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VII METAS.

Popiežiaus balso neklauso.
AR BUS IŠGIRSTAS PO- BOIKOTUOJA CHICAGOS 

PIEŽIAUS BALSAS?
Popiežiaus atsišaukimas į' 

kariaujančias valstybes su ra didelis šios karės priešas, 
paraginimu užbaigti karę leidžia savaitinį laikraštį 
ligišiol neranda prielankaus .“Republican”..
atgarsio. Tyli Anglija, tyli į Tą laikraštį, miestelio Au- 
Francija, tyli Amerika, tyli. rora, III., patriotai uždraudė 
net Vokietija. Jokio oficia- platint.
lio atsakymo ligišiol neduo
da.

Iš Washingtono praneša, 
kad Amerikos kapitalistų 
atstovas ponas Wilsonas ir 
jo patarėjai linksta atmesti 
popiežiaus taikos pasiūlymą. 
Wilsonas, turbūt,kalbės var
de visų talkininkų. Taikiniu- i nuošė 
kai rengiasi pripažinti, kad žmonių, 
popiežius turėjo geras in
tencijas, bet kad jo siūlo
mos taikos išlygos nesan
čios pakankamai geros.

Talkininkai, veikiausia,pa
sakys, kad su Vokietija ne
galima tarties tolei, 
kolei ji viešai nepasakys,kad 
atiduoda užkariautas terito
rijas.

Kapitalistiški laikraščiai 
Francijoj, Anglijoj ir Ame
rikoj reikalauja toliaus ves
ti karę ir nepaiso to, kad vi
so pasaulio žmonija ištroš
kus taikos.

MAJORO LAIKRAŠTĮ.
Chicagos majoras,kuris y-

Chicagos majoro laikraš
tis vadina prezidentą Wilso- 
ną karalium Woodrowu.

KALTINA KALNŲ 
GYVENTOJUS.

Prieš registraciją buvo pa
garsinta, jog Virginijos kal- 

1------ sukilo keli šimtai
x---- Dabar gauta žinių,

(kad jau prasidėjo teismas 
kelių vadovų, jų tarpe ir tū
lo Mac Coy.

SOCIALISTŲ PARTIJOS 
SEKRETORIUS VĖL 

AREŠTUOTAS.
Chicago, Ill. — Socialistų 

Partijos sekretorius Adolfas 
Germer vėlei areštuotas. Ji
sai pastatytas po kaucija 
$5,000. Jį kaltina, kad savo 
kalba stengėsi užkenkti Su
vienytų Valstijų armijai ir 
laivynui.

—Williams in Indianapolis News.

Degtinės karalius svyruoja ir greitai grius. Sekantį menesį jau nebevalia bus 
daugiau gaminti degtinės. Pijokėliai gali pasakyti: lik sveikas, mylimas šnapsėli!

Kur'cara išgabeno

Rusijos armija susitvarkė
Rusų armijos vyriausias rublių. Kad dabar raidžių 

komandieras generolas Kor- rinkėjas uždirba apie 10 ir 
nilovas pasakė New Yorko daugiau rublių per dienų —
World’o ko respondentui,kad ] 
rusų kūriumenė jau esanti 
susitvarkius.

Kornilovas turi ant armi
jos nepaprastą valią. Niekas 
negali kišties į jo parėdy
mus.

Kareivių tarybos nebus 
panaikintos, o tik bus iš
naudojamos karės vedimo 
reikalams. Tranšėjose dau
giau nebebus mitingų. Ka
res vedimo reikaluose tary
bos neturės jokio balso.

Kornilovas sako, kad rusų 
armija vėliau ar anksčiau 
dar parodys savo spėką.

tai ne naujiena.

KERENSKIS NORI SU
LAIKYTI RINKIMUS

Į ĮSTEIGIAMĄJĮ 
SEIMĄ.

Neseniai kadetų lyderis 
Miliukovas buvo viešai iš
ėjęs, kad rinkimai į įsteigia
mąjį seimą būtų sulaikyti 
ant tūlo laiko. Dabar vėl 
telegramos praneša, kad ka
zokai padavė ministerių pir
mininkui Kerenskiui prašy
mą, kad jis rinkimus atidė
tų iki 30 d. sausio, 1918 m. 
Kerenskis esąs prie to lin-

DAUGYBĖ LIETUVIŲ 
SUDEGĖ.

Pranešama liūdną naujie
ną iš mūsų kruvinos tėvy
nės, jog Jaunianuose, tarpe 
Maišiogalos ir Širvintos,vi
sas lietuvių darbinintų bata- 
lijonas buvo suvarytas nak
vynei vienon kaimo triobon,

DUOKITE TIK JIEMS 
PINIGŲ.

Bethlehem Steel Com. pre
zidentas Schwab pagrasino 
valdžiai, jog 150,000 tonų 
reisų nebus pristatyta, jeigu 
valdžia nesutiks duoti dau
giau pinigų. Tuos reisus reL 
kės išgabenti Francijon.

Mat, kapitalistai neatsisa-

Jisai tvirtina, kad įstatymas 
apie priverstiną kareiviavi
mą esąs nekonstitucijinis.

“Newark Evening News” 
praneša, kad čia . areštuota 
drg. Frederikds Krafft,kan
didatas į New Jersey gu-į 
bernatorius 
“nelojališkume” " Newarko, nežino. Eina gandas, kad 
kapitalistu laikraštis rašo, iii nugabeno į Sibirą, bet tei- 
kad drg. Krafft gali nuteist singai nežinia. Sakoma,jei- 
ant 20 metų katorgos, bet,!gu .lįs būtų, ilgiau pasilikęs 
veikiausia, tai tik pasakos.

Petrogradas. — Kur carą,, 
visą jo šeimyną ir tarnus iš-! padare anarchistai.

RUSIJOJ NEĮVYKS SOCI
ALIZMAS.

Maskva. — Ministeris Ke
renskis sako, kad socializ-’ 
mas neįvyks Rusijoj, todėl 
kad kaimiečiai nesupranta 
socializmo idėjos ir yra ne
pribrendę, o miestų darbi
ninkai susiskaldę įvairiose 
socialistiškose organizacijo
se.

Prie socialistų dabar rašo
si daug tokių, kurie anaiptol 

Įnėra tikri socialistai, o tik 
’ Šimą, kad Madride sukilimą žiūri mados. - t I . <

kuri kaltina gabeno, teisingai dar niekas! Daugely Ispanijos vietų
* v* T-i • -i i -i I va v'o ei rlnin milvimaVi cfvmlraiprasidėjo milžiniški streikai.

Barcelonoj ypatingai

ŽYDAI MIRŠTA ANT
VARšAVOS GATVIŲ.
Sionistų organizacija

Kada visoj šaly didžiausia 
betvarkė, kada iš visų pusių 
gręsia pavojus, kada šalis 
kaip tik reikalauja kogrei- 
čiausio sušaukimo autorite- 
tiško seimo, kuris nustatytų 
pamatus valdymosi, tuomet 
ĮMiliukovai, Kerenskiai ir 
kompanijos stengiasi tą dar
bą atidėlioti diena iš die
nos. Kodėl? Veikiausia, 
jie jaučia, kad sušaukus tokį 
seimą, jų gale sumažės, tūli 
gali net savo vietų netekti, 
kurias patys sau pasiskyrė. 
Todėl jie ir nenori sušaukį- 
mo įsteigiamojo seimo.

apjuoston akstinuotų vielų Į ne^ nuo cen^° savo pelno, 
tvora. Toji trioba buvo už
rakinta iš lauko.

Birželio 25 d. kilo gaisras 
ir kadangi laiku duru nieks 
negalėjo atrakinti, daugelis valstijos kareivis, kuris iš- 
tų nelaimingų žmonių žuvo 
ugnyje.

DIDIEJI BROLIAI” NEVY 
JERSEY KAREIVIŲ.
Kiekvienas New Jersey

eis karėn, paliks namie sa
lvo “didelį brolį”. Tasai di- 
’dysis brolis turės rūpintis jo 

'D17D*INIUIfll I I7FIAI Reikalais, daboti šeimynos 
KA£DAIRINI\y LIL U AI. interesus, siųsti išvažiavu- 

-- j šiam kareiviui knygų ir 
šiaip jau skaitymo.Mėsa vėlei pabrango, ly

giai New Yorke, Bostone, 
Chicagoj ir Philadelphijoj. 
Dar niekuomet mėsa nebuvo 
taip brangi, stačiai neįper
kama, kaip dabar. Net ci- 
vilės karės laikais, 1861—65 
metuose, mėsa nebuvo taip 
brangi

Mėsos trustas susideda iš 
didžiausių razbaininkų ir 
vagių, bet valdžia jiem nieko 
nedaro. Valdžiai visai ne
rūpi žmonių apiplėšimas.

Teisingi, dori Amerikos 
žmonės, kurie priešingi šiai 
karei, siunčiami į kalėjimus. 
O plėšikai ir razbaininkai, 
kurie aplupa žmones, atima 
iš vargdienių paskutinį duo
nos kąsnį, vaikščioja sau 
laisvi ir vadinasi gerais pat
riotais.

KAIZERIS KALTINAMAS 
PLĖŠIME IR SUOKAL

BIUOSE.
Laudeville pavieto, Miss

issippi valstijos Grand Jury 
kaltina kaizerį plėšime ir 
suokalbiuose, taip-pat ir 
konspiracijose prieš Mis
sissippi valstijos žmones.

Kongreso atstovas Venab
le prisiekė prieš kaizerį.

Jeigu kaizerį pagautų toj 
valstijoj, tai atiduotų po 
teismu.

smarkiai sujudo žmonės. New Yorke gavo laiškų iš 
Generolas Weyler. telegra- Europos, kuriuose praneša- 
fuoja, kad ten užmušta 6 
žmonės.

Šiuo žygiu sujudimai pa
siekė net Saragosos ir Rur- 
gos. Karalius Alfonsas gy
vena Santander ir tikisi,kad 
revoliucija bus paskandinta 

'kraujuose.

ma apie pasibaisėtiną žydų 
padėjimą.

Ypač blogas žydų padėji
mas Varšavoje. Sakoma, 
kad ten jie stačiai miršta 
ant gatvių.

EXTRA!!!
Montreal, Canada, 18 d. 

rugpjūčio. — Netoli Mont
real, miestely Rigaud, para
ko dirbtuvėj Curtis ir Har
vey Co. iškilo baisi eksplio- 
zija. 250 darbininkų už
muštų, šimtai sužeistų. Po 
ekspliozijos iškilo tokis gais
ras, kad liepsna apėmė pen-

SU SVETIMAIS VAIKAIS
NORI GELBĖTIES Iš 

KARIUMENĖS.
Cedar Rapids, Iowa. — 

Į vietos paliuosavimo tary
bas pradėjo lankyties daug 
moterų su vaikučiais ant 
rankų. Tai yra faktiškas 
darodymas, kad jų vyrą rei
kia paliuosuoti nuo kariu- 
menės.

Štai, ateina viena jauna kių ketvirtainių mylių plotą 
porutė. Moteris laiko ant Minėtoj dirbtuvėj dirbo 
rankų vaiką, turintį metus virš 5,000 darbininkų, tarpe 
amžiaus. Tačiaus ją pažino kurių buvo daug moterų, 
vienas iš daktarų, kuris su-l -------------
šuko: “gi tamsta ištekėjai BRITAI PER DVI SAVAI-
tik prieš šešis mėnesius, o 
vaikas jau metų”. Ir poniu
tė tapo sugauta.

Veikiausia, tą vaiką kur čio, 
nors pasiskolino.

TĘS NETEKO 21,772 
KAREIVIŲ.

Carskoje Selo, tai juodašim
čiai būtų jį iš ten išvogę ir 
vėl paskelbę caru, todėl val
džia pasirūpino iš ten jį pra
šalinti.

Anksti ryte pribuvo speci
als traukinys į Carskoje Se
lo, kuris susidėjo iš kelių va
gonų pirmos, kelių trečios 
klesos ir vieno šarvuoto va
gono, kuriame buvo sargy
ba. Buvęs caras maldavo, 
kad jį išvežtų į Livadiją,kur 
dabar randasi visa jo gimi
nė ir jisten užsiimtų kvietkų 
sodinimu. Traukinį, kuria
me išvežė carą, lydėjo apsi
ginklavę kareiviai. Viena
me vagone buvo net pule- 
miotas.

Kada traukinys rengėsi iš
eiti, vieton atsisveikinti bu
vusį carą, šaukti “ura”,kaip 
pirmiau darydavo, kareiviai 
ir minia ėmė švilpti, tyčiotis 
ir juoktis.

Caro kambariuose daro
ma kratos.

Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Taryba protestuoja, 
kad valdžia slaptai išgabeno 
carą ir dabar visuomenei ne
praneša, kur jį padėjo.

Vėliaus paaiškėjo, kad ap- noję ir talkininkai, kad po- begalo daug pabrango spau- 
linkui carą sukosi 25,000 į- piežius išsiuntinėsiąs notą, stuvių darbas. Ligi karės— 
.vairių ypatų, kurios nieko apie tai jau anksčiau tūlas1“1“ ' 1 • '1 • 7 1 - X —. 1 1 1 -« -> L.- r. ..Xl X ~

VIETON KNYGŲ — 
PIESKOS.

Yokahoma, Japonija. — 
Grįžtanti iš Amerikos Rusi
jos revoliucijonieriai pasiju
to, jog jų skryniose vieton 
revoliucijoniškos literatū
ros, pripilta pieskų. Mano
ma, kad tai “pafiksino” A- 
merikos patriotai laike ke
lionės per Ameriką.

NORS KERENSKIO DIE
NOS SUSKAITYTOS, 

BET KARĖ BUS 
TĘSIAMA.

Kerenskis, kalbėdamas su 
savo ypatiškais draugais, 
pasakė:

“Mano dienos jau suskai- 
| tytos. Liga sutrumpino ma
no amžį. Man prisieina sku
bėti, rūpintis, kad išgelbė
jus Rusiją, kad pirm, negu 
numirsiu, viską atlikti. Jei
gu męs dabar padarytume 
su Vokietija taiką, tuomet 
taptume Vokietijos impera
toriaus pavaldiniais, — o tas 
būtų daug aršiau, negu būti 
pavaldiniais rusų caro”.

KERENSKIS Už SOČIA- 
LĮSTŲ KONFRENCIJĄ.
Anglijos spauda buvo pa

skelbus, kad dabartinė Rusi
jos valdžia, priešaky su mi- 
nisterių pirmininku Kerens- 
kiu, esanti priešingu tarp
tautinei socialistu konferen
cijai, kuri greitu laiku į* 
vyks Stockholme, todėl ir ji 
iš savo šalies neišleisianti 
socialistų atstovų.

Dabar Kerenskis pranešė, 
kad jis nebuvo ir nėra prie
šingas tai konferencijai,bet 
dar atbulai—stoja, kad ta 
konferencija įvyktų. Toks 
jo pranešimas anglų spaudo
je sukėlė didelį lermą ir tū
li laikraščiai reikalauja, kad 
ir Anglijos valdžia išduotų 
pasportus socialistams va
žiuoti į tą konferenciją. Ne- 
kurie ėmė reikalauti, kad 
talkininkai sušauktų į Lon
doną tam tikrą konferenci
ją, kuri galėtų išdirbti atsa
kymą ant popiežiaus išsiun* 
tinėtos notos. 1

Did. Britanijos NepriguL 
mingos Darbininkų Parti*

VOKIEČIAI JAU SENIAI
ŽINOJO APIE POPIE

ŽIAUS NOTĄ.
Laikraščiai praneša, kad 

Vokietija ir Austrija jau 
mėnuo tam atgal žinoję, kad 
popiežius rengiasi išsiunti- _  ~__
nėti notą, kviesdamas prie! Vienas rusų leidėjas, bū-1zoliuciją, kad siųsti delega* 
taikos ir kad ta nota esanti tent — laikraščių “Zemsko- tus į Stockholmo konferen* 
diktuota Vokietijos ir Aust- je Dielo” ir “Gorodskoje ciją. 
rijos dipliomatų. Taipgi ži- Dielo”, išskaitė, kad dabar

Londonas, 15 d. rugpjū- nedirbo ir gerą algą gavo, katalikų kunigas, arti sto-
— Nuo 1 d. rugpjūčio Dabar ta visa armija pasili- vintis Vatikano, rašęs laik-

i j°s PHd. Komitetas patvirti- 
RAsčIŲ SPAUSDINIMAS. no suvažiavimo išneštą re*

DR-AS J. ŠLIUPAS JAU 
PETROGRADE.

^Petrogradan jau pribuvo 
Dr-as J. Šliupas, apie ką 
praneša “Santara”.

Žinios apie drg. JKapsuką 
nėra.

SĄŽININGI KARĖS 
PRIEŠAI.

Newark, N. J. — Drg. 
Grunzig atsisakė ‘ stoti ant 
egzaminacijos ir pasodintas 
į Essex pavieto kalėjimą.

iki 15 d., t. y. per dvi savai
tes, britai neteko 21,722 ka
reivių. Jų tarpe užmuštų 
ir nuo sužeidimų mirusių 
223 aficieriai ir 4,424 karei
viai, sužeistų ir be žinios 
dingusių 1,821 aficieris ir 
15,254 kareiviai. 

' . m Mm.

ko “be darbo” ir priversta 
bus jieškoti kokio nors užsi
ėmimo.

REVOLIUCIJA ISPA
NIJOJ.

raščiuose. Anglija, Franci- 
ja ir Suv. Valstijos jau tuo
met žinoję apie popiežiaus 
notos turinį, kuomet atsisa
kiusios išduoti socialistams 
pasportus važiuoti į tarp-

Madrid. — Pirmasai mi- tautinę socialistų konferen- 
nisteris Dato išleido prane- ciją. Stdckholme.

sako tas leidėjas—vieno 
spausdinto lanko rinkimas 
atsieidavo apie 20 rub., ba
landžio 1 d. šių metų ši kai
na pakilo ligi 45 rublių, ge- 
gugžės 1 d. — 72 rub., o po 
gegužės pirmos dienos — 
šimtas šešiasdešimts du rub
liu. Spauda, kuri iki karės 
atsieidavo 8 rub., dabar jau 
kaštuoja daugiau kaip 40

JAPONIJOS SOCIALISTAI 
IR STOCKHOLMO 
KONFERENCIJA. >

Tokio. — Būrys vietos sp^ 
cialistų įgaliojo draugą Ka
tayama, gyvenantį New 
Yorke, vykti į tarptautini 
socialistų suvažiavimą į 
Stockholmą ir kalbėti Japo- 
nijos socialistų vardu. Drg. 
Katayama leidžia New Yor
ke japonų socialistų laikraš
tį “Retain” j



pozicijos nesudrūtins, nes vergo užpuolė keli žmonės, 
liaudis, ypatingai darbinin- surišo jį ir pasodino ant ska- 
kai gerai supranta jo ir vi- l°s Prįe pat jūrių. Ant ry-

Hocus Focus

Seni meilužiai

“vokiečiu 
vokiečiai

Franci jos valdžia jau seniai 
rankomis krato, kuomet kas 
nors pradeda apie taiką kal
bėti.

