa's 
Medicated
Sfen Soap

it sako visiems ši- 
a'aviniams. Jį myli 
lotinos vadina jį 

draugu. Jis yra’ kasdien var
tojamas skaitlingose šeimynose 

se. ■ Kaina 25 centai.

Mnil 
tiem:

SEVERA'S 
ANTISEPSOL 

yra antiseptiškas 
ekiedys vidujiniam 
ir išlaukiniam var
tojimui, patartinas 
kasdieniniam plovi
mui burnos ir gerk
lės, taipgi vietiniam 
pritaikinimui.

Kaina 25 centai

SEVERA’S 
FOOT POWDER 

(Severos Proskos 
Kojoms) žinomos ir 
patartinos kaipo an- 
tiseptiškos proškos, 
suteikiančios paleng
vinimą nuo kojų 
nrakaitavlmo, api- 
brinkimo, skausmo, 
niežėjimo ir šutiino 
kojų.Kaina 25 centai

Avert augliau minfe- 
ią preparatų dai at
kreipiame atyda j kitas 
pydomąsias toaletines 
r< įkntinas. i-dii binčja* 
mat- ir parda. mėiamas 
po "Severo*’’ apsaugotu 
ženkleliu. R< Palaukite 
tiktai tikrų Severo*. pre
paratų. parduodamų vi
sur aptickose. arba už- 
sisakykit tiesiog. jeigu 
arti jų gauti negalit:.

AR MYLI DAINAS?
Štai nauja dainy knyga, kurioj ra

si daug tokių dainy, kuriy niekur jau 
nerandama. Knygos vardas

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

kurioje telpa daugybė įvairiausių dai
nų. Tarp kitų yra nemažai senoviškų, 
kurias mūšy seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos.

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

' KAINA 50c.
AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

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

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

gaus vargus senovėje ir apie dvasiš- 
kijos darbus, tam ši knygelė būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus siųskite 

šiuo adresu:
' F. STROPUS,

0 Loring St.,
■» So. Boston, Mass

Bell Phone, Dickinson 31106 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. 
Physician and Surgeon (lietuvis gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy
ru, moterių ir vaiku. Daro operacijas. I 
Ofiso valandos: 911 rito. 2-4 po piet. 7-9 

■ yąkar<$.;^jxleliotx>*; 9-11.ritei. 1-4’po piet. j

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

apie

plaukusį
Moksliškas, Pasekmingas gydymai 

visai dykai.
Ar kenti slinkimą plaukų ? Ar tavo 

plaukai žilsta? Ar tavo plaukai silp
ni ir lūžta? Ar kenti nuo plaiskanų, 
niežėjimo odos? Ar tu plinki ar pli
kas? J eigų tu kenti nuo kokios nors 
Iš augščiau minėtos plaukų ligos 
tuojau neatsidėlojant, Jieškok pagel
ios. Reikalauk musų iliustruotos 
knygutės “Teisybė apie Plankus'' — 
Parašė žinomas Europos specialistas.

Mes norime tave pertikrinti savo 
iškaščiais. Calvacura Plaukų Gyduo
lė sulaiko plaukų slinkimą, sunaiki
na pleiskanas, alefėjissą b* pradeda

augti plaukai. Mes jumsi prisiusima 
už $1.00. baksuką Calvacura Nr, Ii. 
vyku su augščiau minėta iliuostnMta 
knygute, iškirpk šitą kuponą ir siųski 
šiandien pas Union Labaratory, BnK 
545. Union, N. Y.

KUPONAS, 
Union Labaratory,

Box 645, Union, N. Y.
čionai rasite 10 c, kurie padės >a- 

dengt išlaidas siuntinėjimą knygučių, 
kurią už 10 c. ir man prisiųskita. Taip 
gi prisiunčia >1.00 už kurį malditv 
prisiųst Calvacura Nr. 1 ir aagMiaa 
minėtą knygutę (Iškirpę* įdėk ittf 
tapeną)*

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? f”™

GARSAS KEPTUVE
Kepa geriausią duoną iš 
Cysty rugini y miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poky
liams *♦*»*»*

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

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



Rusijos lietuvių Seimas

NAUJOJI

Tel. 2372 Greenpolnt.

ornisiai
kite šitokiu adresu

$1.00 ANT

Centro
Kukai

APT1EKA

ris atnaujins

Užrašydami
KANCrERmt

183 Roebling St., Brooklyn, N.Y

VISUOMET PIRKIT

APLA 
BOS

Naujausios mados dideliame 
pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi narduodame pijanus.

GADYNE”
Philadelphia, Pa

Didžioji Rusijos Revoliucija atidarč 
kelią Amer. laikraščiams Į Rusiją.

Rusijoj panaikinta cenzūra ir valia 
skaityti socialistiškus raštus.

Kas turi savo giminių ir draugų Ru* 
sijoj, padarykit jiem dovaną,

NAUJOJI
kiaušiu

DRAUGIJOS, KURIOS 
TURI “LAISVĘ” 

ORGANU.

Per skausmą 
į kovą— 

per kovą j 
laisve!

“NAUJOJI
229 N. 6th Street

CAFE. Pa
kelei viii g hi 

priimam ko- 
■ogražiau- 
sia ir visa
dos teisin
ga rodą.

pažangos partija 
J. Tumo vedama),

siems laisvę iškovojome, jūs 
lendate ir sakote: męs jūsų

te mus tada, kai męs kovojo
me, kai dar neaišku buvo 

Gi dabar

nurodinėjo, dėlko dešinia
jam sparnui nėra vietos pre
zidiume. Jie sakė:dabar vi
sur plevėsuoja raudona vė- 
iava. Ta vėliava mums lai- 

Po ta vėliava da
bar glaudžiasi ir tie, kurie

rusu
Jei jūs sakotės ne

sate revoliucijos priešinin-

lementai. Dešinieji Tautos 
Taryboje pasirodė antivi
suomeniniais gaivalais. Su 
jais dirbti išvien negalima, 
priešingai: griežčiausia ko
va reikia vesti su jais. Jei
gu mūsų pasiūlymas, sako 
kalbėtojas, būtų atmestas,so
cialistai liaudininkai atsisa
kys statyti į prezidiumą sa
vo kandidatus.

