
Visų šalių darbininkai eiki 
1c išvien, jūs nieko nepralai- 
mesite — tik retežius.

VII MET/kS

Chinija apskelbė
Vokietijai karo

‘V

jo energingo pasidarbavimo.

ENGLAND

Krikščionįs jau išsiskerdė, tai dabar pradeda skerstis aziątai.

dą. Mat, Chinija turtinga 
žmonėmis ir, matomai, talki
ninkai tikisi, kad ji savo ka
reivius siųs į Europą.

KERENSKIS SUSIRAŠI
NĖJA SU ANGLIJOS i 

KARALIUMI.
Anglijos karalius Jurgis 

pasiuntė Rusijos ministerių

fe

Talkininkai labai džiau- Toliaus^ karalius išreiškia 
giasi, kad dabar iš Chinijos! pasitikėjimą, kad Rusijos 
prisidėjimo turės didelę nau-;liaudis mokės susivaldyti ir t m tr i z-mi • • • i i • ’ ya o /vii —

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

Rymas, 15 d. rugpjūčio.—’ 
Popiežius Benediktas išsiun
tinėjo visoms kariaujan
čioms ir nekariaujančioms 
šalims laiškus, kviesdamas 
jas prie greičiausios taikos.

Popiežius savo laiškuose 
išdėsto ir sąlygas, kuriomis 
kariaujančios šalys turėtų 
susitaikyti. Jis sako: atsta
tymas Belgijos, Serbijos ir 
Rumunijos. Ramiu būdu 
turi būti išrišti klausimai a- 
pie Alsace-Lotaringiją,Tren- 
tą, Triestą ir Lenkiją.

Taika turi būti be užgro
bimų svetimų teritorijų ir, 
kontribucijų. Sugrąžinti, 
vieni kitiems teritorijas,ku
rias dabar turime užėmę.Vi- 
siems laisvė ant jūrių. Nu
siginklavimas ir įsteigimas 
tarptautinio biuro, kuris riš
tų tarpe valstybių visus iš
kilusius nesusipratimus.

Vadinasi, popiežius dabar 
tą pasakė, ką jau seniai Ru
sijos socialistai yra paša- 
kę.

Iš Rymo korespondentai 
praneša, kad pastaruoju lai
ku į Vatikaną pradėję lan
kytis įvairių šalių delegatai' 
ir jie tariasi su popiežiaus 
atstovu kardinolu Gaspari.

Suv. Valstijų svetimų rei
kalų ministerija taipgi pra
nešė, kad ji gavus žinią, jog 
popiežius išsiuntinėjo atsi
šaukimus, kviesdamas ka
riaujančias šalis prie taikos, 
bet oficialio atsišaukimo dar 
negavus. Suvienytos Vals
tijos nieko neatsakysią po
piežiui patol, pakol neaptar
sią to klausimo sykiu su tal
kininkais. Vadinasi, atsa? 
kys sykiu su savo talkinin
kais.
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Washingtonas, 14 d. rug- džius, 
pjūčio. — Suv. Valstijų šve

itimų reikalų ministerija ga- 
tvo pranešimą, k?d Chinijos 
republika 14 d. rugpjūčio, 10 
vai. ryte, apskelbė Vokieti
jai karę. Tai septyniolikta 
iš eilės viešpatystė, kuri įsi- 

ruvinąjį karės suku-

Ką rusų valdžia da
rys, teisingai nežinia. Vei
kiausia, gal iš tos priežas
ties įvyko tarpe rusų karei
vių ir finų ginkluotas susi
rėmimas.

Talkininkai, už apskelbi
mą Vokietijai karės, paža
dėjo Chinijai panaikinti mo-’pirmininkui Kerenskiui tele- 
kesčius, kuriuos ji moka dar’gramą, pasveikindamas jį su 
nuo boxeru karės, pakelti pradėtais ketvirtais, metais 
muitus ant 5 nuošimčių ant karės., Telegrame jis apgai- 
visų tavorų, kuriuos iš Chi- lestaujt, kad dabar Kerens- 
nijos įvežš į talkininkų uos- kiui gula ant pečių labai 
tus ir padės prisirengti prie sunki našta ir kad visas Ru- 
dalyvavimo sykiu su talki- sijos likimas priklausys,nuo 
ninkais šioje karėje. . _ _ _

105 ŽMONĖS PATRAUKTI 
TEISMAN Už SURENGI

MĄ ST. LOUISE NEGRŲ 
SKERDYNIŲ.

Belleville, Ill*,r 15 d. rug
pjūčio. — St. Clair County 
Grand Jury pripažino kal
tais 105 žmones surengime 
negrams kruvinų skerdynių 
St. Louis mieste. Kaltina 
23 'negrus ir 82 baltuosius. 
Apskųstų užmušėjystėj yra 
32, bet kaltais pripažinti tik 
9. Kiti kaltinami už suokal
bius, kurstymus, papirki
mus ir kitokį aktyvišką da
lyvavimą.

pergyventi visus nesmagu
mus.

Kerenskis, gavęs tokią te
legramą, pasiuntė Anglijos 
karaliui sekantį atsakymą: 
“Aš tvirtai tikiu, kad Ru
sijos liaudis suras užteikti- 
nai jiegų pernešti visas ne
laimes ir turės jiegų, kad 
privedus karę prie tokios 
pabaigos, kuri apmokėtų vi
sas aukas, padarytas viso
mis tautomis, kovojančiomis 
vardan teisybės, prieš žiau
rią neaptašytą jiegą”.

Puikus argumentai! Mat, 
talkininkai kariauja vardan 
teisingumo už kapitalistų 
reikalus.

MANOMA, KAD VOKIE
TIJA SUTIKS SU PO

PIEŽIAUS PRO
POZICIJA.

Telegramos praneša, kad 
eina gandas, jog Vokietija 
sutiksianti su popiežiaus pa
siūlyta takios propoziciją.

Vokietijos katalikų parti-

tuomet jau kariaujančios ša
lys atsistos ant taikos slenk- dirbti po 16 valandų į parą, 
sčio. \ - .nieko nesako. Jie ir vėl pa

rie savo darbininkus verčia PRIEšPOGROMINIAI LE- periu ir nedaugiau metų ka
lėjimo.

Antras billius skelbia, kadJie ir vėl pa-
GIONAI.

Ukrainiečiu “Rada” (na-Į našiai elgsis, kad tik dau- cionalė taryba) suorganiza-, iš vislJ naturalizuotų pilie- 
giau pelno padarius. Oapie'vo įvairiuose miestuose ir či}b kurie nėra išbuvę to-

■I i • • t • v _   I • , .. , ... . i O A o 4-. mSUSIDŪRĖ DU KARU ;19 
ŽMONIŲ UŽMUŠTŲ.

New Haven, Conn., 14 d. 
rugpjūčio čia atsitiko nelai
mė — susidūrė du karu, 19 
žmonių užmuštų ir apie 50

j___  sužeistų. Dalykas buvo(
jos lyderis Erzbergas, kuris taip. Į rytus už miesto ėjo pie “apvalymą” Petrogrado' nuveikti, varo agitaciją, kad j- —---- ------------- j —

pirmiau buvo smarkiai užsi- visu greitumu pilnas prisi- jnuo “parazitų”, kurie netu-1 liaudis žydams darytų po- daug aštresnė cenzūra, negu 
puolęs ant ministerijos ir kimšęs žmonių karas ir antjri tam tikro užsiėmimo ir 
dėlei kurio turėjo prasišalin- užsisukimo pasirodė prie- tarpe žmonių skleidžia “ne- 
ti kancleris Bethman-Holl- šais einantis tomis pačiomis Į ramumą”. 
weg, savo kalboj pasakė: i ‘ v ‘

“Męs sutinkame atiduoti.žmonių. Pirmasis visu smar-'mą”. Vadinasi, visi bedar- 
Belgiją ir apleisti tas Fran- 
cijos teritorijas, kurias laike 
šios karės esame užėmę. 
Taipgi sutinkame apleisti 
Serbiją ir Juodkalniją, iš
skyrus Macedonijos... Męs 
nereikalausime iš Francijos 
jokios kontribucijos ir ne
būsime priešingi atbūdavo ji-. 
mui Belgijos. Taipgi reika
lausime gvarantijbs, kad at
eity panašios karės neatsi- 

^kartotų”.
" Nežinia, ar Vokietijos val
džia sutiks su jo išreikšta 
nuomone, ar išstatys skir
tingas sąlygas. Jeigu sutiks,

darbininkus ir žmonių gy
vastis jiems nerūpi.

miesteliuose tam tikrus le
gionus, kurie kovos su juo
dąją gauja ir saugos,kad ne
įvyktų pogromai. Mat, juo
dašimčiai dar vis nenurims
ta ir varo savo juodą darbą.

kiais virš 20 metų, atimti pi- 
lietystę ir deportuoti į tas

RUMUNŲ SOSTINĘ PER
KELIA.

Londonas, 14 d. rugpjūčio. 
—Kadangi vokiečiai smar
kiai eina pirmyn, tai Rumu
nijos sostinei Jassa gręsia 
pavojus ir kad išvengus to 
pavojaus, visos įstaigos bus

“VALO” PETROGRADĄ.
Rusijos ministerių posėdy___ ________ „___ _____ _c.

buvo pakeltas klausimas a-Įjie, negalėdami nieko kito | j • • j • • 1 1

liULVoLv AJL UUUUl bUUll Į LdO; . .. . . V,
šalis, iš kurių jie yra atva- I’e.’\e,tos l v!^ .RusiJ°® 
žiavę, jeigu tik jie spaudoje 
arba žodžiu išdrįs kritikuoti 
Su v. Valstijų valdžią.

Jeigu šiedu billiai bus per-. _ x. v .. . .
leisti, tuomet Amerikoj bus I . Sv?t11?1? sal.lų A™ ba?.ad°:
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miestų, veikiausia į 
Rostov-na-Donu. Karališ- 

.ka šeimyna irgi persikel-
sianti į Rusiją.

rius irgi rengiasi išvažiuoti.

gromus. Rusijoj prie buvusio caro 
Mikės.

Didžiuma minis

CARAS SLAPTA IŠGA
BENTAS Iš PETRO- *

GRADO. - I
Petrogradas, 15 d. rug

pjūčio. — Buvęs caras Mi
kė su visa savo šeimyna pa
imtas iš Carskoje Selo palo- 
cių, pasodintas į paprastą 
traukinį ir nežinia kur išga
bentas.

Pagelbininkas ministerių 
pirmininko pasakė, kad mi
nisterial turėjo slaptą susi
rinkimą, kuriame ir nutarė 
carą su visa šeimyna išga- - 
benti iš Carskoje Selo. Tą 
jie darę dėlei politiškų ir ka
riškų išrokavimų.

Kokie tie jų išrokavimai, 
kol kas pasilieka slaptybėj. 

I Taipgi laikoma slaptybėj, 
kur carą išgabeno.

FINAI ŠAUDOSI SU RU
SŲ KAREIVIAIS.

Helsingforsas, 15 d. rug
pjūčio. — Iš čia telegramos SAKO, K. LIEBKNECHT’ 

Paryžius, 15 d. rugpjūčio.'praneša, kad tarpe finų ir' 
jos įnešė į senatą du billiu, —10 d. rugpjūčio išėjo į rusų kareivių įvyko ginkluo-'

ociia cnįlįs vviiiis paviviuio.idiHunid . uiuzauma minis- ____ _ _ . t
relėms kitas, taipgi pilnas terių išsireiškė už “apvaly- BILLIAI PRIEŠ SPAUDOS (VISUOTINAS STREIKAS

Senatorius iš Utah vasti-
- c. i —c ------- 1

kurnu užlėkė ant antrojo.Vė- biai iš Petrogrado bus įš
liauš paaiškėjo, kad konduk- tremti į kitus miestus. Vei

ISPANIJOJ.
AS BEMIRŠTĄS.

x „ , . . . t ____ t___ c ____ .c_______ 7 _„orM___ _c _____ -.-r v- o_____ j Paryžius. — čia praneša-
torius miegojo, o motorma- kiausia, bus perkeltos ir tū-( kurie taikomi prieš ateivių streiką Ispanijos gelžkelių tas susirėmimas, — pradėjo'ma, kad vokiečių valdžia pa
nas snausdamas važiavo ir Jos mokyklos.
užvažiavo ne ant tų rėlių, 
kuriomis turėjo važiuoti.

Taipgi paaiškėjo, 
konduktorius ir motorma- 
nas buvo išdirbę po 16 va
landų be jokios pertraukos 
ir negalėjo išsilaikyti nuo 
miego.

Suprantama, teisėjai, ku
rie visuomet gina kapitalis
tų reikalus, kaltina motor- 
maną ir konduktorių ir juos 
nuteis. Bet ant tų ponų, ku-

įspaudą.
“Valymo” darbas paves-', Vienas tų billių skelbia, buvo apskelbtas visuotinas 

tas teisių ministeriui. Mi- kad visi svetimtaučių laik-streikas, kitų pramonės ša- 
kad nisteriai mano, jeigu Petro- raščiai, išeinanti Suv. Vals- kų darbininkai, atjausdami 
— ■ gradas bus “apvalytas” nuo tijose, privalo visą karės lai- sustreikavusiems darbinin- 

įvairių elementų, tuomet ne
galės daugiau atsikartoti 
kruvinų susirėmimų, kokie 
buvo pastaruoju laiku. Įva
žiuoti į Petrogradą galima 
bus tik tuomet, kuomet va
žiuojanti ypata turės paliū- 
dyjimą, kad ji turi svarbų 
reikalą.

Į darbininkai; ant rytojaus šaudytis. Keliolika finų esą leido iš kalėjimo D-rą Ka- 
užmuštų ir sužeistų. rolių Liebknechtą, kuris nu-

-- - į teistas ant 4 metų į katorgą 
FINŲ SEIMAS NEKLAU- už agitaciją prieš kaizerio 
SO VALDŽIOS ĮSAKYMO, vyriausybę. Valdžia palei- 

Savo laiku buvo rašyta, do jį iškalėjimo, bijodama, 
kad dabartine rusų valdžia kad nenumirtų. Sakoma, 
paliepė finų seimui išsiskir-tkad Liebknechtas serga aš- 
styti ir paskyrė naujus rin- tria džiovos forma ir sveria 
kimus. Dabar telegramos tik 84 svarus, 
iš Helsingforso praneša,kad 
seimas nepaiso rusų valdžios J met paliuosavo Liebknech- 
įsakymo, nesiskirsto ir varo (tą, kuomet to pareikalavo 
savo darbą — laiko pose-j tūlos unijos. „ J

1/ 7 V

ką greta teksto dėti teisin-Įkams, taipgi išėjo į streiką, 
gą vertimą visų įžanginių 
straipsnių, paprastų ir per
žvalgų anglų kalboje, kur 
tik bus kalbama apie Suv. 
Valstijų valdžią, jos politi
ką, karę ir t. t. Už neišpil- 
dymą šio įstatymo, bus bau-ipiacyn. visoj saiyj ji 
džiama ne augščiau 500 do-Imas sudemoralizuotas.

Iš Paryžiaus praneša, kad 
15 d. rugpjūčio Barcelonoj 
tarpe streikierių ir kareivių 
įvyko smarkus susirėmimai; 
šeši žmonės užmušti ir de
vyni sužeisti. Streikas eina 
platyn. Visoj šalyj judėji-

Sako, kad valdžia tik tuo

t
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Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga.
sykių aškinom tautinin- kia prieš Stockholmą, o pir- 
kams, kad L. Trockiui sko- masai ministeris Lloyd Ge- 
linta pinigai tuomet, kuomet orge lieja krokodiliaus aša- 
dar rusų valdžia nedavė nei ras, kad Henderson sulau- 
cento 
grįžti.

Nejaugi tautininkams ne
gana to paaiškinimo? Bet

Du lietuviu socialistu — 
Duseika iš Newark, ir Mat- 
jošaitis iš Worcester, Mass., 
kada juos pašaukė kariu- 
menėn, pasisakė esą sąžinin
gi karės priešai.

revoliucionieriams žęs būk tai prižadą ištiki- 
imybės.

Lūžta reakcijos ledai.
“Racine Times Call” talpi

na sekančio turinio korės- ar Trocki turėjo moralę tei-, PONAS CH. E. RUSSELL, 
pondenciją iš Sioux City, sę grįžt Rusijon? 
Iowa. — “Valdžia tyrinėja 
pasielgimą keturesdešimties 
ypatų, ant kurių norima 
mesti kaltė, kad jie yra iš
davikai. Tyrinę j mas prasi
dėjo tuomet, kuomet kuni
gas Cibulskis (lietuvis) pra
nešė federalės valdžios at
stovams, jog jam kas tai 
grąsina mirtim, jeigu jisai 
nesustos sakęs pamokslus už 
kareiviavimą.

Kun. Cibulskis įdavė val
džiai surašą 40 suviršum pa
vardžių tų žmonių, kurie 
laikė prieš-karinį mitingą 
Sioux City. Jisai gavęs laiš
ką, kad būsiąs užmuštas,jei
gu nesiliausiąs agitavęs už 
rašymąsi kariumenėn.

Apielinkės gyventojai — 
daugiausia lietuviai ir rusai 
ir mažas skaičius austru. 
Manoma, kad austrai pradė
ję agitaciją”.

Jeigu “Vienybė ir “Lietu
va” netiki “Laisvei”, tai męs 
manome, kad jos patikės ka
detų vadui P. Miliukovui,ku
ris tuomet buvo užsieninių 
reikalų ministeriu.

Kuomet L. Trockį ir jo 
draugus sulaikė Anglijos 
valdžia, tai P. N. Miliukov 
pareikalavo, idant juos pa
leistų. Ir dabar dar tasai 
oats Miliukov rašo Petro
grado dienrašty “Rieč”, kad 
ant d. Trockio nėra jokių j- 
tarimu.

Dabar jau męs tikrai ti
kim, kad Brooklyn© ir Chi- 
cagos laikraščiam bus gana 
paaiškinimų. Jeigu jau net 
imperialistas Miliukov įsilei
do Trockį i Rusiją, tai mel
džiami palikit “Laisvę” ra
mybėje.

Sulyg L. Trockio tautys- 
męs rekomenduotume

np. Norkui ir Balučiui susi
ramini sekančia “Tėvynės” 
pastabėle:

Trockį lietuviai parėmė, 
tur būti, dėlto, kad jis yra 
iš Trakų, kaip jo pavardė 
parodo. Vis-gi, savas 
žmogus...”

Sako, kad juokdarius 
geriausia {tikrina juokai.

* A

“Tėvynė” prasimanė, kad 
“Moterų Balso” apžvalgas 
rašo L. Pruseika.

“Tėv.” redaktorius iš kal
bos turėtų žinoti, kad “M. 
Balso” apžvalgas rašo ne 
Pruseika. Jisai, pasirašęs 
savo inicialais, pagamino 
“Moterų Balsui” viso pro 
viso tik vieną straipsnelį,ku
ris labai supykino “Tėvynę”..BRITANIJOS DARBININ-

Jeigu “Tėvynė” duos vie- ~ 
tos, L.Pruseika mėgins atsa
kyti per “Tėvynę” dėl to 
straipsnelio turinio.

KAI IR IMPERIALISTAI.
Visi tie, kuriems jau nusi

bodo ta žmonių žudynė Eu
ropoje, privalo atkreipti di- 

kas dedasi 
visai ne 

iš Britani- 
rezignavo 

darbininku v

Amerikos žmonių “paliuo- 
savimas” nuo socialistiškų 
idėjų eina gana pasekmin
gai. . - - ________ ,

Krasa galutinai , sulaikė paitijos atstovas.
<Amei^an S°cia^st *r| Ar tai reiškia pradžią An- 

xt . . ghjos darbininkų klesos ko-
Neseniai sulaikyta pasta- vos su saviškiais imperialis- 

rasai numeris slavokų Hlas tais? Jeigu taip būtų, tai 
Svobody .. Tai bene J)uspir-(gapma sakyti, kad ligi vi- 
mas svetimkalbių laikraštis, ‘suotinos taikos jau neperto- 
pne kurio prisikabino kra- liausia.
sa* . . . . ..| Nuo karės pradžios Bri-

Teisingumo ministerijos tanijos darbo partija, savo 
yaldininkas^lankėsi redakci- daugumoje, rėmė valdžią ir 
joj ir peržiūrėjo įplaukų ir jos užmačias. Partija 
isplaukų knygas. Mat, bu- <\
vę įskųsta, kad laikraštis nisterija. Juo buvo A. Hen- 
gauna pinigų nuo... vokiečių ___ ‘ ___ ;
valdžios. Knygas atrasta e- tus Anglijos darbininkai, 
sant tvarkoj. L- • 1 • 1 11 * -•

Drg. Kravark, redakto-1
rius slavų laikraščio, sako, Henderson
kad skundėjais yra saviškiai Darbo Partija
—“tautos broliai”

Britanijoj. Tai 
menkniekis, kad 
jos ministerijos 

’A. Henderson,

nu
siuntė ir savo atstovą į mi-

derson. Per šituos kelis me-

į šiaip ar taip kalbant, ėjo su 
, valdžia. Ir štai — staigiai 

i rezignuoja, o 
milžiniška 

i balsų dauguma nutaria da
lyvauti tarptautiniame so
cialistu suvažiavime Stock- 

■ holme. - - - _ _ _ - -
KOKIA TA “LAISVĖ” 
GALINGA!