Dabar kįla klausimas, jei
gu visų šalių valdžios neno
ri taikos, tuos, kurie kalba 
apie taiką, vadina šnipais, 
savo šalies išdavikais ir net 
areštuoja, tai iš kur pas po
piežių atsirado toks dvasios 
įkvėpimas, kad jis viešai iš
ėjo šaukdamas prie taikos ir 
dar su tokia “liberališka” 
propozicija? Iš kur pas jį 
atsirado toks drąsumas pa
sakyti, kad jis apsiima tar
pe kariaujančių šalių taikos 
klausime būti’net tarpinin
ku? Kuf jis buvo pirmiau? . 
Juk karė tęsiasi ketvirti me
tai. Per tris metus tas Kri
staus įpėdinis ramiai sėdė
jo ir savo kunigams, savo 
tarnams, išleidinėjo įsaky
mus šventinti ginklus ir lai
minti kareivius, einančius 
ant karės lauko. Vadinasi, 
i is ly ginai laimino talkinin
kų ir jų priešų kareivius. 
Lyginai talkininkų kunigam 
liepė melstis už savo šalis, o 
teutonų kunigams — už sa
vo. Popiežius, kaipo taikos .. M vvoviivvi
apaštalas, kaipo Kristaus į- J .sakoma visą tavorą parduo-
nėdinis, nepasakė visiems '------------- |ti, kad nei vienas kepalas
katalikų kunigams, paskly-1 Kapitalistų didžiausi troš- neliktų. Kiekvienas gali su- 
dusiems po visą ] 
“Jūs esate dievo tarnai, to
dėl ir pildykite dievo prisa
kymą, visur ir visuomet šau
kite—neužmušk”! 
nepadarė.

Ir štai, dabar, staiga, iš
lenda su savo “liberališku- 
mu” ir pradeda šaukti visus res, kuriose milijonai darbi- kas” šalis. Bet pradeda su-’- 

• •« • « « « _ • « 1 • • 1 • v • i • • į • M . I •

rai permato jėzuitišką dar-,tų skalų, vanduo pakilo ir 
bą. Darbininkai užklaus: nusinešė nelaimingąjį į jū- 

, “Šventasis tėveli, 
pirmiau buvai? Kodėl tu per’ 
tris metus rėmei kares,šven
tinai ginklus, laiminai karei
vius, sirgdinai juos ištikimai 
žudytis, bet neskelbei penk
to dievo prisakymo — ne
užmušk?! Kodėl tu pir
miau nepasakei: mylėk ar
timą savo, kaip pats save”? !

Ir tain, jeigu taika greitai 
įvyks, tai ne popiežiaus no
tos, ne jo jėzuitiška politi
ka ją įvykdys, bet darbinin
kų judėjimas, kuris pasta
ruoju laiku diena dienon da
rosi didesnis. i

—Taip Monsieur, aš žinau..
—Kas jisai toks?
—Tarnas iš Maitre d’hotel; jo vardas 

Pascal. *
—Prakeikimas! Susijudinančiu tonu 

užkeikė Dietrich ir trenkęs šalin savo kėdę 
pradėjo pamišusiai vaikščioti skersai-išilgai 
kambarį. — Argi tasai grindų mazgočius 
išreiškė savo meilę Madamei Lasca?

—Taip Monsieur, Pascal išreiškė savo 
meilę Madam Lasca’i, o jinai išreiškė savo 

1 meilę Pascal’ui bet tai buvo dvidešimts me-

kur tu rių gelmes.
Vieną vergą sykį rado iš- 

sigėrusį. Jį surišo ir įmetė 
į skiepą ant trijų dienų be 
maisto, ketvirtoj dienoj jį 
rado mirusį; virvės buvo 
taip į kūną įsiveržusios, kad 
visas sutino; iš tos priežas
ties dar prisiėjo vieną ranką 
nupjauti, o antros pusę.

Vudrof’as pats matė, kaip tų atgal, Paryžiuje. Nuo to laiko jiedu ne
kartą vergų savininkas mu- sinaatė. Štai laiškelis, kurį vakar apturėjo, 
šė vaiką patol, pakol vaikui. Abejojančiomis, baimės apimtomis aki- 
akis iš kaktos iššoko. Laik- nlįs> Teresė parodė angliškos formos laiš- 
raščiai bandė anie tai rašy- keų#

—Tai viskas, Madame Lasca nieko 
daugiau apie jį nežino. Bet aš žinau. Aš

šė vaiką patol, pakol vaikui

savo pirmosios mylimos, ir apsivedė su ki
ta, negali rasti savo širdžiai ramybės. Ji
sai begalo apgailestauja savo papildytą 
klaidą. Jis verkė per penkiolika metu. —
nuo tos dienos, kaip tik užgirdo, kad jo 
moji mylimoji tapo žymi operų
ir tuomi neteko akių... Nelaimingas nieko 
nemato. Visą laiką maldavo mano., malo
nės, idant suteikčiau artimiausią sėdynę, 
kad galėtų išgirsti savo pirmosios laimės 
žvaigždės, nors žavėjantį balselį...

(Pabaiga bus).

Vokiečiu kareivio 
kares atsiminimai

ti, bet už kapitalistą užsisto-| 
jo kiti jo draugai ir viskas 
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Reikia dar pažymėti, kad tapo užslėpta. # (suradau Pascal, jog Pascal dirba tarnu čia
popiežius savo notose nieko z ju^nkiausį prasižengi-; pa^ anį. pįrmo laipto hotely. Madame Las- 
naujo nepridėjo, kas buvo JSiymus,..riuo^ ca aplaikius šį laiškelį, negalėjo užmigti pe-
J LA LA OVzAAALAA |ZAALALAAAJT VLA kA v. Lz A AA A A Al * f - .. , į. . - a,nt, reita naktį. Aš sėdėjau šalę jos. Jinai bu- sirengę mušties bite momentą. Jeigu ne-
tu. ynatingai Rusijos. Va- baisiausi kanki- ‘ ....................................................
dinasi, dabar popiežius tik ^a™„:^alPzVy.a.1’- ^aiP- lr 
atkartoja darbininkų reika
lavimus,norėdamas jiem pa
sigerinti.

švenčioniškis.

nušalo kojas. Juos reikėjo imti į ligonbutį. 
Kareiviai, kurie buvo sargyboje, šaudė be 
jokio pasigailėjimo, kad tik nesustirtų jų 
rankos.

naujo nepridėjo, kas buvo n^.P.l?,e? įstatymus. Kuriuos ca aplaikius šį laiškelį, negalėjo užmigti pe-' Ne visuomet ir ne visi kareiviai yra pa
jau seniai pasakyta socialis-, t”1'1 kompanijos ant v 1 » I <-» r n m i 11 Rnininnmo I r Iri ” 9 • • ii vo neapsakomai sujudinta ir viską man pa

pasakojo. Šį rytą man pranešė, jog nedai
nuosianti.

Dietrich išėmė iš konverto ir pradėjo 
atydžiai tyrinėti raštelį. Tai buvo mažas 
laiškelis; be datos ir parašytas francūzų 

, kalba. Menadžierius pavartęs popierėlį, su
grąžino tarnaitei.

—Perskaitykit man, — paprašė jis 
mandagiai Teresės.

—“Kuomet jūs dainuosit”, — mergina 
išlėto vertė, — “tarpe klausytojų būsiu aš. 
Pascal.”
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pasaulį: kimai užgriebti daugiausia prasti, kas po tuo slepiasi.' —“Kuomet jus dainuosit”, — atkarto- 
kolonijų. Mat, jų reikalai Mergaitės,negalėdamos par- pasityčiodamas Dietrich, — “tarpe klau-
verste verčia, kad tavorų iš- duoti visos duonos ir bijoda-^y^U1!^^11 viskas?
pardavimui ir net jų gami- mos baudos, priverstos par- 
nimui turėti naujas, dar ne-.davinėti savo kūną ir gau- 
pripildytas rinkas. Dėlei to- tus pinigus parnešti savi-

Kulturizuoja.

į, taip ir 
moterįs. Kai kuriose vieto- 

: se, pavyzdžiui, piragaičių 
keptuvėse, dirba gražios, 
jaunos, indijonų mergaitės. 
Savininkai kas rytą prideda 
pilnas pintines duonos ir pi
ragaičių ir siunčia tas mer
gaites pardavinėt ant gat
vių. Mergaitėms aštriai pri-.

Šiomis dienomis popiežius 
išsiuntinėjo visoms kariau
jančioms ir neutralėms ša
lims “notas”. Tose savo no
tose kariaujančias šalis 
kviečia prie greitos taikos, o 
neutrales šalis dėti visas pa
stangas, kad kogreičiausia 
pasibaigtų pasaulinė karė.

Popiežius savo notose pa
sirodė labai “liberališku”,nes 
taika turinti įvykti be už
grobimo svetimų teritorijų 
ir net be kontribucijų. Tik 
Vokietija privalanti atlygin
ti padarytus nuostolius Bel
gijai ir Serbijai. Taipgi jis 
rekomenduoja taikos keliu 
išrišti klausimą apie Alsa- 
ce-Lotaringiją. Popiežius 
rekomenduoja net nusigink
lavimą ir įkūrimą tarptauti
nio taikos biuro, kuris pas
kui ramiu būdu išrištų visus 
nesusipratimus tarpe įvairių 
viešpatysčių.

Spauda apie tokį popie
žiaus išėjimą labai daug ra
šo. Tūli laikraščiai mato 
pradžią taikos, o didžiuma 
Amerikos ir Anglijos laik
raščių sako, kad tas popie
žiaus išėjimas esąs ne kas 
kitas, kaip tik 
suokalbis”; girdi,
popiežių papirko, kad jis 
kviestų prie taikos. Ypa
tingai taip kalba Amerikos 
laikraščiai.

Ir nenuostabu, kad Ame
rikos laikraščiai mato visa
me kame vokiečių suokal
bius ir bijos taikos, kaip ko
kios šmėklos. Juk reikia at
siminti, kad Amerikos kapi
talistai dar iš savos karės 
mažai gavo pelno. Iki šiol 
jie krovė milionus iš Euro
pos kariaujančių šalių, o da
bar jau pasiryžę tą patį da
ryti ir iš savo šalies. Ameri
ka dar nekariavo, ji tik pra
deda rengtis prie karės. Vi
sas kapitalistų pelnas, kurį 
jie tikisi gauti iš karės, dar 
priešaky. Ir štai jeigu tik 
kas prasižioja už taiką, jų 
spauda pradeda šaukti, kad 
tai šnipas, o jeigu šnipu ne
gali pavadinti, tai sako, kad 
vokiečių darbas, po vokiečių 
įtekme tą daro arba vokie
čių papirktas. Amerikos 
kapitalistams visur ir visa
me kame vaidinasi vokiečių 
šnipai, nes jie bijo, kad tuo
jaus taika neįvyktų, kad jie 
galėtų karę pratęsti metus, 
kitus ir daugiau. Juo ilgiau 
karė tęsis, tuo jie daugiau 
pelnys.
■ Anglijoj veik tas pats;ten 
taipgi kapitalistų spauda - ,-----v----- -o- r-------,
šaukia, kad dar nelaikąs cialistų. Katalikai irgi pa- primena praėjusių šimtrne- 
apie taiką kalbėti. Vadina- matė, kad dvasiški ja ne die- čių vergiją. Pavyzdžiui, 
si, Anglijos kapitalistai dar .vui, bet mamonai tarnauji; baltveidžių vergų gaudvtojų 
neužtektinai prisikrovė pamatė, kad kunigai ne die- grupės, susidedančios iš apie 
aukso iš žmonių kraujo. Bet vo, bet kapitalistų tarnai. 20, nuo galvos iki kojų ap- 
ten jau liaudis kitą dainą Vokietijoj net katalikų par- siginklavusiu žmonių, 
dainuoja, ten jau darbinin
kai pradeda reikalauti tai
kos, nes pastarieji jau ant 
tiek suvargo, kad negali il
giau kentėti.

Rusijos revoliucijinei val
džiai, priešaky su ponu Ke- 
renskiu, taipgi nesinori tai
kos. Kerenskis, siųsdamas 
Anglijos karaliui Jurgiui te
legramą, pasakė:

“Aš tvirtai tikiu, kad 
Rusijos liaudis suras už
tektinai jiegų pernešti vi
sas nelaimes ir turės jie-j

Jis to
—Viskas Monsieur. Ir tai pakanka. 

Madame Lasca nedainuos.
—Nesuprantu, kodėl gi ji nenori, kad 

kių rinkų įgijimo, kapitalis- ninkui. Taip tai kulturizuo- Į Pascal Ja dainuojant.
tai sukelia didžiausias ka- ja kapitalistai “nekulturiš-

priesaikos, prie brolybės; ninku lieja kraują, nieko iš siprasti ir tie žmonės ir sto- 
Ar tai ne nuostabu? Bet jei- to sau neturėdami. Kad ti 
gu męs arčiau prisižiūrėsi- darbininkus prigauti, juos 
me į gyvenimą, prisižiūrėsi- apmulkinti, jie paskleidžia 
me į pasaulinį judėjimą, tuo- obalsius, kad kariaujama dė- 
met nesunku bus suprasti, lei demokratijos, žmonišku- 
kodėl taip tas “taikos apaš- mo, civilizacijos, tautų pa
talas” panašiai pasielgė. : liuosavimo ir taip toliaus.

Rusijos liaudis nuvertė Bet kad tie visi obalsiai yra 
carą, kad jis šalį įvėlė į ka- melai, tai parodo šie faktai, 
rę. Dabar vėl eina riaušės, kaip kapitalistai šeiminin- 
eina nepaprastas bruzdėji- kauja užgriebtose kolonijo- 
mas, kad karė tuojaus būtų se. Puikų aprašymą duoda 
užbaigta. Darbininkai ir tūlas Vudrof, kuris Afrikoj 
valstiečiai nenori karės. An- ir Pietinėj Amerikoj pragy- 
glijos milioninės darbininkų 
organizacijos bruzda, juda, 
kad karė būtų užbaigta. Ne
atsilieka ir Italijos darbinin
kai, tos šalies darbininkai, 
kurioje sėdi Kristaus įpėdi
nis. Franci jo j tas pats. Te
utonų šalių darbininkai irgi 
kovoja už taiką. Katalikų 
įtekmė puola,o socialistų au
ga. Katalikai apleidžia sa- ... —, .v .
vo partijas ir bėga prie so- Metodos pavergimo stačiai » lsrmk° savo atstovus A- 

merikos kongresan,

kovą su išnaudotojais.
A. Jurevičius.

' -...........

ŽYDAI

I —Atleiskite, Monsieur, — pertraukė
i Teresė. — Jūs nesuprantat; Madame Lasca 
nedėlto nedainuos, kad jos negirdėtų Pas
cal, bet ji bijosi parodyti savo storumą.

Mat, tuomet Pascal jausis laimingu,kad 
neapsivedė su Madame Lasca, bet pasielgė 
labai išmintingai pabėgdamas nuo jos su 
Madame Terre Amerikon.

—Šitaip ... A-a... stebėjosi operos mena- 
džerius. — Ir Pascal jau vedęs...

—Bet Madame Lasca ligšioliai jį myli.
Pastaruoju laiku Ameri- Jau dvidešimts metų praėjo, o jinai vis jo 

kos žydai pradėjo daug stro-i laukė ir tikėjosi... 
piau darbuotis išgavime sa
vo politiškų bei ekonomiškų' poetiškai, kaip paprastai svarstydavo, bet 
teisių, negu kuri kita iš pa- ’ pradėjo tikrai biznieriškai svarstyt, kaip 
vergtųjų, prispaustųjų tau- čia padarius, kad Madame Lasca dainuotų, 
ta. I nes kitaip gręsia didžiausias pavojus; visa

Amerikos žydai pasiryžę New Yorko publika liks suvilta.
visomis pajiegomis daryti —Jau aštunta valanda, — pastebėjo
paskutinį žingsnį, pripažini- (Dietrich. Aš eisiu. Jeigu reporteriai klau- 
me jų tautos visame pašau- stų, — atsakyk jiems, kad Madame Lasca 
lyj. Jie rengia savo tautai dainuosianti.
.ateitį ir visus ant popieros’ Teresė, lyg nesuprasdama, dar bandė 
daromus pienus stengiasi klausti, — Ar Monsieur turite kokį pieną?

1 , tikron
giriose, kuriose išdirbamas veiksmėm

veno aštuonis suvirš metus 
ir neseniai aprašė angliš
kuose laikraščiuose, ką jis 
ten gyvendamas patyrė. 
Plaukai ant galvos atsistoja 
skaitant tuos aprašymus, 
kas ten dedasi.

Indijonai—gyventojai Pe- , 
ru ir Bolivijos — dirbanti J 
giriose, kuriose išdirbamas ■ ——... . . ._
gumas, yra tiesiog pavergti.1 ^DS mihonai Amerikos zy-

Dietrich išsiėmęs laikrodėlį jau nebe

aktyvėn Bet vieton atsako, menadžerius tik pamo- pakeitė sniegą, 
jo ranka ir greitai išėjo lauk.

laukiama priešų atakos, tai budėti turi vien 
sargai. Kas trįs yardai stovi sargas, po 
tam tikra plienine apsauga. Tačiaus kiti 
kareiviai vis tik turi būti tranšėjose. Sar
gai pavestą jiem s rytį sistemačiai apšaudo, 
ypatingai jeigu yra šalta, nes tuo būdu ga
lima kiek tiek sušilti. Nakties laiku nega
lima prisicieliuoti, tai šaudoma “ant vėjo”. 
Sargai turi žiūrėti, kad jokia priešų patrole 
negalėtų prisiartinti. Nakties laiku rūpi
namasi panaudoti 'ir minas. Pagal tam tik
ro balso galima pažinti miną prisiartinant. 
Kiekvienas persergsti saviškius, kad atei
na mina. Akis veria tamsą, jieškodamos 
degančio minos knato ir, pamačius jį, vistik 
liekasi kelios sekundos pasitraukti į šalį. 
Tas pats ir su rankinėm granatom. Nak
ties laiku jas taip-pat išduoda degamoji 
triūbelė. Jeigu jų atlekia neperdaug, tai 
galima išsisukti. Dieną, žinoma, daug ge
riau, nes viskas aišku. Bei, jeigu kartais, 
negalima pabėgti nuo rankinės granatos, 
tuomet liekasi tik vienas išėjimas — stver
ti granatą kuogreičiausia ir mesti ją atgal, 
arba likties suplėšytu i sklypelius. Jeigu 
granata nukrinta po jūsų kojų — reikia 
stverti ją žaibo greitumu, mesti šalin — ge
riausia gi grąžinti priešui. Būna tankiai 
taip, kad granata lekioja nuo vokiečio pas 
francūzą, nuo francūzo pas vokietį, kol ga- 
lų-gale nesnrogsta ore. Grąžinti granatą, 
be abejonės, yra labai pavojinga, bet kito 
išėjimo nėra. Jeigu žmogus paliks grana
ta, kur ji nupuolė, tai juk visviena jau mir
tis.

Kaslink infanterijos kulkų, tai, apla
mai, jos nedaro tokių didelių nuostolių, ta
čiaus ir nuo jų žūsta daug žmonių.