Pasiūlius kun. Bumšai 
apriboti kalbėtojams laiką, 
dauguma balsų nutarta duo-

nutas.
L. Natkevičius Santaros 

vardu pasiūlė rinkti iš 5 
partijų (vadinasi), augščiau 
minėtųjų ir kr.-demokr.) ir 
bepartyvių. Kr.-demokratai 
prie Santaros rezoliucijos 
pridėjo: ir iš katalikų parti
jos. Dėl šitų pasiūlymų 
šiandien ir kalbėjo ištisą va
karą. C

Soc.-liaud. (Sugintas,Mar
ma,Žičkus, P. Daugėla ir 
kt.) ir soc.-dem. (dr-as Avi- 
ižonis, dr-as Matulaitis, R.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TE, MOLINE, ILL.

Valdybos adresai:
Prezidentas F Akatckii. 1300 12 ava.

E. Moline, III.
Vice proz. M Dackui, 854—8th itr.. 

Molino, III.
Prot lekreterlai 1 Ruete^ka.

1220} — 7th avo. Molino, III.
Flna.nmj sekretoriui W Vapsevich.

436 — 4th avė, Moline, III.
Iždininkai K Juška 825 —4th avo.

Moline, III

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

(59—66)

TEISINGIAUSIA UtElG.
253 WYTHE AVE kamp. Ne. let £

BROOKLYN, N Y,
Teleehwne Graanpoint 5811

žmogų. Pažanga balsavo už 
kr.-dem. rezoliuciją. Tada 
soc.-liaud. ir soc.- dem. pra
nešė, kad jie rinkimuose ne
dalyvauja, rinkimų metui iš
eina iš salės Santaros atsto
vas taip-pat praneša, jog ir 
jie rinkimuose nedalyvaus ir 
išeis iš salės, kadangi jų re
zoliucija buvo atmesta.

Salėje pasilieka J 
ir kiti dešinieji 
simas, ar yra kvorumas.Sifn 
loma patikrinti esančiųjų 
skaičių. Kun. Vailokaitis 
sako, kad tai nereikalinga 
darlti. Vis vien esą neži
nia dar kiek teisėtų atstovų 
yra, nes mandatai nepatik
rinti. Patikrinus, pasirodė, 
kad salėje liko 111 žmonių, o 

| kvorumui reikalinga 115 
(kvorumą nustatė patsai 
pirmininkas, būtent: pusę 

į dalyvavusiųjų šiame posė
dy). Vadinasi, rinkimų ne
galima pradėti. Kitas posė
dis skiriamas ryt dienai, 2

NAUJA KNYGA mylėtojams mu 
ziką ir dainas lietuviškoj kalboj su 
rinktos visokios notos (gaidos) iš ku

-j 229 Bedford Ave.
--•KAMPAS. NORTH 4T-fi» GATVES 

ROOK I A N. NEW V < ; I < K

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

Pirmininkas K. Matuliauskas, o 
637 W. Lombard St.

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

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

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

614 So. Paca St.

Jūsų broliai ir seserĮs ištroškę tiesos 
žodžių. z

“Laisvės” prenumerata Rusijoj me
tams — $3.50; pusmečiui — $1.75.

i ant kokio tik nori instrumento, arba 
; dainavimo $1.50 parduodu tik už 11, 
Pasakyk draugams ir pažįstamiems.

| Adresokit G. A. Baronas, P. O. Box 
G. D. McKees Rocks, Pa.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL. 
Pirmininkai A. F. Sabeckii, 

802 — 8st St,
Vici piruiiuinkaa K. Dimia- 

812 — 8th Str.
Užrašų rail. B. Masiliūnai 

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

1320 Lincoln su, Waukegan, Iii.
Kasieriui M. Kairaitis,

166—10th Str. North Chicago, Ill.
Kasos Glob. M Rekis,

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

loou S. jacKson su Wauxogan, Iii.
Maršalas K. Navickis,

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

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

n• della kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų Liuoiybėi svetainėj, 891—8th 
šit., 4k bneridai Rd. Waukegan, iii.

LIETUVIŠKA APTIEKA.
Šiuomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų šiam 

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk del 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 D f: L ATAUGINIMO PLAUKŲ IR TONIC’AS. 
6) KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfu- 
tnos 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,

.. Už k r-dem. 
—118, prieš 108, susil. 6. Už 
Santaros balsavo vos 42

NAUJA KNYGA
Kas tai yra religija?

[talpa: Kas tai yra religija, Teolo
gija ir dora, Bažnyčia ir Valstybė, 
Dabartinis dalykų s'tovis ir stengima
sis atskirti bažnyčią nuo valstybės, 
Apie maldą, Kalėdos, Velykos, Apie 
vėlę ir apie Dievą, Rojus, Pragaras, 
<aip atsirado dievai, Kaip šėtonas 
ant žemės viešpatavo, Raganos, Re- 
igija ir ligos, Krikščionybė ir kare, 
biblija ir pasaulis, Nauja Rusija. 
<nygos vertės nereikia aiškinti, pati 
talpa apie ją kalba. Kiekvienas joje 
atras ta, 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-

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILL.

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

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

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

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

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

P. O. Box 1109, Melrose Park 
Iždo Globėjai; W. Janėnai, 

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

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

Susirinkimai absibuna kas trečiu 
savaitę kiekvieno menesio Frank am 
James svetainėj, 23-čia Avė. ir Lake 
gatvė, apie 1-mą vai. po pietų. Pristatom į namus Ir toli

mas apielinkes, Jersey New 
York, Central Broklyn, Mai- 
peth, ir tt.