“Vienybė Lietuvninkų” ir’ Tai didelis, labai didelis 
“Lietuva” jau seniai rūpina- persilaužimas Anglijos dar- 
si tuo šimtu dolerių, kurį bininkų taktikoj. Ligišiol 
Lietuvos Socialdemokratų toks Henderson ir kiti vadai 
Atstovybė Amerikoj pasko-(nei kalbėti nenorėjo apie 
lino revoliucionieriui L. susiėjimą su neprieteliais 
Trockiui, kad galėtų grįžti vokiečiais. Dabar jau kas 
į Rusiją. Į kita. Stockholme jie susieis

“V. L.” atranda, kad “Lai- su vokiečių socialdemokratų 
svės” šalininkų suaukautais(atstovais; susieis su rusais 
pinigais nuvykęs Rusijon p.įir neutralių šalių socialis- 
L. Trocki sukėlęs ten riau- tais.
šes ir skandinąs revoliuci- . .šes ir skandinąs revoliuci- Bėda būtų kapitalistams, 
ją. Iš to tasai laikraštis da- jėigu socialistai prieitų prie 
ro išvedimą, kad “Laisvė” ir j sutarties Stockholme, jeigu 
Amerikos socialistai kalti,, socialistai nustatytų pama- 
jog Rusijoj esą neramu ir tus visuotinai taikai.
tolydžio kįla vis daugiau su
judimų.

Ir raštu ir žodžiu jau daug

Amerikos buržuazijos a- 
kyse p. Ch. E. Russell pasi
darys dideliu žmogum. Kad 
kaip, tai su laiku jam bus ne 
perprasta ir ambasadoriaus 
kėdė.

Sugrįžęs iš Rusijos, p. 
Russell pradėjo pasakoti a- 
pie savo įspūdžius ir patyri
mus. Išpradžių jisai parei
kalavo, kad Amerika pasiųs
tų bent 25,000 savo kareivių 
į Rusiją. Jisai išrodinėjo, 
kad tokio kareivių skaičiaus 
užteks, kad sucementavus 
rusu eiles.

Nabagas Russellis! Tas 
jo patarimas buvo toks žiop
las, kad visi kiti Rooto ko-i 
misijos nariai jį atmetė. Vi
si suprato, kad tie 25,000 a- 
merikeičių netik neišgydys 
rusų, bet greičiausia dar pa
ds gali užsikrėsti rusų revo
liucijos liga.

Bet užtat antras Russellio 
receptas priimama dideliau- 
siu godumu. (

Russellis sako, kad taikos 
agitacija Amerikoj blogai

merikoj reįkia sykį ant visa
dos užbaigti su taikos agita-

tą klausimą apie privatiškus 
laikraščius. Jisai buvo taip 
kytras, kaip tie talkininkų 
dipliomatai, ką išmislijo,kad 
ši karė vedama už demo-! 
kratiją. Dabar biednas kai
zeris gali pasiusti iš piktu
mo, bet nieko kytresnio jau’ 
neišmislys! ’

Kartais, net griaudu pasi
daro, pasinėrus “dvasiškuo
se apdūmojimuose” apie pri
vatinius ir neprivatinius lai
kraščius. Ar tik nebus ka
da nors katastrofos, mažo 
žemės drebėjimo Amerikos 
lietuviuose? i

štai, ginčuose dėl Ameri
kos darbininkų tarybos vėlei 
jau išlindo ta yla iš maišo. į 
“Kova” apskelbė, kad tai 
“privatinių intryga”.

Agituoja P. Grigaitis už 
tarybą — jam rūpi biznis, i 
Agituoja jisai už Stockhol-] 
mo konferenciją — jam rū
pi biznis ten nukeliauti ta
rybos pinigais. 1

Laisvė nuo pat pradžios |erįjos Ugnim, Artilerija turėjo nutaisyti 
liaudies tarybų tvėrimosi 
pritarė pamatinei minčiai to1 
judėjimo (nors dėl A. L. D.1
T. ji buvo šalta ir laikėsi la- ]an(joj artilerija pradėjo griausti. Tris pir- 
biau neutrahteto) —- vėl pri- muįinįai šuviniai palietė mūsų tranšeją( ki- 
kaišiojama privatiškumas. įj jau atJekė į francūzų eiles: Punktualis ar- 
Girdi, nori pakreipti L. S. S. tį]erįjos veikimas šluote šiuo jo francūzus. 
vabą- Artilerija nutilo lygiai pusė po astuonių ir

Bet ką pasako drg. Vidi- męs pradėjom šturmą. Bet 11 kompanija 
kas — tai yra šventa! Jam 57 pulko papuolė srytin mašininių kanuolių. 
jokie žemės skarbai nerūpi.'ugnies. Ant vietos ten krito 18 kareivių.!
Tie skarbai rūpi Grigaičiui, Kas dar galėjo bėgti mėgino kuogreičiausia Hocus Focus. 
Prūseikai, kitiem.

Vokiečiu kareivio 
kares atsiminimai

Būdamas už mylių nuo mūšių linijos, 
tasai Hohencollernų diegas neturėjo bėdos 
davinėti liepimų, kad francūzai būtų sutrin
ti. Mat, jam juk nėra bėdos pražudyti tūk
stančius žmonių gyvasčių, kad pasidaryti 
populeriu tarpe naminių patriotų, ką mau
kia sau alutį, sėdėdami už puikių stalų ir 
dūsauja, kad vokiečių kariumenė neina 
taip smarkiai pirmyn, kaip turėtų eiti. Von 
Mudra gavo ordeną “pour le merite”; tasai 
viršininkas nesirūpino kareiviais, kurie tu
rėjo kęsti alkį ir šaltį, kurie per mėnesius 
negalėjo nusiaut čebatų, kurie per mėnesius 
lovos nematė.

Kad męs buvome apaugę purvais, nėra 
ko nei stebėtis, nes nebuvo vandens nusi
prausti. Vos-vos užteko vandens atsigerti. 
Mūsų drapanos begalo nusidėvėjo. Pasida
rėme baisiais plaukuočiais, nes nebuvo pro
gos nusikirpti plaukus. Poilsio valandose, 
kada buvo progos išsimiegoti, tai utėlės ne
davė miego. Būdavo atsitikimų,kad baisiai 
norėdavosi miegoti, bet miegoti nebuvo ga
lima dėlei tų siaubūnų. Galima buvo su
gauti vieną ar dvi utėli, bet kas iš to, kad jų 
buvo begalo, be rybos. Męs gyvenome var
gi n plausiu gyvenimu ir niekas iš mūsų na
miškių net dasiprotėti negalėjo, kaip skur
džiai gyvename. Męs tankiai šnekėdavo- 

.mės savo tarpe, kad jeigu mums po karei
savo ugnį taip, kad neužgavus saviškius, kuomet nors reikės papasakoti savo vargus, 
nes tarpe mūsų tranšėjų ir priešų buvo la-'tai žmonės tam anaiptol netikės. Tūli ka

lbai mažas tarpas. Punktualiai aštuntoj va- reiviai mėgino rašyti eiles iš mūsų kasdie- • i i ♦ •• i— • • i • m • •

I sų buvo permažai. Miškas buvo su
draskytas į skudurus. Gi artilerija pliekė 
kaimus, kurie radosi už priešų pozicijų.

Ant vieno paklausimo, ar taip elgda
miesi, męs nežudom nekaltų francūzų mo
terų ir vaikų, tūlas leitenantas atsakė, kad 
nieko nereikia paisyti, by tik išmušus iš 
francūzų galvų mintį apie karę ant kokio 

|šimto metų.
Jeigu tasai ponas tarėsi galėsiąs susi

laukti mūsų pagyrimo, tai jisai riebiai su
klydo.

' Tą dieną buvo paskirta generalis už- 
■ puolimas ant priešų pozicijų ir męs buvom 
savo vietose jau septintoj valandoj ryte. 
67 pulkas turėjo užpulti lygiai pusė po aš- 
tuonių, o saperai turėjo vadovauti. Pasta

tu f rieji buvo aprūpinti rankinėm granatom.
Męs buvom tik per kokia 20 yardų nuo prie- 

. šų. Tos atakos, kurias męs atkartodavom 
I kiekvieną savaitę buvo papriešinamos arti-

1
I

I

j
i

valia!

ninio gyvenimo.
štai atėjo gruodis. Buvo nepaprastai 

šalta. Kuomet, kartais, nakties laike, męs 
užmigdavom ant ledinės sėdynės, tai ryto 
metą nubudę pajusdavom savo čebatus pri
lipus prie ledo. Daugelis kareivių tuomet 

(Toliaus bus).

s

pasiekt priešo tranšėjų. Prancūzai gynėsi
Biznis, priekaištai dėl biz-’ tranšėjose didžiausiu smarkumu, nors jiem, 

nio? Kuomet vienas liet, nabagam, reikėjo braidžioti dumble ir van- 
socialistų laikraštis (kurio deny. Prasidėjo imtynės su jais. Sužeis- 
kasa tuščia arba apytuštė) tieji gulėjo vandeny—matėsi tik jų galvos, 
daro priekaištą kitam sočia- Tokiu būdu mums pasisekė užimt visą tran- 
listų laikraščiui (kurio kasa šėlą.
irgi tuščia arba apytuštė), riauti kiekvieną pėdą Argonų žemės. Daug, 
kad jam rūpi biznis — skau- daug gyvasčių reikėjo pakloti.
du, liūdna ir pikta darosi už 
garbę socialistų spaudos.

Retai kur laįkraščiai taip

Tai ve kaip sunkiai reikėdavo užka-
Russellis ve ką pasakoja 

girdi, pastaruoju laiku iš A- 
merikos sugrįžo Rusijon 
daug socialistų—Goldfarb, 
Reitman, Trocki ir kiti. Tie . r . . .
sugrįžę iš Amerikos socialis- Pastai materialiai . pasilai- 
tai pasakoja Rusijos žmo-|^0’ musų, retai kur ko- 
nėms, kad Amerikos valdžia vau^ būvį taip sunki 
esanti militarist!! rankose, ’ kaip pas mus. Retai kur 
kad Amerikoj baisiai išnau- darbininkai ir redaktoriai; 
doiami darbininkai. i ... . .

Tai ve ką pasakoja apie l)as uhis, lietuvius sociahs- 
Ameriką Trocki, Goldfarb ir Tą žino Kova , tą ži- 
kiti sugrįžę Rusijon socialis- no “Naujienos”, tą žino

| “Laisvė”,© dabar jau ir “Ke-
• Žinoma, šitokios pasakos leiyis •
tai pelis po gerkle Amerikos Palyginus net su anglais 
militaristams, kurie supran-(ar vokiečiais socialistais, 
ta. kad jose yra labai daug mūsų spaustuvių darbinin- 
teisybės. Tas jiems baisiai,^ yra ubagai ir dirba už 
nenaudinga. Jie, mat, nori pusdykę.
įšnekėti Rusijai, kad Ameri-1 Ir jiem dar prikiša biznį! 
ka esanti demokratija, kad Jiem dar prikiša norą pasi
jai tik liuosybė rūpinti ir pelnyti! Kuomet jie pradė
tai© toliau.

Štai, kodėl Russellis ir pa- manymą — tuoj pašmakšt 
taria kuogreičiausiai uždą- kas nors išlenda su bizniu, 
ryti burną Amerikos taikos į Gerai, gerai draugai — 
šalininkams ir tarptauti- priešai! Jūs kada nors ta
niams Amerikos socialis- rosite džiaugsmo, kuomet 
tams. Kuomet jų burnos nusibos dirbti tiems žmo- 
bus uždarytos, kuomet nei nėm, kuriem įgriso, įkyrėjo 
vienam jų nebus valia grįžt tas dolerinis priekaištas. 
Rusijon —■ tuomet Russellio Ir ištikimųjų — kam dirbti, 
nuomone, viskas bus gerai ip(kam veikti? štai pusėtinas 
Rusijos žmonės nežinos tei-pnainieris visuomet “bytina’* 
sybės.

Tik veltui tas jo pienas!

Štai kodėl Anglijos kapi
talistų didlapis, Londono 
“Times” nesavu balsu sau-

Seni meilužiai.
(Paveikslėlis Kapitalistų Kaprizo.)

—Aš esu stora! Pasiskundė “prima 
dona” dainininkė.

—Tai kas, jeigu tu esi?—nustebintai 
paklausė Operos Menadžerius. — Tu visuo
met buvai stora. Tu buvai stora per pas-

Bet užėmę 
kokią tranšėją, męs anaiptol nebuvom tikri, 
kad ji jau visuomet bus mūsų. Prancūzai' , .....
bv valanda galėjo ja atmušti kontratako- ^tmiuosius penkiolika metų, 
mis. , )

Tuo tarpu pradėjo veikti “mulai”. “Mu
lais” vadinama francūzų kalnų artilerija. 
Kadangi tas kanuolės į kalnus tempia mu-’ 
lai— nuo to naeina ir jų vardas. Iš tu ka-

Kadangi 
tai

,gauna toki atlyginimą, kaip.nu V šaudydavo labai greitai.
tos kanuolės veikdavo diena ir naktį, 
vokiečių kareiviai jų labai bij’odavoši.

da agituoti už kokį nors su-

Draugai socialistai, 
sustokim ir pamislykim!
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’alga mūsų redaktorius. Štai, 
koks nors banko ar laiva
korčių agentūros klerkas ir 
liuosiau dirba ir daugiau 
pelno — bet biznio darymo 
jam nieks neprikaišios! Jie, 
mat, gali iš idėjos kalbėti —

Į bet jeigu kalba žmogus iš 
“Naujienų” ar

I "Keleivio”, tai nors jisai ir
Kas kaltas, jeigu socialis- “Laisvės”, 

tu tarpe kįla nesutikimų? (“K-1-””-”
‘žinoma, “privatiški laik- tūkstantį sykių būtų dau- 

raščiai”. Tas argumentas giau pasitarnavęs visuome- 
skanus ir-karštas, kaip kar-'nei ir tūkstantį kartų dau
žtas tik ka iškeptas ameri- giau nukentėjęs nuo priešų 
koniškas blynas. !—nuo klerikalų ir tautinin-

Mislyti daug nereikia,, — visviena —ana jau ko-
protauti taip-pat. Užtenka kiajn kampe koks žvirblis 
pirštu nurodyt į “privatišką čirškia —
pavojų”. | girdi, doleris rūpi,

ištiktųjų, kytras buvojai ne iš širdies tai daro!
tas žmogus, kuris išmislijo Tąsa ant 3-čio pusi.)

XIX. 
KALĖDOS TRANŠĖJOSE.

Atėjo žiema ir šalčiai. Kadangi tran
šėjų apačioje buvo vanduo, tai jos pavirto 
i purvino ledo budinkus. Buvo begalo šal
ta, o mums reikėjo dirbti 48 valandas, gaib 
nant vos 12 valandų poilsio. Kiekviena 
savaite reikėdavo daryti ataką, kurios lai
mėjimai anaiptol neatstodavo nuostolių. 
Per keturis mėnesius, kuriuos aš buvau Ar- 
gonnuose, mes nelnėm tik kokius 400 yardų 
teritorijos. Sekantis faktas bus gera ilius
tracija, kiek daug reikėjo užmokėti už tą 
mažą gabalėlį Franciios žemės. Visi pul
kai (navmždan 145, 67. 173 ir t. t.) turėjo 
savo kapines. Kuomet mums buvo liepta 
anleisti Argonus, tai mūsii kapinyne buvo 
daugiau palaidotų kareiviu, negu išviso bu
vo žmonių mūsų pulke. 67 pulkas palaido- 
io daugiau, negu 2.000 vyru, kurių visi, iš
ėmus tik kelis sanerus, prigulėjo prie to 
pulko. Nebuvo dienos be gausių aukų, o 
šturmo dienose mirtis turėjo gausią pjūtę. 
Suprantama, panašiose aplinkybėse karei
viai buvo blogiausiam ūpe. Žmonės pavir
to į stulpus. Taip seniau pirm karės, žmo
nės ėjo reguliariu būdu į darbą, taip lygiai 
dabar jie ėjo j tranšėjas. Žudynės ir pap- 
rastasai darbas įėjo dienos rutinon. Kada 
kareiviai imdavo kalbėties, tai daugiausia 
kalbėdavo apie armijos vadus — apie kron- 
princą, apie generolą leitenantą von Mudra 
ir t. t. ir juos labiausia kritikavo.

Kareiviai Argonuose prigulėjo prie 16 
armijos korpuso, prie 33 ir 34 infanterijos 
divizijų. Nei vieno iš tų vadų — nei kron- 
princo, nei von Mudra aš nemačiau tranšė
jose. Kronprinco štabe buvo grafas von 
Haeseler, generolas feldmaršalas, kuris tai
kos laike skaitėsi didžiausiu paleistuviu. Ši
tą tai “traicę”, kaip kareiviai juos vadino, 
męs daug daugiau neapkentėm, negu fran- 
cūzus, kurie eidavo prieš mus su ginklais.

—Aš esu stora! Su nekantrumu at
skartojo “prima dona”. — Aš nedainuosiu. 
'Jie juoksis iš manęs...
| —Jie verks, jie raudos! perkalbinėjo
menadžerius — Jie visuomet ir verkia ir 
juokias, Madame Lasca! Madame Lasca, 
neužmirškite, kad tai Wagner’io muzika. 
Wagneriui niekuomet jūs nesat per stora!

—Tamsta meluoji! — priešinosi Mada
me Lasca. Būk tikras jie juoksis iš manęs. 
Aš nedainuosiu.

—Tada, — tęsė menadžerius, — jūs su- 
laužot kontraktą. Aš nubausiu Tamstą ka
lėjimu.

—Tai prakeikta šalis! Aš dabar esu

Samuel Dietrich, operos menadžerius, 
dabar jau visai apsvaigo ir nei pats nežino
jo ko imties. Už valandėlės jisai važiavo 
žemyn Broadway. Jam rodėsi, kad jis kas* 
vieną minutą pradėjo senti ir netekti savOį 
plaukų ant galvos.

—Bet, — pertraukė Teresė, Madams 
Lascos tarnaitė, — Madame Lasca nebėra, 
taip jau stora! Ji taip jau naturališka.

—Tu meluoji! Piktai atrėžė josios po
nia. — Aš sveriu 300 svarų.

n.
Samuel Dietrich vėl apsilankė pas “pri

mą doną”. Madame Lasca tik-ką buvo iš
važiavusi specialėje limonsinoj pasivažinėtu

—“Monsieur, — pradėjo tarnaite ne
drąsiai, — jinai nedainuos...

“ —Kodėl?
—Jinai nedainuos, — atkartodama pa

aiškino Teresė.
—Kas yra? — klausė susirūpinęs Diet- 

rich. — Argi laikraščiai juokėsi išjos?
—Ne, tai ne laikraščiai.
—Ar ji aplaikė kokius laiškus?
—Ne...
Menadžerius užmovęs giliau ant savo 

galvos kepurę dar kartą netyčiomis išsita
rė :

—Po šimts velnių, kas gi atsitiko su 
Madame Lasca?

—Meilė, — išlėto ir nedrąsiai pasakė 
tarnaitė Teresė. )

—Tai kaip! Meilė... Bet iš meilės nie
kas neprivalo daryti juokus. Aš iš meilės 
nesijuokiu. Acha! Meilė 
ką daugiau pasakyti?

Ar negalėtum



• • -•

ASTORIA
(Tąsa).

tos merginos kitokio ginklo neturi, kaip tik 
ašaras ir rovimą savo ilgų plaukų, laužimą 
rankų. Man, 15 metų vaikėzui, likosi iš- 
rišt šis klausimas. Aš ilgas valandas gal
vojau, galva sukosi be rezultatų. Aš tiek 
tik žinojau, kad nebūtų šio valdininko, ne
būtų skausmo mano seserei. Taip ir atsi
tiko. Pirmiau nei vestuvių diena atėjo, ge
ležinės šakės jo taukais apaugusioj krūtinėj 
pradūrė tris gilias žaizdas.

Aš, jaunu būdamas, ant tiek buvau pai
kas, kad nežinojau, jog vietoj šio žuvusio, 
bus keli dar žiauresni.

Už kelių dienų visa mūsų šeimyna li
kosi įmesta į kalėjimą. Ūkė konfiskuota. 
Viskas žuvo ant visados. Aš patsai, pasi- 
dėkavojant savo vikrumui, pasprukau ir 
nors per didelę sunkenybę įstojau tarnys- 
tėn mazgočiaus ant prekinio garlaivio. 
Daug nukenčiau, daug privargau, bet visus 
sunkumus pergalėjęs, po kelių metų, likaus 
vienu gabiausių “Jola’os” laivininkų.

Išplaukus Jolai (laivo vardas) nuo 
krašto, sunkiai susirgau. Rūpestis apie na
mus, šeimyną, prie to dar jūrių liga, sukė
lė manyje didelį karštį. Nieks iš ten esan
čių nemanė, kad aš liksiu gyvas, o jei ir lik
siu, tai bepročiu ar kitokiu ubagu. Kiti, 
matydami besiblaškantį, iš gailesčio norėjo 
pribaigt.

Daugeliui galva skauda, bet tai tik še
šėlis skaudėjimo, jei dar jauti, kad skau
da. Iš pradžios ligos ir aš jaučiau skaudė
jimą. Tėvų ir seseries gailestis, laivo supi
mas kas valanda didino skaudėjimą. Ant 
galo jau nežinojau ir nejaučiau, kad galva 
skauda. Nežinojau, kad tėvai kalėjime, nei 
nežinojau, kad mano vardas “Džekis”. A- 
kis atmerkęs, ar užmerkęs mačiau gale gal
vos keistus žmones, keistai apsirengusius. 
Visi įsikandę po dideles pypkes, didelius ka
muolius baisiai dvokiančių dūmų, tiesiai ant 
manęs puolančius. Tie stiprus dūmai mane 
sunkiai kankino. Klejojau naktimis, rė
kiau, it pamišėlis. Pasveikus, kiek geriau 
atėjus savystei, įgula juokėsi: nebuvo aud
ros ant jūrių, tai nors ant laivo kovojome 
su audra.

Pasveikęs stojau prie darbo: mazgojau 
virtuvėje indus, ploviau laivo grindis ir ko- 
lokius. Dirbau ką tik reikėjo ar nereikėjo. 
Darbas pridavė kantrybės, blaškė liūdnas 
mintis. Tėvų ilgai liūdėti nereikėjo: juos 
iš kalėjimo mirtis paliuosavo; Marės kiek 
ir kur neklausinėjau, vis veltui. Gyva din
go nei pėdsakų nepalikus. Viltis apleido 
mane, anksčiau ar vėliau, tvirtai tikėjau ją 
atrast, nors ir su savo gyvasčia prisieitų 
rokuotis.