Vokiečių kariumenė vartodavo ir dum
dum kulkas. Jas gamina patįs kareiviai.

Jau ir Kalėdos atėjo, o vilties, kad pa
dėjimas persimainys, kaip nebuvo, taip ne
buvo. Siautė begaliniai šalčiai. Norėda
mi bent kuo susiraminti, gavom pušų ir jos 
atstojo mums eglaites. Savo medį padabi- 
nom žvakėm ir apkaišėm saldainiais, o vata

Visur degė — iliuminavos Kalėdų me
delis, o vakare, kada sutemo, medeliai buvo 

į iškelti virš tranšėjų. Visoje linijoje vokie- 
Madame Lasca, — tai puikiai surėdyta čių kareiviai pradėjo giedoti Kalėdų gies-kuris j

turės ypatingą posėdį lap- gamtos moteris. Jos akjs tarsi žvaigždės mes: “o tu palaimintas, linksmybės pilnas, 
’ i J’ .kuriame meilės ugnimi žėrėjo. Jinai buvo augštai malonę nešantis Kalėdų laikas”. Girių glu- 

visus gerbiama tarpe Operos artistų. Užvis la- durnoje tūkstančiai kareivių giedojo gies- 
žydų tautos reikalauiamus: biau ją sekiodavo jaunas Mimi Maret, pui- mes. Nei vieno šuvinio nebuvo paleista, 
pripažinimo žydų tautos vi- kus šokikas iš Rue Mormantel. Bet “prima Fmncūzai liovėsi šaudę visoje linijoje. Gra- 
same pasaulyj, ir gavimą ly-'donna” neatkreipė savo atydos ant jo; jo- žiai snindėjo žvakių ugnelės ir kai vienos 
gių politišku bei ekonomiš-jSios mieriu buvo—parodyti savo pirmam-.užgesdavo, tai užžiebdavom kitas. Jau se
kų teisių taikos konferenci-, jam meilužiui, kad jisai kvailai pasielgė pa- niai - seniai męs neturėjom panašaus ra
joj, per Amerikos tarpiniu- bėgdamas su paprasto krautuvninko duktė- mumėlio.
kystę. ...................... I re. Madame Lascos vardas, kaipo “prima Į Iš visur, iš girių glūdumos skrido į mū-

TaJ yra vienas iš įžymiau-' donna” skambėjo plačiai visuomenėje. Ji- sų sielas galingas skardas: “ramybė ant že- 
sių žingsnių žydų istorijoj, tnai gerai žinojo, jog Pascal gailėsis dabar, mes”.

kričio mėnesy ir
manoma nustatyti . visus gerbiama tarpe Operos artistų, 
žydų tautos reikalaujamus: įįau ją sekiodavo jaunas Mimi Maret, pui- mes.

, uz- 
tija pradėjo kovoti už tai- puola ant indijonų kaimelio, 
ką. Popiežius pamatė, kad indijonai beginkliai priešin- 
viso pasaulio žmonės — dar- tis negali: Suaugusius vi- 
bininkai ir valstiečiai kovo- sus išžudo, jaunesnius ir 
ia už taiką ir piktinasi dva- vaikus pasiima su savim,po- 
siškijos pasielgimais, kad ji tam parduoda juos ^abri- 
atstovauja kapitalistų rei-. kantam po 200 ir 250 dol. už 
kalus. Jis pamatė, kad grei- vergą, 
tu laiku gali netekti po savo’ Tokiais darbininkais ap- . .
kojomis papėdės, todėl ir dirbamos tos girios, kurias yiame žydams momente, ima tų, kiek reiktų nukentėti, by tik atsiekti sa- 
susigraudino ; išleido atsi-, valdo kultunskos” anglų ir 

šaukimus, šaukdamas visus francūzų kompanijos. Kaip 
prie taikos, prie brolybės.' elgiamasi su tais darbinin- 
Popiežius nori darbininkų kais, aišku iš šių faktų, 

(tarpe pasirodyti, kad jis rū- Vienas vergas apsirgo pavo- 
gų, kad privedus karę prie! Pinasi taikos reikalais, kad jinga liga, jisai nuėjo pas

ka prinažįsta didesnieji poli- bet visa bėda — storumas! Todėl “prima 
tikos žmonės. Šiame svar- donna” nusprendė nepaisyti, kiek jai lėšuo-

tą svarbų klausima atydon vo tikslą.
ir šalių valdonai; daro gali-| Sekantį rytą Madame Lasca gavo laiš- 
mus aptarimus, apkalbę ji- ką nuo operos menadžeriaus sekančio turi-
mus prikėlime ir ant kojų 
pastatyme žydų tautos.

Palestina, tai yra aprube-

nio:
“Poni:—
Tavyje aš turėjau savo laimę ir ateitį.

Prancūzai apleido tranšėjas ir stovėjo 
ant jų paviršiaus be jokios baimės. Jie sto
vėjo jausmingumo apimti, nusiėmę savo 
kepures. Męs taipgi apleidom savo tranšė
jas. Vakarykščiai priešai, o šios dienos 
draugai apsimainė dovanom — šokoladu, 
cigaretais ir t. t. Ir jie šaipėsi, šaipėmės 
ir męs. Kodėl? Męs nežinojom. Sugrįžus^ 
j tranšėjas dar ilgai skambėjo ausyse at-S 
rravcia n+• venine’’

tokios pabaigos, kuri ap- 
I mokėtų visas aukas, pada

rytas visomis tautomis,ko
vojančiomis vardan teisy
bės, prieš žiaurią neapta
šytų jiegą”.
Vadinasi ir čia > manoma 

kariauti iki “pabaigos”.

ir jis tarnauja darbininkų aaroaavį prasyti, Kad jj pa- 
labui, kad ir katalikų bažny-' siųstų pas daktarą.bet darb- 
čia, kuri jau baigia'smukti t davis smarkiai atkirto ver- 
nuo koto, stoja už taiką, to-'gui, kad jam ir valgyti duot 
dėl palaikykite ją. Štai ko- ’ neapsimoka, kadangi maiti- 
dėl popiežius išleido savo no- narna tik dirbančius. Vąka- 
tas ir šaukia prie taikos.Bet re, matomai, po darbdavio 
tas nieko negelbės, jis savo prisakymu, ant sergančio

žvdų žemė. Gali kada nors (žinau tai, bet dar kartą bandysiu 
jie ten apsigyventi, ir gy
vent po savo locnomis teisė 
mis, tik vadovaujami ir ap 
sau grojami didžiųjų viešpa 
tysčių.

(Tąsa aut 3-čio pusi.)

čiuoju tavo rankas ir meldžiu:
Ne aš vienas taip nukentėjau 

dar kitas nelaimingesnis už mane, 
mano ofise atėjo tūlas Pascal su savo žmo
na; vardu Terre. Jisai apjakęs, nemato. 
Sakėsi, jog nuo to laiko, kaip pabėgo nuo

Yra 
Vakar

Aplinkui viešpatavo tyla. Rodėsi, kad 
ir parblokštieji medžiai klausėsi tos tykx 
Mus pagavo koks tai tylus įkvėpimas. Ne
drąsu buvo ir kalbėti. Kodėlgi pasauly ne
galėtų būti visuomet taip? Męs mislijom ir 
mislijom, kaipo svajotojai, užmiršę savo gy
venimo aplinkybes. i



ASTORIA L. S. S. 59 kuopos Jersey City perstatyme, 
—atlyginimo kelionių lėšų gavo $2.90; So. 
Brooklyno Draugijų surengtose prakalbose, 
atlyginmo kelionės lėšų gavo $2.50; 1 d.

Kaip atsilieps kare Olandijoje
• _ • A* • • 'T • • y , gegužės surengtose prakalbose, rusų bala-
ir vyresnio aficierio Jaunas aficieras ŠuL laiKininkų surengtame koncerte; L. S. S. 
cas, paeinantis is I alangos, pažino vieną iš kuopos Bayonne, N. J., surengtame kon-

"jcerte; L. S. S. 41 kuopos Bridgeport, Conn
. .. ‘ . . .. surengtame koncerte, — kelionės lėšų atly-
kuhna viliugingai, su pagelba pamo- gjnįmo gavome $50. Viso dalyvavo 10 įvai-

k nuo Palangos.

tės, išvb ^a ir parduota.
Šulcas reikalavo nuo kapitono tuo- 

jaus paliuosuot Akuliną, kapitonas griežtai

giau darbininkų, ten pat Rusijos mokyklose, kaipo: 
gauna darbo pabėgėliai bei- Maskvoj, Petrograde ir ki- 
gai, vokiečiai nuo karės lau- tur, turi išsiimt vietos val
ko, sakoma randasi ir lenkų džios paliūdyjimą kaipo pro- 
darbininkų, kurie buvo at- stitutė. Tuomet gali mine- 
gabenti vokiečių kariškos tuose miestuose apsigyvent 
valdžios Belgijon, bet pasi- ir lankyt mokyklą, žodžiu 
sekė pasprukti Olandijon; sakant, Rusijos žydai negali 
dauguma tokių pabėgėlių naudotis pilnute laisve ir ki- 
dirba drauge su vietiniais o- tomis privilegijomis, kokias, 
landais darbininkais ir to- turi krikščionįs piliečiai.

__ __________ ________  kiu būdu patys užsidirba | Netoli trįs šimtai tūkstan- 
dami iškeisti popierinius pi- sau an^ pragyvenimo. randasi Rumunijoj, ku-

.Įvedus duonos korteles, ir rje (jar ]abjau yra spaudžia- 
kiti maistui reikalingi daik- 0 politiškų teisių mažiau 
tai tapo atsakančiai sutvar- turinti, negu Rusijos žydai, 
kyti. Nuo 19 d. vasario š.m. | v , ~ t. .. .
Amsterdame įvesta tam tik- 1 J lonas!. Galicijoj,, 
ros “maisto kortelės”, išduo- kype legaliai turi pilnas po- 
damos drauge su duonženk- 
liais; šios “maisto kortelės” | 
kožnam asmeniui suteikia 
teisę pirkti kas mėnuo: 12 . L .
kilogramų bulvių, 2 hekto-,egzlstavim^' 
gramu taukų, 5 hekt. žirnių 
arba pupų, 2 kilogramu ry
žių, miežių arba avižinių 
kruopų; stokuojant bulvių, 
jų vieton galima pirkti ry
žių. Tokiu būdu, įvedus

t

(Nuo mūsų korespondento).

Prasidėjus karei, visoje 
Olandijoje kilo didelis suju
dimas ir nerimastis, lyginai 
kaip kitose neutrališkose ša
lyse Europoje. Žmonės sku
binosi prisipirkti daug mais
to; prie valstybės iždų grū
dosi būriai žmonių, reikalau-

Pabaigoje rugpjūčio, 1914 
metais, kįlant karei Europo
je, Olandijos valdžia viešai 
apskelbė, jogei nori liktis 
neutrališka. Tuom pat lai
ku tapo apskelbta mobiliza
cija visoje šalyje apsaugoji
mui savo neutraliteto. O- 

Savo parengimų turėjo: dudraugišku janfbja sumobilizavo savo 
3 ikariumenę, kur kas anks- 

specialiai surengtas dėl L. S. S. namo; nuo^|au^ negU Vokietija.

•>
surengtame koncerte, — kelionės lėšų atly-

rių parengimų, o į 6 pakvietimus atsilakė 
' dalyvauti.

-> v • vakarėliu ir pikniką, koncertą, kuris buvoarba nušovimu.
Aficieras buvo meilesnis įgulai,, . ne] koncerto pelno liko $72.60; aukų surinkta

• k T • į • laike to koncerto $54 26. Viso pasiųsta L.prievarta paliuosuoti.
Su reikalu, įėjęs vergų kambarin, iš

iiaiKe lo Koncertu v i&u
'S. S. namo fondui $126.44.

Dainas choras išsimokino sekančias: 1.
• j • savo se-jMūsų rytojus, 2. Sveiki gyvi draugai, 3) In-

šerį tarpe vergių.
Visą kelionę vergai nuliūdę, nors jiems na 

užginta liūdėt, ašarot, jūrių liga sirgti. Su- k: *
raminimą, gydymą suteikia žiauraus pri
žiūrėtojo kančiukas.

Daugumas žiūrėjo į mažas saleles A- 
merikos pakraščiuose. Jie žinojo, kad ten 
liuosi linksminas jų valdonai.

Mudu su Šulcu, ant žūt-būt, nutarėme 
pergalėti kapitoną, prikalbinus jūrininkus. 
Pastarieji nesipriešino, prijautė,vienok kelt

ternacionalą, 4. Daina, 5. Laidotuvių dai- 
Kitas dainas dainuoja seniau išsimo

kintas. Moterų choras mokinosi 3 dainas,

■ nigus į auksą ar sidabrą; vi- 
. Ūmu sos taupomosios kasos ūmai 

laiku buvo visi Olandijos jū- ištuštėjo. Pirkliai, pasinau- 
rių pakraščiai ir sausžemio dodami žmonių sujudimu, ė- 
siena apstatyti kareiviškąja mė greitai kelti kainas ant 
sargyba; nors Olandija su-'visų reikalingų daiktų; dau- 
vis maža valstybėlė, tečiaus' gelis suvis nenorėjo popie- 
jos siena ir jūrių pakraš-1 rinių pinigų imti, o jei im- 
Čiai gana išsivingiavę, todėljdavo, tai tik numažindavo 
reikalauja nemažai žmonių jų vertę. Bet sujudimo lai-

litiškas teises, bet ekonomi- 
n.nės bei kultūrinės teisės vi

siškai nesuteikiamos. Už
tai jie ten ir kovoja už savo

■i

f

vyrų—2, kvartetas, duetas ir solo—po 2. vien tik parubežiniai sargy- kas neilgai tęsėsi, kadangi
Reguliarių repeticijų iki šiol buvo 31; nepa
prastų moterų ir vyrų chorų — 17; kvarte
tams, duetams ir solistams buvo duodamos 
privatiškos lekcijos.

Naujų narių prie choro prisirašė 6 
Finansų apyskaita:
Narinių mokesčių įplaukė $22.10; už

ant kapitono^ nedrįso, bijodami die- dainavimą gauta $8.50; nuo seniau buvo
viškos bausmės laužyt prisiegą, duotą ka
pitonui.

Šulcas, kaipo aficieras, sugalvojo gerą

kasoj $143.41. Viso labo $174.01.
Išmokėta: mokytojui — $51.00; randa

bai. Į trejatą paskutinių j Otandijos valdžia ir čia pa
metu buvo keli šimtai tūks- sirodė gana populiariška ir 
tančių sumobilizuota, pertai subrendusi atlikimui savo 
valstybės išlaidos baisiai pa- uždavinių. . Tuojaus išleista 
didėjo: netik užlaikymas tam tikri įstatymai, 
pačios kariumenės brangiai davė teisę 
atsieina, bet ir pašalpa, iš- boms, reikalui prisiėjus, pa
duodama pasilikusiųjų ka- imti maistą savo priežiūron 
reivių šeimynoms reikalau-^r daboti, idant visi valgo- 
ja daug pinigų. Tiktai, pa-,miejĮ daiktai būtų parduo-

kurie
miestų valdy-

cistai inožn =n ainUni. vo.-m. už s.vetain? — $18.00j paaukuota “Laisvės”isidėkavojant geram sutvar-'darni žmonėms normališko- 
■ pieną. Slaptai įnese dezę su ginklais veigų pOpįeros fondui $10.00; smulkių išlaidų — 1 • • - ,v 1 • * • — — ’----- — ^4.^4...

kambarin. Davė informacijas kas daryti; 
duris paliko atdaras, kad ant riksmo, apsi
ginklavę skubintųsi pagelbon. Širdys visų 
lygiai tvaksėjo.

1 Amerikos žydų kongresas 
Washingtone, tai yra balsas 
Sionizmo, kurie stengsis pri
siartinus pageidaujamui 
momentui užginti ir priro
dyti, kad tai negali būti jų 

kortų sistemą, miestų valdy- viešpatystė Palestina. Ši- 
boms lengva kontroliuot tei-^ai kongresas bus balsu viso 
singą maisto padalinimą, pasaulio žydų. Bet, nelai- 
drauge nedaleidžiant turtin- mė. Kaip kitose tautose y- 
gesniems perdaug supirkti ra visokių vidurinių dalykų, 

kurie neleidžia visiems tau
tiečiams vienaip veikt, prie 
vieno ir to paties dalyko vie
nais keliais eiti, taip ir -pas 
žydus yra. Už Palestiną kį- 
la gana smarkus ginčai tar
pe dviejų Sionistų frakcijų: 
viena po vadovyste Israelio 
Zangwillo,garsaus anglų ra- 
šėjo, kuris nurodo pagal jo

singą

kymui, ir, neatsižvelgiant j mis kainomis. Tokie jstaty- prisikrauti sau maisto.
taip dideles kariumenės iš-,mai tuom laiku pasirodė di-' Kad padengus taip didžias 
laidas, šalies ekonomiškas 
gyvenimas mažai tenukentė-

Narinių mokesčių sumokėta $156.55 ;už (j0< Kariumenė panaudoja-
L ma netik parubežių ir tvir-

Įnuo parengimų — $615.11; aukų narių su- tovių apSaugai, bet ir prie-

$8.25. Viso labo išleista $87.25.
Kasoj lieka $86.76.

Abelna 5 metų finansinė apyskaita:

Apie 11 valandą nakties, pasigirdo keli dainavįnia nuo draugysčių gauta $110.65;* 
šūviai, riksmas. I
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■ 5aP.!tO_n.8!’ papl,Uk!S k^ais’As‘fcln± dėta $24 50. Viso labo įplaukė $906.81. žiūrai belaisvių stovyklose, 
Nohnitroo ičdiiAti ionVvmA ir Vnnifnnns nn«i » Išleista: Mokytojui išmokėta $442.50; kame esama nemažai apgy- 

svetainę—$111.65; įvairių išlaidų — vendinta belgų ir vokiečių, 
$22090. paaukllota įvajriems tikslams —'pabėgusių kareivių; taip- 
$35.00. Viso išmokėta $820.05. Ižde heka ■naf kareiviai randami vi^nqp 
$86.76. Choro rakandai verti $75 20. muitinėse, idant nedaleisti 

Dainų per penkis metus išmokta 39; s]aptą gabenimą maisto Vo- 
moterų choras išmoko 11; vyrų choras — 6. kietijon. Olandijos valdžia 
Reguliarių repeticijų buvo 236, nepaprastų nuo paį pradžios karės drą-

finknmaią būrinio liencnną nlatinnri viąn ^a^Uje^ijU H- Dainininkų pri- sjaj gyng saVO teises sulyg CAA-
tinkamais budais, 1 epsnos platinosi visu sirasė igO, išstojo — 132. Dabar choras tu- neutrališkumo įstatu ir ašt- ba panaudoti gyvulių paša- 
smarkumu. Kitokio issigelbejimo neliko,! : dainininku 48 įvairiuose narenrimuose n.e“traiisKumo jsiarų ir asi i Hnnrri invnkain anleist laiva Tuoiaus prikrautos rei-i nni A įvairiuose parengimuose rial protestuodavo, ------ r111 1 rinnnm mvn.kaip apleist laivą. įuojaus prikrautos i ei jaiyVavo 93 kartus, j 26 pakvietimus atsi- tik katra knhnoni rimktu vnltva nncilpidn nnt iiirni I i - i . ,. £ . .. . .

jo prisakymus. Šulcas gulėjo retežiuose. "WT 1 • • V 1 i • • 1 • 1 • 1 •
juto stipriose vergų rankose. Ištikima įgu
la suraišiota. Už pusės valandos Jola plau
kė pasisukus kitu keliu, — link Suvienytų 
Valstijų. Vergai ir vergės jautėsi links
mais.