MACYS & MARCIN 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

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

DR-J OS CENTRO VALDY- 
IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI:
pirmlnink. J. M. Maskeliūnai, 

2025 Colwell st., Pittsburgh, Pa. 
Pirmininko pagelb

1421 Fayette st. Pittsburgh, Pa.
Centro sekretoriui J. B. Miskevičia, 
2135 Sarah Str. S 8, Pittsburgh, Fa.
'.entro Iždininkai K. Varašis,

12 and Carson st Pittsburgh, Pa.
Turtų Kontrolės Komisija;
M Urlak.ii, 2126 Forbes st.

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

Pittsburgh, Pa.
F. Pikšrii. 1331 Penu Avė. 

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

P O Box 63, McKees Rocks, Pa. 
kp. John Swipas, No. 11, Welder st. 

Glendale. Carnegie, Pa.
kp Fran. Pikszriui 1331 Penne ave. 

Pittsburgh, Pa.
kp, J W. Brazauskas, 

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

Pittsburgh, Pa.
kp A Paliucls. 2128 Wrights it. S£, 

Pittsburgh, Pa.
kp, A Budzinauskas,

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

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

Courtney, Pa.
12 kp. J Kindaria, Ambridge, Pa. 
IM kpū V Pitraviči*, P O Box 21.

Millsboro, Pa.

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
Valdybos adresai, Racine, Wis.

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

Vice Pirmininkas M. Kaupas,
1242 State Sreet 

Raštininkas A. Vegela,
237 Lafayette Ave.

Turtų Sekr. S. Gelumbauskas,
920 Jackson St 

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

Iždo Globėjai A. Pukteris,
444 Park View 

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

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

AETUVIŲ PAAELPINfiS DR-8TĖ8
“LAISVĖ”. EASTON. PA.

Viršininkų adresai.
Prezidentai St Melson 

•84 Ferrv it. F.aaUra. P»
/Ice prez S Masiulevičiene

320 So list St. Easton, Pa, 
Protokolų raštininkas ir organo prl- 
iurėtojas Alex Vituris

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

676 Church st Easton, Pa.
Kasierius F Vituris Maršalka F. Barauskas

830 Taylor AU., Phillipsburgh^IJ. i 1220} — 7th Ave., uvune, m. .........................................................»u-
Kasos globėjai: I D-tė susirinkimus laiko pirmų rios išmokti notas be mokytojo,
A. Biga, 1021 Elm St., Easton, Pa. nedėldienį kiekvieno mėnesio Turner 
A Meškauskas, 1222 Pino .L Eastea.' Hali svetainėj, 14th St. ir 6th Ave., 
Maršalka J. Garnis, Moline, III.

634 Ferry Str. Easton, Pa. I-----------------
daršalka P Urbienė VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS

676 Church st Easton, Pa. / DRAUGYSTE CICERO, ILL.
Susirinkimai atsibuna kaa pirmų ■ Prezidentas Ka»sp. Adomaitis,

’ėtnyčią kiekvieno mėnesių t vai j 1412 So. 49th Ave.
rakare, Anglų socialistų svatain. 4S* i Prezidento Pagelb. J. Takazauskas, 
Northampton St Enaton, Pa. i < 1402 So. 48th Ct.

čion 
nebūtų rinkę. Nebūtų tada 
reikalo su jais ir dėl rinki- 

prezidiuman tarties. 
Kun. Vailokaitis, kr.-dem. 

vadas, ir kiti iš kailio nėrė
si, išrodinėdami savo demo- 
kratingumą. Vienas jų tvir
tino, kad kr.-dem. nesą prie
šingi net kruvinajai revoliu
cijai (sic!), bet geriausia, 
turbūt, juos nušvietė kun. 
Bumšas. Jis, nabagas, ma
tyti, užmiršo, kokiu metu 
gyvena, nes, įlipęs tribunon, 
pradėjo kalbėti taip, kaip 
kalbama buvo anais laikais.

Girdi, męs nemokame lai
sve naudoties, mums pančio 
dar reik. Kairiajam spar
nui smarkiai protestuojant 
iš vietų, kalbėtojas paskuti
niuosius savo žodžius atsi
ėmė.

Balsavimas. Už soc.-dem. 
nuo 4-ių Taryboj dirbusių rezoliuciją balsavo 92, prieš 
partijų. Katalikų Sąjunga 125, susil. 11. Už kr-dem. 
esanti fiktyvę partija,kurio 
je susispietė dešiniausięji e

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

Pirmininkė V. Ivanauskiutė.
1452 East 33rd St.

Vice Pirmininkas J. Katkauskas, 
5823 Superior Avenue 

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

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

Kasieriui M. Lavinskas,
8120 Cory St.

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

V. Kvedaravičius Į
1543 Oregon Ave. I

Dainų repeticijos atsibuna kiekvie- i 
ną Seredų 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.

LIET. SUNŲ IR DUKTERŲ DRAU
GYSTĖ. ROCK FoRD ILL.

Viršininkų adresai: 
Pirmininką* F. Raėkevičia.

1012 So. Main Hit 
Vice pirmininką® A Šimonis, 

517 Michigan Ava.
Protokolų raštininką* O. Užbalintai, 

622 Hulin St.
Finansų raštininkas P. G. AI«k«juim> 

1516 — 14th Avi
Iždininkai S. Buzinskia,

721 Lincoln avi.
Kasos globėjai:
St Vazenas 1529 —lOth Itr.
P Kutra, P O Box 80.

ii, 411 Wall ik

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 žurnalas, spausdinamas ant 
popieros ir dailiai techniškai apdirbtas.

GADYNĖ” turi skyrius iš visų svar- 
mokslo šakų; gvildena visuomenės 

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.

CEVE RYKUS
Naujausios mados 

PAS

J. MARTINAITI
157 GRAND ST.

BROOKLYN, N.Y.