Nors nemažai turėjau baimės, skaus
mo, tas prie nelaimių dar nesiskaito. Pir
ma didesnių nelaimių mane patiko 21 lie
pos. Apleidę Liverpoolį laimingai pasie
kėm Bagdadą. Vos saulei užtekėjus Jola 
prislinko prie dokų. Apsidirbę, kaip visa
da, išėjome į miestą vieni šį-bei tą nusipirk
ti, antri įvairių smulkių europiškų nieknie
kių parduot, už ką Bagdade atsakančiai ap
mokama.

Man bestovint šalygatvy siauros, ne
švarios gatvės, priėjus puikiai pasipuošus 
europiškos išvaizdos ponia, ilgai nesiderė- 
jus, nupirko prekes. Nuduodama puikybę, 
nenešė namo pati, bet mandagiai paprašius, 
atsakančiai pamokėjus, kad aš pats nuneš
čiau, ant ko sutikau.

Ji šilkine skepeta apsigaubus, vos tik

Lenkiame galvą prieš didį

(“J. Lietuva”).
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kad joks dievo pateptasis 
jau negalės ant sosto užsi-

BIBLIJA
LietuviAka. tikra, pil
na, natferinta. Kaina: 
Lietuv. raidėms, 35.00 
Gotiškoms raid. 33.60 

Gaunama tiktai paa;
M. X. MOCKUS.

P. O. Box 54, 
Detroit, Mich.

REIVIO.
Lietuvis, buvęs Amerikoj,

ar

jūs

Amerikos Socialistų

norit

Neapsakomai graudus ir

si... JUK lietuvių laiKras-.'. .. ‘ *... ' _
čių bendrovės nežadėjo sa- P.a,ka Partijai padare mane
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tu į kokia nors išdirbystę,- Juokomis rengiasi
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laivų. kais, kada užmušti yra

kad 
lai

mu-

Kaip tik 
j gimtinės meilė ir ištikimybė

“Jeigu ištikrųjų nori su

jos. negu N. Y. Call.
Kiek jau kartų buvo val- 

“Naujie- 
nų” bendrovės nariu!

nors “Naujienos”

Jeigu Europinė karė dar
metus prasitęs ir Vokietijos gilaus pasišventimo pilni pa

Visos laivų dirbtuvės die- su pareiga. Užmušimą ne- 
ną ir naktį dirba — stato galima palikti vien tik vieš- 

. Pagalios, pataupančių sluogsnių pri- 
neužsiganėdina vilegija.

benti įvairus produktai, į- tokiu, kokiu aš esmių...
• • . t T“t 7 7

Jūs turite suprasti, kad

dien Amerikoj iš socialistų 
laikraščių biznio nepadary
si!

O pas mus nesiliauja riks
mas! Kad kur tik kas su
šnabždės—tuoj kas nors jau 
ir šoka su privatiškumu.

Taip ilgai negalės tęsties! 
Nervai ir valia negali pa
nešti. Nusibodo, įkyrėjo 
mums tos begėdiškos šne
kos.

Męs norim, kad tie žmo
nės, kurie ėda taip vadina
mus privatinius laikraščius 
nepolitikieriaudami pasaky
tų, ko jie nori?

—Kad jų nebūtų ? — Ge
rai, pasakykit atvirai. Te
gul pasako “Kova”, kuri yra 
L. S. S. organu. Jeigu ji pa
sakys, kad jų nereik — tada 
žinosim, ką daryti.

—O mažu reik, mažu nau
dingi? — Tai kam tada 
rėkt? Tada reikia padėka- 
vot tiem, kurie pasiima ant 
savo pečių tą sunkią naštą.

—O mažu reik, kad jie bū
tų L. S. S. leidžiami?
rai, męs tinkam, o jūs 
tinkat?

—Mažu sakysit, kad 
pavelijat'jiem gyvuot,bet jie 
turi organizacijos klausyti?

Gerai, “Laisvė” eina su 
organizacija ir už organiza
ciją. Kada ji sulaužė orga- 

uki ųju, m) jie noru jeigu |n^ZaCB0S vabą?
tain negerai, tai ko daugiau' Ar tai,kad ji pritaria liau- 
reikia? Ar kad “Laisvė”tdies tarybom bei darbininkų 
nereitų j L. S. S. rankas? .tarybom? O kur organiza- 
Imkite, mielai bendrovė ati- cija uždraudė jas steigt? 
duoda? Jei neimate, tai štai> Amerikos Socialistų 
ko daugiau norite? Partijos Pild. Komitetas pa-

Tas pats ir su “Naujie- 'taria net kuopom remt tą 
nom”. Męs nevisai prita- judėjimą. Vadinasi, męs 
riam jų pakraipai, bet ne a- daugiau pritariam organiza- 
pie tai čia eina kalba. Žmo-’cijab negu tie, kurie tik žo- 
nės tie sutvėrė dienraštį, pa-jdžiu pritaria jai.
rodė daug energijos, išmušė Męs norim, kad “Kova” 
tautininkus ir klerikalus ir!tuoj pasakytų, ko ji nori nuo 
net privatinius bankierius iš mūsų.
pozicijų, vadinasi, kariavo! Pasakykit, ko jūs 
su priešingom partijom ištnuo mūsų?
visos savo spėkos ir apveikė 
jas, geriau apveikė, negu 
Brooklyne ar Philadelphijoj 
—ar tiem žmonėm, “----

Draugai socialistai, 
sustokim ir pamislykim!

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
Ištikrųjų ar ne geriau 

mainieriauti, būti ofiso kler
ku, dirbti anglų spaustuvė-' 
se, pagaliaus mokinties? Iri 
ramiau ir geriau apsimoka! 
ir tų šlykščių priekaištų nė
ra.

Štai, męs, New Yorke, tu
rim anglų soc. dienraštį. U- 
nijos, partijos kuopos, atski
ri skaitytojai ir t. t. visais 
galimais būdais remia N. Y. 
Call — perka bondsus, augi
na didelę spėką. Prie dien
raščio gali prigulėti ir ne 
partijos nariai. Dienraštis 
rengia naują spaustuvę.

Ar rūpi tiem žmonėm biz
nis. Žinoma, nerūpi, bet jie 
ir tų zaunų del biznio negir
di. Net tūli lietuviai radi
kalai remia “N. Y. Call”.

Sulyginkit kiek paramos 
gauna “Laisvė”? Nors prie 
jos tik socialistai gali prigu
lėti, vadinasi, viskas “stricly 
partyviška”— partyviau jau 
ir būti negali — o vienok 
randas dar tokiu neva drau
gų, kurie šunis karia ir ant 
redaktorių ir net ant šėri- 
ninku... (Ve, Čia girdi, pri- 
vatiškas biznis).

Ko tie žmonės nori?! Iš
tikrųjų, ko jie nori! Jeigu

žaus sudėjimo, viliojančių akių. Niekas 
negalėtų manyt, kad šioj dailioj motery j 
slėpėsi žvėris, didžiausia viliūgė, žmogžu
dė. Ji tokia buvo, tuomi užsiimdinėjo. Ne 
vieną jos viliugingos akys, raganiška šypsą 
prigavo, priviliojo ir. likosi nekalta auka. 
Paskutiniu aš buvau tapęs.

Užtraukus kelis kvepiančius dūmus, 
numetė į šalį cigaretą. Nusišluosčius ske
pečiuke lūpas, kiek galėdama maloniau nu- 
duot, užklausė ar nežingeidu būtų pasižiū
rėt jos puošnio namo, ypač miegamojo kam
bario.

Jūrininkai ant visko tikę, ant baimės 
neatsižvelgia. Aš, būdamas jūrininku, pil
nas gyvybės, drąsos, kitaip negalėjou da
ryt, kaip tik sutikt, eit, kur ji nesives. Ėjo
me laiptais, karidoriais, kolei neįėjome į 
miegamąjį kambarį. Atidarius duris, liepė 
eit tiesiai į lovą. Kelis žingsnius nuo durų 
atsistojęs, išgirdau durų trenksmą, rakto 
subraškėjimą, kartu šėtonišką juoką. Iš
karto negalėjau suprast: ši maloni ponia 
juokauja, ar kokią nelaimę veda. Sujudinau 
duris, — užrakintos. Apžiūrėjęs langus, 
valandžiukę palaukus, pradėjau nerimauti. 
Kitokios išeigos iš šio kambario nebuvo, 
kaip tik vienos durįs ir tos užrakintos. Jo
la išplauks už dviejų dienų, laiko turiu, ma
niau sau. Nusimetęs viršutines drapanas, 
prisiartinau prie užleistos lovos. Ko bijot! 
Ponia išėjo, gulsiu atsilsėt, kolei pareis. 
Prisiartinęs prie lovos, ko neapmiriau iš iš
gąsčio. Skersai lovą gulėjo kraujuose pa
plukęs, dar pilnai neatšalęs, ne senas žmo
gus. Dabar tik supratau, kur atsidūriau, 
kas laukia svetimoj šaly. Duris grūdau, 
beldžiau, niekas neatsišaukė, nieko negir
dėt, lyg kapuose tylu.

Už pusvalandžio atsidarė durys, įėjo 
(keli ginkluoti zaptijos. Ji verkdama tur
kiškai pasakojo, būk aš jos vyrą nužudęs 
su mieriu apiplėšti namus.

Teismas. Aš kaltinamas žmogžudys
tėj, likaus nuteistas ant kuolo pasodint. 
Baisiausia mirtis. Teisme netikėtai suti
kau seserį Marę. Ją likimas ištiko tokis: 
buvo įstojus moterų vienuolynan, bet už 
kokią ten neištikimybę likosi prašalinta,ge
riau pasakius, parduota vergų pirkliams. 
Pirkliai, atvežę Bagdadan, pardavė kuni
gui. Kunigas, neva norėdamas išpirkt 
krikščionišką dūšią, pirko ne iš mielaširdys- 
tės, bet saviems reikalams. Ant nelaimės 
neturėjo pilnos sumos pinigų, turėjo sko
lint pas savo kaimyną žydą. Žydas pama
tęs, kad prekė daug vertesnė pinigų, iš
reikalavo iš kunigo, kad Marė eitų ant pu
sės. Kiek laiko sesuo ėjo per rankas žydo —ar tiem žmonėm, “nauiie- 
ir kunigo, kol iškilo tarpe jų nesusiprati- jUiečiam” daugelis neprikiša

Per Velykas, tokioj metinėj šventėj, biznio ir kitų galu. Daugelis 
kunigas norėjo pasilaikyti saviems reika- tų, kurie remia “The N. Y. 
lams, žydas, tik-ką atšventęs Velykas, no- Call veik boikotuoja “Nau- 
rėjo sau. Teisėjas, negalėdamas išrišt gin- • jienas”, 
ču, nusprendė ją parduoti ir pinigus pada-.laikosi kiek kairesnės pozici- 
lint.

Pirmiau, nei išpildžius mano nuospren
dį, svetimų šalių konsuliai suareštavo aną klojamas vardas 
moterį, kuri mane buvo įtraukus nelaimėn. 
Pasirodo, kad ji buvo augštos kilmės euro
pietė, per tai ir vardą jos užslėpė. Ją ap
kaltino daugely žmogžudysčių tarpe turčiij 
ir augštesnės klesos ir įvairiose šalyse, po 
įvairiais vardais. Žudystes pildė dėlei dau
gelio priežasčių: ansivesdavo su turtingu 
seniu arba apdrausdavo jo gyvastį, pagy
venus kiek, šiokiu ar tokiu būdu žudė. Li
kaus paliuosuotas, kaipo nekaltas.

Iš Bagdado atvežėme prekes Tripolin, 
tais laikais plačią promonę varančią ver
gais. Apsidirbę nusidavėme ant rinkos 
vermi pardavinėjimo. Baisiausia regykla, • *!_ !_• — 1_ 1 _ 1____  _ __ _ __ j • _ . _ j . _ _ vj _ ’

įsu vaikais, skirstomos alpsta. Vaika atski
ria nuo motinos, parduoda kitam. Riksmas 
širdi veria. Vergus išmieruoja, pasveria, 
gvdvtoias anžiūri sveikatos, dantų ir pa
gal sveikata moka. Daugiausia žiopsotoju 
susirinkę palei jaunesnių moterų ir mergi- 
mi vergiu skyrius, čia matėsi privežta iš 
įvairiu šalių, įvairiu tautų ir kalbų. Visos 
nuogai išrengtos, vienos susodintos, kitos 
suguldytos, gražesnio kūno sudėjimo sto
vėjo stačios. Vienos priviliotos agentų, ki
tos pavogtos arba panirktos. Vienas pirk
liai pirko sunkiems darbams, kaipo vyrus, 
kitas paleistuvystės namams arba europie
čiu turčiai taip sau, ant trumpo laiko nusi
pirkę, vėliau palikdavo kur, arba kitam 
atiduoda.

Beveik visas verges supirko Pietinės 
Amerikos pirkliai. Kadangi mūsų Jola 
pirmiausia iš ten stovinčių prekes vežė j 
Pietinę Ameriką, pirkliai nusamdė vieną 
kambarį vergams.

Perplaukus vidurį Atlantiko, iškilo di-

mas.

akjs žibėjo, greitais žingsniais sukinėjosi iš kokia kada buvau matęs: motinos, atvežtos 
gatvės į gatvę. Aš gi, prekes ant pečių su
sikrovęs, ėjau paskui ją, nieko blogo nema
nydamas, nesuprasdamas jos /žabangų, ko
kius statė dėl manęs. Priėjus prie didelio 
namo, apvesto daržu, staptelėjus, pusbal
siai paragino, kad nesidairęs pasiskubin
čiau paskui ją. Išsiėmus pundą raktų, ati
darius duris, įleidus mane paskui save, už- 

z rakino. Viduj išrodė didelis perteklius.
Ant grindų brangus divonai, sienos žėrėjo 
nuo įvairiausių paveikslų ir kitokių papuo
šalų. Visur tvarka, viskas matėsi savoj vie
toj. Tik stebėtinai atrodė, kad tokiuose 
namuose nesimatė nei vieno tarno, ar tar
naitės. Padėjęs našulį nurodytoj vietoj, 
nieko nepratęs žengiau durų linkui. Nusi- 
supus skepetą nuo galvos, mandagiai pap
rašė kelių minutų palaukti, ant ko turėjau 
sutikti, nes kitaip negalėjau, —durjš užra
kintos. Atsisėdus minkštoj kėdėj, uždėjus 
koją skersai kojos taip, kad plikos kojos 
matėsi augščiau klupščių, užsirūkė cigare- 
tą. Išrodė ant viduramžės moteries. Gura

Naujas 
“pavojus”

Ir štai, tūlas Suv. Valstijų Į mas su visais savo draugais 
komersantas, sugrįžęs iš Ja-1 bei artimaisiais ir viso pa- 
ponijos, jau pranašauja apie (šaulio kovotojais, aš prime- 
naują “pavojų”, kuris gręsia (nu, kad dvasios numarinti 
Suv. Valstijoms iš Japonijos'negalima”, 
pusės. Jis sako: “Japonija 
ne juokais stato prekinius kovotoją, 
laivus ir, matomai, ji rengia
si prie nepaprastos komerci- 
iinės kovos, kuri neapsiru-. 
bežinos vienu Didvandeny- LAIŠKAS _RUSIJOS KA< 
nu, bet persikels ir į kitas 
šalis”. m v o

Vadinasi, jau čia naujas dabar rašo iš Rusijos - vei- 
“pavojus” po nosia, jau čia ūkiamosios armijos drg. J. 
reikia rengtis prie naujos Urbonui į Brooklyną sekan- 
kovos, — komercijinės ko-'čiai:
vos. O juk komercijinė ko- Į “Mielas drauge, jums jau 
va visuomet priveda ir prie žinoma, kad mūsų supuvu- 
tikrosios kovos. šiam carizmui karūna nu-

kovos, — komercijinės ko
vos. O juk komercijinė ko- Į 

tikrosios kovos.
Ar šiaip ar taip, bet Japo- versta (mat, buvo gerokai 

nija po karės komercijoj už- supelėjus). Taigi dabar esa- 
ims pirmą vietą. ’ ............................... •
kuri pirmiau skaitėsi ‘ 
denų karalaite, liks be laivy-| 
no, kitų viešpatysčių preki
nis laivynas irgi ilsėsis ant 
jūrių dugno. Suv. Valstijų 
prekinis laivynas neperga- 
lingiausias ir to likimas dar 
neaiškus. Vadinasi, Japoni
ja bus jūrių karaliumi ir 
Amerikos kapitalistai gali 
sukelti didžiausį lermą. Da
bar jau tūli Amerikos kapi
talistai pradeda šaukti, kad 
Japonija rengiasi prie nepa- vauti visokiuose susirinki- 
prastos komercijinės kovos 
ir kad Suv. Valstijoms iš tos 
pusės gręsia pavojus. Vė
liaus gi jie, be abejonės, pra
dės šaukti, kad Suv. Valsti
jų laisvei gręsia pavojus,kad 
ši šalis randasi pavojuje ir 
kad ją reikia ginti. Pasibai-

Anglija, me tokie pat laisvi piliečiai, 
■ ynn^kain ir jūs, Amerikoj.

“Dabar, išsisukę iš liuci- 
pierio nagų, esame labai 
linksmi, ypatingai kareiviai. 
Dabar kareiviam liuosame 
nuo užsiėmimo laike nerei
kia: 1) einant gatve ir kiek
vienoj vietoj aficieriams ati
duoti garbę, tame skaitliuje 
ir generolams; pastariem- 
siems nereikia stoti “vo 
front”. 2) Liuosame nuo už
siėmimo laike galima daly-

muose, mitinguose, kalbėti, 
išreikšti savo nuomonę, aiš
kinti kareiviu reikalus ir 
šiaip žmonių reikalus. 3) 
Nevalia načalstvą garbinti 
jų augštais titulais, kaip kad 
pirmiau buvo “Jego blagoro- 

‘dije, jego visokoblagorodije”
gus europinei karei, kapita-(ir t. t., bet sakyti taip: po
kštai vėl ims šaukti,kad męs nas praporščikas, ponas po- 
neprivalome savo kariume-' ručikas, ponas kapitonas,po- 
xzx xx I xx i z"x4- 5i w ■» rv 1 xx x^xzx xx w-x xx ’ 41 • • 3

naikinti priverstino karei-' 
viavimo, nes po nosia pavo
jus. V. P.

nės paleisti, neprivalome pa- nas pulkininkas, ponas gene
rolas ir 1.1. 4) Visose karei
vių dalyse yra išrinkti tam 
tikri komitetai, pavyzdžiui, 
kaip pas jus unijų organiza
cijose. žodžiu, dabar esame

FRIDRICHAS ADLERIS. S
jau męs rašėme, kad F. rioglinti. Greitu laiku rink- 

Adleris už užmušimą Aust- sime prezidentą”.
rų ministerių pirmininko gr. I Laiškas rašytas 16 d. ge- 
Štiurgko valdžios teismo nu- gūžės. <
teistas pakarti. Šiurpuliai 
pereina per kūną, skaitant 
tokias žinias, kame darbo 
žmonių protestas krauju ap

l]ie- -- ■ - ----------j--,6nUu.,
peį- submarinos darbuosis taip, ^kutinieji žodžiai, pasakyti 

paklausykiterką sako drau-'^P.^ ši?] darbavosi, tai teisme tojo didvyrio, tikro 
- - - ‘ 'prekinis laivynas netik ka- revoliucijonierio, nors ir

riaujančių, bet ir neutralių (soc. demokrato. F. Adleris 
šalių atsidurs ant jūrių dug-. tarė: - *
no. Karei pasibaigus, dau
giausia pelnys tos valstybės J prasti priežastis, kurios pri- 
arba, geriau pasakiusių vai-(Verte mane užmušti štiurg- 
stybių kapitalistai, kurie tu- ka, aš pasakysiu, kad aš ne 
rėš didesnį laivyną. Dabar antipatrijotas.
į Europą gabenama ammu-

gas J. Baltrušaitis “Naujo
sios “Gadynės” N7:

“Reikia pasigrožėti to
kiais žmonėmis, kurie de
dasi J laikraščių bendro
ves. Ištiesų, jie turi turė
ti gražias mintis, kad ne 
vien savo gerove rūpina
si... Juk lietuvių laikraš

vo nariams pelno...”
Taigi, kad žmogus, socia- 

listiškai idėjai pritardamas, 
dedasi prie laikraščio, ar 
jam rūpi biznis? Žinoma 
ne! Jeigu savo Šerą jvestin-

gautų gerų procentų, o jeigu 
įdeda į soc. laikraščio bend
rovę — tai net procentų ne
gauna, bet užtat gauna vė
jo nuo tų tariamų socialis
tų, kurie prie kiekvienos 
progos prikaišioja biznį.