• Po laimingos pergalės, trumpo plauki
mo, užsidegė laivas. Nors gesinta visokiais

$35.00.
$86.76. Choro rakandai verti $75 20. muitinėse, idant nedaleisti

' valstybės išlaidas, kurias 
dabartinė karė suteikė O- 
landijaijos valdžia net 3 
kartus turėjo užimti viduri
nę paskolą; visi gyventojai, 
matydami, kad viskas val
džios taip pavyzdingai ir to
bulai vedama, mielai skolino

džiai naudingi ir žmonės pa
mažu vėl aprimo ir visas 
gyvenimas ėjo normališko- 
mis vėžėmis. Taip-pat mie
stų valdybos nuskirstė kai
nas ant visų valgomųjų 
daiktų; pirkliai, pasiryžusie- 
ji brangiau imti už savo pre------------------ , -r----- --------- , , .... . .
kės, negu miesto valdyba lei- savo sutaupytus skatikus,to-^skajthavuną daug geres- 
džia, buvo nubausti. Minė- dėl visos 3 paskolos pilnai vietas žydų apsigyvem-
ti įstatymai veikia iki šiai atsiekė savo tikslo. Apart neSu 1P_a,estina; ?ang-
dienai. Visus javus ir mil- šių 3 paskolų, valdžia užėmė ^]1lo pasėkėjai agituoja uz 
tus Olandijos valdžia turi 2 paskolas savoj (olandiš-|ugand3. B/^sh East ATn- 
savo priežiūroj. Javai už-,koj) Indijoj; pagalios tapo,ca’. P°. globa Anglijos, arba 
drausta gabenti užsienin ar- apkrauti mokesčais visi tie;uz.'.ratl Amerikos Texas vai- 

asmenįs, firmos ir garlaivių i8^1 J J- Sjos vietos daug pa- 
bendrovės, ką daug turėjo ranhesnės, negu Palestina.

Įtekmingieji Amerikos žy-

dienai. Visus javus ir mil- šių 3 paskolų, valdžia užėmė

jeigu rui. Trūkstant duonai javų,-j------------- ----
tapo įkurta tam tikra įstai- pelno iš dabartinės karės.

f___  ____21?___________ lt’______ 1_____ Z. I AT_____ ______ v?______ ____
: aaiyvavo Vd Kartus, j Zb pakvietimus atsi- tik katra nors iš kariauian- tapo Įkurta tam tikra istai- peino is uaoarunes Kares. lamingieji Amerikos zy-
kahngų daiktų valtys pasileido ant jūrių. sakė< Pakvietimų gauta 119. Sekanti dai- aiu pusiu kėsinosi ant jos ga, vadinama, “javų konto-1 Nuo įsiveržimo vokiečių dai, kaipo: Rabbi Stephen, 
Kapitonui su jam ištikima įgula duota vai- . nininkai nuo pat susitvėrimo choro dainuo-Neutraliteto. Daug nesma- ra”; ja veda ir tvarko pati Belgijon, daugybė belgų pa- S. Wise iš New Yorko ir 
tis, bet jie nepneme, pasiliko ant laivo, gel- ja p0 §jaj dienai: Marijona Vaicekaus- gUmo prisiėjo nukentėti, lai- valdžia. “Javų kontoros” bėgo Olandijon; kiek jų da- Hugo Pam, teisėjas apelia- 

e apn kėliu dienu knvn<= vilni kiūt§’ T gabi suPranos> Čiuberkis, vie- kantis pilnai neutrališ’kai; priedermė — nupirkti iš A- bar randasi tenais, tikim ži- cijų teismo Illinois, žiūri ir
. io Kenų aienų sunkios kovos su vimi-^as geriausių tenorų, kuris tris metus bu-’Anglija ir jos talkininkai merikos ar iš kitur javų ar- nių nėra, bet spėjama, jogei laukia ant dienų, kuomet se

rijų teismo Illinois, žiūri ir

mis, prisigriebėm šiuos pakraščius. Gy
ventojų šioj apielinkėj nesimatė. Šioj vietoj 
visi išgyvenome kelias savaites. Vėliau pra
dėjo skirstytis kas sau.

Pirmiausia iškėlėme vestuves Šulcui su 
Akulina, vėliaus keliems vergams su vergė
mis. Jie jau nebuvo vergais, tuomi labai 
džiaugėsi.

Toji stubelė, ką užgyvenome, yra Šulco 
su Akulina pastatyta. Jiedu kelis mėnesius 
pagyvenę, grįžo į Lietuvą — Palangą. Aš, 
vienas likęs, gyvenau kelis metus be jokių 

< kaimynų, draugų.
Po kelių metų apielinkė likosi tankiau 

apgyventa ūkininkais ir žvejais.
Po Šulcui pirmais gyventojais Astori- 

jos buvo nežymus du jauni rusai,vyriškis su 
moteria, revoliucijonieriai, gaudomi šnipų. 
Neilgai gyveno.

Senelis, papasakojęs apsišluostė pra
kaitą nuo kaktos. Męs atsisveikinom, iš
reikšdami jam didelę pagarbą.

Už kelių dienų apleidom Astoriją, tikė
dami dar kada atlankyti tą romantišką 
vietą.

vo sekretorium ir V. Januška.

L. EREMINAS, Aido choro vadovas.

(Pabaiga).

“Aido” Choro Istorija
Iš 5 metų gyvavimo

(Pabaiga).
Iš veikimo 1917 metų.

Šiais metais chore jokių permainų nebu
vo, neskaitant to, kad keli darbininkai ap
leido chorą. Choras atkreipė nepaprastą 
atydą į penkiij metų sukaktuvių rengiamą 
koncertą. Mokinasi mišrus, moterų ir vyrų 
chorai,taipgi mokinasi iš gabesnių daininin
kų susidarę kvartetai, duetai ir solistai. 
Juokina L. Ereminas.

v Šiais metais choras dalyvavo sekan
čiuose parengimuose: L. S. S. 19 kuopos ke
turiuose parengimuose, — perstyme veika
lų “Patamsio Galybė ir “žmogžudžiai” ir 
dvejose prakalbose; atlyginimo gavo $8.00;

no ji, užmirštoji Palestina, 
bus vėl žydų tėvyne.

ba miltų papildymui narni- jų esama apie 1,000,000; vi- 
nio nedatekliaus, ir prižiūrė- su beveik padėjimas buvo 
ti, idant visa tai būtų tei- gana apgailėtinas, bet olan-l šalip savo privatiškų gin- 
singai paskirstoma. Nuo 5 dai visur juos labai maloniai čų, kur būtų tinkamesnė tė- 
vasario, 1917 metų įvesta vi- sutiko ir stengėsi savo ne- viškei vieta, visi sionistai 
soj Olandijoj duonos korte- laimingiemsiems kaimy-'rina išvien, kad per Ameri- 
lės; stokuojant kviečių, leis- nams pagelbėti, suteikiant kos tarpininkystę, būtų pa- 
ta į kvietinę duoną įmaišy- jiems pašalpą, arba suran- 
ti bulvinių miltų. Ruginė ir dant atsakantį darbą, o gei- 
kvietinė duona parduodama džiantiems, leisdavo iške- 

___ _ ___ suvis pigiai, kad net keptu- liauti kitur; daug tokių pa
lei stokos žaliosios medegos. v^ms kartais neapsimoka jų bėgėlių persikėlė Francijon 
Visos kariaujančios šalys darbas ir išlaidos; bet ke- ir dirba ammunicijos fabri- 
stengėsi kuodaugiausia nu-Į 
sipirkti maisto produktų iš( 
Olandijos; čia vėla kilo ne
susipratimai: Anglija reika
lavo parduoti vien tik jai vi
sa svietą, sūrius ir žuvis,kas 
daugiausia buvo gabenama 
Vokietijon, kadangi vokie
čiai visa tai daug geriau ap
mokėdavo, negu anglai. Iš

reikalavo sustabdyti maisto 
gabenimą Vokietijon; net 
pargabenimas daugelio rei
kalingų daiktų iš savo kolio- 
nijų (Olandiškos Indijos) 
kaip antai: tabako, kavos, 
arbatos esama Anglijos la
bai trukdoma, o dažnai ir 
suvis sustabdoma. Iš tos 
priežasties kartais daugybė 
fabrikų suvis sustodavo dė-

Aido choro pakraipa.
Kadangi Aido chorą suorganizavo so

cialistai ir jų pritarėjai ir į jį visuomet 
spietėsi darbininkai ir kadangi mokyto-1 
jas L. Ereminas yra principialis sočia-1

keltas žydų miližiniškas bal
sas taikos konferencijoj,kad 
būtū žydų tauta pripažinta 
ir suteiktos pilnos pilietys- 
tės teisės visame pasaulyj.

Apsivils žydai, ar ne, tai 
didelis klausimas. Europi-- 
nės karės obalsis, apdūmi- 
mui savo pavaldiniams akių,

ipyklų išlaidas padengia pati kuose. Iš šito aprašymo 
valdžia ir vietinė miesto val-.matyti, kiek vargo prisiėjo 

perkentėti Olandijos liau
džiai, bet, pasidėkavojant a pa|juosavimas pa- 
pavyzdmgam sahes sutvar- I L . , A m . . .į - - . .. vergtųjų tautų. Taip ir lau-
varžymus pasisekė pergalė-y*sos Pavergtosios tau- 
ti. , ‘ '

dyba.
Nuo viduržiemio atjaučia- 

ma stoka akmeninių anglių. . . .
Norint Olandijoj ir randasi kymu1’ vlsas khutls lr su‘ 
anglių kasyklos, bet ten ran
dama anglies nedaugiausia, 
todėl toli gražu negali už
tekti jų visai valstybei; lai-

jas iu. rneminasya pnncipiaiis pusgs> Vokietija tvir- kui bėgant, vis mažiau ir
listas, tai aišku, kad ir choras visą lai- tai reikalavo minėtų maisto mažiau gaunama angliij iš I t 111 t z J ai |rx a a va Ir i /i Ir n n I n Ir za I 11 Z"\ WA C* _ - — _ _ _ 4

ŽYDAI.
(Tąsa nuo 2-rn pusi.)

ką buvo darbininkiškas. Ir pakol jį rems c]aĮkĮU 
pažangioji darbininkų jaunuomenė ir vado-’ 
vaus L. Ereminas, patol jo pakraipa nesi- 
mainys.

Reikia pažymėti, kad per visą laiką 
choras tarpe savęs sugyveno labai gerai,ne-1 
buvo jokių susikiitimų, polemikų, susiiin- vedamos ilgos, begalinės de-'gauna 25 nuošimčiais ma-' Pales
kimuose saitai svarstydavo savo reikalus ir b kariauiančiomis žirni to ano-liu dmimimn ku-1 . • •• J •tmitininkni su klerikalais net navvdėdavo y - . Kai zujančiomis ziau to anglių daugumo, ku- d Rusijos, Rumunijos, tautininkai su kleijkalais net pavedėdavo pusemls La^e sn, derybų no jos reikalauja. Gazas ir G-iliciios ir Turkiios žvdai 
tokios tvarkos, luh tautininkai mėgdavo kifii b pertrūkio tor-'elektra žvmiai nabranennta '',allc,J0S . ,. 'rs ZJOdl našionti kaino snalvuotus tainei stpneda-•V0 , CiaL, Py11111?10 lor i?*elJ.tia z5nnai pabranginta. gVVena visai skirtingose ap-pasiepti, kaipo spaivuctus, taipgi stengda pejavo Olandijos laivus, o Pačiame Amsterdame gat-. ifnkvhesp npmi in broliai 4- ^7/ 
VOSl pasigauti Aldo choio gabesnius dai- Ppnp]inni nuolatos lakioio voq naktimis tik niiRinii nn. I .. . ’ g v Į c

Rusijos žydams uždrausta

grąsindama nebe- Vokietijos, o iš Anglijos su-Į 
duoti olandams anglių, gele-'vis nebegaunama po apskel- 
žies, laivams mašinų, žodžiu (bimui pojurinės karės. Dė- 
viso to, be ko Olandija ne- lei stokos anglių, viskas la- kyįimtai' tūkstančių ' Rusi-I 

(galėjo apsieiti. Pasekmė šių bai taupoma. Visi fabrikai " ‘ ...................
i visų nesusipratimų — buvo ir abelnai pramonės įstaigos į p Nik *šfm tas tūkstančių taip i

tos, kartu ir žydų tauta, pa- 
’ siliuosavimo. Bet, obalsis 
pasiliks obalsiu, o savo tei
ses turi spėka iškovot ir ne
tik žydai apsiriks, bet ir vi-

j

Dvylika milionų žydų yra sos kitos tautos. Negalime 
išsisklaidžiusių ant žemės tikėti, kad ponas užleistų 
kamuolio, šeši milionai,pen-.mužikui savo kėdę.

. I Paulius.
joj; trįs milionai Amerikoj

... ...... . . . 2 cepelinai nuolatos lakiojo vės naktimis tik pusiau ap-nimnkus ir dainininkes } savo chorus ir net skersai ir išil ; per olandu §vieHamos - 'menkoj,
dabar tas pats atsikartoja, bet Aido choras 
į tai neatkreipė .jokios atydos ir varė savo 
darbą pirmyn, - platino ir auklėjo dainą.1 įTeti'jor naudai nepakreipė. 
Reikia tikėtis, kad Aido choras ir tohaus Nepaisant j visas šias sun. 
veiks pasekmingai. L , . , ,, . .

Aido choro valdyba: Pirmininkas V. kenybes lr štamus, visgi

Lietuvi&ka. tikra, 
na. pagerinta. 
Lietuv. raidėms. 15.00 
Gotiškoms raid. >3.50 

■J Gaunama tiktai pas:
M. X. MOCKUS, 

P. O. Box 64, 
Detroit, Mich.

. • .A -T AT ’ • 1 V • J * • 1\ T • I !visiškai politiškos ir civilės Brooklyn LABOR LYCEUM
nenugązdmo ir derybų Vo-.suvis nebezibinami. Miestų teisgs 0 ir ekonominiai: darbininku įstaiga.

tramvajų važinėjimas zy- 'spaudaami. Apart to, jiems1 Sa!ė, dėl b.hu, Koncertu, b^- 
miai sumažintas. Paskuti-;npipjdrrilnmnip Rnaiinc kietw» Vestuvių, Susirinkimų ir tt. 
»» “k" tll'IZ-l "- n3-

I KAINOS PRIEINAMOS.Januška, pirm, pagelb. J. Mačys, Prot. sekn Olandija sugebėjo liktis ne- so, kad padauginus iškasimą stina užimti jokią valdišką’
V. čemauskas, Fin. sekr. E. Bugailiškaitė^ utrališka pilnoje šio žodžio anglių savose kasyklose; vietą. Žydelkaitės, norin- 949—959 Willoughby Ave.
Iždininkas S. Pavalkis. - [prasmėje. ► ! tam tikslui atgabenta dau-čios mokintis augštesnėse Tei. 3842 stagg.

m
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Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga
DAYTONO SOCIALISTŲ . 
LAIMĖJIMAS.

Tas, kas atsitiko Dayton, 
Ohio, 14 d. rugpjūčio yra be
galo svarbu visai Amerikos 
šaliai.

i Tą dieną Day tone įvyko 
! “primary” rinkimai, kuriuo
se socialistai nušlavė demo- 

. kratų ir republikonų įtekmę. 
iDaytono žmonės dideliausia 
balsų dauguma parėmė so- 

.cialistų kandidatus, nes jie 
(buvo priešingi karei ir sto- 
jvėjo už taiką. Gi demokra
tai ir vadinamieji beparty- 
viai, kurie stojo už karę ta
po visiškai sumušti.

I Tie miestavi rinkimai aiš
kiai parodė, kaip plačiosios 
'žmonių minios žiūri į Wil- 
sono administraciją — į de
mokratų partiją, kuri visų- 
pirmiausia turi imti atsako
mybę už dabartinę karę.

Drg. Barringer, socialis
tas, gavo 11,017 balsų. Gi

yra nedaryt pelnų kokio nors pri
vatinio akmens arba asmenų nau
dai, o tarnaut visuomenei. Lei
džia. “Naujienas” 815 žmonių ir 
organizacijų. Tai, vadinasi, nei pa
gal savo tikslų nei pagal leidimo 
būdų. “Naujienos” nėra privati
nis laikraštis”.

APIE “TAUTOS IŠDAVI
KĄ” KUN. VISKANTĄ.

“tamsios pajiegos”

1 d. rugsėjo Minneapoly, 
Minn , įvyks Amerikos liau- ' 

r

____  nustato bėti, ir gelbėti tuo j aus.. Jų 2,000 DELEGATŲ LAU 
tuos santikius, o patsai gy- gelbėjimo klausimas turi bū- KIAMA MINNEAPOLY.
venimas ir normalė sriovių ti šiandien mums pirmuti- 
kova Mokami keno nors a- nis. Tam reikalinga pini- 
gentai vargiai galėtų pa- gai.
'kreipt bent kurios sriovės 
politiką į naują, jiems tinka
mą, vagą,nes, galų gale, par-
itijų bei sriovių principus ir

Legal Aid Society randasi ^es tarybos atstovų suva- . 17TT T Q Q Qq_I ... J _ V.po kontrole.VII L. S. S. Są- ^iavimas. Tame suvažiavime 
jungos n* pinigai suaukauti ofstovauiama virš 400 į tą fondą bus sunaudoti,bus atstovaujama virs 4W

# LI I U Utį ALIUVIU IJJL MUD 11 J mvim

_Klerikalų padangose Pu" taktiką nustato ne pavieniai vien tik šelpimui politiškų oi gamzacijų. 
sėtinas triukšmas. Tos Par “ I asmens.bet partijos bei srio- kankinių. Legal Aid Society 1------ --------------- r—

I y . ... , 1T_ — /y*' • *1 • viu minios, atstovaujančios pirm. K. J. Benis, sekr. dr. delegatų. Suvažiavimas tę-
[Šveicarijoj, paskelbę oficiali ;o reikalus .Adomaitis. Drg. Pietaris!sis savait , &

Ištikrųju, jeigu jau vadint(rastą, kuriame metama a-j -......................... 1 -— —1—
r. 1, tai.nafema ant tūlo mums nepa- jkad' ;įno“Rusijos

kodėl “Moterų Balsas” ne zistamo kunigo A. Viskanto.•

sėtinas triukšmas.* Tos par asmens.bet partijos bei srio- kankinių. Legal Aid Society Laukiama pribūnant 2,000

“Naujienas” privatiniu

privatinis? Juk Progre
syviam Moterų Susivienyji- 
me yra ir socialisčių ir ne, 
taip kaip ir “Naujienose”. 
Skirtumas tik 1 
“Naujienų” bendrovė dides
nė, o M. P. S. turi mažai na
rių.