Nuo “Laisvės” red. — Pa
duodami “Laisvės” skaity
tojams platų aprašymą įvy
kusio Petrapily j Rusijos
Lietuvių Seimo, norime pa
informuoti, jog seime daly
vavo sekančios partijos: 1) 
socialdemokratai, social - 
liaudininkai (seniaus šie va
dinos demokratais - ūkinin- 
ki^Čiais), santariečiai (libe
ralai) 
(kun. 
krikščionys demokratai 
katalikai. Seime nedalyvavo ti kiekvienam kalbėti 3 mi 
socialdemokratai bolševikai 
kurių vardu d. Rekešius per
skaitė pranešimą.

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ. 
MAEANOY CITY, PA.

Valdybos adresai:
Pirmininkas P. Ysoda

534 E. Mahanoy Are.
Pirmininko pagelb. J. Kovas

1227 . E. Pine St
Protokolų raštininkas A. Ramauckai, 

1025 East Pine Str.
Finansų raštinin. P. Petčiulii, 

1227 East Pine Str.
Iždo true tisai: A Račkauskai, 89 10th

St, J. Baukus, 1121 E. Mahanoy 
ave., J. Mickūnas, 819 E. Pine St 

Maršalka L. Andriuškevičiui
802 E Market St 

515 W. Pine Str.
Susirinkimai atsibuna paskutinį pa- 

nedėlį kiekvieno mėnesio 7 vai. vaka
re, Juozo Margelio svetainėje, 89 N. 
daln St, Mahanoy City, Pa.

Rusijos lietuvių seimas 
prasidėjo 27 d. gegužės (pa
gal seną kalendorių). Sei
mą atidarė tautos tarybos 
pirmininkas S. Šilingas.

Didžiausių ginčų kįla dė
lei išrinkimo seimo prezi
diumo (vedėjo).

Vokietaitis Santaros var
du siūlo rinkti koalicinį pre- 
zidijumą. Tam pritaria ir 
visos kitos frakcijos, išėmus Rasikas, J. Smolskis 
tik soc.-demok , kurie siūlo 
rinkti socialistinį prezidiu
mą. Tokiu būdu yra du pa
siūlymu — Santaros ir soc.- 
demokratų. Pirmasai sako 1 
rinkti prezidiumą iš atskirų ,svę davė 
partijų ir kuopų, tarn sei 
mo narių apsireiškusių. An- ’anksčiau ją skarmalu vadi- 
trasai — rinkti prezidiumą no. Mu<, revoliucionierius, 
iš socialistinių partijų. Užjdabar sveikina ir tie, kurie 
pirmąjį balsavo visos f rak- anksčiau išdavinėj 
cijos 150 balsais, išėmus tik valdžiai 
soc.-dem ir soc.-liaud
mieji balsavo prieš, o nasku- kai, tai dėlko jūs nesveikino 
tinieji susilaikė Susilaikė 
dėl to, kad ši rezoliucija bu 
vo balsuojama pirma ir kad kur lai'mė kryps 
jos galas yra nepriimtinas, kada męs savo krauju 
Už antrąjį balsavo tik soc 
dem., soc.-liaud. ir vienas 
antras dešiniojo sparno,'draugai, męs taip-pat kovo- 
Prieš balsavo 140 ir 6 susi- jo me. Ne, męs netikime, 
laikė. Soc-liaudininkai už Jūs ėjote drauge su senąja 
šitą rezoliuciją balsavo dėl valdžia, todėl nesame ir da- 
to, kad greičiausia paaiškė-(bar garantuoti, jei reakcija 
tų, koksai yra seimo sąsta- kiltų, jūs remtumėte su se
tas. Inaisiais savo draugais. Pre-

Priimta Santaros rezoliu- zidiumas yra galva, vadas, 
cija. Savaime suprantama, todėl revoliucijos metu ten 
jog, priėmus tokią rezoliuci- negali būti kramolos malšin- 
ją, kįla mintis — iš kokių tojų. Be to, buvo nurodyta, 
gi partijų ir kuopų reikės kad jų ir pretenzijos neati

tinka tikrenybei. Juk kas 
rinko šituos kunigus — ma
žiausia susipratusieji, ku
riems lengva galvą susukti. 
Labiausia susipratusieji 
fronte. Iš ten tik vienas -

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

Pirmininkas P. Kardokas,
122 Court St. 

Pirmininko pagelbininkas S. Morkis, 
255 Bond St. 

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

Turtų raštininkas J. Kentrus,
111 Pine St.

..ždininkas J. Juozapaitis,
234 Clark PI. 

/ždo globėjai: V. Budriukė,
108 Inslee PI.

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

129 Pixie St. 
visokiais reikalais kreipkitės pas 
mane.

Protokolų Ra§t.; J. Kuzmlčlcas, 
1312 So. 48th Ct.

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

Iždin'nkas Mrs. M. Barikienč, 
1500 So. 48th Ct.

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

Susil'-likimai atsibuna kas paskuti
nį i'at.edėlį kiekvieno mėnesio J 
Naf'.’o svetainėj, 1500 So. 49th Ave. 
Cicero, Iii, 2 vai. po pietų.

Pažanga Maršalka P. Yaitkui 
ii Organo prižiūrėtojas.

Kįla klaU- J Rumia 1017 So. 8rd Itr.
Susirinkimas atsibuna aidftl- 

dienį, kiekvieno mėnesio, 1IH So. 
Main St., 2 vai. po plotų.

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

ris atnaujins, gaus knygų už 50 c. 
Kas iš neskaitančių dar prisius už 
’’Keleivį” $1,75 gaus knygų už 50 c; 
senas skaitytojas gaus knygų už 25c, 
Kas prisius už “Kovą” $2,00, gaus 
knygų už 75 c, kas prisius už “Kar
dą” $1.00, tas gaus knygų už 35^ 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 esate 
enas, ar naujas skaitytojas.