Pasakykit, koks iš to iš
ėjimas? Nei pas anglus, nei 
pas latvius, nei pas vokie
čius, nei pas rusus to nėra, 
kas darosi pas mus. Ten visi 
remia soc. spaudą, ten visi 
dedasi prie bendrovių — o 
pas mus? Ten niekam ir į 
galvą neateina prikaišiot 
biznį redaktoriam ar bend
rovių nariam, nes juk visi 
dori žmonės mato, kad Šian-

vairi medega. _ Dėl tų vals- jfis turite suprasti, kad 
tybių pramonės sryty atsi- męs gyvename barbarų lai- 
dengs rugiapjūtė. į kais. Jeigu šiandie^ėvai ir

Ir štai dabar Japonija sūnus aukoja karės lauke 
jau tą aiškiai permato ir ne- savo gyvybę dėl to, kad nai- 

Kada kinti kitų gyvybes, tat su- 
Šuv. Valstijos šimtus milio- prantama yra paklausti sa
mi skiria kariniams reika- Įvęs, ar neverta paaukoti sa- 
lams, statymui karinių lai- vo gyvybę, idant pribaigti 
vų, tuo tarpu Japonija deda tąjį barbariškumą, 
visas pastangas, kad pasta-Į Prisieina pripažinti, 
čius kodaugiausia prekinių męs gyvename tokiais

prekinius laivus.
Japonija : 
statymu laivų, ji stengiasi 
dar iš kitų valstijų supirkti 
laivus ir paskui, progai pa
sitaikius, paleisti darban. 
Apart to, Japonija sumaži
no statymą karinių laivų ir 
tą jiegą pašventė statymui 
prekinių.,

Aš nežinau, ar teks man 
numirti, ar be galo skursti 
kalinyje. Aš noriu tik, kad 
ir paskutinioje valandoje 
mano dirksniai pasiliktų 
tiek stiprus, kad aš galėčiau 
paskutinį kartą sušukti: į 
kovą! Dabaiį, atsisveikinda-

r

r"eW»W>

Brahma, from an kiol in the Indian Museun.
(Brahma, Dievas yra visų dievų Tėvas.)

Kffl VARBIAUSIEJI faktai Šioj kny- 
I®“ goj randasi paimti iŠ Mytholiogijų, 
Encyklopediškūjų žodynų ir aštuonių Bib-
lijų Knyga su keturiolika galingiausių 
Dievų paveikslų:

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

2. Kiekviena nekalto prasidėjimo 
Dievaitė, yra kokio tai labai galingo 
Dievo sesuo, pati ir moty na vaikų.

3. Trjs galingiausi Dievų Sunal. Kai
po išganytojai ir atpirkėjai svieto.

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

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

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

šaip pardavinėtojams duodama geras nuo
šimtis. Ant pažiūros nesiuniiama niekam. 
Atsišaukite Žemiau nurodytu adresų.

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

BUTKAUS SPAUSTUVE
338 W. End Ave„ DETROIT. MICH.
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NESKRIAUDŽIAsiu* du sykiu savaitėj: Utar- 
alnkais ir Pėtnyčiomis, 183 Ro
ebling St., Brooklyn, N. Y. Lei
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Dėlei vietos stokos šiame 
“Laisvės” num. netilpo tąsa 
atsakymo d. Grigaičiui. Su
sirinko perdaug bėgančios 
valandos straipsnių. Tąsa 
bus sekančiam numery.

Senato finansinė komisija 
po ilgų svarstymų, po ilgų 

j vilkinimų, visgi įnešė į se
natą projektą, kokiais bū
dais ir iš kokių šaltinių gali
ma padidinti valdžios įplau
kas. Kada pažvelgi į tą 

(projektą, labai lengva su
prasti, kodėl komisijos dar
bas taip sunkiai ėjo pirmyn. 
Bėgančiais finansiniais me
tais, kurie užsibaigia 30 d. 

j birželio, 1918 m., Suv. Vals
tijų valdžia mano išleisti a- 
pie 6 miliardus dolerių. Tuo 

i tarpu įplaukų bus tik virš 
miliardo dolerių. Vadinasi, 
reikia galvoti, iš kur paimti 
dar penkis miliardus dole
rių. Dalį to nedatekliaus 
valdžia galės padengti taip 
vadinama “laisvės paskola”, 
bet ir tai dar pasilieka neda- 
teklius virš dviejų miliardų.

Dabar karės ministeris 
vėl pareikalavo naujų pen
kių miliardų dolerių ir apie 

(tą sumą komisija jau nei ne
kalba; ji tą klausimą pave
dė atstovų butui, kad su
rastų naujus šaltinius. Se
nato komisija rūpinasi tik ta 
suma, kuri jau paskirta ir, 

įgalima sakyti, jau išleista 
arba baigiama leisti.

Ir štai po ilgo galvasukio, 
senato komisija priėjo prie 
išvedimo, kad pirmiausia 
apdėti mokesčiais svaiginan
čius gėrymus. Iš čia galima

^rrrr».

. z* A

Kada žmonės susiprato, tai velnias pekloj neteko darbo, todėl jis ją uždarė ir at
sisveikindamas pasiūlė katalikams savo seną buveinę paversti į miniškų klioštorių. 
Pats gi, susikrovęs savo rakandus, išėjo į laukus, susikūrė ugnelę ir šildosi. X.

liatą egzempliorių ir pla
tinkite Kiekviena kuopa 
privalo raportuoti Rajono 
Komitetui po atsibuvimo 
Agitacijos Savaitės.

Atsibūsiančioj Rajono* 
konferencijoj 19 d.rugp. pri
valo būti kiekvienos kuopos

] delegatai ir išklausyti ra
portus iš dviejų specialiai 
atsibuvusių Raj. konf., iš L. 
L. A. S. ir L. D. Lygos. Te
gul kiekvienos kuopos dele
gatai atveža mokestis į Ra
joną, nes dabar reikia labai 
daug pinigiškos pagelbos.

Draugai, męs veikiame, 
kiek galime, ar jūs mums 
padedat?

L. S. S. IV Raj. Komitetas.

Let. Spaudos Dr-jos jgalioti- 
inio Europoje pranešimas.

PALIUOSAVO SOCIALIST
PARTY SEKRETORIŲ.
Pastaruoju laiku Chicagoj 

buvo suareštuotas naciona- 
lis Socialist Party Sekreto
rius už tai, kad jis viešame 
mitinge savo kalboj išsireiš
kė “prieš kareiviavimą”. 
Dabar jis tapo paliuosuotas.

Labai įdomu pažymėti jo 
išsireiškimą, už ’ 
buvo suareštavus ir patrau
kus atsakomybėn, 
kitko kalbėdamas pasakė 
“Aš nenorėčiau matyti jau- -o . . v. . .v, . 
nūs vyrus tuose dviejuose1 Bet "a, aPs.lre*skia nePa- 
tūkstančiuose grabu, ku-'Pras,b dalykai-brangiausis 
nūs Suv. Valstijų valdžia , v . -
užsakė kariniam reikalam”. <buS,apdetl ™okescais ne nuo

Ir štai už tokį išsireiški-1}1’ ka.ln^’ bet. ™° , sva’’ų’ 
mą tapo suareštuotas ir ap-^?lp ’.r blogasis tabakas.Va- 

kapitalistų, kurie rūko bran
gų tabaką, kad daug neiš- 

j mokėtų. • t 
t Toliaus einama prie teat
ralinių bilietų, kurie bus ap
dėti mokesčiais ir duos apie 
23 milionus dolerių pelno. 
Ant kavos bus uždėta 5 c. 
ant svaro, arbatos — 2 c. 
ant svaro, cukraus — pusė 
cento ant svaro, “coco” — 5

Lietuvių Spaudos Draugi
jos sekretorius p. V. K. Rač
kauskas atsiuntė mums se
kantį nuorašą - pranešimą.
“Iš gana autoritetingų šal

tinu} sužinojau, kad vokie
čių valdžia ir liberalai nori 
iš Lietuvos padaryti neutra- 
lę valstybę tokiomis teisė
mis, kaip Luxemburgas (t. 
y. su muitu išvien su Vokie
tija), prijungiant ir Prūsų 
Lietuvą. Lietuvoje vokiečių 
valdžia jau leido sudaryti* 
tam tikrą Tautos Pasitikėji
mo Tarybą.

“Tikimasi, kad karės ir vi
durinės politikos aplinkybių 
spiriama vokiečių valdžia, 
ateityje Lietuvoje švelniau 
elgsis. Bet vargas tuo tarpu 
didelis, ypatingai miestelių
.ir miestų vaikai permažai 

Moteris ,KuoP^ uždavinys įtempti turi maisto.
i visas jiegas per šią savaitę,! “Apie pusę liepos mėnesio 
kad būtų nauda dėl L. S. S Stockholme žada būti lietu- 
Kuopos parsitraukit ir vių konferencija”.

alta mote-Nauj'osios Gad^s” ke-1 A. Rimka.

no bėgy paskutinių trijų’ 
metu, tuomet ir ši suma iš- 
rodis nelabai didelė.
Vienok senato komisija ap- 

dėdama mokesčais nuo pel
no, nenusiskriaudė ir savęs. 
Buvo įnešta į komisiją ap
dėti nepaprastais mokesčais 
tuos, kurie gauna į metus 
virš 40 tūkstančių dolerių 
pelno. Komisija, ilgai ne
svarsčius, tą įnešimą atme
tė. Kodėl? Atsakymas la
bai aiškus. Pastaruoju lai
ku buvo pranešta, kad tar
pe senatorių labai sunku 
rasti tokį, kuris į metus gau
tų mažiau 25 tūkstančių do-
lerių gryno pelno, veik visi žįuoja žoWų,, Kurjos

• J 1 • • * dal! .per naktis šoka, trankosi,
giau. Senato komiška susi-^itos v-sai ne(Ur’ba> tečiaus 
. I • . I • . • — • /f nei tiek neturi žmoniškumo,tahstu, kuriu metines įplau- ,
i ' L.. 4.-1 t. i ikad, matydamos nusidirbu-kos viršila 40 tukstanciu do-1 . ’ J . i n - . . v - .. , sius, nuvargusius, sudulke-leriu. Vadinasi, priimti ta . & į • *. v. ! juslus vyrus, raukosi ir no-mesima, apdėti save mokes-' . , j .. , •t. . A • i , ,. n, kad jie užleistu joms suo-ciais. O juk sunku surasti , -n/r . i Z i i- i , i . v i . - .lą. Man teko net kelis kartok} žmogų, kuris save nore-' * .
tu skriausti. Komisijos na-'tus Patemyta jaunas mergi-

. įnas, pasipuosusias, issipau-riai — yra bankienai, fabn-! , 1 .1 . K ~i , . J. . . deravusias ir besikivircijan-kantai ir kitokie pramoni
ninkai. Vadinasi, jų ypatiš-' 
ki reikalai tampriai surišti v. . ~ , ., . - v i • i nuvažiavę ant šokiu,su tomis pramones šakomis,1 - - - - *
kurias jie turėjo apdėti mo-'ne§okę ■ 
kesčiais.^Todėl jie ii pasirū- j kojos nenuilsta, ten užsidėjo valgykla, 
no daugiausia apkrauti nw- }a 8y '
kesciais biednuosius. J įoks tai išdykumas!

Dabar senato finansinė 
komisija išsipainiojo, T 
kas bus toliaus? Kas bus nusidirbęs, nuvargęs, jeigu kus ryšius, tuojaus A. pa- 
v?,3.aiS,- Pen^ia\s mni^rdais, norį pasirodyti mandagiu ir liepė išsikraustyti.

. ...........   ~,L“'ds džentelmonu, tai turi užleis- užsistojo už A. ir iškilo bai- 
...... . , . ti tokioms išdykėlėms savo sus lermas, kuris vos tik ne-

tuoj austei suolą, o pats stovėti. užsibaigė saužudyste.
, - -3| Arba vėl. Per dieną dirbi Suprantama, kuLv. ■.

---------t? . .fabrike, namie' irgi darbo ris, kad ji pasiduoda įtek-

jie gaus tą suma, kurios jau raštį neturi kada perskaity- A. dar kaltesnis, kad sten- 1 
reikalauja. Būtų gGrai, žinoma,bent giasi suvilioti svetimą mote- M] v k/owwii* du l; va

Veikiausia ir kongresma- iš darbo namo važiuojant^} ir tuomi suardyti šeimy- Kj PACFI DA CAVA N A MKIH A 1VK ?
nai, kaip kad senatoriai, pa- paskaityti. Bet stovėdamastnišką gyvenimą. jK 1 uAVv P/* 0
sirūpino apkrauti dar didės- gatvekaryj, juk nedaug pri- Dar keli žodžiai apie Ake- SS Ar iūs žinote, kad šimtai tūkstančių lietuvių išblaškyti karo w 
niais mokesčais biednuosius,‘skaitysi. Atsisėdus kas kita* laiti Pirmiaus iis buvo di- S «auJro/ P°.Pįačia. T S.ibe5bos taigas, kenčia šalti, « 

ypatingai darbo žmones,nes ir kūnui ir protui smagiau, džiausiąs padauža ir girtuo- » 
kaip senate, taip ir atstovų t Vienok įeina gatvekarin ke- klis. - -

ir visur, negu su naiviškais taipgi kalbės “Aido” choro 
mandagumais, kurių šian- 5-kių metų sukaktuvių pa- 
dien taip paisoma.

Margeris.

Iš Argentinos

minėjime ir, manoma, vie- 
nai-kitai L. S. S. kp. pasa
kys prakalbą, kaipo Agi
tacijos Savaitėj. Original} 
maršrutą laikys drg. J. V. 
Stalioraitis, pradedant su 1 
d. rugsėjo. Sutiko ir drg. J. 
Šaltys pasakyti prakalbą 
per Agitacijos Savaitę. L. 
S. S. IV rajono specialis 
“Kovos” numeris išeis 30 d. 
rugpjūčio (Augu.) iš 12 pus-

Berisso. — Mūsų miestas, 
tai vieta, kur yra susispie
tę lietuviai - griovikai šei- 

čias už suolą ant gatvekario. mynų. Pastaruoju laiku 
Tačiaus tos pačios merginos, vėl tapo sugriauta viena šei-

............» veik myna. Pora mėnesių atgal lapių, papuoštas puikiais pa- 
,nei vieno šokio nepraleidžia atvažiavo iš Buenos Aires veikslais ir užpildytas ge- 

Ten, mat, nesėdi,'drg. St. su savo žmona ir rais straipsniais L. S. S. IV
' " Pas jį Rajono draugų pasidarbavi-

I apsigyveno ir J. Akelaitis, mu. Kaina 5 c. Visos kp. 
Ir kuris pradėjo taikytis prie privalo parsitraukti kiek ga- 

.ve, ačiū tokiam merginų iš- jo moteries. Kada St. tikrai Įima daugiau ir platinti vi- 
bet tykumui, vyras, per dieną susekė, jog jiedu turi meiliš-'sur tarpe lietuvių. 1

kurį valdžia busią gauto i metus 207 mill- _ _ ......
».1«u-|onu?.dolT’i- Nuo.sva1^ kurių jau karės ministeris
Apart^"7 per.ej0 pne reikalauja? Kas bus su tais . tabako. Tabakas i metus . --- - - -

- atnešiąs 56 milionus dolerių. pareikalaus? pasakys 
l<nt iv nin nnoi vnicdzi n nnnn .. c i <7

(pia&Li uctrynai—uruiigiuusis marini? Ta L-nVin Salti ’ — _ ’ v “ . .—ji
(tabakas, cigarai ir cigaretai . Cnmn L • • ■ begalės, tai kartais nei laik- mei tokių vyrų, kaip A., bet

reikalauja? LIETUVIAI. SKUBINKITĖS SU |

kaltintas neva už pasaky-l1din’si’1.T W P?aigailgta 
mą prieškarinės prakalbos.
L Ar tai dar reikia geresnio 
laisvės žodžio suvaržymo?] 
Rodosi ir buvęs Rusijos ca-( 
ras už tokį išsireiškimą ne
galėtų areštuoti.

Na, ir laikai gi dabar!...

Kaip senate, taip ir atstovų t Vienok įeina gatvekarm ke- klis. 1915 metais buvo pa- 
bute, nėra darbo žmonių už-(lios merginos, kurioms skai-garsėjęs savo girtuokliavi- Ž 
tarėjų. _ Kaip vienur, taip ir tymas, dažniausiai, visai ne-Imu. Vėliaus pasitaikė jam « 
kitur sėdi kapitalo tarnai, berūpi, kurios tauškia ko- gyventi tarpe apšviestesnių & 

švenčioniškis. kius niekus, tačiaus nori,kad draugų ir truputį susilaikė, g?
vyras apleistų suolą, per- pradėjo doriau gyventi. Pa- 
trauktų skaitymą ir papra- galios įsisuko ir j L. S. S. 
šytų jas atsisėsti.Nepasisku- Argentinoj pirmą kuopą,bet 
binsi — ai, rodos, šaudyte ir čia negavo progos sušilti. 
savo ąkimią į tave šaudo. ■() gal jis buvo ir įstojęs į fe

1 ? o 4 nnlrnn '!><■'■ swx rt IrorJ 4 o mi 1

tokį mandagumą ir džentel- griovus. Kadangi jis kuo- g 
fmoniškumą. Verčiau muži-‘poj pradėjo savotiškai elg-.ž 

Įir laiškų gali duoti 60 mili-įkas pasigėri. Tokis žmogus ku būti, o ne tokiu džentel-.tis, trukdyti visą veikimą ir 
lyiaugijvo n auvuuo &Au-(onu d°k Visi kiti mokesčai,’pritinka ir šen ir ten. Į jį monu, kad visokioms pliuš- (šmeižti socialistus, o garbin- fįį 

binkitės išrinkti delegatus (kuriais bus- apdėti įvairus žiūrima, kaipo į daugiau ap- kėms reikia tarnauti.
Daugelis draugijų jau išrin-',dalktai ~aPie 7O.° mi>ionU-^išvictusi žmogų.. Beabejo, .
Va dplpcrntnq kflq nplšrinko Suprantama, tą viską turės nuo jo daugiau ir reikalau- sirioglina gatvekarin kokia są jį atidavė klerikalams. S 

s f -- jnvnd. “kūmutė”, kuri savo taukų ( Praslinkus keliems mene- §
j nes apdeda mokestimi to- Į Kį aš čia noriu sakyti, tai (nepaneša. Visgi pas kūmu-'siams, tas žmogelis sugalvo- g 

. kius daiktus ir produktus, kad moterįs perdaug reika-.tes ji nueina. Nueina, kar- jo socialistams atkeršyti ir 
be kurių biednieji negali ap- Jauja mandagumo nuo ap- tais, bent dešimts sykių į sa- pradėjo griauti jų šeimyniš-

. Bet ką gyvenimą.
Supratę darbininkai pri- 

toFymesniV'v^ 0 visi kur.iuos žm°-'dieną prie mašinos, pavar-1 Stena, dejuoja, dairosi, kad valo vyti laukan iš savo tar-
nės pirmiau mokėjo, eis sa- gęs, vos kartais ant kojų be- tik kas susimylėtų ir suolą po tokius niekšus, 
vo keliu. pastovįs, sakysime, važiuoja pasiūlytų. | T. Žebrauskas.

•* x«-! Ir štai senato komisija vis- ‘gatvekarin namo.^
jono sekretorius siuntė laiš- gi atsidūrė nelabai sma- giesi, jeigu nusigriebi suolo 
kus ir už 4 rajono rybų ir'giam padėjime, nes iš visų tarpelį ir gauni atsisėsti, 
rajono komitetas mano, kad tų mokesčių dar negalima Bet štai ateina kokia, nusi- . - i i • • *vi • i 4-niA'inn "nn ii/J a vi attii a rI n

NEW YORKO IR APIE- 
LINKĖS DRAUGIJOS!
Neužmirškite, kad 26 d. BEREIKALINGAS

MANDAGUMAS.
Neužmirškite, kad 26 d. j v n

rugpjūčio įvyks milžiniška an^ svar°- Viskas duos 
konferenęįm. kurini dalv-! metus apie 86 milionus do- 
vaus atstoki visų draugijų. gėlimas kainų pač- 
esaneĮ’j New Yorko ir New siunčiamų visokių naiktų 
Jersey apygardose. - |

Draugijos ir kuopos, sku-
■Dauįdis'Sijų^au^ “apie 700 mil.ionų.|8lšvietusį žmogų.

skuHnS'” Konfe^cija'sumokgti biednieJi žmonės/,jaftia.
įvyks Labor Lyceum.

Daugelis draugų teirauja- 
cn n v YYioa cntmVcimA cnrnn. i*urių uicuiiieji negali ap- lauia manaagumo nuo ap- tais, ueiu tiesinus syKių } sa- 
džiama balsą ir tiems drau- eltK Reikla atsim'ntb kad SViestesmųjų vyrų. Štai ve: huną alaus parsmesti. . 
cram, deleo-ntnmq kurie at- čia jau nepaprasti mokes-'išstovėjęs žmogus per čielą gatvekaryj negali pastovėti.
° rA^TTOlTI/X iZl'IV'TlirxC’ rj w> r\ X - z-x z-m . kJ v-i rlnumAi Ir n rl

vyks iš 1
Konferencija galutinai ne- ... 
aprubežiuota atstovais tik iš vo e 1U’ 
4 rajono L. S. S. Todėl ra

Tegul jį paibeliai, sakau, kuopą tuo tikslu, kad ją su-'S 
_ j_____  •„ ___ TX-J1__ • i__

Mandagiu žmogumi by ^moniškumą. Verčiau muži-Į po j pradėjo savotiškai elg-

badą, šimtus ir tūkstančius lietuvių bado šmėkla nuvarė j ka
pus. Juk jus negalite ramiai žiūrėti j mirštančius savo brolius. 
Todėl tie kurie žinote, kur randasi jūsų giminės, siųskite jiems 
greitą pagelbą, kol- dar jie gyvi. Jų akis atkreiptos J brolius 
amerikiečius.

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

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

Blanks dėlei siuntimo pinigų Rusijon:
1) Vardas ir pavardė siuntėjo ............ ........................................
2) Teisingas adresas siuntėjo .........................................................

8)

2)
8)

Beabejo,

Džiau-

tarpelį ir gauni atsisėsti.

ti klerikalus, tai socialistai K 
Dartės šiaip pasitaiko. Į- atėmė iš jo savo vardą ir vi- fe

“kūmutė”, kuri savo taukų t Praslinkus keliems mene- 5^

T. Žebrauskas.

visi atstovai, iš kur nebūtų, buvo padengti visų išlaidų, 
turės sprendžiamą balsą. N.oromis-nenoromis prisiėjo 
Bet kiekvienas privalo ture- paliesti ir savo reikalus, — 
ti paliudijimą nuo savo or- stambesniųjų kapitalistų
ganizacijos. D. Pilka. 

t

_______ kapitalistų 
(reikalus, nors tas labai ne
malonu. Komisija turėjo 
pakelti mokestį abelnai nuoNeteisinga patarlė.