Tūli asmens net “L.” va
dina privatiniu laikraščiu, 
nors ją leidžia patįs vieni 
partijos nariai — 140 asme
nų. Jie biznio nedaro. Ki
tur dirbdami daryti daug di
desnį biznį? “Laisvę” myli! 
dauguma sąjungiečių. “Lai
svė smarkiai agituoja už L

: Adomaitis. Drg. Pietaris (sįs savajtę laiko.
“Vienybei” išrodo keista, ižd .Pinigus malonėkite( Bijomasi tik valdžia 

> lietuviu siųsti izd. Pietario vardui r ’ .
, . , ....................... .seimas, o mums tai išrodo “Legal Aid Society, 17 Mur-™8’*1™^ suvąziavi-

To^ kunigo kaltintojais pasi- v-sai norm.ajiu - ----- - ------
rašo pp. Tautenas (gal Tu- gyvenimo liogika
menas.), 01sevskis, A. Ste-’padiktavo skirties nuo juo- 
ponaitis, V. Bartuska ir J. j tosios partijos, nuo klerika-

ray St., Wilkes Barre, Pa. j mo. Mat, prie Amerikos 
“Legal Aid Society” pirm.! Liaudies Tarybų priklauso

K. J. Benis jau apie 2 milionu narių.
-V U4 J A Vz JL1 O • m* * • * * I | J CVJL UJLJVjOj Jltlv iYlvl AAXCA ■ — —• ",irr ” ’n

tas , kadUa_rys- Tie_YJs.1 vyrai Prl" lų partijos, jeigu už tą atsi- MARŠRUTAI PRAKALBU 
ove didės- Pazmo kun. Viskantą. skyrimą stojo net tokie be- Trpp p CRTCAIčIO 
mažai na- “Sunkiai nusidėjusiu mūsų tau- spalviai ir beprincipialiai K'jr’ 1 ’ c u‘

tai ir nusprendė j j patraukti 
tuvių tieson.

Atsižvelgiant vienok j nepapras
tai s va r" 
moralius ir materialiu^ 
tai padarytus nuostolius pranešti 
Lietuvių organizacijoms, < 
joms ir žymesniems asmenim^ 
davikiškus kun. . 
bus”.

J,c-i žmonės, kaip Leonas ir ši-, 
lingas.

rbių mūsų tautai valandų, į j pgj «tarnsju pajiegu”, dėl 
s ir materialius musu tau- v ‘ 1 J z ’..... r.j šnipų ir agentų nėra kas 

d’augj-L]aug šnekėti. Visi sutinka- 
iivnm a^iiivnim'l IS- I -> , , « . . . .

a. viskonto dar-' me, kad tai bjaurus padarai,
tai visuomenės šašai, bet dė- 

Teismas, turbūt, įvyks po lei jų nereikia kaltint pačios 
karės, bet kaip teisingai pa- visuomenes ir jos atžalų — 
stebi “Darbininkas”, viršui Partijų; nereikia taip ze-

laCčtuer pranešu, uv.unat. j“. ____ ' , i« <3 i., „s c™ p' suminėti kaltintojai, nelauk-! ™al statyt visuomenę ir mis-įsikūrė liaudies taryba (peo- 1° demokratiškas oponentas S. S ir uz Soc. Party Be .........................................
Die’s council) Jos ištekime Savo vos 3’383 ba,sus; vad1’ vlso to’ Laisve vedama.
dalvvavo virš’ 100 delegatu namasai “Piliečių Komiteto” kairioj tarptautinėj dvasioj.' 

m ‘ S atstovas gavo 7,314 balsų. O vienok ir “Laisvei“ kaipatstovas gavo 7,314 balsų.
Ohio kongresmanai ir se

natoriai labai tuomi susirū
pinę. Jie mato, kad ne vien

atstovaujančių 54 organiza
cijas. Buvo gana daug ir pa
šalinių žmonių.

Waterbury Republican ip>aytono, bet ir wisos Ohio 
praneša, kad kun. X.^Moc- iValstijoS žmonės nenori ka- 

,rės. Štai kodėl socialistai 
gavo tokią daugybę balsų. 
Visi tie, kurie priešingi ka
rei ir konscripcijai, balsavo 
už socialistus.

Kapitalistų valdonams 
“Dayton Daily News” jau 
reikalauja, kad visos parti
jos susijungtų prieš socialis
tus ir pamokintų juos “pat
riotizmo”.

Palaukite, ateis rudens 
į rinkimai. Pažiūrėsime, kas

kaus byla dar bus perkrati-'r^ 
nėjama Waterbury. Advo
katas Th. Schroeder parūpi
no prokurorui gausios me
džiagos apie bedievybę. 
Skundėjai, matomai, norėtų 
tą bylą užglostyti, bet kun. 
Mockaus advokatas yra 
smarkus vyras ir nori “pro- 
voties” iki galo.

Visuomet gerai painfor
muotas New Yorko “Tribu-
ne” korespondentas praneša tada bus visoj Amerikoj.
iš Londono: “kiekvienoj ka
riaujančių šalių socialistų 
spėka auga, kaip ant mielių. 
Šiandien jie kur tai kas stip
resni, negu rugpjūčio 1914 
metų. Jie veda agitaciją už 
taiką”.

Gerai parašė tas kapita
listiškas plunksnabraižis. So
cialistų įtekmė auga, nepai
sant tų mirtinų klaidų, ko
kias papildė socialpatriotai.

“LAISVĖ” POPULIA- 
RIŠKIAUSIAS LAIK

RAŠTIS.
1 Rugp. 25 d. drg. P. Gri
gaitis, “Naujienų” redakto
rius, lankysis rytinėse vals
tijose su prakalbomis. Kal
bės temoje “Darbininkų 
klesos uždaviniai”. Arba 
skaitys referatą (vieną iš 
dviejų) temoje “Imperializ
mas ar Socializmas?”

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

25 d. rugpjūčio kalbės 
Brooklyn, N. Y.

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

Conn.
29 d. rugp.—Boston, Mass.
30 d. rugp. — Montello, 

Mass.
1 d. rugsėjo — Rochester,

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

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

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

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

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

lyt, kad ve—ją gali nusives
ti paskui save “tamsios pa
jiegos”. Lietuvių visuome
nė, savo čielumoje, nestovi 
taip žemai.

. darni, ką pasakys bešalis tei- 
ismas, jau a priori meta pra
keikimą ant to kunigo var
do.

Ištikrųju,pas mus jau per
daug įsivyravo sentimentas

Jeigu jau “Laisvė” priva- smerkti, moraliai žudyti vi- 
tiška, tai tūkstantį kartų suomenės veikėjus, net neiš- 
privatiškesni kiti New Yor- ‘tyrus jų bylos. * Tasai pats 
ko socialistų laikraščiai —[“Darbininkas”, kuris šiame 
padėkim New York Call,'atsitikime pasirodo korek- 
Volkszeitung, vengrų Elore, tišku ir atsargiu, elgiasi sta- 
Novy Mir ir t. t., nes visi tie čiai nežmoniškai, kuomet tik 
laikraščiai leidžiami bendro- užeina kalba apie kitų srio
vių ir prie tūlų iš tų bendro- vių visuomenės veikėjus, y- 
vių (padėkim The Call) gali pač socialistus. Tuomet ji- .
prigulėti visokios draugijos, sai, net informacijų nereika-!*?117111, . au. tekūne musų 
visokios kuopos ir šiaip jau lauja, darydamas krimina- 
ne socialistai. Ir niekam ir(lius įtarimus! Tuomet jam 
j galvą neateina daryti prie-1 žmogaus garbė, žmogaus ge- 
kaištai dėl privatiškumo — 
dar dėkavoja tiem, kurie ke
lia vardą socialistų spaudos.

O pas mus lietuvius, Et... 
pikta ir kalbėti.

kada prikišama “privatišku- 
mas”.

Kartą senis latvių “Strah- 
dneeko” redaktorius drg. 
Rosin, dar prieš išvažiuo
siant j Rusiją, išreiškė ke
lias įdomias nuomones apie

“Laisvė” persispausdino 
iš “Tėvynės” straipsnį, ku
riame p. K. šliupas kalbėjo 
apie Anglijos agentus, vei
kiančius lietuvių tarpe.
I Iš tos priežasties “Ameri
kos Lietuvis” sako:

“Nesmagu, kad tokiame bjau
riame intarime “Laisvė” tuoj pa
siskubino intraukti vardų vieno iš .laikraščių organizacijas, 
labiausiai pasišventusio mūsų vei
kėjų. Perdaug jau pas mus dažnai 
užsitarnavusių veikėjų garbė ter
šiama”. Į
Kame čia dalykas? “Lai-j

Jsvė” juk niekeno ir niekame
”, Męs patįs, šiuomi

Rusijos kazokų atstovybė 
prašo p. Kerenskio, kad rin
kimai į Rusijos valstybės į- 
steigiamąjį seimą būtų ati-1 neįtarė. Męs patįs, šiuomi 
dėti iki sausio menesio se-1 tarpu, neturime jokių davi- 
kančių metų. Ligišiol buvo nių, kad ką nors kaltinus. Gi 
sakyta, kad tie rinkimai dėl p. A. Rimkos ir tų mis- 
įvyks sekantį mėnesį. Iteriškų 12 šimtų — ne*“Lai-

Žiūrėsime, ką atsakys p.'svė” užvedė tas šnekas, o 
Kerenskis, kurio galybė žy-1 “Lietuva”. Męs juk aiškiai 
mioj dalyj priguli nuo kazo- pasakėme, kad neturime pa
kų paramos. Pažiūrėsime,'mato mesti šešėlį ant p.Rim- 
ant kiek “sukazokėjo dabar- kos. Męs nuo savęs absoliu
tinė Rusijos valdžia. čiai jokių užmetimų neda-

Męs, išvien su tarptautine rėm.
Rusijos demokratija, mano-1 Prašome “Amerikos Lie
tine, kad juo greičiau bus su-(tuvio” atitaisyti skriaudą, 
šauktas įsteigiamasai Rusi-(kurią padarė “Laisvei” tuo 
jos seimas, tuo bus sveikiau užmetimu.
visai Rusijai. Tiktai įstei- ■ ------------- -
giamasai seimas galės kalbė- AR PRIVATINIAI 
ti deramu autoritetu. Gi 
atidėliojant seimo sušauki-

čiai jokių užmetimų neda-

LAIKRAŠČIAI?
Mūsų gyvenime net ir

PENNSYLVANIJOS
DRAUGŲ IR PROGRE

SYVIŲ ORGANIZACIJŲ 
ATYDAI!

Reakcija, kuri persikėlė iš į 
senos despotiškos carizmo 
šalies į šią “laisvės šalį”,; n . ....
pradeda siausti dideliu žiau-' Su visais pasitarimais link 

maršruto kreipkitės pas:
K. Liutkus, 

se. Pavieniai draugai ir net,Gran(J St.,Brooklyn,N.Y 
nekurios darbininkų organi-

•_ zacijos ar unijos kaltinamos' KODĖL, POPIEŽIUS Iš- 
“šalies išdavystėje”, “kaize-Į SIUNTINĖJO NOTĄ, 

■rio tarnais”, vien tik dėlei: 
kurie ^°’ ^a(^ j°s a^s^sa^° brai-

ras vardas-visiškai neapei
na. Štai kodėl laisviečiai su 
panieka, su pasibjaurėjimu ■ 
žiūri į tuos žmones, ,v. ,. .
veda “Darbininką”, štai ko- * ^zl°ti P° savo draugų krau- 
dėl męs ir dabar netikime, J?’ .de t°. Jas dr}so saky’ ger” garsina tūlo žymaus 
kad gindamas kun. Viskam'*’’ yra suren®' politiško veikėjo išsireiški-
tą, “Darbininko” redakto- ta p® la mą, kodėl popiežius išsiunti-
T eiti O tcil O cl S) I k ii* j •r,i • • j • nėjo /iota, kviesdamas prie
augštais žmoniškumo prin- tokie atsitikimai tai pa-

Berlynas, 17 d. rugpjūčio. 
Laikraštis “Local Anzei-

“Laisvės” redaktorius, iš- 
ivien su D-ru F. Matulaičiu, 
■atsilankė pas jį į namus. Se
nukui redaktoriui perpasako
ta apie mūsų lietuviškus 
“trubelius”. Jisai, daug 
maž, ve ką pasakė:

—Socialistų Partijai nėra 
pelno iš laikraščio leidimo. 
Norint gerai laikraštį pasta
tyt, partijai reikia dar pri
kišt. Tai ypatingai reikia 
pabriežti apie Amerikos so
cialistų laikraščius, iš kur į 
galima laukti ne pelno, bet * 
nuostolių. Ir jeigu prie to
kių aplinkybių : 
bendrovė draugų socialistų 
kuri pasiima ant savo pečių 
sunkią naštą leisti ir užlai
kyti laikraštį, tai iš to gali
ma tik pasidžiaugti, nes jie, 
tuo būdu, pavaduoja partiją. 
Reikia vienat užtikrinti, kad

cipais. Ne, ir čia, veikiau- tvirtina., kaip Bostone socia- 
sia, jam rūpi tik savo parti- listų prieškarines^ demonst- 
jos žmogus.

Tik partijos žmogus, dau
giau nieko!

Atsiliepdama į kun. Vis- 
jkanto incidentą, “Vienybė 
I Lietuvninkų” daro sutrau
ką, kame kaltina tą kunigą.1

racijos, kur beginklės darbi
ninkų moterysjr vaikai bu- 

>vo už plaukų gatvėmis val
kiojami; deportavimas ra
mių streikierių Arizonos 
valstijoj, kur su darbinin
kais buvo žiauriau pasielgta, 

- negu su gyvuliais ir paga- 
“Viskontas pasaliai kenke švei- lios viršbai'bariškas nužudy- 

carijos veikėjų darbui.
2. Melagingai šmeižė 

svetimtaučių spaudoje ir 
gai skūndė (denuciacija).

3. Išduodavo Lietuvos pnrsunm (( 1 i • •
lietuvių veikimo taktikos paslaptis. | polltlSKU Kankinių

To viso pasekmėmis buvo __  1 ’
kad šv. tėvo nuskirta lietuviams Ąttt r Q ’
diena nepasisekė; susimažino lie-* VII L/, o. ^5. KOmeieilClja J- 
tuvių intekmė ant svetimtaučiujuž- steigė tam Speciali fondą 
įtraukus svetimtaučių nepasitikė- ] Aj j Socjety» kurios
jimas ir t. t. . 1 ? .. . . . ..v_ . J . (tikslas bus suteikti jundis-
Tasai pats lai i asbs kai- jr materialę pagelbą tiem

liet ivius *mas vieno geresnių dar- 
netefcdn- bininkų vadų drg. Little.

I Kad nors kiek sutvarkius 
į” šelpi- 

tas»'mą, kurių jau dabar turime,
priešams

susidaro,bedamas apie nesutikimus darbininkų draugam, kurie 
sciahstų, lietuvių tarpe, sako. |šiokiu ar tokiu būdu paklius

mą Rusijoj ištikrųju gali j- per(Jaug keistumų. Tie kei.|leidčiai neiškryptų iš kelio ir
vykti vieno asmens diktatū
ra. Ir dabar jau p. Kerens- 
kis netoli bėgęs nuo diktato- 

~ riaus.

.stumai rėžte rėžia akis ir 
protą. Tūli su tuo apsipran
ta ir prisitaiko prie aplinky
bių, bet dėlei to gyvenimo y- 
dos nepasitaiso.

Štai, kad ir klausimas a- 
pie vadinamus privatinius 

’ t laikraščius. “Naujienos” 
griežtai protestuoja, kad jas

Jersey City, N. J.
Lietuvių Draugijij Sąry

šio konferencija atsibus 25d. 
augusto, vakare. Konferen- ‘ 
cijos sušaukimo pareikalavo ^a* priminiu“’laikraZ 
L. P. Kliubas, todėl visos Są-1 *•..

todėl labai pageidaujama 
partijos kontrolė.—

Tai ve ką pasakė išmintin
gas tarptautinis socialistas. 
Bet pas mus to visko nėra. 
Tūli draugai, kurie iš šir
dies remia “L.”, dar gauna 
vėjo. O apie partijos kont
rolę irgi nieks neužsimena. 
Kartą, kada “Laisvę” parė
mė geru žodžiu L. S. S. IV 
rajonas,tai tūlose vietose ki-ryšio dr-jos dalyvaukite,kad 

apsvarstyti dalyką. ' 
V D. P. Pilka.

čiu:
“Naujienos” nėra privatinis laik

raštis; jos yra vispomenifikas lai^ 
rafitis. Tikslas “Naujienų” leidimo

“Nesusitarimas amerikiečių lie- kalėjiman, gindami darbi- 
tuvių link Lietuvos neprigulmybes - i rpikn]ną 
reikalo; skilimas Rusijon lietuvių n,rl.KU TeiKaiUS.
seimo j dvi dali rodo, kad tarp lie- Legal Aid Society TŪpill- 
tuvių turi veikti kokia tai slapta • ciifpilrfi natarimilS tiems pajięga, kuri nesuleidžia lietuvius bULClKll ĮJdtdl miUb tiems, 
krūvon, nors visi lietuviai reika- kurie šaukiami karei vi jon,i r 
lauja neprigulmingos Lietuvos.
Kas ta slapta paįiega. kaip ji vei- . . . .
kia, męvs nežinome. Todėl turime piaSl pas VISOklUS advoka- 
būti labai atsargus mūsų poiitiš- įus, kurie nieko nepagelbė- 
kuose žygiuose”. i . . . ... . .darni, vien tik pasipelno.
Kad kokie tai valstybių a- Patarimai bus suteikta dy- 

gentai veikia tarpe lietuvių kai. Kreipties reikia “Le- 
apie tai rašyta visųpirmiau-(gal Aid Society”,523 Connell 
šia “Tėvynėje”. Girdėjom, Bldg., Scranton, Pa. 
kad dabar eina tyrinėjimas • 1 t ♦ •

norėdami pasiliuosuoti, krei-

taikos. Tas veikėjas pasa
kęs: “Popiežius gudrus dip
lomatas, — jis išsiuntinėjo 
tą notą todėl, kad išanksto 
žinojo, jog ji bus atmesta a- 
biejų kariaujančių pusių”.

ANTRAS DIDŽIALSIS

PIKNIKAS
RENGIAMAS

L. S. S. I RAJONO SĄJUNGOS NAMO NAUDAI.

Subatoj, 1 Rugsėjo-September, 1917
TERACE G ARDEN, MERIDEN CONN.

LIETUVIAI IR LIETUVAITES:
J šį piknikų kviečiami visi Lietuviai ir Lietuvaitės iš visos Conn, 

valstijos, o ypatingai jaunimas turėtų nepraleisti pro go . Nes vieta yra 
gana graži, su labai puikia svetaine šokiams. Orkestrą griežŠ geriau
sia iš Conn, valstijos. Bus visokių gėrynių ir valgių. Nepamirškit, kad 
pelnas bus skiriamas statymui L. S. Sąjungo- Namo.