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

Pinigus siųskit šiuo adresu: 
J. POCIUS,

1370 Margaret St, Philadelphia, Pa.

tą prezidiumą rinkti. Tam 
klausimui aptarti ir buvo 
padaryta 30 mn. pertrauka.

Glemža social-demokratu 
frakcijos vardu praneša, 
kad jų frakcija reikalaujan
ti prezidiumą iš tų partijų, antras tegalėjo atvažiuoti, 
kurios dirbo Lietuvių Tau- Taigi, jei dešiniųjų čia yra, 
tos Taryboj, būtent: social- tai tik dėl blogų aplinkybių, 
demokratų, socialistų liaudį- Jei tų aplinkybių nebūtų,tai 
ninku, Santaros ir Tautos gal nei vieno kunigo 
Pažangos. Toliau kalbėtoja: 
nurodo, jog dabartinis revo 
liucinis momentas reikalau- mo 
ja, kad dešiniųjų partijų! 
darbas nesiplėstų. Kalbėto
jas siūlo iš šitų 4 partijų 
rinkti po 3 atstovus į prezi
diumą.

Dr-as Avižonis sako, jog 
social-demokratai dalyvaus 
rinkimuose į prezidiumą 
tuomet, kada susirinkimas 
pasakys, jog turi būti ren
kama tos partijos, kurios 
dalyvavo Tautos Taryboje. 
Nupasakojęs apie klerikalų 
ir, apskritai, pačių dešinių-1 
jų darbus praeityje, kalbė
tojas pasakė, jog kramolos 
malšintojams prezidiume 
neturi būti vietos. 1

Sugintas (soc.-liaudinin- 
kas) taip-pat išrodinėja, jog

L
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Tel. Orchard 3716

MIK. KAIRUKŠT1S

J. GARŠVAI

F. KUDIRKA.
Lietuvio Aptieka ir Savininkas 
64 GRAND STREET.

Brooklyn, N. Y.

Rpiiraliriffa vyrų mokintis IV Citi d l lllga barbeno amato.
Darbą gausi visada. Reika
lauk informacijų.

Noss tkoff’s International 
Barber School, 1202 Penn 
Ave., Philadelphia, Pa.

bosai

konferencija.

Į ŠOKIŲ MOKYKI/
K

J. Steponaitis.

J. Steponaitis.

Iki

Money Orders

(Life

542 E. 14 St.

T«I. 2320 Greenpoint

šioje knygoje telpa sekanti skyriai:

BROOKLYN. N. Y

■

/ 
•k

*5

SW--

Kiekvieną 
Pakelevlnjcą 
Priimam 
Gražiausiai 
Ir viaada.

Brooklyno Lietuviams!
Pirmas Brooklyno

LIETUVIS <■

Tikra 
Lietuviška 
Užeiga

f

sos kuopos atsiųskite dele
gatus.

L. S. S. IV Rajono sek re t.

meldžiame naujų atsivesti. 
Komitetas.

Kontra ktorius
Padarome visokį darbą prie naujų 
namų statymo ir senų pataisymo. li- 
pentinu namus iš lauko, taipgi ir vi 
daus.popieruoju, pleisteruoju ir d-

- 314
> i

4 211 Graham Ave.
Malonės visi

Lietuviu Liaudies Namo

i rugpjūčio, ryte. Darbda
viai buvo atsisakę jų reika
lavimus pildyti, bet 8 d. rug
pjūčio gavo iš Washington© 
nuo valdžios įsakymą, kad

Tel. Greenpoint

SENIAUSIA UŽEIGOS 
VIETA PAS

A. SHRUPSKJ
Pas mus galite gauti ska

niausi alaus, puikios ,de?Hnės 
ir skanaus vyno. Patarnavi
mas puikiausias, ateikite, o per
sitikrinsite.

61 S. 2nd Street,
BROOKLYN, N. Y.

Žuvininkų Kliubo susirin
kimas bus Utarninke, 14 au
gust, 93 Grand St. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Kviečia-

nosinis susirinkimas. Yra 
daug svarbių reikalų. Visi

•■■•"'M

Reikalinga kiekvienam darbininkui 
perskaityti

DARBO ŽMONIŲ ISTORIJA

uu 86 metai, kaip 
gyvuoju Prof, šteri. 
Aokių Mokykla, tibi 
Broadway Vamp 
Mvrtle ava. .lrx)k 
lyn N. Y.

Waltz, Two Step 
Foxtrot, One Step 
ir įvairus naujausle* 
rnadov šokiai moki 
narni, privatškai iv 
kliasoje. Mokestis

uuo $5.00 iki $10.00 pagai šoklų. M. 
/ykla atdara nuo 9 ryte iki 11 va 
vakaro, taipgi ir nedėliomia. Meldai 
me balių šokiui ir ctage'aui. K.lau« 
atsilankydama* informaciją.
THE STERN SCHOOL ef DANC1*L 
FkM-kl Broadway Hrooklya. N '

Puikus Piknikas.
Šv. Kazimiero Dr-stės pik- raciją, o ji jums patarnaus 

kus ligonbučio vežimą, tapo nikas bus Nedėlioj, 19 d.rug- kopuikiausia.

K

UUmhlCC ’ŽINIAC Šimkus sugrįžo ir sako: lę reikalavimų ir pasakė,jei-VUCil 111 “Nors ši daina mano kom- gu jų reikalavimai nebus iš-
pozicijos, bet ji man nepa- pildyti, tuomet jie visi,
tinka ir męs jos laike kon- 50,000, išeis į streiką 10 d.
certo nedainuosime”.

Čia jau aiškiai pasirodė, 
kad Šimkus tik tuos daini
ninkus leido savo koncerte 
dalyvauti, kuriuos Kveda
ras liepė, todėl ir išėjo, kad tuojaus pradėtų tartis su u- 

dalyvavo nijų viršininkais ir neprilei- 
Betlievių ir stų prie streiko.