Lietuvių patarlė sako: ’ pelno ir nuo karinių reikme- 
“Kas skaito ir rašo, tas duo- nų išdirbystės pelno. Ir čia 
nos neprašo”. Bet ši patar- manoma gauti 1 , miliardą, 
lė neteisinga, šernas visą 339 milionus dolerių. Rodo- 
savo amžį skaitė ir rašė, o si nemaža suma, bet jeigu 
dabar pas visuomenę jaugęs atsiminsime, kiek.amu- 
duonos prašo. Įnicijos išdirbėjai turėjo pel-

taisius, nusipauderiavus da
ma, apsidairo aplink, jeigu 
tik nėra suolo dėl jos, tai 
jau ir žiūri skersomis į sė
dinčius vyrus, mat, karu tie 
nepasilieka ir nepasiūlo 
“damai” suolo. Jeigu darbi
ninkė moteris ar mergina, 
tai, ištiesų, nebūtų ir pikta, 
kad taip labai sėsti nori, juk 
pavargus, kaip ir vyrai. Bet 
darbininkės moterįs ir pa
stovėti nebijo. Labiausiai

Bet kartais ir reikia suolą 
moteriai užleisti. — Žinoma, 
tai retai taip pasitaiko. Sa
kysime, įeina moteris su 
mažu ant rankų; tada rei
kia suteikt jai vietą atsisės
ti, jeigu tik galima. Jeigu, 
daleiskime, ir vyras įeitų su 
mažu ant rankų, be abejo
nės, ir jam reikia užleisti 
suolą. Tai čia nebus berei
kalingas mandagumas, nei 
džentelmoniškumas, — bus 
grynas žmoniškumas, tai 
viskas. To, kaip žinome, la
biausia ir reikia. Ir su svei- 
jku žmoniški mu galima daug

L. S. S. IV RAJONO 
REIKALUOSE.

Kiek rublių siunčiate ..................  Kiek dolerių
Vardas ir pavardė kam pinigaus siunčiate ...
Kaimas .................................................................
Gminas arba volostis.............................................
Paskutinis pačtas arba miestas .........................
Pavietas, (Ujezd) ...................................................
Gubernija, Rėdyba .................................................

5)
6)
Diena............................  Parašas siuntėjo...................................

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

%

Bosak state bank I
g SCRAMON. PA.05 Lietuvių skyrius,

Agitacijos savaitė jau 
netoli. Maršrutas prasidės \ 
dar prieš Ag. sav. Jis, grei
čiausia, teks pradėti drg. P. 
Grigaičiui, “Naujienų” re
daktoriui, apie 25 d. rug
pjūčio. Drg. P. Grigaitis 
sutinka pasakyti porą pra
kalbų L. S. S. IV Rajone ir 
nedėlioję dalyvaus New 
Yorko apielinkės lietuvių 
suvažiavime. Apie 1 d. rug-1 
sėjo bus L. S. S. IV Rajone

ITTTŪITITOiiiiiiMiniiiiiiiiiiniiiiiinii

OFISO .VALANDOS: 
nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 6 Iki 8 r*k. 
Nedaliomis nuo 11 iki 1 po piet. 
Kitomis valandomis galima matyt 

tik pagal sutarti.

KODĖL 
nebūt linksmu, kuomet 

kaštuoja tiek mažai?
Galvos skaudėjimas ir nerviškumas, 

daugiausia paeina nuo silpnų akių. 
Vienintelis Išsiirydymas. — moksliškai pri-

DR. MĘDOFF
500 Grand St. ukXTv. Brooklyn, N.Y.

suolo dairosi tos, kurios va- geriau pasirodyti draugijoj! drg. J. Neviackas, kuris



KORESPONDENCIJOS
BINGHAMTONO CHRO- apie lietuvius; nesvarbu,kad 

informuotų neteisingai, bet 
kad nors būtų kas panašaus, 
bet dabar tai stačiai provo
katoriškai. Štai apie drg. 
Pruseikos prakalbas rašė: 
“Kalbėjo Raguočius 5 d. 
rugpjūčio, Lietuvių Tautiš
kam Name, mitinge sureng
tame patriotų; rodė paveik
slus ir aiškino jų patriotišką 

j” Klausykit, ar yra 
kas nors panašaus su augš
čiau paminėtomis prakalbo
mis drg. Pruseikos?

Negana to. Klausykit, ką 
pasakojo “Times" utarninko žmonių suvažiavo šimtai; 
numery: “'
L. T. N., buvo lietuvių ir 
lenkų patriotiškas mitingas, 
su pakėlimu flagės". Pir
mininkavęs P. Senkevitz; 
kalbėtojais buvę Charles 
Šidlauskas iš Bostono, kuris 
per penkis paskutinius mė
nesius davęs lekcijas apie 
patriotizmą. Kalbėjęs pro
fesorius Juozas Climas iš 
Brooklyno ir užbaigdamas 
kalbą sušukęs “Remember,

NIKĄ..
(Nuo mūsų korespondento).

Liepos 15 d. buvęs Aušros 
choro koncertas publikai pa-, 
tiko, ypač naujomis daino
mis klausytojai gėrėjosi. | 
Tik deklamatoriams reikėtų 
patarti,kad pasimokintų nu- 
davimo ir aiškesnės, retes
nės kalbos. Padengimui Jė
šų pirmininkas prašė aukų: svarl33
“sumesti ubagiškai, po cen
tą". Iš skaitlingos publikos 
surinkta vos 6 doleriai su 
centais.

* ♦

Liepos 22 d. buvo L. S. S. 
kuopos paskaita temoje: 
“Kristus, ne dievas"; para
šyta J. T. Vitkaus. Publi
kos buvo nemažas būrelis; 
aukų padengimui lėšų sume
tė $5.55. Dvasiškas piemuo 
su didžiausiu piktumu užsi
daręs urve prisakė savo a- 
velėms, kad neitų paskaitos 
klausyti. Ir kad pasirodžius, 
kaip jis galingas, o socialis
tai silpni, — su didžiausiu į- 
niršimu prieš buručių akis 
sudraskė ir sutrynė vieną 
plakatą, kviečiantį į paskai- 

' tas. Tuomi manė, jog ir vi
sus socialistus tas 
čius sunaikino...

♦

* ♦

Liepos 29 d. buvo rengtas 
L. S. S. kuopos pikninkas 
Ross Parke, bet dėlei lietin
gos dienos nepavyko, ir pa
silinksminimas tapo perkel
tas svetainėn. Svetainėje

“galin-

ta aukos padengimui lėšų; lietuvių veikimas sparčiai 
surinkta $9.34, bet ši suma auga.
nepadengė visų lėšų ir»kuo-1 Taip-pat ir su L. S. S. kuo
pa turėjo iš savo iždo pridė- pų gyvavimu. Dabartiniu 

laiku labai rašosi naujų na
rių prie kuopų, nes žmonės 
supranta, kur yra teisybė.

4 d. rugpjūčio buvo pikni- L s s n Rajonas ]aiky.‘

gą agitaciją ir dar leidžia 
šmeižtus. Link tų tikietų 
“dykai dalinimo", čia trum
pai pasakysiu, kad nuo dra
ugystės nebuvo niekas įga
liotas tai daryti, o jei pavie
nės ypatos iš savo noro ir 
kišeniaus atmokėjo, tai tas 
nereiškia priešingą agitaci- kas L. S. S. IV Rajono So- toj 29^-toj konferencijoj Y*
ją ir atžagareiviškumą. Pa- cialistų Bendrovės parke/steigg p0]itiškų prasikaltėlių 
galiaus džiaugiamasi (su iš- Diena pasitaikė puiki ' 
juokimu) :“Nors ir pirko at
žagareivių tikietus), bet at
vyko į L. D. D. L. pikniką ir 
tas visas jų darbas vėjais 
nuėjo". Kad tokį melą skelb
ti, reikia būti žmogui be jo
kio supratimo, doros ir žmo
giškumo. Čia jau tiesiai tai
koma purvais j akis, bet ap
sirikta. Juk į pikniką

. ir fondą. Rūpintis tuo reikalu
žmonių susirinko gana i§rjnį0 3 ypatas, kurios jau 
daug; daugiausia dalyvavo veikia. 
Lawrence’o, Haverhill’io, 
Cambridge’iaus ir Fitchbur- 
go lietuviai; iš kitų miestų 
buvo po kelis, o iš So. Bos
tono tik du. Mat, So. Bosto
no L. S. S. 60 kuopa, tar
tum atakuodama VI Rajo
ną, surengė savo pikniką.

Drg. L. Pruseika pasakė j

Kalbant apie Pittsburgo 
lietuvių veikimą, reikia pa
sakyti, kad dar daug yra ir 
tokių, kuriems tokie darbai 
nepatinka. Jiems viskas iš
rodo negerai.

Bet didžiuma supranta sa
vus ir kitus reikalus, nepai- 

Panedėlio vakare, draugystei atliko pelno ke- trumpą prakalbą apie Ame-l?^ama i visokias paskalas
rikos padėjimą ir kvietė pa-Pr varo Pradėtą darbą pir-liosdešimtis dolerių. Mato

mai, tos žinios pranešikas aukuoti po kiek nors dėLm^n‘eįlieti, LUb Z<lIllUb pi dllV&lActb | dllnUU L1 pu Men 11UI& Ucl i e ,

labai trumpos nuomonės,kad (Naujosios Anglijos politiškų' Lėto, dar reikia pasakyti, 
jam mislijasi, jog vienai pu-įkalinių. Aukų surinkta .kad ir A. P. L. A. draugija 
sei pasisekimas, — tai ant- $21.64. Paskui trumpai kai- sparčiai auga; jau yra 13 
rai bankrūtas; betgi nežino,'bėjo drg. Žiurinskas — VI kuopų, kurios turi apie 
jog Clevelande lietuvių gy-! Rajono organizatorius^ kvie- ‘1,500 narių. Draugija moka 
vena arti dešimts tūkstan-1 sdamas visus rašytis prie, $7-00 pašelpos ligoje ir $125 
čiu ir gali būti kartu penki socialistų organizacijos ir ppsmertmės^ uz 50 c. mėne- 
piknikai — ir nei vienas ne- veikti išvien. Viskas pavy- rinių mokesčių. Draugijos 

turtas siekia suvirš $9,300.
Manoma,

piknikai — ir nei vienas ne- veikti išvien.
nukentės.

Turiu viltį, kad daugiau i turės virš šimto dolerių pel- 
boys, American first". Kiti i panašus šmeižimai neatsi
kalbėto j ai buvę iš Fall Ri
ver, Bostono, Providence, 
New Bedfordo.
užsidaręs daina “Old Glo
ry". Salė buvus papuošta 
vėliavomis. Tai tokias pasa
kas pasakojo “Times", nors 
nieko panašaus nėra buvę ir 
salė L. T. N. panedėly visai 
buvo uždaryta.

Charles Šidlauskas gal me

ko labai puikiai ir Rajonas

no.
kartos.

Vakaras
J. Žilinskas, 

Dr. V. K. D. Sekr.

♦

♦ ♦

Jau prasidėjo ėmimas į

JERSEY CITY, N. J.
(Nuo mūsų korespondento).

Nelaimė lietuviškam para
pijos saliūne. Vieną gražią 
naktį susitarė keliatas airi-, 
nių bomų minėtą saliūną ap- 
rubavoti.

758 y pa tos, kurie pabėgo iš vietų užimtų vokiečių ir 
austrų kariumenės.

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

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

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

HENRIKAS C ZARO, Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building,

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

DYKAI, DYKA1I Afi ištraukiu dantis be skau.mo ir veltui 
tiem, kurie duoda taisyt ir naujus ideti. Visas darbas visiškai be 
skausmo. Dr. Chas. TescbberR yra gerai Žinomas kaipo specialis
tas įvairiose atsitikimuose. Ateik ir duok ifeRzeminuot. Infcrna- 
cijos dykai. Mano karūnos ir tiltukai 22 karato. Darbas pvaran- 
tuotas. Ofiso valandos: nuo’9 A. M. iki 9 P.M. Petnyfiomis nu< 9 
AM. iki 6 P.M. Ncdeliomis nuo 9 A.M. iki 1 P. M.
DR. CHAS TESCHBERG, D. D. S. Liet. Penthtas 
500 Grand St. Kampas Union Ave. Brooklyn, N. Y. 
Kalba Lietuvifika, Lenkiukai, Rusiftkai- Te). b'taiiK 2698

ROCKFOĘD, ILL.
5 d. rugpjūčio buvo mėne

sinis susirinkimas Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų draugys- 

kad draugija, tės. Perskaityta laiškas,ku-
turėdama tiek turto, neatsi- rįame kviečiama prisidėti 
sakys paskolint pirmai kuo- prje 
pai ir gauti 2% daugiau, ne- Darbininkų Tarybos, 
gu bankas moka.

Amerikos Lietuvių 
Du

_ x ___ _________ c _ draugystės nariu labai 
kariumenę. Lietuviai, ku-| Lietuvos Sūnų draugija smarkiai agitavo prisidėti 
riuos pašaukė, pareikalavo N. S. taipgi gerai gyvuoja prie Tarybos. Kad jie agita- 

kad(ir mana naują namą statyti, vo — nenuostabu, bet labai 
keistus argumentus vartojo, 
varydami savo agitaciją; 
girdi, socialistai iki šiol nie-

1 jiems duotų N130, tai atsi-|tydavo bažnyčias, o dabar ko nenuveikė, todėl męs tu

blankų dėl prašymų, 
juos paliuosuotų, tai jiems 
išdavė visiškai netinkamas, persikeitė- ir žmonių supra- 
Kada jie pareikalavo, kad timas. Kiek metų atgal sta-
• • *1 t T i • » • ' J 1 IV V • t 1

Persimainė laikai, sykiu

kiama. L. S. S. vietos kuo
pa paprastai drabuojasi, bet 
dabar, laike karščių, nieko 
neveikia. Dvasiškija dide
lės įtekmės neturi ir jeigu 
tik pažangesnioji visuome
nė smarkiau pradėtų dar
buotis, tuomet pasekmės bū
tų labai puikios. Vertėtų 
pagalvoti ir apie sutvėrimą 
jaunimo kuopelės, kuri pas
kui galėtų dailėj lavintis.

B. Bitis,

CAMBRIDGE, MASS.
“Laisvės" N63 tilpo iš mū-

llIieicĮ bcUllUlcl ClĮJ- I v .. J . . 1 . i . . m i 1 . . , J ••

Bet dyvai, kad sake įduoti ir net policma-. stato svetaines, tveria koo- rime prisidėti prie Tarybos sų miesto korespondencija, 
kad nėra kalbėjerMonTelloj saliūne buvo 16 kostumerių nai iš,vij° laukan. Dvi die-Jperacijas, rengia išvažiavi- ir darbuotis, nepaisant soči- kurioje korespondentas sa- 

— k—v:— neduodami mus. žodžiu, naujas veiki- alistų. Reikia pažymėti,kad ko, būk pas mus esą tokių
Apie Tūli kazirninkai * juokiasi, I hlnnkų, bet susipratę darbi-(mas ir jeigu lietuviai toliaus 

WTMVMAXM**. » m 1 x — • ..J'ninVn’ mnnlintrn iv. 4-11 fm'n rl o V'kn nei o

dainavo Aušros choras už-|Pro^ Klimą turbūt niekas (kad užpuolikai turėję tik 
- - - ’ 1—: —x:— O vienok (“popierinius" revolverius.

padavė ir. Saugokitės, kitą sykį ir po- 
_ porinis šauna.

o juo labiau niekad jokių 
lekcijų nedavinėjo.

siimta žaislais ir lietuviškais 
šokiais. ( Times" žinias padavė ir

Rugpjūčio 5 d. vėl rengtas' skelbia, Jcaipo gryną teisybę, 
piknikas Rbss Parke ir pa-1 Paą^/os pagalvojus, man 
vyko puikiai. Ten pat buvo ro(^asi> kad tas nonsensas ne 
laikytas ir kuopos susirinki- tikslo. Mat, lietuviai 
mas, kuriame įstojo į kuopa MOntello žinomi, kaipo la- 
4 nauji nariai. \biau atsižymėję socialistiš-

e i kam judėjime: jie laike so-
# t Icialistų gegužinių parodų,

_ . « , v to. ^viešų prakalbų, arba, protes-
RugPJ- 3 d. buvo L. S S. visada pirmi ir skaitlin- 

kuopos teatras. Sulošta 3-jų dalyvauja, todėl reikia
v^ks^U tragedija Kerstin- f jabar kitoms tautoms įkal- 
ga Meile ir vieno veiksmo (bgt. štai,lietuviai, kurie taip 
komedija ^ Užkerėtas Jac-|VjSur būna savotiški, o da-

Mat, lietuviai

ir 3 ypatos visus išgązdino. J\as kankino,
ir darbuotis, nepaisant soči- kurioje korespondentas sa-

ninkai nepaliovė lindę ir tu- taip darbuosis, tai trumpu 
re jo išduoti.

Iš PITTSBURGH PADAN
GES.

(Nuo mūsų korespondento).

Pittsburghe randasi dide- 
niekad neuždirba, bet jaujjs skaitlius lietuvių, bet apie 
katalikai net perdaug už-. jų veikimą nieko nesimato 
dirba. Užtai įėjo madon, laikraščiuose,^ todėl neproša- 
kad vardan George’o drau
gijos gali rengti pikniką kas 
tik nori ir tūli katalikų ly
deriai taip daro.

* *
Mūsų progresyvės draugi

jos ant parengtų piknikų

laiku pasirodys gausingi 
vaisiai.

Todėl dirbkime, nenusto
kime, nes kur vienybė, ten ir 
galybė.

ST. JOSEPH, MO.
Apie šį miestelį lietuviaiZipie SĮ miCbLCų IIVLU yru jiem

mažai žino, nes jokių pra- užmanymų.
lį pabriežti keliatą žodžių nešimų nesimato, nors čia y- T ’ ‘
apie jų veikimą. |

Pittsburghe ir artimose ir apie tiek pavienių.
apielinkėse randasi 3 koope-' dirbtuvių pirmą vietą užima NEW KENSINGTON, PA.

2. w ’ zs. « a. J « 1 ■> zJ ** vi zx /-v

tie patys vyrukai labai žmonių, kurie peikią kalbe- 
smarkiai agitavo narius,kad tojus, kad jie negerai kalbą 
“Laisvę" atmestų, o paimtų ir dar priduria, būk jie esą 
kitą laikraštį organu, vie- priešingi L. S. S. 71 kuopai, 
nok didžiuma narių jų agi- Pasirodo, kad koresponden- 
tacijos nepaklausė, organu tas ar tai nesuprato, ar tai 
pasiliko “Laisvė".

Yra gana keistų narių, tik, 
ant laimės, jie mažą rolę lo
šia tarpe kitų narių ir nepa- 71 kuopos narius už nege- 
siseka jiems pravesti savo

nenorėjo suprasti, kad taip 
parašė. Męs ne kalbėtojus 
peikiame, bet tūlus L. S. S.

ira apie 15 lietuvių šeimynų
.................. ’ Iš

kus”. Lošimas pavyko pu
sėtinai, tik publikos buvo ne- 
perdaug?

bar eina pirmi už Ameriką, 
eikit ir jūs visi.

ratyviškos maisto krautu- Į savo didumu skerdyklos, pa
ves, kurios neblogai gyvuo-(skui seka tavorinių vagonų 
ja. N. S. dalyje kooperaci- taisymo dirbtuvės, yra ke-

rus pasielgimus. Pribuvus 
man į Cambridge, tuojaus 
prisirašiau prie L. S. S. 71 
kuopos ir per tą laiką kiek 
man teko lankyti susirinki
mai, niekados neapsiėjo be 
triukšmų. Tie draugai, ku- 

A. P. L. A. reikaluose. 'rje Jaugiau prasilavinę, dau- 
A. P. L. A. 9 kuopos susi- giau supranta socializmą,

L. S. ir D. draugystės 
Narys.

jas prakalbas per Rajono A-!ja ris auga ir auga, taip,kad liatas kriaučių dirbtuvių, rinkimai^ bus laikomi kiek- visuomet sukelia^ triukšmą, 
gitaciios savaite. Vienos prisieis jieškoti didesnės vie- kuriose daugiausia dirba vieno mėnesio pirmą nedėl- Matydamas jų išdidumą ir

♦ *

Tūlas laikas atgal vyčiai 
, buvo nuvažiavę į Scranton, 

Pa., teatro lošti. Publikos, 
sakoma, turėjo apie tuziną 
ypatų. “Pelnė" kelias de
šimts dolerių į skylę... Visi 
vyčiai neužsiganėdinę iš to- 

*kio “pelno" ir urzgia ant sa
vo generolo. Generolas su
sipykęs ir su dvasišku pie
meniu. Pirmas pasirūpino 
suteikti jam “atskaitą" iš 
vyčių rotos ir parapijos ir 
išbumojo jį (generolą) 
šventame dievo urve. Gene
rolas apskundė piemenį teis
man už garbės įžeidimą. 
Žiūrėsime, kas iš to išeis.

MONTELLO, MASS.
(Nuo mūsų korespondento).

Rugpjūčio 5 d. kalbėjo
L. Pruseika; prakalbas ren
gė L. D. L. D. 6 kp. Publi
ka, kurios buvo į 250, pra
kalba užsiganėdino. Aukų 

_ .lėšų padengimui surinkta 
$8.05; prie kp. prisirašė į 4 
narių; prie to parduota ke- 
liatas knygų “Karė—Ko Dė
lei", užrašyta keli laikraš-

d.