Prasidės 1 vai . po pietų ir trauksis iki vėlai nakties.
PASARGA: Iš Meriden reikia imti karų South Meriden, kuris nuveš 

iki parko. Pėstiems einant reikia eiti Hanover St. iki vietos.

I Visos atjaučiančios drau- 
ir, reikia tikėties, kad tyri- gijos ir draugai, kurie per- 
nėtojai iškels tyrinėjimo pa- matote svarbą gyvenamo 
sėkmės aiškumon. momento ir padėjimą, kuria-

Tačiaus pamatiniai santi- me randasi geresni mūsų 
kiai mūsų visuomenėje nuo draugai, skubinkitės su au
to neatsimaiinys, kadangi ne^omis. Nes turime juos gel-

i



I fl ft ti ir pasigirti, bet reikia bis- kurie priklauso prie sociali- 
K IIML \ UI I N||L NI L II IK kutį formališkiau atlikti ir'stų partijos arba L. S. S..IVwllLOl U 11U L11 UlUUU viskas bus gerai. Nors Nepriklausantiems prie so-

šiandien įėjo madon viską'cialistų partijos arba Sąjun-

WATERBURY, CONN. 
“Raudonai vėliavai nėra 

vietos”.
Socialistai buvo parengę

758 ypatos, 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

cenzūruoti, bet liežuvis,kar- gos, šėrų nepardavinės. Va- išvažiavimą, papuošė veži- 
tais, nepaiso nei cenzūros, o dinasi, Lawrenco socialistai mą ir išvažiavo per miestą 
ypač pas moteris. Aš paša- pradeda darytis“biznieriais” Prie vežimo šono buvo Ame-( 

ačiū jos pirmininko vulga- kyšiu, kad draugijų nariai ir reikia tikėtis, kad turės rikos ir raudona vėliava.
privalo išsirinkti tokius pir- gerą pasisekimą, nes čia tu- Policistai Leroy ir Donahue I 
mininkus, kuriems ištikro rime daug savo simpatizato- sulaikė vežimą ir paliepė nu- 
rūpi draugijos gyvavimas, o rių, kurie prisidės prie to plėšti raudoną vėliavą. Ka
ne garbė, ne biznis ir kit- mūsų darbo. da
kas.

KankiniųCICERO, ILL.
(Nuo mūsų korespondento).

Pastabėles.
L. S. S. 138 kp. pradėjo 

žengti pirmyn. Ateinant šal- 
tesniam sezonui nutarė tu
rėti vieną ar du lavinimosi 
vakaru į mėnesį. Pirmiausia 
paskirta diskusuoti “Komu
nistų Manifestas”. Užsiin
teresavus kuopai tokiais 
klausimais, gal laiko nebus 
“protingiemsiems’’ kuopos paregiai jau buvo berengę 
nariams apsirėdžius kunigo šermenis. 13 rugp. turėjo 
ir .mipyškos drnbužims vmk-’ SuSirjnkimą, išrinko naują 
ščioti gatvėmis, pas fotogra-vaidybą i vieta pakrikusios, 
fą ir į maskinį balių. Ant1——•’-* 1—.-----x_
galo gal supras, kad tas yra 
“pergražu”.

♦

Fondo”, tik viena “Rokinė”,Į

riškumui, o narių apsileidi
mui, da neprisideda, bet rei
kia tikėtis, kad prisidės.

*

♦ ♦

L. T. R. “Viesulą” vėl pra
deda suktis. Išsiblaškius dėl 
drafto veiklesniems na
riams, buvo jau visai susto
jus veikti ir nekurie trum-

Ciceros Lietuvių Koopera
cija, kuri organizavosi peę 
du metu, išdrįso atidaryti 
valgomųjų daiktų krautuvę. 
Pasekmės neblogos. Žmo
nės, lankantiejie krautuvę, 
džiaugiasi gauną geresnį 
tavorą ir pigesnėmis kaino
mis, negu privatiškose krau
tuvėse. Ciceros lietuviams 
yra proga dar daugiau lai
mėti,visiems nusipirkus bent 
po vieną šėrą, kooperaciją 
konopolačiausiai ištobulinti. 
Kas norite žinoti kooperaci
jos pamatus, perskaitykite 
jos konstituciją, kurią gau
site krautuvėje. Šėrininkų 
susirinkimai laikomi kas 
pirmą ir trečią panedėlį 
kiekvieno mėnesio P. Pakšto 
svetainėje, 4837 W. 14th St., 
7:30 vai. vakare. Nueikite ir

sutvarkė komitetus ir nuta
rė kuogreičiausiai griebtis 
už darbo.

Pažymėtina, kad į valdy
bą įėjo veik visos merginos. 
Pirmininku M. Daržinskiū- 
tė, pirm, pagelb.—M. Vinkš- 
naitienė: prot. sekr.—E.Lip- 
skaitė, f n. sek. M. Yanuške- 
vičiūtė ir iždininku A. Ba- 
chulis. Visi draugai darbš
tus ir reikia tikėtis, kad taip 

j pasuks ratelį, kad net dul
kės.

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

BINGHAMTONO NAU
JIENOS.

(Nuo mūsų korespondento).

Vietos lietuviai pradeda 
interesuotis farmomis. Jau 
apie 10 lietuvių pasipirko 
farmas Binghamtono apy
gardose. Neseniai nusipir
ko farmą ir drg. S. Bardze- 
vičius. Lietuviškos farmos 
vertos daug-maž kiekviena 
tarpe $2—3,000.

Farmerių gyvenimas ga
na sunkus, bet visgi farme- 
riauti apsimoka. Žinoma, 
bėda, kad trūksta kapitalo. 
Jeigu kapitalo būtų daugiau, 
tuomet galima būtų viską 
daug puikiau įtaisyti.

Abelnai, New Yorko vals
tijoj yra jau gana daug far
merių, štai, apie Poolville, 
netoli Uticos, yra jau net 
diktas lietuviškas kaimelis.

Prieš kokius 3 metus nie-

mūsų darbo. da vežėjas užprotestavo
Kada vieni socialistai už- prieš policijos tokį pasielgi

dės kooperatyvę krautuvę, tuomet pastarieji jam 
tuomet ji nebankrūtis. Mat,’atsakė: “Tu važiuoji 
pirmiau čia kooperatyve Waterburio^ miestą, o 
krautuvė turėjo 700 koštu- ’ 
merių ir tai subankrūtijo. 
Reiškia, nemokėta tvarkyti, 
o antra, buvo daug bosų.

*
* i *

Socialistų parką jau pra
deda ir svetimtaučiai paran- 
davoti dėl savo rengiamų 
piknikų. 22 d. rugpjūčio; 
bus piknikas Arlington Mill 
Co. darbininkų unijos. Uni
ja turi apie 2,000 narių 
jeigu jie visi suvažiuos, 
nemažas bus būrelis.

per 
M Čia 

’raudonai vėliavai nėra vie
tos”. Šis atsitikimas buvo 
laike pietų, kuomet policma- 
nai ėjo užimti savo vietas.

Jaunutis.

iri 
tai

Girdėjau, kad mūsū 
Į tik iš kiaušinio išsiritę

vos

FRANKFORD - PHILA
DELPHIA, PA.

Nors čia lietuvių yra ne
mažai, bet iš jų veikimo nie
ko nesimato. Liet, koope
ratyve krautuvė jau treti 
metai, kaip gyvuoja, bet jai 

' irgi nekaip sekasi. Mat, nė- nas trenkti ir tuomet mus, 
ra atsakančio gaspadoriaus,'niekuo nekaltus, užmuš. Bo- 
kuris galėtų biznj varyti sas nusijuokė ir liepė jiems 
taip, kaip turi būti. Išrenka !ejti j savo vietas ir ■

--------r----------------- c j ------------------- i-------- —------------ j a i CIO1111 r v i 

šešis mėnesius, o kitam už- katalikai apsupo minėtą 
tenka ir mėnesio ir paskui darbininką ir užvedė disku- 
vėl naują renka. O juk kiek-’sijas> Negalėdami sukriti- 
vienas naujai išrinktas ir kuoti, paleido darban kumš- 
^nebuvęs tokiame bizny pri-'čias ir vienas drožė per gal-

DYKAI. DYKAI! Afi ištraukiu dantis be ekauitno ir veltui . .
tiem, kurie duoda taisyt ir naujus ideti. Visas darbas visiškai be E -
skausmo. Dr. Chas. Teschberg yra gerai žinomas kaipo specialia- ID
tas įvairiose atsitikimuose. Ateik ir duok išegzaminuot. Infornn- B,
cijos dykai. Mano karūnos ir tiltukai 22 karato. Darbas gvaran- x
tuotas. Ofiso valandos: nuor9 A. M. iki 9 P.M. Petnyčiomis nuo 9 
A M. iki 6 P.M. Nedeliomts nuo 9 A.M. iki 1 P. M.
DR. CHAS TESCHBERG, D. D. S. Liet. DenthUs
500 Grand St. Kampas Union Ave. Brooklyn, N. Y. ’1
Kalba Lietuviška, Lenkiškai, Rusiškai- Te). Stagg ?6W V »

Nagi atsibuvo ir L. P. K. įkas iš Binghamtono lietuvių 
piknikas. Iš eilės jau, rodos, nei nemislijo apie farmų pir- 
buvo visi piknikai. Paskuti
nis užvis nepasekmingiau- 
sias. Priežastis—mažai bu
vo žmonių ir mažai rudžio 
sunaikinta. Da kita yra 
priežastis, tai neprisidėji- 
mas socialistų prie adminis- 
.tracijos biznio. Viso pikni- 

tapkite kooperacijos dali- k0 komanduotojas buvo ne 
socialistas, kuriam nerūpėjo 
netik apgarsinimus prižiū
rėti, bet nei įžangos tikietų 
prirengti. Daugiau “look
out” nuo gerų biznio gaspa- 
dorių. Visą pikniką pataisė 
tik Liet. Jaun. Choro Ratas, 
kuris sudainavo keliatą dai
nų besėdžiant apie stalą. 
jGlauniausios dainos buvo: 
i “Parpuoliau ant kelių, bu- 
’čiavau kryželį” ir “Purvinė-

ninkais. Tai yra naudinga 
visuomeniška įstaiga.

kim ą. Dabar jau kas kita.
♦

15 d. rugpjūčio čia kalbė
jo L. Pruseika. Prakalbas 
surengė L. S. S. 33 kuopa. 
Žmonių buvo gana daug. 
Aukų lėšoms padengti su
rinkta $8.77.

Kuopa žada kviest kalbė
ti drg. J. Neviaęką.

BRADDOCK, PA.
8 d. rugpjūčio prasidėjo 

daktariška egzaminacija tų, --- --------------r     elLi j &fcivu V1VLČ1& 11 Cl 11 1)11. . v . . . .
gaspadorių, kuris pabūna:Praslinkus porai valandų, '.kūnuos saukia j kariumenę, 
y_y_- — -—• -..X v u ... . - -• Dar nei vienas nežino, ar jie

priimti, ar atmesti. Tik tie 
padavė prašymus, kad juos 
paliuosuotų, kurie skaito 
darbininkiškus laikraščius. 
Tikri katalikai ir jų laikraš
čių skaitytojai jokių prašy
mų nedavė ir dabar bijo,kad 
nepaimtų į kariumenę ir tų, 
kurie jokių popierų neturi, 
kaipo liuosnorių.

Tarpe lietuvių santikiai 
labai blogi. Klerikališkos 
draugijos su savo vadovu 
varo šlykščią agitaciją prieš 
pažangiąsias draugijas ir 
net neduoda svetainės susi
rinkimams laikyti.

Tarpe parapijonų ir kuni
go taipgi nėra sutikimo. Ku
nigas pertraukė diplomatiš
kus ryšius su senuoju komi-

čiukai ir vytelės pobažnyti- 
niame skiepe pradėjo mušt
rą daryti; jie tris vakarus 
pašvenčia savo užsiėmi- valo pirmiau mokintis, 
mams. Stebuklai pasauly, . ___________ __
kad ir čia atsirado tokių, kooperacijos nariai nelabai bosą, išpasakojo visą daly- 
i •_ -.M r-.-- • i Tr_ geraį pasielgia. Pavyzdžiui,-^ jr paprašė, kad jį perves-

va. Darbininkas, gavęs nuo 
Antras dalykas, tankiai ir j fanatikų smūgį, nuėjo pas

kurie įsikabino į kunigo Ke-' 
mešio skvernus. R. J. Ribinskas, _ kooperacijos tų į kitą skyrių. Bosas jo 

narys, persikėlė į kitą mies- reikalavimą išpildė ir su tei
to dalį gyventi ir per 9 mė-jkė dar geresnį darbą. Da- 
nesius nieko iš kooperacijos bar klerikalai dar labiau 
krautuvės nepirko. Pasta- • 
romis dienomis pareikalavo, 
kad jam šėrą išmokėtų. 
Board direktoriai pranešė, 
kad dabar Šeras vertas $34 j sukritikuoti, tuomet ir kum- 

ščias darban paleidžia.
*

♦'-k *

12 d. rugpjūčio buvo susi-

CLEVELAND, OHIO.
Vyčių nelaimė.

Užpereitą nedėldienį mū
sų tūli vyčiai, pasiėmę vyte
les ir nusisamdę automobi
lių, išvažiavo į girias manev
rų daryti arba, kaip jie sa
ko, kūną pamankštinti. Ir 
štai ten jiems bedarant ma-

. siunta.
Tai matote, kokių esama 

fanatikų. Jeigu negali savo 
i “priešo” išgyventi arba 
'nn It-Lt 1

* ♦

Iš Binghamtono miesto į 
kariumenę šaukia 328 vyrus, 
o iš Broome pavieto — 321. 
Kiek bus tame skaičiuje lie
tuvių, sunku pasakyti. Gal 
bus apie 10. Mat, mūsų vy- iki automobiliaus, suvirto į 
rai nelabai simpatizuoja ka- .ii spėjo pasprukti nuo po- 
rei. Tuos, kurie neturi nef hcijos. Ar policija automo- 

Liet. Soc. Jaun. Liigos 2 ]y gulėjau”. " pirmų popierų, ligšiol nei ne-
kp. praeitame žiemos sezo-| Nekurios mūsų draugijos egzamenavo. 
ne buvo užsidegus, mokintis įr taip vadinamas “Lithua- ’ 
lietuvių kalbos rašybos, bet nįan chorus circle” spaudina 
tas užmanymas, šokių besi- ‘sau apgarsinimus pas kokį 
lavinant, sykiu su^ prakaitu ten Newarke spaustuvnin- 
išgaravo. Kuomi šiemet su- ką, kuris apie gramatiką

L. S. S. 138 kp . mišrus 
choras yra gaivinamas. Jau 
trįs susirinkimai buvo šauk
ti, bet dar tik, tik pulsas 
jaučiamas. Kiek laiko rei
kės laukti, kol išsižios ir bal
są išduos?

sirgs ir kuomi išsigydys?*
* *

nieko nenuvokia ir plakatą 
atspausdina dievai žino ko
kia kalba, vienok po plaka- 

Man 
’mutiniai, bet sutvert L. D.‘nesvarbu apie tą meisterį,

Ciceriečiai ant visko pir- tu deda savo vardą.

L. D. kp. — paskutiniai. — -1— -------------------------------

1 bet apie tą “cirkulą”,kuriam 
štofą gamina labai pigioje 
formoje ir “cirkulas” garsi
na save, būk “neskiriąs par-

♦ *

Ciceros saliūninkai “revo- 
liucijonieriai”. Vyriausybė tijų” ir visiems patarnau- 
liepia galiūnus laikyti užda-Įjąs. Gerai, tarnaukite, bet 

ir, neskebaukite spaudos ir ap- 
sigarsinimų skyriuj. Mul
kių šiandien mažai yra, kad 
nesuprastų dalyko. Minėta-

P. Pakštas, kuris neseniai me klausime negeriau elgia- 
atpirko nuo J. Jukniaus, sa-Jsi ir georgiečių society. Mat, 
vo svetainėje žada pataisyti Jei prezidentas gauna “com- 
tinkamą lošimams sceną,J mission” ant gezolino, tai 

jis rokuoja, kad visi mulkiai, 
—nieko nesupranta.

♦

rytus, o jie priešinasi 
tiek.

Malonu girdėti. Cicerie- 
čiams nereikės lošimus reng
ti Chicagoj ir turėti nuosto
lių.

MONTELLO, MASS.
(Nuo mūsų korespondento).

Rugpj. 12 d. L. S. S. 17

14c., bet kadangi Ribinskas 
'per 9 mėnesius nieko nepir- 
(ko iš krautuvės, tai jam rei
kia užmokėti tik $26.49. Tuo

ESTttKStSfiK !"]>" .pr0t0k0le rinkimas £ L. konperat,,.; balyka, štai tane, ko- 
Vvčini Ipidosi kad Je.lgu narys nietus ne’.krautuvės; susirinko apie ; - -

kain drūti hpp-ti dnsip-avo perka krautuvės, jam už- 20 narių ir tarpe tų nebuvo laišką: kokiu tikslu, nepa- 
kaip drūti bėgti, das gavo mokama Šeras tokios vertės, sutikimo ............. * "°1™
n Iri 114- zx Vxi 11 m i n niitTtvirn t • 7

liciją, kuri norėjo vyčius su
areštuoti.

mitetas buvo rašęs vyskupui

, vieni kitus viso-

*
* *

Binghamtono socialistai 
nepritaria Amerikos Lietu
vių 
nors 
tam

bilio numerį pastebėjo, dar 
nežinia.

*
♦ *

kokios jis yra tuomet, kuo- kiais nešvariais žodžiais iš- 
met išmokamas., vadino, o apie reikalą nieko

Vadinasi, čia jau sulaužo- nei nekalbėjo. O jeigu kas
vadino, o apie reikalą nieko

V CLVllllCVOAj V1CV J d LA O LAJLd UZ>U" Į 

ma ir nutarimas. Rodosi,' 
nelabai dailu taip elgtis.

Ex-Kryžiokas.

Darbininkų Tarybai, 
yra keli draugai, kurie 
simpatizuoja.

Tautiška “gazieta” “Dir
va” jau važiuoja j tas pačias 
vėžes, kuriomis važiavo 
“Saitaika”. Dabar “Dirvą” į 

redaguoja vyčiai. Buvęs jos

EASTON, PA.
12 d. rugpjūčio buvo išva

žiavimas L. S. S. 42 kuopos. 
Žmonių i

sakęs, bet gandas eina, būk 
prašęs permainyti piemenį. 
Atsakymo negavo.