N o r o m s- n e n o r o m s
priversti buvo pradėti tar- Administracijoj.

Pavarė vieną boardą.
Vieno paliuosavimo boar- 

do (N99) nariai tapo pava
ryti nuo “džiabo”. Dabar 
eina tyrinėjimas ir, galimas 
daiktas, kad ponai politikie
riai bus pavaryti. Sakoma, 
kad nekurie iš to exemption 
boardo narių imdavo ky
šius nuo tų vyrų, kurie už 
pinigus mėgino pasilmosuo
ti.

N99 randasi New Yorke 
East pusėj. Sakoma, kad vi
si tie vyrai, kurie liko pa- 
liuosuoti, turės eiti per nau
ją egzaminavimą.

Kaip matote, tai betvar
kės daugiau, negu reikia.

Boardo nariai ginasi ne-

sias pasilinksminimas. Bus 
duotos 3 dovanos prie įžan
gos. 1 dovana $2.00, 2 — 
“Moteris ir Socializmas”, o 
3—“Karė—Ko Dėlei”?” '

Įžanga Vyrams 25 c., mo
terims—15c.

- K

BIBLIJA ; g3830303®*®3898383®838^^
11LietuvUka, tikra, pll- ' 

na. pagerinta. Kaina: 
Lietuv. raidėms, 25,00 
Gotiškoms raid. >3.50
Gaunama tiktai pas:

M. X. MOCKUS,
P. O. Box 54, i 

Detroit, Mich.

s, $5.00
. $3.50

Komitetas. 
(65—66).

DU OFISAli

189 Grand Sti
pneš Comedy teat.

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

Išviso naujų kareivių New 
Yorko ir Brooklyno boardai 
paėmė jau apie 13,000.

Vieno exemption board’© 
narys buvo užėjęs į “Lais
vės” redakciją ir pranešė,; 
kad reikia vertėjų, kurie ga-' 
lėtų padėti nesusišnekan
tiems angliškai.

Tuomi rūpinasi lietuvių te
galės pagelbos draugija, ku
ri turi savo ofisą “Laisvėje”.

tame koncerte
vien tik vyčiai.
kitokių pažiūrų žmonių vi

siškai neįsileido.
1 Męs, dainininkai, visų tis ir išpildyti darbininkų 
kompozitorių dainuojame reikalavimus.
dainas ir visus lygiai gerbia-1 Sutartis tapo padaryta, 
me, todėl manėme, kad ir Darbdaviai privalo i 
kompozitoriams nėra skirtu- prie darbo tik tuos, kurie 
mo, kas jų dainas dainuoja, priklauso prie unijos. Dar
but pasirodė atbulai, yra bo valandas ir mokestį nu- 
skirstomi. 'skirs darbininkų unija.

į Labai keistai išrodo, kad 
Šimkus pasiduoda vyčių į- 
tekmei ir klauso vyčių vado
vu. Kaino kompozitoriui 
visgi nereikėtų taip fanatiš
kai elgtis arba bent neklau- mi visi nariai atsilankyti ir 
syti fanatikų.

i Man Gaila.

LIETUVOS ŽEMLAPIS.
Taisė M. Šalčius. Kaina 

60c. Reikalaukit “Laisvės”

PARSIDUODA Grosernė ir Ken- 
džių Storas, geroj vietoj, lietuvių ir imti j lenkų apgyvento], biznis išdirbtas. 

. ; Galima pirkti su praperte arba be 
-—d . prapertės. Pardavimo priežastis—ne

sveikata, Atsišaukit šiuo adresu:
Mrs. S. Kandret,

94 Long Ave., Lyons Farms, N. J.
(63—65)

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 imt nedėlios padaro po 70 ir 80 
dolerių. Yra 6 skutami krėslai ir 
vienas belinis stalas, barbenai gali 
gerai išmokti bolosna grajiti. Taipgi 
yra maudynė su karštu vandeniu. 
Daug žmonių ateina maudyties. Vien 
tik iš maudynės galima padaryti po 
3 ir 4 dolerius ant dienos. Biznis 

' geras ir geroj vietoj, puikiai išdirb- ;
Nedėlioį, 19 d. rugpjūčio, tas« tik pasiskubinkit nupirkti, 

kalingas geras barberis. Gera

Kriaučiai laikvtam 10 d. 
anglisto susirinkime prisi
dėjo prie šaukiamos L. S. S.' 
IV rajono taikos konferen- Sokolų svetainėj, 190 Grand J-Xti's 
ciįos 26 d. anglisto š m. ir St., Brooklyn, N. Y., bus L. I 
išrinko šiuos delegatus: 1) S. S. TV Rajono konfcronci-' 
B. Jakubonis, 2) J. 
3) Dumčius, 4) A.

Rei- 
nio-

GALINIS D. VIDURINIS, i
Barbe r is

224 Broadway, So. Boston. Mass.

Ir čia bijosi bedievių.
St. Šimkus prieš renr^iant 

savo koncertą, per laikraš
čius ir prakalbas garsino, 
kviesdamas visus daininin
kus dalyvauti savo koncerte, 
t. y., prisidėti p- te išpildymo 
programo.

Męs, Brooklyno daininin
kai, labai nudžiugome, kad
galėsime patarnauti dailės 2 . , ... 2 , . - ....
žvaigždei — St. Šimkui. Mes . Padarys gerą jtaką ant draugijų delegatai malonės grybus pigesni. Taigi, kiek- 
manėme, kad Šimkus kvie-,^'^- c^cKatų. i...... ..........