CLEVELAND, OHIO.
“Laisvės" 63 num. iš Cle

veland© yra parašyta kores
pondencija apie L. D. L. D. 
22-os kp. ir “atžagareivių" 
pikniką. Žinant, kad tą die
ną niekas neturėjo išvažia
vimo, kaip tik L. D. L. D. ir 
Dr. V. Kudirkos pašelpinė 
draugystė, nėra abejonės, 
kad tas bjaurus šmeižtas 
drebiama ant Dr. V. K. dra
ugystės. Pranešimas sako, 
kad “atžagareiviai", norė
dami užkenkti L. D. L. D. 
22-ros kp. parengimui, taip
gi surengė pikniką ir varė 
kuosmarkiausią agitaciją, 
kad visi eitų į jų parengtą 
pramogą; net ir tikietus da
lino uždyką". Turiu pasaky
ti, kad kudirkiečiai, rengda
mi pikniką, — nesitaikė 
prie jokių užkenkimų nei a- 
gitacijų. Jau ir iš to gali
ma suprasti: prieš, daugiau, 
negu dviem mėnesiais (pa
gal to pranešimo išeina, kad 
ūmai ir ant juoko), draugy
stė nutarė rengti pikniką. 
Taipgi ir plakatais buvo 
garsinama visu mėnesiu

gitacijos savaitę. Vienos prisieis jieškoti_didesnės vie-. kuriose 
bus Jersey, kitos Hoboken, tos dėl krautuvės. ! .imoterįs ir merginos.

Pittsburghe (Soho) dalyje tuviai daugiausia 
Lietuvių Mokslo Draugija skerdyklose, išskyrus kelių, 
pasistatė svetainę, kuri lėša- (kurie dirba rakandų dirbtu- 

29 d. liepos buvo prakal- Į vo apie $40,000.00. Tai bus ,vej. Taipgi randasi du Be
bos, kurias surengė Haver- vienintelė lietuvių svetainė.. tuvių saliūnu ir, rodos, vie- 
hill Socialist Party centralis 
komitetas. Kalbėjo drg. D. A. pirma kuopa nusipirko tuvę. 
R. Tauner iš New Yorko. savo namą
Viskas pavyko labai puikiai Reikia pasakyti, biznišką Liet. Kunigaikščio Algirdo 
ir publika likosi pilnai užga-1 namą, kuriame randasi draugystė. Suprantama, 

Moving Pictures, Bowlling (kaipo pašelpinė, nedaug ką 
Alley ir apautuvų krautu-(ir veikia. “Liet. Dienoj" su- 
vė. Namas padarytas taip, rinko apie 84 dol., paskui su-

LAWRENCE, MASS.

nėdinta.
♦

* ♦

N. S. Pittsburge A. P. L. nas užlaiko drabužių krau-

už $21,000.00. Nuo 1909 m. gyvuoja Did.

Lie- Bienį Y. M. C. A. svetainėj nedraugišką elgimąsi, pri
dirba 9th St. ir 5th Avė. Sekan-’verstas buvau apleisti kilo

tis susirinkimas bus 2 d.rug- pą. Iš Sąjungos nebėgu ir 
sėjo, 1:30 vai. po pietų. Vi- Sąjungai nesu priešingas, o 
si nariai malonėkite j laiką tik tūliems L. S. S. 1 kuo- 
atsilankyti ir naujų atsi- pos draugams.
veskite dėl prisirašymo. Ku-1 Dėlei viršnurodytų prio
riu yra užvilkta mėnesinė žasčių yra ir kiti apleidę 
mokestis, malonėkite atsi- minėtą kuopą. Apie kalbė-

3 d. rugpjūčio buvo pra- kad jame galima bus pada-(metė 5 dol. išleidimui kny- 
kalbos L. S. S. 64 kuopos J ryti kliubą ir kelias skaityk- gos “Karė—Ko Dėlei?" Nu- 
Nors diena buvo labai šilta, las.
bet žmonių susirinko gana'mas neša 7į % pelno, 
daug, — pilna svetainė; atė- * skaitant kliubo. A. P. L. A. (buvo surengtas išvažiavi- 
jo ir guzikuočiai pasiklausy-; 1-ma kuopa, pirkdama na- mas, kuriame dalyvavo veik
• • 1 1 t i • 1 1 __ a a ' • • • . V • . • • . • V a

Vietinius anglų laikraš
čius nežinia kas informuoj'a

miau, negu kad L. D. L. D.; 
vadinasi, jie bego už akių 
kudirkiečiams, vare priešin-

(lankyti ir užsimokėti, nes 
kitaip būsite suspenduoti.

'.... Sekr. A. B.

WATERBURY, CONN.
Stebėtina mūsų kataliku 

psicholiogija: meldžiasi, pa

tojus męs nieko nesakome.
J. R. Pušinis, i

MON TELLO, MASS.
(Nuo mūsų korespondento).

Nedėlioję, rugpjūčio 12 d., 
kalbėjo drg. K. Žiurinskas.

tx i j. • i T i t . i ubicuunuui a; nieiuziasi, pa-
^’ISet’oTsmv I5ed srsninkai'ja’ b^a i bažn^^> - — 

buvo surengtas išvažiavi-^?. n.uodet"? PapWi pet- Prakalbas rengė L. M P. S.
nycioj suvalgant mėsos smo- 22 kp. Prakalbos atsibuvo
telj, bet kad žmogų apgauti, L. T. N. parke; žmonių pri-

ne-

ti, bet truputį pastovėję, vėlmą, turėjo tik $4,000 ir pri- visi vietos lietuviai, tik gai-'^į’^ I Paine žmonių po-
svetainę apleido. Kalbėjo siejo kreiptis j draugus ir la, kad jokio programo ne- npnHdnnti nirmw?i ka]P i?arvAflt »

- -- - ' in h vn neatiduoti, tai pirmieji. Pa- svečių veidų, prakalba likosi '
.. KT * . v ... . . , , vyzdžiui D. karstas katali- užganėdinti. Po prakalbai imgus draugija Norsjr mažai lietuvių, bet k kas nedg]dienis b? ' a žaidė °va?riu8 žaJ. 

Jau yra susko-.trjs jų jau pasaukti į kanu- m-, / ...
virš $7,000.00, menę ir vienas, veikiausiai, * j X , ., ’ sius. Tūlas tautiškas patn-

tarnauti Arinai p. Pz t?1 kur.tlk Puvena ant otas is Lewiston o, Me., bu-

drg. L. Pruseika iš Brookly-(kitas kuopas paskolos.
no. Jis aiškino visus šių paskolintus pinigus draugija 
dienų bėgančius reikalus ir į moka 5%.
apie dabartinį judėjimą ir tolintų pinigų virš $7,000.00, Į menę ir vienas, veikiausiai 
t. Publika jo prakalba liko- taip, kad su draugijos pini-(turės tarnauti. Abelnai, ė- 
si užganėdinta. gaiš turi $11,000.00, o dar (mimas į kariumenę nekaip

Po prakalbų, 5 d. rugpjū- antra tiek žada skolinti. Ir'sekasi: reikia pristatyti 173, 
čio,' prie kuopos prisirašė 6 ištikro, Pittsburgho lietuviai tai apie 400 jau iššaukė ir iš 
nauji nariai, o 5 pasivėlino, | supranta reikalą ir nebeduo-' jų pasirodė tik 50 gali tar- 
atvažiavo jau po mitingo ir,da bankieriams uždarbiauti, mauti. 70 rasta visiškai ne
pasiliko kandidatais. Tokiu.bet patys statos sau namus.’sveikų, o kiti padavė prašy- 
būdu prie kuonos prisirašė I štai ir 2-ra kunna. Mo- mus. kad iuos dėl įvairiu

m_____ t-------------------------------- Abelnai, ė-
gais turi $11,000.00, o dar .mimas j kariumenę nekaip

. . • I V i 1 1 . • t I 1______ • _____M • _ _______ j j* -irrn

net 11 narių. Dabar kuopa Kees Rocks, Pa., perka savo priežasčių paliuosuotų nuo 
turi 115 naujų narių. namą už $5,500.00.

Laike prakalbų buvo rink- pasakyti, kad Pittsburgho
namą už $5,50000. Reikia .tarnavimo

burdo, tai visur neužsimo- Vo bebandąs kritikuot kalbė- 
kėjęs pabėga. |

Ar tai ne keistas pasielgi-.“dideles ausis”
mas? 1

Itoją, bet gavęs nuo publikos 
apsiramino. 

’Aukų lėšų padengimui su- 
' rinkta $6.76. Laike viso pa-
1 rengimo buvo uoliai platina^

GRAND RAPIDS, MICH, ma “Naujoji Gadynė"; “Mo
terų Balsas" ir knyga “Ka- 

'rė—-Ko Dėlei". Bravo mote-

B. D. Jonas

vei
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« PAIN-EXPELLERIO
I

patarnausiu kuo-

GREAT NECK.
0

K. LUTKAUS
ŽODIS

N.I

Antra

■»

SU

pa-

dabar bedievio neklauso.

visuomet

A*»

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

iams, 
.lley.

K. ŠIDLAUSKAS
\ptiekoriun ir Savininkas 

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

Tel, So. Boston, 21014 ir 21013.

seno ir ištikimo draugo Šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje Į>er pusę Šimtmečio—35e. 
už bonkutę visose aptiekosc, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš
F. AI). RICHTEK & CO. 

74—80 Washington Street, Now York.

apsireiškia eeqs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir tarnu, ger

ini klės skaudėjimo, dusulio, galvos t-J skaudėjimo, nustojimo apetito, ■ I ialėio palvoje, ect., ect., Sutai- 
|( 1)1 Burnas išdirbčJ u labai pagarsėjusio

TUI8INGIAU8JA Ir GBR1AU8IA 
LIBTUVIIKA

Reikalavimus ir pinigus siųskite 
šiuo adresu: »

F. STROPUS,
6 Loring St.,

So. Boston, Mass

>400 HEWES ST.,
Cor. So. 2nd St. Brooklyn, N. Y

Akušerka
feupiį Woman e 

College, Baltimore-
1? įtekmingai atlieki gnto

iglmdyma, taipgi suteikia visokiu fr. 
įageJbe tevairtoee moterų ligoaa 

F. Stropieoe/^X'.’...
®O.- BOSTON, IMAM.

JUOKŲ 
KĄSNELIAI

DR. I. COHN i

Ištrauka iš laiško.
Mano brangi Onyte! Tu

riu pranešti, kad aš važiuo
ju pas tave gyventi. Su sa
vo vyru negaliu sugyventi, 
nes užvedžiau persiskyrimo 
bylą. Tu neturi supratimo, 
koks jis netašytas asilas, iš
auklėtas su laukiniais gyvu
liais, neturintis mandagumo 
ir etikos. Su tokiu vyru gy
venti, tai tikra dievo baus
mė. ?Jeigu aš būčia žinojus, 
kad jis toks neraliuotas gal- 
vijis, niekados su juomi ne- 
būčia vedus. Ar tu gali sau 
įsivaizdinti tokį pasielgimą: 
įėjo į mano kambarį tuo
met, kuomet palei mano ko
jas klūpojo pirmasis mano 
mylimasis! Ar tai gali būti 
didesnis prasižengimas prieš 
dorą ir eitiką? Ar tai gali 
doras vyras eiti į moters 
kambarį, kuomet pas ją ran
dasi kitas? Niekados! O 
jis, asilas dvidešimto am
žiaus, įėjo ir dar ant ma
nęs užsipuolė! Na, sakyk, 
brangi Onyte, ar galima su 
tokiu vyru gyventi? Ar tu 
sutiktum, kad tavo būsimas 
vyras landžiotų po tavo 
kambarius ir dar paskui 
darytų išmetinėjimus? Ma
nau, kad žmoniškumas, do
ra ir garbė ypatos prie to 
negali prileisti.

“Ir taip dėlei tau išdėsty
tų priežasčių, aš užvedžiau 
persiskyrimo bylą ir dabar 
važiuoju pas tave gyventi. 
Kada nuvažiuosiu ant vie
tos, tuomet ypatiškai dau
giau papasakosiu apie savo> 
vyrą”. ” •’

Tave mylinti Aldutė.

būtinai reikalinga permai
nyti orą, kitaip ji nepa- 
sveiks. i

—Labai gerai, aš tuojaus 
įtaisysiu elektrikinius spar-| 
nūs, kurie suksis ir permai
nys orą.

Jam be skirtumo.
Kapitalistas, ryte pasiti

kęs savo sargą, klausia:
—Kodėl toks linksmas e- 

si?
—Sapnavau labai puikų 

sapną.
—Kas per sapnas?
—Mačiau, kad ponas pa

dovanojai dėžę cigarų, o po
nia — dėžę arbatos.

—Matai,sapnus reikia riš
ti ne taip, kaip juos matai, 
bet atbulai.

—Man be skirtumo, kad 
ir atbulai,nes nieko prieš tai 
neturėsiu, jeigu nuo 
gausiu dėžę arbatos, 
ponios cigarų.

pono
nuo

Visi atsake.
Kunigas, atėjęs į mokyk

lą, klausia vaiką:
—Ar tu negali pasakyti, 

kodėl kiekvienas doras kata
likas privalo škaplierius ne
šioti,

—Ka visi pažintų, jog jis 
kvailas, kaip asilas.

—Tu, niekše, kas tave iš
mokino taip atsakyti?!

—Visi taip pasakojo, mat 
aš buvau maudytis.

Kunigas,pasisukęs prie ki
to vaiko klausia:

—Ką reikia daryti, kad 
ramiai ir karštai galima 
būtų pąsimelsti? "U 1

—Pirmiausiai reikia gerai
■pečių įkūrinti, paskui ant jo 

Permainė ' [atsiklaupti ir nesijudinti iš 
-• 51 į vietos,

Jaunavedė, kuri užsiėmė Pagalios kunigas klausia 
šeimininkauti, sako savo vy- ir trečią: 
rui: Jy.. -

—Žinai, mano brangus,aš 
permainiau lediniuką, kuris 
mums nešė ledą.

—Kodėl taip padarei,
—Matai, šis sakė, kad at

nešiąs daug šaltesnio ledo, 
negu pirmasis.

—Pasakyk man, ką reiš
kia Velykos? —

—Velykos reiškia bačku
tes ištuštinimą, šolderio su
valgymą, susipešimą, polici
jos pribuvimą ir papeš 
burdingieriais išvežimą.

Specialistas Įvairių 11- !, 
gų, o ypač vaikų, mote
rų ir prie gimdymo.
OFFISO VALANDOS: nuo 8 Iki 10 v. 

ryto: nuo 12 iki 2 v. po piet; nuo 
6 iki 8 v. vak. Nedalioj iki 12 ryto.

(oro
Sutaisytas is formuios- 

recepto; suteikto išmintio- 
gu Egypto zokoninku,

Telephone 2639 South.
Dvi puikios užeigos:

LIETUVIŲ KOTELIS
Kuriems yra reika’as apsistoti, či« 

nai galima gaut nakvynę arba ir U 
gesniam laikui gyvent.

Taip-pat puiki svetaine (Palact 
koncertams, teatrams, bs 

susirinkimams ir B-llinj

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

Tarpe 22 ir 23 Sts 
užeiga: 
CAFE SU SVETAINE 

RESTAURANTU
J. Bulot, Savininkas, 

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

Tel. 8967 Sout)

Norėjo patirti.
Jeigu tamsta mane myli, 

tai kodėl pereitą vakarą bu
vai taip užsipuolus ir varei 
laukan,

—Norėjau patirti,
tamsta darysi.
’ —O jeigu aš būčiau

—Niekad tamsta to nega
lėjai padaryti!

—Kodėl?
Aš buvau duris užrakinus 

ir pas save raktą laikiau.

Bedievis.
Vyras, perpykęs ant 

čios, sako:
—Aš nesuprantu, kodėl 

dievas nepadaro, kad tu sy
kį ant visados užriestum ko
jas. > •■•... t'/’, s...

—Matai, šelmi, aš tau vi-

*$? ęį? ;į; if? įfa

1

SERGANTIEJI!

Šventadieniais nuo 10

Ohini

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

• •figAąu# Boui-j ’og sudum-ų 
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Gauk šiuos 
Mužikos Veikalus.

’’Birutė” — Birutės arija —80e. 
"Vestuvės” —■ Jaunosios arija 8ia 
“Kregždelė” — duettas — 80e.
“Eglė” (žalčių karalienė). Žalčio..

Ir Gulbft-Dievaičio duettas —7I» 
’’Muzikos žodynėlis” — 25c. 
“III Sųsiuvinys” — maišyti 

kvartetai — 25c.
Adresas:

MR. M PETR ’ ”SKAS, 
8*8 BrondwRv On Rnatow

J. A. KATKUS
Užlaikau visokių knygų ir kitokią 

daiktų. Galima gauti pirkti visai 
Amerikoje leidžiamus, laikraščius 
taipgi ir juos užsiprenumeruotu

Krautuvė atvira nuo 7, iš ryta iki 
12 vidurnakčio.

Toliau gyvenantieji galit kraiptb 
laišku šiuo adresu:

J. A. KATKUS
2204 Forbea S*. Pittaburfh, P»

Telephone 119 Great Neck.

TAM. PLAKSTIS
GERIAUSIA UŽEIGA Į

Užlaikau geriausį alų ir įvairių li
kerių ir kvepiančių cigarų. j

Taipgi parsamdau automobilius 
vestuvėms, krikštynoms ir įvairiems 
pasivažinėjimams. Einu už pcrkal- 
bėtoją į kortą ir šiaip duodu rodą vi
sokiuose teismiškuose dalykuose. 

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

AR TURI TĄ NAUJĄ v 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

Jei dar neturi, tai pasiskubink gau
ti, nes knyga gali greit 4šsibaigt.

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

Knygos vardas
Patarmės Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

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

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

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti.

KAINA TIK 50c.
AR MYLI DAINAS?

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

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

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

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

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

dorai ir teisingai gyventi, bet Kokį 
jie gauna užtai 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 dyasiš- 
cijos darbus, tam ši knygelė būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c.

Jeigu tau rei
kalinga ekrybė- 
ė, marškiniai, 

renkotas, liet- 
eargie, kakla- 
**UHi*. kalni*, 
ttat ar kitokį 
vyriški anrėda- 
ai, užeik pas 

mane, o gausi 
viską, vertes 
buvo pinigų.

131 Grand St _______________
Brooklyn. N Y. | Br00k|yn LABOR LYCEUM

DARBININKŲ ĮSTAIGA.
I Salės dėl Balių, Koncertų,

NihiiiftiftHtHiMiiininifflTiwinwfflinnnnwnffliniiiiiiHiiiiiiiiniwnnfflffinwNffwnjwnnffl

Idealis 
Muilas

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

Severa’s 
Medicated 
Skin Soap

(Severos Gydantis, Od;ai« 
Muilas) atsako visiems ši
tiems reikalavimams. Jį myli 
vaikai, motinos vadina jį 
draugu. Jis yra kasdien var- 
tojamas skaitlingose šeimynose 
se. Kaina 25 centai.

NAUJA KNYGA mylėtojams mu
ziką ir dainas lietuviškoj kalboj su
rinktos visokios notos (gaidos) iš ku
rios gali išmokti notaa be mokytojo,

Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. I 
Pllllrnc cimpino en o., i r.IPuikus steičius su naujaisiais įtaisy
mais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949—959 Willoughby Ave. •
Tel. 3842 Stagg.

140 EAST 22 ST.N

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

Nepralekisite 
Progos!

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ?

GARSAS GERIAUSIA KEPTUVE

SEVERA’S 
ANTISEPSOL 
yra antiseptlškas 
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 P r o š k o b 
Kojoms) žinomos Ir 
patartinos kaipo an- 
tiseptiškos proškos, 
suteikiančios paleng
vinimą nuo kojų 
prakaitavimo, api- 
brlnkimo, skausmo, 
niežėjimo ir šutimo 
kojų.Kaina 25 centai

Apart augičiau minė- 
te preparatų dar at
kreipiame atydq j kitas 
gydomąsias toaietines 
reikmenas, išdirbinėje- 
mas ir pardavinėjamas 
po “Severos” apsaugotu 
ženkleliu. Reikalaukite 
tiktai tikrų Severos pre
paratų, parduodamų vi
sur aptiekose, arba už. 
si sakyki t tiesiog, jeigu 
arti jų gauti negalite.

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IS 
PRIEŽASTIES LIGOS?

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

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

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

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

D R. 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.
ką

X.XC4VW1, PV11U4, CAO VCVUl Vi- 

j^Jsuomet sakiau ir sakau :mel- 
skis, eik tankiau išpažintie 
ir duok ant šventos bažnytė-, 
lės. Jeigu būtum manęs j Kurie manote grįžti į Ru- 
klausęs, tai dabar ir tavo,siją, tai nepraleiskite pro- 

Igos, bet ja pasinaudokite.
Dabar Rusijos pinigai ir už 
grybus pigesni. Taigi, kiek
vienas prieš važiuosiant pa
siųskite keliatą šimtų dole
rių į Rusijos valdišką ban
ką (Gosudarstvennuju Sbe- 
regatelnuju kassu). Tik da
bar tokia puiki proga, nes 
paskui kursas pradės kilti.

“Laisves” administracija 
jau keliatai desetkų lietuvių 
pasiuntė į Petrogrado val
dišką banką.
kreipkitės, į “L.” 
raciją, o ji jums 
kopuikiausia.

Money Orders 
išrašykite ant “Laisvės”var- 
do ir parašykite laišką, nu
rodant vardą, pavardę, kiek 
turite metų, tėvo ir motinos 
vardus, užsiėmimą ir pilną 
adresą, iš kur paeinate.

meldimą dievas išklausytų, į 
i o

Visaip būna.
Būna ir taip, kad protin

giausias vyras beprotiškai į- 
simyli į merginą.

Būna ir taip, kad menkos 
(išvaizdos žmogelis lošia vi-

ir tokiu būdu negaliu eiti Būna ir taip, kad gabiau- 
pasivaikščioti. Pagalios ir sjas vagis nustoja savo ga- 
tamstos toks pasielgimas ne- jbumo, kuomet pakliūva už 
dailus. 1

—Hm... Ištikro truputį į 
nesmagu,bet juk galima per
traukti.

—Ką, ar sužiedotuvės?
—Ne, bet tą prisirišimą 

prie Jono.