4 d. rugpjūčio vienas ko
miteto narių vaikščiojo po 
lietuviškas smukles ir praši
nėjo, kad 5 d. rugpjūčio visi 
susirinktų į bažnyčią, nes 
po sumai būsiąs parapijos 
mitingas, kuriame būsią už-

ir norėjo kalbėti, tai pirmi
ninkas neleido. Jeigu kas 
klausė platesnių paaiškini
mų apie atskaitas, tai pre
zidentas tuos “durniais” iš
vadino. _

Taip besielgiant ir prie to-, baigti visi nesusipratimai ir 
kins tvarkos nofralima tiko- išduotos UZ Šešis mėnesiustkios tvarkos, negalima tikė-' išduotos uz sesis 

reuaguoja vyčiai. ouvęsjua.--------- susirinko . gana^ fcad mūsų kooperacija atskaitos,
redaktorius Jokubynas tapo daug _ Drg. J. Griciūnas mitų ir bujotų. 5 d. rugpjūčio susirinko į 

bažnyčią gana daug žmonių; 
daugelis ėjo pasiteirauti,kas 
ten bus ir kaip visus nesusi
pratimus užbaigs. Ir štai, 
vieton išgirsti apyskaitas, 
kunigas atsistojo ir pasakė: 
“Štai turiu nuo vyskupo lai
šką, kur man pavelija per
traukti su senuoju komitetu 

; Per visus ryšius ir į jo vietą pa
te Tilviko, gerai sudainavo'susirinkimą prisirašė prie'skirti nauja.
_ . ’ ‘ Į kuopos 10 naujų narių. Rei-Į Taip ir padarė: paskyrė

Nors choras jaunas, nese-,kia pažymėti, kad kuopa,ga-'tokius, kurie jam geriau pa- 
niai susitveręs, bet neblogai na smarkiai auga, nes kiek- tinka. Parapijonai sako, kad 

............................  tūli komiteto nariai net ra
šyti nemoka.

Dabar eina gandas, būk 
senasis komitetas darysiąs 
kontrataką net su teismo 
pagelba. Kuo ta visa isto
rija užsibaigs, pranešiu vė
liaus.

Viską Patyręs.

’ . pasakė trumpą prakalbą. 
Tapo nurodinėjo, kokią svar-

ELMIRA, N. Y.
Šiame miestelv vra kokia šalinimo — bedievis. Tapo'^is nuroamejo, KOKią svar- 

140,000 gyventoj/ Y Lietuvių' patirta, kad šiemet neatliko įdarbininkų organi- 
labai mažai, o ir tie patys (Velykines ir todėl kunigas locijos, koMnaudą^atneša 
sulenkėję. Apie lietuvius pareikalavo, kad leidejai_ jį jir t- L Keikia pastebėti,Kad 
čia pirmą sykį išgirsta 1 d. (Pašalintų. ^ 2’ ’ ’ * ;
lapkričio, kada buvo lietuvių dar manė priešintis, bet pa- 
diena. Tuomet čia bing- skui pamatė, kad kunigėlis 
hamtoniečiai įtaisė aukų, nejuokauja, tai tuojaus iš- 
rinkliavą. Iš vietos lietuvių P^dė jo “šventą” valią.
tik 2 ar 3 padėjo. Apie sa
vo reikalus jie nieko neiš
mano. Būtų gerai, kad į 
Elmira nuvažiuotų koks lie-'nikas L. S. S. 3 kuopos. Vis- 
tuvių laikraščių agentas.Ga- kas pavyko labai puikiai; 
Įima būtų užrašyt vieną ki-( žmonių susirinko gana

daug ir kuopa turės pelno.

Visą Draugas.

PITTSBURGH, PA.
5 d. rugpjūčio buvo viešas

Išsyk leidėjai drg- J- Griciūnas gali tapti susirinkimas L. S. S. 6 kuo- 
1 geru kalbėtoju. M. Bun- pos, kuriame aiškinta, kaip 
džinskaitė gerai padekla- išpildyti blankas dėl padavi- 
mavo. Vėliaus L. S. S. 42 mo prašymo, kad paliuosuo- 
kuopos choras, po va do vys- tų nuo kareivivaimo. <• '--- 1-?-------- -- ----- Y
porą dainelių. (kuopos 10 naujų narių. Rei-

12 d. rugpjūčio buvo pik-
Taip ir padare: paskyrė

Draugijų gyvavimas daug 
priklauso nuo jos pirminin
ko, bet jau kaikuriems pir
mininkams taip draugijos 
rūpi... Atsiprašau, ištarti

tą laikraštį, o tai būtų pra
džia apšvietos. Tegul kas 
nors iš Binghamtoniečių tuo 
užsiima.

kp. 39 balsais prieš 2, atme- negaliu. Jiems daugiau rū- 
tė sumanymą tverti “Ameri- pi garbė, kad prezidento ke- 

Darbininkų dėj sėdi. Well, dėl paveikslo 
prisiminkime nors ir “B-tės” 
dr-jos prezidiumą, kuris

♦ viename iš paskutinių susi-
progresyviš- rinkimų iškirto “fain” štu-
jau nutarė ką.

Yra

Mirtos choro draugija ren
giasi atkartoti didelį veika
lą “Du Broliu”. Kada tą 
veikalą perstatys, • dar tei
singai nežinia. Taip choras 
yra nutaręs rudenį parengti

L. S. S. 64 kuopa ir Liet, balių su šokiais ir visą pelną 
Socialistij Parko Bendrovė'paskirti “Laisvės” popieros 
sumanė naują darbą, — už- fondui.

Pašalinis.

sudainuoja ir, laikui bėgant, viename susirinkime prisi- 
gali gerai prasilavinti. įrašo po kelis naujus narius.

Patartina vietos draugams Pereitais metais rugpjūčio 
tankiau surengti panašių iš- mėn. kuopa turėjo tik 20 
važiavimų, nes publika sim
patizuoja.

Ex-Kryžiokas.

kos Lietuvių 
Tarybą”.

LOWELL, MASS.
.. Darbininkų tamsumas.

7 d. rugpjūčio tūlas J. M. 
Karkuckas, L. S. S. 203 kp. 
narys, gavo darbo tokioj 
dirbtuvėj, kurioj nemažai 

dėti kooperatyvę krautuvę j Geistina būtų, kad vietos dirba lietuvių katalikų. Pa
valgomų daiktų. Krautuvė progresyvis jaunimas prisi- starieji pamatę tarpe savęs

LAWRENCE, MASS. 
Iš socialistų veikimo.

Visos vietos 
kos draugijos 
prisidėt prie "Naujosios Au

bus uždėta ant tokių pat pa-.

Šerai parsidavines tik tiems,
jis tuojaus tą bedievį praša 
lintų. Girdi, gali jį perkū

narių, šiemet gi jau turi 50.
12 d, rugpjūčio “Aido” 

choras buvo surengęs pikni
ką. Viskas pavyko labai 
puikiai ir choras turės pel
no.

Dabar choras mokinas te
atrą ir kaip tik atšals, tuo
jaus pradės rengti koncer
tus. Prie choro daugiausia ter, Mass. — Nieko nesu- 
priklauso L. S. S. 6 kuopos įprantame, apie ką kalbate, 
nariai ir ten jie daugiausia Netilps.
darbuojasi. Man rodosi, cho-! Duburis, Easton, Pa.

• J •! j 5 I A • 1 • •

RED. ATSAKYMAI
Al. Ywanowskas, Worces-

ras
L. S. S. 6 kuopos cho- anksčiau gautą. Atleiskite, 

P. S. kad negailme sunaudoti.
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K. LUTKAUS
ŽODIS

SERGANTIEJI!

LAISVĖS

SPAUSTUVE

VELNIASir

N

Kaina 20 Centai

183 Roebling St., Brooklyn, N.Y.

augti plautai. Mes jumsa priaiųaima 
už $1.00. baksuką Calvacura N r, 11, 
tyku bu augščiau minėta iliuostnieta 
knygute. Iškirpk šitą kuponą ir siųsk 
šiandien pas Union Labaratory, Bes

183 ROEBLING ST 
BROOKLYN,

Gražiai padaryti spaudos darbai patraukia kiekvieno ak|.
Atsakantis pagarsinimas priduoda žmogui norą eiti ant rengia

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

ftiaip pasilinksminimus, visados duokit darbus "Laisvės" 
spaustuvėj. Mes padarome visokius spaudos darbus gražiai, 
greit Ir pigiai.

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ H 
PRIEŽASTIES LIGOS?

r
H

iams, 
Jley.

K. 6IDLAUSKAS, 
tptiekorius ir Savininkas 

126 Broadway, k a m p. C Street
SOUTH BOSTON, MASS. 

Tel, So. Boston, 21014 ir 21011-

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

T8ISINGIAUSJA Ir GĖRIAI 51A 
rj stovias: A

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

L Mokslo Nereikia Jieškptl
| įkrito, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką te 

Į, fttotuviy kalbos gramatiką savo namuose liuosame laike. Viri iiimihriCb 
R » Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk ttempą. AdremMi

IBtavIa lemooidenciitt Mokyki*. 1327 LBokoySLCtear

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

SEVERA’S 
FOOT POWDER 

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

Anart augitau minė
ta preparatų dar at
kreipiame atyda ) kitas 
gydomąsias toaletines 
reikmenas, iAdirbinčjt- 
tnas ir pardavinėjamas 
po “Severos” apsaugotu 
ženkleliu. Reikalaukite 
tiktai tikru Severos pre
paratų, parduodamų vi
sur aptiekose, arba už- 
sisakykit tiesiog, jeigu 
arti jų gauti negalit:.

M.

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad St, Philadelphia, Pa. 
Physician and Surgeon (lietuvisgydy
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy 
n.^ moterių ir vaiku Daro operacijas. 
Ofiso valandos: 9 11 rito. 2 4 po plet 7-9 
vakaro. Nedelioms; 9-11 rito 1-4 po plet.
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PERSKAITYK TUOJAU!
R. G.JNGERSOLL'O

KNYGA

“LAISVĖS” KNYGYNE
Randasi įvairiu naudingų knygų, kurias patartame kiekvienam 

perskaityti.
Kas skaito, tas daugiau žino Ir jam nereikia prašyti kitų paaii- 

kinkno. Reikalauk katalogo.

I
Akušerka

i!f»)t<si.gusti *«ii>s$ Womans Ms-SKon 
(College Baitlmona W <^asskKsIngai. atlieku saw įgiltu , 

tfaadyms. taipgi suteikta r f šokta® h' ' 
(sutelba Jrevaurtoae notaru Rgoax

F Stropiene,V.v„ ■&O»<> IBOSTON, !WA«» i

JUOKŲ 
į KĄSNELIAI

mergaitė žingeidžiai žiūrėjo 
į paguldytą Jesusėlį, kada • 
pastarasis prisikels. Paga
lios ji staiga sušuko:

—Mama, mama, eikime 
namo, Jezusėlis negali prisi
kelti, nes jis iš medžio pa-

Nepertikrinami žmones.
Nors tu, žmogus,išimk sa

vo širdį, kaip paršą, virpan
čią padėk prieš girtuoklio a- 
kis ir tvirtink jam, kad pa
sauly yra blaivų žmonių, jis 
tau netikės ir kartos, kad 
visi, iki vienam, ■ 
O jeigu jie negeria, tai tik 
todėl, kad neturi pinigų, vi
sus jau pragėrė.

Paleistuvį nepertikrinsi, 
kad yra ir dorų žmonių.

Vagį negalėsi pertikrinti, 
kad randasi pasauly ir tei
singų žmonių.

Kunigą negalėsi pertik
rinti, kad nevedęs žmogus, vp sūnų, taipgi vytį ir šau- 
užlaikantis savo kambarius, ikia: 
gali apsieiti be gaspadines1 v Sūneli, eik į virtuvę ir 
patarnavimo, na, kad ir su išmesk laukan tą niekšą,ku-

girtuokliai. Ldirbtas ir J Srab* Pagllldy-
- tas.

nigeriu.
Advokatą nepertikrinsi, 

kad nors vienas žmogus tei
sme teisybę sako.

Senmergės nepertikrinsi, 
kad pasauly yra ir tokių 
merginų, kurios susilaukė 
senmergystės amžiaus iš 
liuoso noro, nenorėdamos iš
tekėti.

Ir ant galo tūlų mūsų są- 
jungiečių negalėsi pertik
rinti, kad privatiškų laikra
ščių redaktoriai ir leidėjai 
yra tokie pat žmonės, turi 
savo pažiūras, principus ir 
darbuojasi ne dėl privatiš- 
ko biznio, bet dėl visuome
nės labo.

Juo viršnurodytų katego
rijų žmonėms daugiau aiš
kinsi, daugiau kalbėsi, dau
giau norėsi faktų suteikti, 
tuo labiau jie tavo žodžiams 
netikės. Mat, jie jau įsika
lę į galvą tą nuomonę, kad 
visas pasaulis taip daro.kaip 
ir jie, o jeigu kas nori pri
rodyti priešngai, tai jis veid
mainiauja.

Tai nepertikrinami žmo
nės, kurie ir aname sviete 
būdami tą patį tvirtins.

Papliauška.

PnONB WMSBUROH S41S

DR. I. COHN
Specialistas įvairių li

gų, o ypač vaikų, moto
rų ir prie gimdymo.
OFFISO V ALANUOS : nuo 8 iki 10 v. 

ryto; nuo 12 iki JJ .v. po plot; nuo 
6 iki 8 v. vak, JCeltėlioj iki 12 ryto.

Gauk Šiuos 
Muzikos Veikalus.

"fiimte” — Birutės ariju —80c. 
’’Vestuvės“ — Jaunosios arija 8Š» 
“ILregžddė”. — duettas — 80c. 
“Eglė” (Žalčių karalienė). Žalčio.

ir Gulbė-Dievaičio duettas —7Š< 
’’Mtraikoa žodynėlis” — 25c.
“III sąsiuvinys” — maišyti 

kvartetai — 25c.
Adresas:

MR. M PETK 1 ’ SKAS.
••5 Broadway. So. Boston.

Sen Raito.

Jis negali taip pasielgti.
Tūlas vytis įsikraustė į 

vieno turtingo lietuvio vir
tuvę ir ten pradėjo šeimi
ninkauti. Motina, pamačius 
vytį virtuvėj, nubėgo pas sa-

ris, nieko nesiklausęs, įlindo 
į virtuvę ir pradėjo šeimi
ninkauti.

Sūnus pašoko ir nubėgo į 
virtuvę, bet greitai sugrįžo 
ir sako:

—Aš negaliu jį išmesti...
—Kaip tai negali? Juk ir 

tu kareivis!
—Tame ir bėda, kad aš 

paprastas kareivis, o jis ma
no komandieras.

Geras patarimas.
Tūlas senbernis beprotiš

kai įsimylėjo į vieną mergi
ną. Pastaroji gi nelabai at
kreipė į jį savo atydą. Sykį 
jis taip susinervavo, kad ne
jučiomis iššovė:

—Jeigu tamsta ir toliaus 
taip šaltai atsineši manęs 
linkui, tai nueisiu paupin ir 
nusiskandinsiu.

—Palauk, tamsta valandė
lę, nes galima bus ir be to 
apsieiti, štai čia yra virvė 
su kilpa, kuri savo laiku jau 
patarnavo tokiam kavalie
riui, kaip tamsta.

Nenormališki žmonės.
—Kokius tu skaitai nenor- 

mališkais žmonėmis?
—Tuos, kurie nesiskaito 

su svetimomis nuomonėmis Į 
ir jas visiškai ignoruoja.

—Aš visgi nesuprantu,ko
dėl tu juos vadini nenorma- 
Jjškąls,

*

—Todėl, kad jie arba per
daug protingi, arba perdaug 
kvaili. Normališkas žmo
gus visuomet skaitysis su 
svetimomis nuomonėmis 
jąs apvertins, ...

Daryk taip, kaip aš.
Parapijinės mokyklos mo

kytoja, vienuolė, supykus 
ant mokinės, sako:

—Esi tokia didelė ir nega
ili atsiminti! Jeigu turi pra- 
|stą atmintį, tai daryk taip, 
(kaip aš: visus svarbesnius 
klausymus mazgeliais pasi- 
ženklink ant nosinės.

4 O D HLVVC# ST., 
Cor.. So. 2nd St. ftruoklyn, N. Y

i
seno ir ištikimo draugo Šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje jwr pusę Šimtmečio—35c. 
už bonkutę vi«o«c aptiekose, 
arba galite užsakyti tiesiai iš
F. AI>. RIHiTEK & CO. 

74—80 Washington Street, New loth.

roroi
Sutaisytas is formuioa- 

rrcepto; suteikto iftinintin- 
gu fcgypto zokouitaku,

apsireiškia esqs stebėtina pasekmingu 
nuo jrė.in.o pilvo ir tarnu, ger
klės skaudėjimo, dutufio, galvos 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 
ialčio galvoje, ect., ect., Sutai
somas išdirbėju labai pagarsėjusio

Telephone 2639 South.
Dvi puikios užeigos:

LIETUVIŲ HOTELIS
Kuriems yra reika’as apsistoti, čia 

nai galima gaut nakvynę arba ir D 
gesniam laikui gyvent.

Taip-pat puiki svetainė (Palac* 
koncertams, teatrams, b» 

susirinkimams ir B"llini

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

Tarpe 22 ir 23 Sts
Antra užeiga:

CAFE SU SVETAINE 
RESTAURANTU

J. Bulot, Savininkas,
805—3rd Avė., kampas 28th

SO. BROOKLYN, N. Y.
Tel. 3967 Sout)
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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.

Nepralekisite 
Progos!

J. A. KATKUS
Užlaikau visokių knygų ir kitokiu 

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

Krautuvė atvira nuo 7 iš ryta ik 
12 vidurnakčio.

Toliau gyvenantieji galit kreipti) 
laišku šiuo adresu:

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

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

Lakiniai

rttiD an* kitokk
vyriški anrėda- 
lai, užeik pas 
mane, o gausi 
vieką, vertes 
eavo pinigų.

131 Grand St
BROOKLYN, N. Y.

AR TURI TĄ NAUJĄ 
KNYGĄ APIE LYTIŠK 
GYVENIMĄ!

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

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

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

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

Ta knyga reikalinga visirms: 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; nėStumo hy- 
gijena; motinystė ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagystė ir daug kitų įdomių dalykų.
įKnyga 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
nų. 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.

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

$ Idealis 
I Muilas

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

SEVERA’S 
ANTISEP8OL 

yra antiseptlškas 
Bkiedys vidtįlniam 
ir išlaukiniam var
tojimui, patartinas 
kasdieniniam plovi
mui burnos ir gerk
lės, taipgi vietiniam 
pritaikinimui.

Kaina 25 centai

Severas 
Medicated 
Skin Soap 
(Severo? Gydantis, Odini* 
Muilas) atsako visiems Ši
tiems reikalavimams. Jį myli 
vaikai, motinos vadina jį 
draugu. Jis yra kasdien var
tojamas skaitlingose šeimynose 
se. Kaina 25 centai.

AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

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

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

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

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus siųskite 

šiuo adresu:
F. STROPUS,

6 Loring St.,
v So. Boston, Mass.

Telephone U9 Great Neck.

TAM. PLAKSTIS
GERIAUSIA UŽEIGA

Užlaikau geriausį alų ir įvairių li
kerių ir kvepiančių cigarų.

Taipgi parsamdau automobilius 
vestuvėms, krikštynoms ir įvairiems
pasivažinėjimams. Einu už perkal- 1 j 
bėtoją į kortą ir šiaip duodu rodą vi- ’ 
šokiuose teismiškuose dalykuose. JI

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

WOOD ROAD, GREAT NECK,

DR. LATNDE S

140 EAST 22 ST.N

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

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

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaii- 
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas 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:

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

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

3rd Ave., New York City.

tiki į baubus, • — atsakė 
verkdamas vaikas.