P. Giedraitis, 7) J. svėrei-. 
La. 8) V. Žilinskas 9) P. ■ 
Vaitiekūnas. 10) J Kriauče-' 
liūnas ir 11) Stankus. Ka-’ 
dangi konferencija viena iš konferencija bus Petnvčioj, Į Kurie manote grįžti į Ru
sva rbesn iii jų kada nors atsi- August 17, 1917, Tautiškam siją, tai nepraleiskite pro- 
buvusiųjų, tai reikia tikėtis, Name. Pradžia 7:30 vai.va-'gos, bet ja pasinaudokite, 
kad kriaučių išrinkti detega- kare Visi šėrininkai ir Dabar Rusijos pinigai ir už

manėme, kad Šimkus kvie-V'J,’ delegatų. pribūti,
čia tik dainininkus, neskir-',. ,TarPC kitų svarstytų da- 
damas jų pažiūru ir tikėji- ' ?• padaryti pra-
mo, todėl 26 d. liepos ir nu-/\zl‘2 .Laudies, Namo pirmai 
ėjome į McCaddin svetainę ' ’lytai, nuperkant 10 Šerų, 
ant repeticijos. Bet išėjo vi- j Koresnondent.
siškai kitaip: Harmonijos 
choro dainininkų susirinko 
beveik didesnė dalis, atėjo ir 
A. Kvedaras su vytomis ir 
vyčiais. Visi gerai žino.kad 
A. Kvedaras neapkenčia ki
tų chorų, išskyrus savo vy
tinio, tai ir čia ėmė savaip 

,elgtis. Pirmiausia perstatė 
Šimkui visas savo daininin
kes ir dainininkus, nurody
damas, kurios ir kurie gali 
dainuoti, o į kitus susirinku
sius dainininkus, ne savus,’ 
neatkreipė atydos.

Paskui Šimkus paprašo,* 
kad visi dainininkai sūdai-' 
nuotų dainą “Męs padainuo
sime”. Šimkui diriguojant, 
sudainuoja jo paties kompo
zicijos keliatą dainelių. Pa
galios Šimkus paprašo, kad 
merginos sudainuotų “Plau
kia sau laivelis”. Kvedaras 
išskiria savo keturias mer
ginas, sustato jas ir prade
da dainuoti. Niekas nieko 
nesako. Šimkus vėl prašo, 

. kad sudainuotų “Vai broli”.
Kvedaras vėl susišaukia sa
vo dainininkus ir bando dai
nuoti, bet nesiseka. Šimkus 
pradeda apgailestauti, kad 
visi nespės tą dainą išmokti, 
o tai esanti graži daina.Tuo- 
met iš Harmonijos choro at
siliepia vienas dainininkų,

vienas prieš važiuosiant pa
siųskite keliatą šimtų dole
rių į Rusijos valdišką ban- 

Liet. Kriaučių Korporaci- ką (Gosudarstvennuju Sbe- 
I jos susirinkimas bus Sere-’rega teinu j u kassu). Tik da- 

Korespondentas/doj, August 15, 1917, po No.'bar tokia puiki proga, nes 
Pradžia'paskui kursas pradės kilti.

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

Administ-

A. A. Augustui Stankevičių. (7:30 vakare.
Rugpjūčio 9 d. Augustas atsilankyti. 

Stankevičius išėjo sveikas į 
darbą: bedirbant pradėjo; 
skūstis, kad skauda galvą ir 
netrukus ėmė alpti. Pašau-'

nuvežtas j ligonbutį, kur po pjūčio (August),' 1917, Wa- 
kcliato valandų pasimirė. ~
Daktarai sako, kad gysla Elmhurst, L. L 
trūkus ir kraujas i 
ant smegenų.

Velionis paėjo iš Suvalkų tuvius atsilankyti ant

visuomet 
shington Parke, Grand St.,’išrašykite ant “Laisvės”var- 
.. ...... ...... , Pradžia Ii do ir parašykite laišką, nu- 

užsiliejo vai. po pietų. Kviečiame vi- rodant vardą, pavardę, kiek 
sus vietos ir apielinkių lie- turite metų, tėvo ir motinos 

; šio vardus, užsiėmimą ir pilną 
■gub., Liudvinavo, parapijos,’pikniko, nes bus smagiau- adresą, iš kur paeinate. 
Netickamprio kaimo. Ame-J 
rikoj pragyveno apie 15 me- Į 
tų. Visą laiką gyveno Me-’;
riden, Conn. Tik apie porą 
metų, kaip atsikėlė Brookly- 
nan. Velionis buvo labai 
ramus, teisingo ir pačėdaus 
būdo. Atmetęs religijinus 
prietarus, jau apie penki 
metai buvo ištikimu rėmėju 
darbininkų judėjimo. Au
gustas susilaukė vos 39 me-, 
tus amžiaus,paliko savo my
limą moterį dideliame nuliū
dime. Palaidotas liko ant 
Alyvų Kalno kapinių be jo
kių bažnytinių apeigų. |

Ilsėkis geros atminties 
Augustėli ramiai, amžinai.

Laidojimu 
Garšva.

XXDXOL

Vertė BarabošiusParašė J. Berlin.

užsiėmė p.

ždėti. Šimkus paliepė kva r- ' 
tetui tą dainą atkartoti, o' 
pats eisiąs į kampą pasi-į 
klausyti, kaip skambanti jo-* 
daina. Dainininkai pradėjo

Panedėlyj, Rugpjūčio 13, 
1917, 7:30 vai. vakare, So
kol Hall, 190 Grand St., Bro-

ii
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NlWYORK

kad čia randasi kvartetas, 
kuris gali tą dainą dainuoti. 
Šimkus nudžiugo ir paprašė 
kvartetą sudainuoti. Kada . , XT _r , ,
kvartetas, Šimkui akampa- Y., bus uopos me-
nuojant, pradėjo dainuoti, 
Kvedaras prisiartino prie . .
Šimkaus ir ėmė į ausį šnab- nariai 1 • v,_.. i SekrptfSekretorius J. U. j 

Darbininkų laimėjimas. į 
New Yorko ir apielinkių 

darbininkai, kurie užsiima, 
dainuoti, o Šimkus su Kve- statym^ . ^aza^’j 
dara nuėjo į kampą. Paskui Pa(^ave darbdaviams ei-

I. Žmonių gyvenimo pradžia.
II. Vergija ir jos atsiradimas.
III. Turčiai ir skurdžiai.
IV. Draugijos žemesnės ir augštesnė.
V. Baudžiava ir baudžiauninkai.
VI. Miestų ir amatninkų atsiradimas.
VII. Manifakturos ir fabrikų atsiradimas.
VIII. Baudžiauninkų vėlesnis likimas.
IX. Baudžiavos panaikinimas.