Geras draugas.
—Tamsta kvieti mane va

kare į parką pasivaikščioti, 
bet argi tamsta užmiršai, 
kad aš esu susižiedavus su 
jūsų geriausiu draugu Jonu suomenėj labai’ svarbią rolę, 
ir tokiu būdu negaliu eiti Būna ir taip, kad gabiau-

.1 grotų.
Būna ir taip, kad aršiau

sias girtuoklis kalba apie 
blaivybę.

Taigi visi
Administ- 
patarnaus

Jis tuojaus permainis 
Daktaras sako vyrui:

—Kodėl moterys myli den- 
tistus?

—Todėl, kad dentistai yra 
vienatiniai žmonės, kurie 
liepia moterims laikyti atda
ras bumas. • \

Kepa geriausią duoną iš 
Cystų r u g i n i v miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poky
liams *.*.*.•

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

F. MAS1ULEVIČIUS ir SUNA1, Savininkai.
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, N. Y.

IŠRADĖJAI
JEIGU NORITE GAUT PATENTĄ SAVO IŠRADIMUI 

TRUMPAM LAIKE IR Jį PARDUOT, rašykite reikalaudami 
DYKO' PATARIMO ir “VADOVO IŠRADIMŲ, KĄ IŠRAST 
IR KAIP UŽPATENTAVOTI” ir rašytą GVARANCIJĄ. Ban
dymai ir egzaminacijos modeliu arba braziniu darome DY
KAI. Ofisas mūsų randasi W*~’Jngton’e, kur yra Depart- 
mentas Patentavimo.

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

PATARIMAS NELAIMINGOMS SESE
RIMS.

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

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

PUIKIAUSIA
MODERNIŠKA

LAISVĖS

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

mų pramogų.
Todėl, draugystės Ir kuopos, kada renglat bailus, teatras, ar 

Malp pasilinksminimus, visados duokit darbus “Laisvės" 
spaustuvei. Mes padaroma visokius spaudos darbus gražiai, 
greit Ir pigiai.

“LAISVES” KNYGYNE
Randasi įvairių naudingų knygų, kurias patariame kiekvienam 

perskaityti.
Kas skaito, tas daugiau žino ir jam nsrelkia pratyti kitų paali- 

klnlmo. Reikalauk katalogo.

183 ROEBLING ST 
BROOKLYN, IN. Y
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Parūpinkite save broliams dvasios maisto

Rusijos lietuviu Seimas

IP

III.st.

111.Pl.

Ill.Pl.

Kr.-dem. i.taip-pat
m
in
in.
in.

p*. in.

Pa,
2

St.
10

11

st.

SK.

"wm*
KANCIERIUr

Užrašydami “Laisvę

Vice

Prot

436 — 4th avė,

Moline, Ill.

Ct.

Ct.

12
13

Naujausios mados dideliame 
pasirinkime, Lengviausios išly- 
gos. Taipgi parduodame pijanus.

sekretorius I
1220i — 7th

$1.01 
i.oe 
1.01 
50c.

E

A. C. W. of A. LIETUVIŲ 218 
BALTIMORE, MD. 

Pirmininkas K. Matuliauskas,

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
Vaidybos adresai, Racine, VVis.

Pirmininkas

TEISINGIAUSIA ulEIGA
MS WYTHE AVE k>mp. Ne. let 

BROOKLYN, N Y.
Telephone Greenpeint S811.

Tel. 2372 Greenpoint.

Fornišiai

J. A. Kuxa*

Gegužes 28 d. posėdis.
Šiandien atstovų susirin

ką 295. Pirmas klausimas 
—prezidiumo rinkimas.Kun. 
Česnys Katalikų Tautos Są
jungos vardu skaito dekla- 
raciją-protestą prieš tai,kad 
jų neįleidžia prezidiuman ir 
praneša, kad ji savo kandi- 
•datų prezidiuman nestatys. 
Paskui dar eilė kalbėtojų 
•(d-ras Nagevičius (bepart.), 
•soc.-dem. — d-ras Avižonis, 
Smolskis, Rasikas, soc.- 
liaud. — afic. Kundrotas, a- 
fic. Saladžius nurodinėja, 
kaip ir vakar, kad revoliuci
nei demokratijai negalima 
viename suole sėdėt su prin- 
cipijaliais revoliucijos prie
šininkais buvusiais ir bū
siančiais kramolo malšinto
jais.

Kadangi katalikai atsisa
kė įeiti prezidiuman, tai tuo 
pačiu nebegali būti kalbos 
apie kr.-demokratų vakar 
priimtąją rezoliuciją. Lieka, 
vadinasi, rinkti iš 5 partijų 
ir bepartyvių. Įdomu betgi 
pastebėti, kad d-ras Bukon
tas Pažangos vardu prane
šė, jog jo frakcija pripažįs
tanti katalikų partiją. Na, 
o jei ji atsisakė prezidiu
man įeiti — tai jos dalykas.

Siūloma dvi rezoliuciji: 
soc.-dem. — rinkti po 3 iš 4 
partijų, faktinai Tautos Ta
ryboj dalyvavusių (soc.-^ 
dem., soc.-liaud., sant., pa- 
žang) ir Santaros — rinkti 
iš šių partijų: soc.- dem., 
soc.-liaud., sant., pažang., 
kr.-dem. ir bepartyvių frak
cijos.

Už pirmąją 112, prieš 128, 
susil. 12. Už antrąją — 152, 
prieš 110, susil. 9. Priimta 
antroji.

Tuomet soc.-liaud. ir soc.- 
dem. praneša, kad jie rinki
muose nedalyvauja ir išeina 
iš salės.

Salėje pasilieka 158 žmo
nės. Kvorumas yra. Svar
stoma, kiek žmonių prezidi
uman rinkti. P. Leonas siū
lo po 2 nuo partijos. Pasiū
lymas priimtas. Siūloma 
kandidatai: prezidiuman — 
Lisauskas (sant.), M. Čepas 
(bepart.), dr-as Bukontas 
(pažang.), stud. Endziulai- 
tis (kr.-dem.); į sekretorius 
—Burba (sant.),Bužinskas 
(pažang.), inž. Šimoliūnas 
(bepart.), Biržys (kr.-dem.). 
Balsų dauguma visi pasiūly
tieji kandidatai priimti.

Pertrauka pietums iki 7į 
vai. Paskirtą valandą salė
je kairiųjų nėra. Seimas jų

darni tinkamai Lietuvos dar- 
)o žmones savo reikalus ga
les patenkinti, — męs soci- 
alistai-liaudininkai, liekame 
Seime tam, kad, priešpasta
tytam! klerikaliniui ir bur- 
žuaziniui partijų rezoliuci
joms savo rezoliucijas ir sa
vąsias rezoliucijas viešai pa
skelbdami, vaizdžiau nuro
dyti darbo žmonėms tikrąjį 
;ų partijų veidą. Kartu pa- 

' griežiame, kad jokios atsa
komybės prieš demokratiją 
už Seimo didžiumos nutari
mus soc.-liaud. frakcija ne
neša”.

Organo prižiūrėtoja*:
J Rumi* 1017 do. 3rd fit*. 

duBirinkunaa atsibūta piraaą sees.
dieni, kiekvieno mėnesi*, 1*1* 
Main St., 2 vai. po pietą.

J. Vasilaitis,
1021 La Salle St., Racine, Wia. 

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, Wia.

NAUJA KNYGA
Kas tai yra religija?

Įtalpa: Kas tai yra religija, Teolo
gija ir dora, Bažnyčia ir Valstybė, 
Dabartinis dalykų Stovis ir stengima- ; • 
sis atskirti bažnyčią nuo valstybės,1 
Apie maldą, Kalėdos, Velykos, Apie i 
vėlę ir apie Dievą, Rojus, Pragaras, 1 
Kaip atsirado dievai, Kaip šėtonas 
ant žemės viešpatavo, Raganos, Re
ligija ir ligos, Krikščionybė ir karė, 
Biblija ir pasaulis, Nauja Rusija. 
Knygos vertes nereikia aiškinti, pati 
įtalpa apie ją kalba. Kiekvienas joje 
atras tą, ko nesitikėjo, ypač apie ka
rę. Kaina $2.00, drūčiai apdaryta 
$2.50. Norint gauti atsakymą ar ka- 
taliogą, reikia už 2 centu štampą pri- 
dėt.

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

(59—66)

DRAUGIJOS, KURIOS 
TURI “LAISVĘ” 

ORGANU.
DRAUGYSTĖ LIETUVOS SUNŲ IR 

DUKTERŲ, ELIZABETH, N. J. 
Pirmininkas P. Kardokas,

122 Court SL 
.'irmininko pagelbininkas S. Morkis, 

255 Bond SL 
Nutarimų Raštininką* S. J. Liutkus,

249 Pine SL
Turtų raštininkas J. Kentrus, 

Ui Pine 
Iždininkas J. Juozapaitis, 

234 Clark 
Iždo globėjai: V. Budriukė, 

108 Inslee
S. Yuškaitė, 117 Magnolia Ave. 

Maršalka J. Brūzge, 
129 Pine St.

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILL.

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

?agelbininkas D. Rimša,
P. O. Box 349, Melrose Park, Ill. 

?rotokolų raštininkas ir organo pri
žiūrėtojas A. Starevičia, Box 1130, 

Melrose Park, 111. 
?in. Raštininkas W. Strumilia,

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

P. O. Box 1109, Melrose PerH, 
ido Globėjai: W. Janėnas,

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

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

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

$1.00 ANT 
savaites

Svarstoma,ar duoti spren
džiamąjį balsą Tautos Tary
bos nariams, ar ne. Prie
šingi buvo tik vieni soc.- 
dem., nes Tautos Taryba ne
buvusi rinkta. Soc.-liaud. 
sakė, kad Tautos Taryboje 
buvo ne atskiri asmens, bet 
partijų atstovai, kad jie va
rė atsakomą darbą ir todėl 
Tautos Tarybos nariams 
balsą reik duoti.

Kr.-dem. nuo balsavimo 
susilaikė, nes, jų nusimany
mu, Tautos Taryba yra tik 
Petrapilio ir Maskvos Tary
bą. Didele balsų dauguma 
Tautos Tarybos nariams nu
tarta sprendžiamasai balsas 
duoti.

Soc.-liaudin. frakcija pa
siūlė duoti sprendžiamąjį 
balsą ir trijų pirmųjų Dūmų 
atstovams (ketvirtosios Dū
mos atstovai įeina į Tautos 
Tarybą ir kaipo tokie jau 
gavo balsą). Jie juk anais 
laikais vieni tik ir galėjo 
drąsiai tarti teisybės žodį. 
Jų dalis savo pareigas šven
tai pildė. Soc.-dem. frakci
ja buvo priešinga šitam pa
siūlymui dėl to, kad, jos su
pratimu, tie atstovai neat
stovavo plačiomsioms mi
nioms.
priešingi, nes, sako, jei ket- 
virtojon Dūmon išrinko ki
tus atstovus, tai reiškia, jog 
buvusius atstovus pripažino 
kai kuo netikusiais. Prieš 
balsavo ir Santara su Pa
žanga.

Už balsavo 113, prieš 120, 
susilaikė 25.

Toliau P.Balsys skaito ne
paprastą soc.-liaud. praneši
mą. Štai jis:

“Kadangi Rusijos Lietu
vių Seime - -dalyvaujančių 
nors ir nežymi didžiuma aiš
kiai klerikale ir buržuazinė;

Kadangi iš jų visuomenes 
platformos ir iki šiolaikinio 
veikimo aišku, kad ir Seimo 
nutarimai bus persisunkę 
reakcine, demokratinės be:, 
socialistinės visuomenės rei
kalams priešinga dvasia ir, 
tuo būdu, Lietuvos laisvei 
žalinga;

Kadangi tokie nutarimai, 
dažnai gražiais obalsiais pa
dailinti, gali suklaidinti mū
sų plačiąją visuomenę, ly
giai ir kitų šalių bei tautų 
demokratijas;

Kadangi laisvą Lietuvą į- 
sivaizdiname tik aiškiai de
mokratiniais visuomenės pa
matais sutvarkytą;

Kadangi tokią laisvą Lie
tuvą męs galime iškovoti, 

laukia. Posėdžiuf prasidė- sujungę visas savo demo- 
jus, pirmininkas praneša, kratines jiegas ir eidami 
kad prezidiumas vietas taip grange su visų kitų šalių de- 
paskirstė: pirmin. M. Čepas, mokratijomis;
pirmasai padėjikas Lisaus-į Kadangi, tokioms aplinky- 
kas. Paskui pirmininkas tbėms esant, mūsų dalyvavi- 
skaito tus sveikinimus, ku- mas Seimo prezidiume gali 
rie Seimui atsiųsti. Sveiki- būti suprastas, kaipo prita- 
na A. Rimka, Šeinius ir rimas klerikalinės, buržua- 
Aukštuolis, Lietuvos ir Gu- zinės 
dijos lenkų srovių ir grupių 
Bloko laikinasai Komitetas, 
Voronežo moterų kuopa ir 
kt.

Paskui pirmininkas pri
mena, kad čia yra senas 
Prūsų Lietuvos veikėjas M. 
Jankus, kurį senoji rusų val
džia buvo išvežusi į nelais
vę. Susirinkimas gausiu 
delnų plojimu sveikina Jan
kų, kuris šiame Seime yra 
lyg Mažosios Lietuvos sim- 
rbolius. Jankus dėkoja ir 
*nki, kad kuogreičiausia iš
sipildytų visų lietuvių noras 
susijungti vienan kūnan. Z. 
Valaitis sveikina Seimą Prū
sų Lietuvių vardu.

APLA. DR-JOS CENTRO VALD1- 
BUa IK KUOPŲ aEKKElUKlŲ 

ADKEbAA;
centro pirminink. J. M. Maekelluna*, 

2U2o Golweli *L, Pittsburgh, P*. 
Pirmininko pagelb.

1421 Fayette Mt. Pittsburgh, Pa. 
Centro sekretorius J. B. Mistevičia, 
Z13b Sarau Str. S S, Pittsburgh, ra. 
Jentro Iždininkas K. Varašis, 

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

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

Pittsburgh, 
p Pikšris, 1331 Penu Avė.

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

kuopos P Samulionis
P O Box 63, McKees Rocks, 

kp. John Swipas, No. 11, Welder st.
Glendale. Carnegie, P*. 

kp Fran. Pikszrius 1331 Penne ave. 
Pittsburgh, Pa, 

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

kp. A Žvirblis, 2228 Forbes str, 
Pittsburgh, P». 

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

kp, A Budzinauskas,
P O. Box 812, Creighton, P*- 

kp. John Shopis, 718 McKean 
Donora, Pa. 

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

kp J Kindaria, Ambridge, Pa. 
km V Petravičia, P O Box 21.

Millsboro, P*.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTE*-^ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL. 
Pirmininkas A. F. Sabeckis, 

892 — 8st St, 
Vice pirmininkas K. Limta 

812 — 8th Str.
Užrašų rašt. B. Masiliūnas. 

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

1320 Lincoln st., Waukegan, 
Kaaierius M. Kairaitis,

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

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

loov B. oacKson st. WauKegan, 
Maršalas K. Navickis,

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

1448 Jackson st. Waukegan, 111. 
Susirinkimai atsibuna kas tračia 

nedėll* kiekvieno mėnesi* l vai.
pietų Liuosybės svetainėj, 801—•ith 
fit., A Sheridan Rd, Waukegan, Ilk

Pristatom j namus ir toli
mas apielinkes, Jersey New 
York, Central Broklyn, Mas- 
peth, ir tL

MACYS & MARCIN 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

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

PERSKAITYK! .
Kiekvienas nau- , 
jas skaitytojas,, 
kuris užsirašys į 

pas mane “Lai- ; 
svę” ant metų 
ir užsimokės $2- į 
50, tai gaus do- ( 
vanų knygų ver- ( 
tės 1 dolerio ar- | 
ba “Kardą” ant 
metų. Senas 
skaitytojas, ku- 

gaus knygų už 50 c.

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

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galim* 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai gcų-as nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. 2) ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 3) Tikrai lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c 
4) ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) 
ĮVAIRUS VAISTAI DĖL ATAUGINIMO PLAUKŲ IR TONIC’AS. 
6) KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfu- 
mos ir visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotoj** 
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 laišku*, 
galima siųsti pinigais arba stampomis.

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

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

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

LAISVES SUNŲ DRAUGYSTE, 
MAEANOY CITY, PA.

Valdybos adresai:
Pirmininkas P. Ysoda

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

. 1227 E. Pin* SL 
Protokolų raštininkas A. Ramauckas, 

1025 East Pin* Str.
Finansų raštinin. P. Petčiull*, 

1227 East Pine Str.
Iždo trustisai: A Račkauskas, 89 10th

SL, J. Baukus, 1121 E. Mahanoy 
ave., J. Mickūnas, 819 E. Pin* SL 

Maršalka L. Andriuškevičius
802 E Market SL 

515 W. Pin* Str.
Susirinkimai atsibuna paskutini pa- 

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

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. 83rd St.

Fin. Raštininkas Antanas Banialis, 
1449 East 24th 

Kasierius M. Lavinskas,
8120 Cory St.

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

V. Kvedaravičius
1543 Oregon Ave.

Dainų repeticijos atsibuna kiekvie
ną Seredą nuo 7:30 vai. vakare ant 
Schwab svetainės, 6131 St. Clair Ave. 
Mėnesiniai susirinkimai 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

AETUVIŲ PAŠELPINfiS DR-8TĖ8 
“LAISVE”, EASTON, PA. 

Viršininkų adresai.
Prezidentas St Melson

<84 Ferry ak Esate*, P* 
/ice prez S Masiulevičiene

820 So list St. Easton, Pa, 
Protokolų raštininkas ir organe pri- 
iurėtojas Alex Vituris

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

676 Church st Easton, P*, 
t as i erių s F Vituris

330 Taylor All., Phillipsburgh,NJ.
Kasos globėjai:
A. Biga, 1021 Elm St., Eaaton, Pa. 
A Meškauskas, 1222 Pine .L Eastea. 
Maršalka J. Garais,

634 Ferry Str. Eaaton, Pa. 
daršalka P Urbienė

676 Church st. Eaaton, Pa 
Susirinkimai atsibuna kaa pirmą 

’ėtnyčią kiekvieno mėnesio S vai.1 
rakare, Anglų socialistų avetain. 439! 
Northampton fit Eaaton, Pa į

o
637 W, Lombard St.

Pirmininko Pagelb. A. liūlia, 
735i W. Saratoga St.

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

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

614 So. Paca St.

ris atnaujins, 
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 
cnas, ar naujas skaitytojas, . • -

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

Pinigus siųskit šiuo adresu:
> J. POCIUS,

1370 Margaret St, Philadelphia, Pa.

APTIEKA
i rd 

^TUVlS PAS LIETU W

^229 BEDFORD- AVE.
PAMPAS; NORTH 4TfiS GATVĖS

-Biwok ųyn; Nkw Yoiuk -

daugumos nutari
mams, męs, — socialistai - 
liaudininkai, atsisakome įei
ti į prezidiumą ir prezidiu
mo rinkimuose nedalyvau
jame.

Iš kitos pusės manome,kad 
mūsų dalyvavimas Seime, ar 
tai kritikuojant dešiniųjų 
rezoliucijas ir darbus, ar tai 
savo rezoliucijas tiekiant ar 
jas paskelbiant, galės tik ge
riau paaiškinti Lietuvos ir 
kitų šalių visuomenei mūsų 
reikalavimus bei troškimus 
ir nurodyti tuos kelius, ku
riais eidami tinkamai Lietu
vos darbo žmonės savo rei 
kalus bei troškimus ir nuro-!p 
dyti tuos kelius, kuriais ei?’Maršalka P. Vaitkų*, 411 Wall

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

Viršininkų adresai: 
Pirmininkas F. Raškavičia, 

1012 So. Main Str.
Vice pirmininkas A Šimoni*, 

517 Michigan Av*. 
Protokolų raštininkas O. Užbalinti, 

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

1516 — 14th Av*.
Iždininkas S. Buzinskis, 

721 Lincoln av*.
Kas** globėjai: 

iSt Vazenas 1629 
|P Kutra, P O. Box 8«.

TEISYBES MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TE, MOLINE, ILL.

Valdybos adresai:
Prezidentas F Aka tekis, 1360 12 ave.

Ė. Molln*, III.
pr*z. M Dacku*, 854—8th str., 

Moline, III.
Rusteika,
av*. Motin*, III.

Finansų sekretorius W Vapsovich.
436 — 4th ave, Moline, III.

Iždininkas K Juška 325 —4th ave.
Moline, III

Maršalka F. Barauskais
1220i — 7 th Avė.

TM D-t4 susirinkimus laiko pirmą 
nedėldienj kiekvieno mėnesio Turner 
Hall svetainėj, 14th SL ir 6th Avė., 
Moline, III.

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGYSTE CICERO, ILL.

Prezidentas Ka»sp. Adomaitis, 
1412 So. 49th Avė.

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

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

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

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

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

Susirinkimai atsibuna kas paskuti- 
............... . ‘ » mėnesio J 

Aianv Bvnmmcj, jluw So. 49th AV*. 
Cicero, III, 2 vai. po pietų.

JOKŪBAS

183 Roebling St., Brooklyn, N.Y.

CAFE. Pa
kerei vingu* 

priimam ko- 
nogražia*- 
aia ir visa
dos teisin
ga rodą.

Didžioji Rusijos Revoliucija atidarė 
kelią Amer. laikraščiams Į Rusiją.

Rusijoj panaikinta cenzūra ir valia 
skaityti socialistiškus raštus.

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

Jūsų broliai ir seserjs ištroškę tiesos 
žodžių.

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

LIETUVIŠKA APTIEKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galime 

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

Ir visokias kitokias gyduolesIr visokias kitokias gyduoles nu* ■ 
visokių ligų, kurios čia dar nepaml* I 
aėtos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBONAVIČIUS,
151 METROPOLITAN AVB.