Kaina 25 centai. ?
183 Roebling Street

Per pastaruoiiuB 
10 metu mano prak
tikos. afi pasekmin
gai ifigydžiau dau
giau, kaip 10,000 li
goniu. Mano ofisai 
Erleinamidarbinin- 

ama todčl. kad no- 
dėlinial mokesčiai 
lengvus; kiekvienas 
turi proga sutalsyt 
savo dantis koge- 
riauslai.

4 »>■

I n.r>.r..ir I TRAUKIMAS hB SKAUSMO, —1 pirmiau ] mano speciališkus.
Auksinės kepuraites—$5 ir augš. II Užpildymas auksu — $1 ir a
Tiltukai (Bridge teeth)—$lir„ || Užpildymas sidabru—60c. ir

K ALBA MB LIETUVIŠKAI IR LENKIŠKAI.

Į DABAR Į

NUSTOS CALVOS SKAUDĖJIMAS, 
JEIGU NEŠIOSI AKINIUS.

IS daug atsitikimų, akių nuvargi
ntai, yra pamatinė priežastis galvos 
skaudėjimo, neuralgijos ir daugelio 
kitų nerviškų ligų.

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

- (Akių specialistas) 
Atsiminkit numerį: 611 Grand St., 
tarpe Lorimer ir Leonard St.,

[steigta nuo 1902 m.
.. . - ..... ........W

---- ---------------------------------------------------------------------------------------- - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ine
Kuri atlieka užjovinimus visokių išradimų dėl užpatentavimo, pažino- 
ja visus Lietuviškus išradėjus, kad 
KARIŠKŲ IŠRADIMŲ ant jūrių 

Kariški išradimai 
ir NUPIRKIMO 

PATENT CO. Inc.
236 Broadway,.

panašiais vardais notų ri jokios sąjungos.)

perziurejinio
EDISON

vietinė valdžia pajieško tinkamų 
(marių) ir ant sausumos. Progą tą 
gali būti per mus vietinėj valdžioj 
perstatyti.
(L. E.)
New York N. Y.

Phi'adel .<h jos spec’alistas vyrų moterų 
DR. WA SSERMAN
PLAUČIŲ, ŠIRDIES. VIDURIŲ LIGAS, REUMATIZMĄ, 
SLAPTAS LIGAS IR ĮVAIRIAS KRAUJO LIGAS. IŠGYDO 
TRUMPAM LAIKE, TAIP KAD NEREIKALAUJATE PER- 
TRAUKT SAVO DARBO. GIMDOS LIGAS GYDO BE OPE-

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 WASSH MAN
1335 arch st., philadhlphl
Ofiso valandos: nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų. Per pačtą ne
gydau. Galima susikalbėti lietuviškai.

JOSEPH LIPMAN. M. I 
Specialistas moterų ligų

E. 50lh St., New York. N.
OFISO VALANDOS:

10 vai ryte; nuo 1 iki 2 vai. į

piet ir nuo 7 iki b vai. vakar*..
Nedėliotnis pagal sutarų.
Egzaminavimas DYKAI. Męs. it* 

riame ir pasakome visas ligas ir p. 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiu* 
ligoniams parūpiname vietą, kol ą. 
dosi. Reikalui esant, kreipkitės, m' 
apžiūrėsime ir duosime prietelill 
rodą. Patarnavimas visai pijaus. N 
užmirškite mano antrašo.

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

arti 117th St.. New York O

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
ti.

Dr. Richteric 
PAIN 

EXPELLEE 
BU 

“ANKOR” 
nuo Reūma 

tizmo, susti® 
gimo sąna

riuose ir rau 
menyse.
Tikrasis par 

siduoda pake 
lyje šičia na 
pieštame. A’, 
nešk visus pa 
kelius, kun» 
nebus užpe- Į 
čėtyti bu 
“ANCHOR” i 
35 ir 65 centu 
aptiekose ir 
tiesiog nua

F. AD.
RICHTER t 

CO.
74r—«0 Waak 
ington St., 
Naw York

New York City.
cog. AVB. B

GRABOKIUS fUndataker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

ibalsamuoju ir laidoju numirusiut: 
ant visokių kapinių. 

Parsamdau Automobilius ir Karte-
uaus.popteruoju, [negeruoju ir ei- Veseliioms KrikŠtvnoms <r šiaiB mautuoju. Reikale kreipkitės ypatiė Į“’3*“lkšt5nores w,d»,
kai ar laišku šiuo adresu:
46 Power St. arba j gyvenimo vietą
431 RODNEY ST„ Brooklya, N.

K J. VASILIAUSKAS

pasivažinėjimams.
Ofisai:

144 N. 5th S\ 264 FRONT ST
Y į Brooklyn, N. Y. <

I ' Telephone 7867 Main.
Z

■

Jonas MATHUS
Geriausias, Didžiausias ir Sva
riausias saliunas visam South 

Bostone.
[vairus gėrimai ir užkandžiai. 
Patarnavimas prielankus. Atsi
lankykite ir persi'ikrinkite.

JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkas)

i J 342—344 W. Broadway 
i t So. Boston, Mass.

• W-. a (Dešimta žingsnių nuo Lietu- 
i r*