BROOKLYN, N. Y. ,nį Panedėlį kiekvieno 
Naff o svetainS j, 1500 i
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VIETINES ŽINIOS

(66—67)

[ PIRMIAU

PAJIESKOJIMAI

Įsteigta nuo 1902 m

(su firmom*.!

Tel. Orchard 3716

MIK. KAIRUKSTIS
Vertė BarabošiusParašė J. BerlinRochester,

šioje knygoje telpa sekanti skyriai

PER-
OPE-

Tikra 
Lietuviška 
Užeiga

Su visais pasitarimais link 
maršruto kreipkitės pas:

•r. Richterie 
PAIN 

EXPELLEE

V. VAIVADAS
PUIKI UŽEIGA

OU OFISAIi

189 Grand St.
prieš Comedy teat.

307 Bedford Ave.
tarpe So. Hr 2 St.

Utarninke Jasulaičio mo 
tens visą dieną bėgiojo, be 
prie savo vyro negalėjo pri 
eiti, administracija neprilei 
do. Taipgi negalėjo sužino 
ti, kokią kauciją jiems pa 
skirs.

Kiekvieną 
Pakelevingą 
Priimam 
Gražiausiai 
Ir visada.

tai Provizo-
J. Daunoros

DEVYNERIOS 
arba TREJANKA. Tai ne-

Boston, Mass
— Montello

183 Roebling Street. BROOKLYN. N. Y

'WMATII

74—30 W»o 
ington St., 
New York

Suareštavo du lietuviu.
Panedėlio vakare, kriau

čių dirbtuvėj, kuri randasi 
ant Roebling St., tarpe pir
mos ir antros gatvių, 1 
suareštuoti du lietuviai — 
Andrius Jasulaitis su savo

Greenpoint
SENIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

manto iš Lietuvos Igliškio palivarko, 
Igliaukos parapijos. Malonėkite at-

Telapheae WB GreenpelaL

Daktaras J. MISEVIČE
Specialistą* Airdiea Ir 

Plaučių Un.

Nue t—10 ryte
Nuo 12—2 po piet
Nuo 6—8 vakare.

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

MN-umidS
■ •.UlNiOtf 1 

**% ALCOHOL! 
mmcwmc*, 
THtwYomcf

A. Venckevičfenė
877 Cambridge St.,E.Cambridge,Mass

F. Munki
Tams 

(66—67)

Pajieškau sesers sūnaus Jono Lin 
gevičiaus 
kaimo, 
delphia, 
meldžiu

LIETUVOS ŽEMLAPIS.
Taisė M. Šalčius. Kaina 

60c. Reikalaukit “Laisvės” 
Administracijoj.

(65—68)

NUSTOS GALVOS SKAUDĖJIMAS, 
JEIGU NEŠIOSI AKINIUS.

Iš daug atsitikimų, akių nuvargf- 
ma»3, yra pamatinė priežastis galvos 
skaudėjimo, neuralgijos ir daugelio 
kitų nerviškų ligų.

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

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

Brooklyn, N. Y.

G.LASKEVIČIA
Geriausia Pirmeiviška Užeiga 

771 BANK ST. 
WATERBURY, CONN.

Tel. 964-3.

J. Drumelis
69 Holstead Ave., Sloan, Buffalo,N.Y.

L 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 valesnis likimas.
IX. Baudžiavos panaikinimas.

Kaina 25 centai.

ne tekėtų. Panelė Linoliu- ‘ kartu mūsų draugas. Rei- 
tė sudainavo kelias juokin- kniaukite to draugo pas a- 
gas daineles. |gentus arba tiesiog prisiųs-

Abelnai, vakaras praleista. darni 50 centų pačtos ženk- 
labai linksmai. Pirmininką- lėliais. Vincas J. Daunora, 
vo tame vakare p. B. Šibu- Provizorius, 229 Bedforc 
nauskas. Ten Buvęs. Ave., Brooklyn, N. Y.

vaikai nustotų iš jų juoktis, 
bet pastarieji nepaliovė. 
Tuomet jis išsitraukė iš ki- 
šeniaus automatišką revol
ver} ir pradėjo į vaikus šau
dyti. Pasekmės 
nušautas, o kitas 
sužeistas ir daktarai sako, 
kad mirs.

Kareivis vėliaus tapo su
areštuotas ir jo neišleidžia 
po kaucija.

Na, ar ne puikus tėvynės 
apgynėjai, kurie moka } vai
kus šaudyti?...
kurie moka j vaikus šaudy-

Rrooklyno Lietuviams!
Pirmas Brooklyn©

LIETUVIS

Kontraktorius
Padarome visokĮ darbą prie naujų 
namų statymo ir senų pataisymo. Iš 
pentinu namus iš lauko, taipgi ir vi 
laus.popieruoju, pleisteruoju ir ei 
nantuoju. Reikale kreipkitės ypatiš 
<ai ar laišku šiuo adresu:
16 Power St. arba j gyvenimo vietą 
431 RODNEY ST., Brooklyn, N. Y 

K J. VASILIAUSKAS

F. KUDIRKA, 
Lietuvio Aptieks ir Savininkas 
64 GRAND STREET, 

Brooklyn, N. Y.

61 S. 2nd Street,
BROOKLYN, N. 1

Pajieškau draugų: Aleksandro Jo
nyno ir Juozo Aiduko iš Lietuvos 
Buktininkų folivarko, Simno parapi
jos. Apie 10 metų atgal gyveno She
nandoah, Pa., taipgi Kristupo Zig-

JOSEPH LIPMAN. M. i 
Specialistas moterų ligų

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

Iki 10 vai ryte; nuo 1 iki 2 vai. > 
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakar*.

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs iii 

riame ir pasakome visas ligas ir p* 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusie« 
ligoniams parūpiname vietą, kol gj 
dosi. Reikalui esant, kreipkitės, 
apžiūrėsime ir duosime prietelišk 
rodą. Patarnavimas visai pigus. N 
užmirškite mano antrašo.

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

art* 117th St.. New York O

bes temoje 
klesos uždavinai 
skaitys referatą (vieną iš 
dviejų) temoje “Imperializ
mas ar Socializmas?”

Tatai, draugai, žemiau 
paminėtose vietose pasi- 
stegkite rūpestingai sureng
ti prakalbas, t. y. sukvieski- 
te kodaugiausia publikos.

Viešas susirinkimas.
Šiuomi kviečiame visus 

lietuvius visokių pakraipų į 
viešą susirinkimą, kuris į- 
vyks pėtnyčios vakare, 17 
rugpjūčio, L. Ukėsų Kliubo 
kambariuose, 803 Driggs 
Ave., 8 vai. vakare. Susi
rinkimas labai svarbus. Tai 

imo rengimo

Pajieškau Prano Marausko ir dėdės 
St. Marausko, Suvalkų gub., Kalva
rijos pavieto. 13 metu atgal gyveno 
Plymouth. Pa. Kas žinot, malonėki
te pranešti.

Pajieškau tėvo Augusto Drumelio, 
Suvalkų gub., Lekėčių parapijos, Ku
ro kaimo. Kas žinot, būkit taip geri 
pranešti.

GRABORIUS (Undataker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

ibalsamuoju ir laidoju numirusiai 
ant visokių kapinių.

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

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

Telephone 7867 Main.

LIGŲ PRIEŠAS —
MŪSŲ DRAUGAS.

Žmogus linksmas ir ra
mus, kol jis sveikas. Papras
ta liga padaro žmogų nelai
mingu. Tankiausiai žmogų 
kankina vidurių arba skil- 

nemalimas, dis- 
skaus- 

mai, išpūtimas, diegliai šo- 
Publikos susirinko nuošė, krūtinėje ir nugaroje,

Jonas MATHUS
Geriausias, Didžiausias ir šva
riausias saliunas visam South 

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

JONAS MATHUS ’
(Lietuvis Savininkas)

342—344 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

(Dešimts žingsnių nuo Lietu
vių Labdarystės Draugijos Na

mo.

Kareivis nušovė du vaiku.
Kareiviai jau pradeda ro

dyti savo gabumą ir narsu
mą. 14 d. rugpjūčio į St. 
Mary’s ligonbutį tapo atvež
tas 14 metų vaikas Charles 
Žalio, kurį kareivis mirtinai 
pašovė, o Genaro Bichone, 
13 metų amžiaus vaiką, ant 
vietos nušovė. Dalykas bu
vo taip: kareiviai važiavo 
vežime su kokiais tai daik
tais. Ant Stone Avė. ir Pa
cific St. vaikų būrys pradėjo 
kareivius erzinti ir visaip iš 
jų juoktis. Vienas kareivių,

CHORAMS IR CHORISTAMS.
Iki sieliai mūsų chorai atjautė sto

ką darbininkiškų dainų su gaidomis. 
Dabar M. Petrauskas pagamino puikų 

, Revoliucijos Imną. Išleista atviru- 
Įtės formoj. Kaina vienom 5c.
* Reikalaukit “Laisvės” Administra
cijoj.

Neužmirškite!
Brooklyno ir apygardos

lietuviai!
m iri" *
te, kad 2 d. rugsėjo (nedėl- shington Parke, Grand St., 
dieny) Labor Lyceum įvyk-, Elmhurst, L. I. Pradžia 1 

tapo sta milžiniškas Aido choro'vai. po pietų. Kviečiame vi- 
koncertas. Tai bus jubilėji-'sus vietos ir apielinkių lie- 

Inis koncertas. Programa tuvius atsilankyti ant 
bus puošni, įvairi. Laukite'pikniko, nes bus 
naujų aksominių dainų.“In

I ternacionalas” sužibę
bor Lyceum padangėse. Bus 
duetų, bus kvartetų, solo — 
ir vis iš Aido choro.

Senelis L. Eereminas pa
rodys savo mokinių galę.

Dainuos garsusis Alfredo
Salmaggi, redaktorius “In
ternational Musical Re-

'view”. Smuikorius Siedock
žavės’publiką naujomis melo
dijomis. Jisai pirmu sykiu 
lietuvių tarpe dalyvaus.

I Apie tolymesnius progra-
|mo punktus pranešiu vė
liau.

I J. Neviackas, buvęs Aido 
choro narys, kalbės apie dai- 

i lę ir dainas.
I Taigi, neužmirškite 2 d.
rugsėjo! Tikietus pirkitės 
išanksto. Galite gauti ir

i “Laisvėje” už 50c , 35c. ir 25 
centus.

IŠSIRANDA VOJA parankus 3 ar 4 
kambariai. Norima, kad būtų maža 
šeimyna ar jaunavedžiai. Kamba
riai randasi 124 North 1st St., sa
vininkas 522 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y.

T al to. kad mes nurodome kaip iengval išmokti anglų kalbų, aritmetiką 
flštuvių kalboe gramatikų savo namuoee liuosame laike. Visi Išmoki 

Nurodymai ir knyga DYKAI įdėk atempą. Adresas?

iUMavia KansnoadendilM Mokyklą, 1317 OotevSLCfeaė

ant jūrių
Kariški išradimai 
ir NUPIRKIMO

PATENT CO. Inc.
256 Broadway,.

panašiais vardais netu ri jokios sąjungos.)

S1O 
smagiau

sias pasilinksminimas. Bus 
La-'duotos 3 dovanos prie įžan

gos. 1 dovana $2.00, 2 — 
“Moteris ir Socializmas”, o 
3—“Kare—Ko Dėlei”?”

Įžanga vyrams 25 c., mo
terims—15c.

Pranešu savo giminėms ir pažįsta
miems, kad gyvenu Cambridge, Mass., 
paeinu iš Pakonio parapijos, Dvilikių 
kaimo. Agota Beleškevičikė, 2 metai 
kaip vedus. Mano vyras iš Pažaislo 
gmino, Panemunės miestelio, Simonai 
Venckevičius. Kas norėtumėt su 
mumis susižinoti, rašykit šiuo adre-

JOHN KITLBOK
CAFE

Didelis hotelis, gera vf<4a 
husite užganėdinti, 
pakeleivingiems, kambariai į- 

isyti pagal naują madą. Visi

REIKALINGA DARBI NINKU,nuo- 
i latinki darbas, gera užmokestis. 
I Kreipkitės šiuo adresu: National Lead 
(Co., 135 Marshall St., Brooklyn, N. Y. 
| (66—67).

442 Grand St
Telephone 3534 Stagg

Reikalinga kiekvienam darbininkui 
perskaityti

DARBO ŽMONIŲ ISTORIJA

TIKRA IR TEISINGA 
LIETUVIŠKA 

APTIEKA
Sutaisau receptus tikrai, są

žiniškai, su didžiausia atyda, 
nežiūrint iš kur jie būtų gauti. 
Patarimus duodu visiem ypatii- 
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-

A. SHRUPSKI
Pas mus galite gauti ska- 

niaus’o alaus, puikios degtinės 
ir skanaus vyno. Patarnavi
mas puikiausias, ateikite, o per
sitikrinsite.

16 d. rugpjūčio, Palace 
Hall svetainėj, 93 Grand St., 
bus mėnesinis susirinkimas 

.,irir.nc, Lietuviu Labo Bendrovės, 
mirtinai Pradžia 7:30 vai. vakare. Vi- 

| si nariai malonėkite atsilan
kyti į šį susirinkimą, nes pe
reitas susirinkimas neįvyko, 
todėl dabar bus labai daug 
reikalu.

Sekret. G. Kudirka.

IVeiKdUllgd barberio amato. 
a Darbą gausi visada. Reika- 

lauk informacijų.
oyi Nossokoff’s International 

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

JOHN KULBOK, Savininkai
Wythe Ave. Cor. So. 1-st 
BROOKLYN, N. Y.
279 Green point.

Aš Elzbieta Merkevičiūtė, po vyru 
Vaškelienė, jieškau puseserčs Onos 
Barniškiūtės — Šinkūnienės, Suvalkų 
gub., Starapolės miesto. Meldžiu at
sišaukti arba žinanti praneškit.

S. A. Vaškelio
149 So. Cherry St., Wallingford,Conn.

ANT PARDAVIMO.
Pajieškau kostumerių barberių ir 

noriu parduoti savo barzdaskutyklą. 
Kas norėtumėte pirkti, tai pasisku- 

I binkite, nes labai gera proga. Biz
nis įdirbtas ir labai geroj vietoj. Pi- 

Kauno gub., Nakiškėlių nigu ant nedėlios padaro po 70 ir 80 
2 metai atgal gyveno Phila- dolerių. Yra 6 skutami krėslai ir 
Pa. Turiu svarbų reikalą, vienas bolinis stalas, barberiai gali 

gerai išmokti bolėcna 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
tas, tik pasiskubinkit nupirkti. Rei
kalingas geras barberis. Gera mo- 
kęst is.

GALINIS D. VIDURINIS, 
Barberis

224 Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. 2320 Greenpoint

J. GARŠVA

EDISON Patent co., Inc.
Kuri atlieka užjovinimus visokių išradimų dėl užpatentavimo, pažino- 
ja visus Lietuviškus išradėjus, kad vietinė valdžia pajieško tinkamų 

(marių) ir ant sausumos. Progą tą 
gali būti per mus vietinėj valdžioj 
perstatytu 
(L. E.)
New York N. Y.

“ANKOR” 
nuo Reuma

tizmo, susti® 
gimo sąna

riuose ir rav 
menyse.
Tikrasis pat 

siduoda pake 
lyje šičia ne 
pieštame. Ai 
nešk visus pa 
kelius, kuri* 
nebus užpe- 
čėtyti su 
“ANCHOR” 
35 ir 65 centu 
aptiekose ii 
tiesiog nuo

F. AD. 
RICHTER A

atsišaukti.
J. Bairiunas

P. O. Box 168, Brady, Mont

Ištraukiu DW AI t*rr>« U Ir 12 Dantis U 1 IvrYI VM| kasdienę, 
kad tu am parodyt, |or Ištraukiu 

BE SKAUSMO!
Minkšti robinfai prisisiurbianti ameRcnis 

kurte tinka kiekvienaj burnai. Parsiduo
da žema kaina ir gvarantuoti.
Pilnas setas dantų.........$B.OO ir auRŠČiau
22 kt. auka, kepuraite... .$5.00 
Pripildymas auksu.........$1.50 Ir auRŽčiau
Tiltelio uždėjimas...........$5.00 už d anti
Pripildymas platina....$1.50 ir auRŠČiau 
Pripildymas sidabru be sydymo.........50c.

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

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

Maršrutas prakalbų drg. P 
Grigaičio.

Rugp. 25 d. drg. P. Gri
gaitis, “Naujienų” redakto
rius, lankysis rytinėse vals
tijose su prakalbomis. Kai- dėlei apkalboj

Darbininkų bazaro prie talkininkų. Tai 
Arba labai svarbus mūsų visų lie

tuvių reikalas, nes per baza- 
rą męs labai galime daug ko 

Į atsiekti. Męs, lietuviai, gau
name tokią pat vietą, kaip 
anglai ar francūzai, todėl 

'visi nepamirškite atsilanky
ki į tą susirinkimą. Bus ren
kamas pastovus komitetas ir 

d. rugpjūčio kalbės aptariama daugybė kitų rei
kalų. Nuoširdžiai visus už- 
kviečia Laikinis Komitetas.

U. Kriaučiūniūtė.
A. Kundrotą.
J. Ambraziejus.

P. Pavilionis.
E. Širvydžiūtė.

Pereitą subatą Columbia vio ligos 
Park Hall, ant Jamaica Ave. pepsija, diegliai 
Įvyko Dailės Draugijos Ka 
baretas 
virš 400, daugiausia vietinės užstojimas gerklėje ar krū- 
inteligentijos. Jaunuomenė tinėje ir t. t. Tas paeina 
sau linksmai šoko. |nuo nereguliariško ir ne-

Programe labiausia pasi- normališko skilvio. Geriau- 
žymejo Jurgis Spurgis iš sias vaistas, kuris apsaugo- 
Chicagos,kuris klaidžiojo po ja nuo tų ligų arba greit jas 
Grand gatvę ir p. Bukšnai- prašalina — 
tis savo labai vykusiu dek- riaus Vinco 
lamavimu P. Vaičaičio eilių TREJOS 
apie tūlą girtuoklį, Įjūris n^)

542 E. 14 St.
COR. AVE

Philadelph jos specialistas vyrų moterų 
DR. WA SSERMAN
PLAUČIŲ, ŠIRDIES, VIDURIŲ LIGAS, REUMATIZMĄ, 
SLAPTAS LIGAS IR ĮVAIRIAS KRAUJO LIGAS. IŠGYDO 
TRUMPAM LAIKE, TAIP KAD NEREIKALAUJATE 
TRAUKT SAVO DARBO. GIMDOS LIGAS GYDO BE 
RACIJOS.

Turiu naujausios mados mašinas dėl ištyrimo ligų 
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 WASSF>MAN
laas arch sr., Philadelphia, pa.
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.

Pajieškau pusbroliu Jurgio, Roza
lijos ir Barboros Galskių, paeina iš 
Kauno gub., Šiaulių pav., Gvendelių 
kaimo, Radzviliškės parap. Girdėjau, 

; kad gyvena Chicagoje. Meldžiu jų 
I pačių atsišaukti ar žinančių apie juos 
i pranešti man. Turiu svarbų reikalą. 

Kazimieras Dombrauskas
212 North 6th St., Brooklyn, N.Y.

(66—67)

Puikus Piknikas
Šv. Kazimiero Dr-stes pik- , sišaukti šiuo adresu 

. Meldžiami neuž-' nikas bus Nedėlioj, 19 d.rug- 1723 
skite ir kitiem pasakyki--pjnčio (Augusį), 1917, Wa-,

kB|I Per pastaruoirfus Į Jį 
VCfltl 10 metu mano prak. |M 
fnfl tikos, aš pasekmin. ĮM 
^H|| gal iŠRydŽiau dau- ĮH 
JB/ Riau, kaip 10,000 Ii- 
Ug! vonių. Mano ofisai 

prieinami darbinin- W 
karna todčl. kad ne- y 
deliniai mokesčiai 
lengvus; kiekvienas

V turi proRą sutaisyt 
eavo dantis koge- 
riausiai.

TRAUKIMAS BE SKAUSMO 
MANO SPECiALISKUS.

Auksinės kepuraites—$5 ir augš. II Užpildymas auk«u — $1 ir augS. 
Tiltukai (Bridge teeth)—$1 ir ,, |] Užpildymas sidabru—50c. ir ••

KALBAME LIETUVIŠKAI IR LENKIŠKAI.

27 d. rugp\—Newark,N.J.
28 d. rugp.—Waterbury, 

Conn.
' 29 d. rugp.—

30 d. rugp.
Mass.

1 d. rugsėjo

KARIŠKŲ IŠRADIMŲ 
turi kiekvienas, 
dėl peržiūrėjimo

EDISON

REIKALAUJU PARTNERIO prie 
fotografijų biznio. Aš esu tik vie
nas lietuvis fotografistas Baltimore, 

. Md. Negaliu apsidirbti, todėl reika-
Komitetas. I lauju partnerio. Norėdami gauti pla- 

. .___________  tosnių informacijų kreipkitės laišku
ar ypatiškai.

*. ZEIKUS, Savininkas
Baltimore St.,

BALTIMORE, M D.
(66—67)

ŠOKIŲ MOKYKI/ 
tau 86 metai, kaip 
gyvuoja Prof. Štaru 
Šokių Mokykla, l)6k 
Broadway, ąamp. 
Myrtle ava. iroek 
lyn N. Y.

Waltz, Two Step M’ 
Foxtrot, One Step 
(r įvairų® naujauelet r 
naadoa šokiai moki- 
narni, privatškai i. 
Kliasoje. Mokestle 
uuo |5.00 Iki 410.00 pagal šokiu, m 
tykia atdara nuo 9 ryte Iki 11 v» 
vakaro, taipgi Ir nedėliomis. Moki* 
m balių šokiui ir atage’aua II a a; 
atsilankydama* informaciją.
’’HE STERN SCHOOL ef DANCINt

Broadway Rroeklva, W

| DABAR Į