—Na, paliauk staugęs, nes 
kyti, kada Japonija savo ar-’ga]j ateiti kunigas bekolek- 

pasiųs Rusijai į pagel- tuodamas ir paimti paskuti-

—Labai greitai.
Rusijos armija,padarius ant 
vokiečių generalį užpuolimą, 
atsidurs palei Port Arthurą, 
tuomet ir Japonija savo ar
miją suvienys.

Kada suteiks pagelbą? 
—Ar tu negalėtum paša-. 
v4-i Iznrln TniAAViiiH fimrrx ’
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AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? WaKu

GARSAS KEPTU VE
Kepa geriausią duoną iš 
Cyetų r u g i n i y miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poky
liams ***.•>*

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

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

II 
H

PUIKIAUSIA, 
MODERNIŠKA

Aršesnis ir už baubą.
Motina, matydama ver- 

ikiantį vaiką, sako: 
Į —Ar nenustosi tu verkęs! 
Ateis baubas ir tave paims.

—Bėreikalingas gązdiniA . A .VJ. . „ 
mas, nes dabar mažai yra. ..^uri? man0^ i ^u" 
tokių kvailų vaiku,kurie dar tai 1}ePraleiskite pio-

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

“Laisves” administracija 
jau keliūtai desetkų lietuvių 
pasiuntė į Petrogrado val
dišką banką. Taigi visi 
kreipkitės į “L.” Administ-j”' 
raciją, o ji jums patarnaus 
kopuikiausia.

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

Įnį pusdolerį, o iki subatos 
Kada cįar (]vį dienos, — pridūrė 

'.motina.
Vaikas, išgirdęs šiuos žo

džius, tuojaus nutilo.

Negali prisikelti.
MoŲna, besirengdama eiti 

Velykų naktį į bažnyčią, sa
ko savo mergaitei:

—Elenute, rengkis, eisi
me bažnyčion pažiūrėti, kaip 
Jezusėlis iš numirusių kel
sis.

Kada nuėjo į bažnyčią ir 
priėjo prie “grabo”, tai mo
tina karštai ėmė melstis, o

Abidvi turi prirodymus.
Dvi aktores, nuėjusios už 

scenos, ėmė ginčytis, negalė
damos pasidalinti bukietu. 
Viena sako:

—Šis bukietas priklauso 
man, aš tau pasakysiu, kas

—Klausyk, šis bukietas iš- 
tikro man priklauso, nes aš 
tau galiu parodyti ir atskai
tą, kiek aš už jį mokėjau

VERTE

FERDINAND de SAMOGiTIA Teisybe
apie

plaukus
riokališkat, Panekmin^M* gydymai 

visai dykai.
Ar kauti slinkimą plaukų? Ar tavo 

plaukai žilsta? Ar tavo plaukai silp
ni ir lūžta? Ar kenti nuo plaiskanų, 
niežėjimo odos? Ar tu plinki ar pli- 545, Union, N. Y. 
kas? Jeigu tu kenti nuo kokios nors Į 
iš augščiau minėtos plaukų ligos 
tuojau neatsidėlojant, jieškok pagal
bos. Reikalauk musų iliustruoto* 
knygutės “Teisybė apie Plankus“ — 
Parašė žinomas Europos specialistas.

Mes norima tava pertikrinti savo 
, Iškaščlais. Calvacura Plaukų Gyduo- 

I i Ii sulaiko plaukų slinkimą, aunaiki- 
u plaiskanaa, niežėjimą ir nradada

KUPONAS 
Union Labaratory,

Box 545, Union, N. Y.
čionai rasit* 10 c, kuria padės >•- 

dengt išlaidas siuntinėjimą knygučlą, 
kurią už 10 c. ir man prisiųskita. Taip 
gi prisiunčiu 91.00 už kuri maldiiv 
prisiųst Calvacura Nr. 1 fr augšiiau 
minėtą knygutę (likirpaa įdėk Mtą 
kuponą).
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Rusijos lietuviu Seimas
Smolskis perskaitė soc.- skui skaito štai kokią rezo- 

dem. panašaus turinio pra- liuciją: 
nešimą.

Mandatų komisijon iš
rinkta nuo visų frakcijų po listų atsisakymą dalyvauti 
3 žmones: soc.-liaudininkai tSeimo prezidiume; 
—M. Markauskas, Putra- 
mentas, Vaitiekūnas; soc.- Didžiosios Revoliucijos iš- 
demokr. — Ciplijauskas, J. keltaisiais obalsiais apie ma- 
Glemža, J. Vilkaitis; Santa
ros — T. Petkevičius, kun. 
Jakubėnas, Kalnietis; Pa
žangos — Antanavičius, Žie- 
dris, V. Matulaitis; bepart. 
—Oleka, Ambrozaitis, Brun- 
dza; kr.-dem. — Tumėnas, 
Misevičius, kun. Krupavi
čius; kata). — Žilevičaitė, 
Adomonis, kun. Starkevi
čius.

“Męs, karininkai lietuviai, 
1) apsvarstę faktą socia-

2) Šventai pasitikėdami

m
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Naujausios mados dideliame 
pasiriakime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pijanus.

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
Valdybos adresai, Racine, Wis.

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

TEISINGIAUSIA UžEiu.
U3 WYTHE AVE kamp. No. let M. 

BROOKLYN, N Y,
Tolophono Groenpoint Mil.

$1.0« 
1.06 
l.M 

. 50c.

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

Pirmininkas K. Matuliauskas, 
637 W. Lombard St.

Tel. 2320 Greenpolnt

J. GARŠVA

Parūpinkite savo

J. A. Kuka*

irai

ct.
144 N. 5th S‘, 
Brooklyn, N. Y.

tarimo kalbai nerado. Drau-|vice pirmlninkas M-KauP«’. ,
• • t • v- iobuio Sre^rtgai karininkai tuoj pranese, Raštininkas a. vegeia, 

kad jie nieko bendro su to-' 237 Lafayette av*.

kiais žmonėmis neturį ir ne Jaciuon
tokiems vėliava teikę. Re- iždininkas j. j. Juozapavuha, 
, v. • i • *" i i 1Q1R Jnv k.vn Sian Akasim pabaigus^ dar kartą 

t užtraukta “Liet., tėvynė”.. 
ir marselietė.

(Tąsa).
(Toliaus bus).

1915 Jay Eye See A’ib, 
Iždo Globėjai A. Puktens,

444 Park View 
M. Kavaliauskas.

L. B. D. Idiko savo susirinkimus 
kas trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio Winter Hall, 412—6-th St., Raci
ne, W18.

Tel. 2372 GreenpoInK

Fornišiai

žųjų tautų išliuosavimą;
3) Manydami, kad šiuo 

metu, revoliucijos šeiminin
kai yra kareiviai ir darbi
ninkai;

Tikėdami, kad Seimo re
zoliucijos turės tik tuomet 
svarbą pasaulio socialistų 
darbininkų ir kareivių orga
nizacijose, suvažiavimuose, 
kuomet bus po jų nuspren-

DRAUGIJOS, KURIOS 
TURI “LAISVĘ” 

ORGANU.

Posėdžius baigianties, P. dimas socialistų parašai;
------ x_ i.i_: i 5) Būdami pasiryžę už 

Lietuvos laisvę lieti savo 
kraują ir guldyti galvas,rei
kalaujame šią svarbią va
landą dalyvavimo Seimo 
prezidiume socialistų atsto-

Liutkevičius pataiso tą klai
dą, kurią, jo supratimu, pa
darė p. Šilingas, sakydamas, 
kad R. S.-D. D. P. Lietuvių 
Rajonas neišėjęs iš Tautos 
Tarybos. Liutkevičius sako, 
kad jie išėję ir aiškiai išei- ve
dami tatai pasakę. ’ Pranešame Lietuvių Kari

ninkų vardu, jog tuomet tik
Gegužės 29 d. posėdis. I ramiai grįžšime iš apkasų ir

Renkama presos komisija 
ne lietuvių spaudai žinioms 
teikti. Balys praneša, kad 
soc.-liaud. frakcija šiton ko-' 
misijon savo atstovus siun
čia tik patariamuoju balsu 
informacijos tikslams.

aktyviai organizuota jiega 
remsime Seimo nutarimus, 
jei jo prezidiume dalyvaus 
socialistų atstovai ir po nu
tarimų bus jų parašai. Rei- 
Ikalaujame Į prezidiumą iš 
grynai politinių partijų, bu
tone: soc.-liaudininkų, soc.-

Yčas siūlo ton komisijon demokratų, Santaros ir Tau- 
rinkti^ne nuo frakcijų,. bet j-os pažangos, nes tuomet tik 
tuos žmones, kurie šitam tebus išreikšta demokratijos 
darbui bus tinkamesni. Ir, nuomonė” 
sužinojęs visų frakcijų kan-j «P1.ezidiume ng t ia 
didatus, pasiūlė rinkh siuos kalb . nei vieno mQ 
žmones: Blyną, M. Yčą Mil- (J revoliucinės minios 
čių, kun. Tumą, P. Šalčių, l„vn51-n Męs neturime net 

;štai šitos brangios mums vė
liavos kam atiduoti. Męs a- 
tiduodame ją mūsų kairiam- 
jam sparnui, nes, 
jog jie išlaikys tą 
nesutepta iki galo”, 
delnų plojimas).

Eina ir atiduoda vėliavą

uių, nun. i UI114, i. oaicių,; g«0
Bumšą, Sidzikauską, K. Le-'?^;
kecką, Grigaitį ir Staškevi
čių. Visi išrinkti.

Kad Seimo atstovams be
vargo galima būtų iš Petra
pilio išvažiuoti, nutarta pra
šyti Dūmos atstovų 
reikalu pasirūpinti.

Kalbama dėl Seimo kyo- SOc.-liaud. ir soc.-dem. frak- 
rumo. M. Yčas siūlo visų cĮju atstovams. 
atstovų trečdalį. Pasiūlymas Marselietę.
dauguma balsų, soc.-liaud. ir , 
soc.-dem. susilaikant/priim- Nustebo> 'Da£oš. Vienas"- 
tas- , , . | kitas tyliai pritaria Marse-

Pasiūlyta duoti pataria- jietei. Pabaigus giedoti 
mąjį balsą svečiams. Visos Marselietę, dešinieji pradėjo

šituo

tikimės, 
vėliavą 

(Ilgas

visų cĮjų atstovams. Šie užtrau- 
Dešinysai 

sparnas taip-pat atsistojo.

frakcijos, išskiriant soc.- 
liaud., išsitarė prieš. Atme
sta.

Reikalinga atsakyti svei
kinusiems Seimą ir savo ke
liu pasveikinti vieną-kitą or- atsako karininkams kairių- 

' ganizaciją arba asmenį. Tą jų vardu. “Draugai, kari- 
darbą prezidiumas siūlo pa-(ninkai! — sako jis: “Męs 
vesti atskirai komisijai, ku-(nei minutos neabejojame, 
rion įeitų visų frakcijų at- jog jūs su mumis, jog męs 
stovai. P. Balys praneša, susivienysime štai, po šita 
kad soc.-liaud. frakcija savo raudona vėliava.
atstovo ton komisijon ne-! Męs, draugai, tikimės, kad 
siųs. Męs sveikinsime tik ši vėliava netrukus plevė
savo draugus. Sveikinimai suos visame pasauly. Inter- 
bus nuo širdies tik tada, jei nacionalas jau gimsta. Ta- 
sveikins savi žmonės. Čia da ton viso pasaulio tautų 
taip nėra, nes Seimo didžiu- šeimynon lygiomis teisėmis 
ma klerikalinė ir buržuazi- įeis ir laisva demokratinė 
nė.

Jam pabaigus kalbėti, įei
na raudona vėliava nešena 
Lietuvių Karininkų Suva
žiavimo delegacija iš 4 žmo
nių: d-ras Žemgulys, Rasi- 
kas, 
kas. 
bilo 
kas 
męs, lietuviai karininkai, su
sirinkę iš įvairių-įvairiausių 
vietų, jau kelinta diena ta
riamės ir laukiame jūsų. 
Męs norėjome ir tikėjome 
matyti jumyse visos Lietu- vardu perskaitė ilgą prane- 
vos atspindį; męs tikėjomės, Šimą, kuriame išrodinėjo ši- 
kad jūs tinkamai išrisite vi- , to Seimo žalingumą ir baig- 
sus skaudžiausius mūsų yei-Įdamas sveikino tuos, kurie 
kalus, bet—apsirikome”. Pa-1Seimą boikotavo. Jokio pri-

šaukti “Himną, himną!” Tie 
patys kairieji gieda “Lietu
va, tėvynė mūsų...” Gieda 
ir kunigai.

Paskui M. Januškevičius

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

Pirmininkas P. Kardokas,
122 Court St.

Pirmininko pagelbininkas S. Morkis, 
255 Bond St. 

Nutarimų Raštininkai S. J. Liutkus, 
249 Pine St

Turtų raštininkas J. Kentrus, 
111 Pine

Iždininkas J. Juozapai t is, 
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. 

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

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

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

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

P. O. Box H09, Melrose Perk. 
Iždo Globėjai: W. Janėnas,

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

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

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

APLA. DR-JOS CENTRO VALDY
BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ

ADRESAI t
Centro plrminink. J. M. Maskeliūnai, 

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

1421 Fayette st. Pittsburgh, Pa. 
Centro sekretorius J. B. Miskevičia, 
218b Sarah Str. 8 8, Pittsburgh, ra.
lentro Iždininkas K. Varašis, 

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

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

Pittsburgh, Pa.
F Pikšria. 1331 Penu Avė. 

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

P O Box 63, McKees Rocks,
3 kp. Svipais, No. 11, Welder St. 

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

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

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

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

Pittsburgh, Pa.
A. Budžinauskas,
P O. Box 812, Creighton, Pa. 

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

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

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

Millsboro, Pa.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTž^Ų 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL. 
Pirmininku A. F. Sabeckia, 

8U2 — 8at St, 
Vice pirmininku K. Dirnž* 

812 — 8th Str.
Litražų rašt. B. Masiliūnu 

922 —10th Str.
Finansų rašL J. W šičia,

1320 Lincoln st., Waakegan, 
Kasteriu M. Kairaitis,

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

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

1030 s. jacason st. Wauxsgan, 
Maršalas K. Navickls,

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

1448 Jackson st. Waukegan, III.
Susirinkimai atsibuna ku tr čia 

nedelia kiekvieno menesio 2 vai. po 
I pietų Liuosybės svetainėj, 101—#t> 

P*- ii t., & Sherldaa Rd. Waukegan, 1)1.

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

Pirmininkė V. Ivanauskiutė.
1452 East 33rd 

Vice> Pirmininkas J. Katkauskas,
5823 Superior Avenue 

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

Fin. Raštininkas Antanas Banialis, 
1449 East 24th 

KasieriuG M. Lavinskas,
8120 Cory 

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

V. Kvedaravičius
1543 Oregon Ave.

Dainų repeticijos atsibuna kiekvie
ną Seredą nuo 7:30 vai. vakare ant 
Schwab svetainės, 6131 St. Clair Ave. 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna kas 
trečią pėtnyčią kiekvieno mėnnesio 
nuo 7:30 vai. vak. antSchwab svetai
nės 6131 St. Clair Avė.* 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

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ.
MAEANOY CITY, PA.

Valdybos adresai:
Pirmininkas P. Ysoda

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

1227 E. Pins SL
Protokolų raštininkas A. Ramaucka*, 

1025 East Pino 8tr. 
Finansų raštinin. P. Petčiulls, 

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

SL, J. Baukus, 1121 E. Mahanoy
avė., J. Mickūnas, 819 E. Pine SL

Maršalka L. Andriuškevičius
802 E Market 8L

515 W. Pino Str.
Susirinkimai atsibuna paskutinį pa-' pirmininko Pagelb. A. Rulis, 

nedėlį kiekvieno mėnesio 7 vai. vak*- Į 735J W. Sarat
re, Juozo Margelio svetainėje, 60 N.~ ...............
4ain SL, Mahanoy City, P*.

$1.00 ANT 
savaites
Pristatom į naraus Ir toli
mas apielinkes, Jersey New 
York, Central Droklyn, Mas- 
peth, ir tL

MACYS & MARGIN 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

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

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

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

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

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

Pinigus siųskit šiuo adresu:
> J. POCIUS,

1370 Margaret St, Philadelphia,

KANCIERH

CAFE. Pa
kelei vingus 

priimam ko- 
aogražiau- 
sia ir visa
dos teiain-

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

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

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

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

Vincas J. Daunora
_______________  A P TIEK ORIUS ------------------------ -

APTIĘKA

229-BE0F0RDL^AvE;
KAM PAS; NORTH 4T£» GATVĖS

Brooki/vn; New York
~ --imi— • • ■ ~a ~— -- » ■ - _.«■

735 i 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.
JETUVIŲ PAŠELPINĖS DR-8TĖ8 

“LAISVĖ”, EASTON, PA.
Virtininkų adreoai.

Prezidentu 8t Melson
•34 Ferry at. Kute*. Fa 

/ica prez S Masiulevičieno
820 So list St. Easton, Pa, 

Protokolų raštininku ir organo pri
turėto ju Alex Vituris

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

676 Church st Easton, Pa. 
tasįertus F Vituris

330 Taylor AIL, Phillipsburgh^IJ. 
Kasos globėjai:
A. Biga, 1021 Elm St., Easton, Pa. 
A Meškausku, 1222 Pino <L Eutoa. 
Maršalka J. Garais.

634 Ferry Str. Eutoa, Pa. 
rfaršalka P Urbienė

676 Church st. Eutoa, Pa.
Susirinkimai atsibuna ku pinui 

’ėtnyčfą kiekvįeno mėnesio B vai. 
vakare, Anglų socialistų avetala. 489 
Northampton St Easton, Pa

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL.

Valdybos adresai:
Prezidentas F Akatckls, 1360 12 ava.

E. Moline, III.
Vice prez. M Dackus, 854—8th str.,

Moline, III.
Prei sekretorius ■ Rusteika,

avė. Molino, III.
Finansų sekretorius W Vapsevich(

436 — 4th avė, Moline, Iii.
Iždininkas K Juška 826 —ith ava.

Molino, III

LIETUVIŠKA APTIEKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

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

Ir visokias kitokias gyduoles
visokių ligų, kurios čia dar nepaatl* 
nėtos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN A VE.

BROOKLYN, N. Y. ,

Didžioji Rusijos Rt 
kelią Amer. laikr

Rusijoj panaikinta 
skaityti socialist!

Kas turi savo gimir 
sijoj, padarykit ji

Maršalka F. Barauskas
1220J — 7th Avė.

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

Jūsų broliai ir 
žodžių.

“Laisves” prent 
tams — $3.50;Lietuva. Męs turime pa

sveikinti tą Rusų revoliuci
ją, kuri davė teises mums 
čia susirinkti. Tegyvuoja 
revoliucija! Tegyvuoja In
ternacionalas! Tegyvuoja 
visų tautų federacija! 
gyvuoja Steigiamasai 
tuvos Susirinkimas!” 
salė ilgai ploja.

Įspūdis buvo labai didelis, 
bet jį šiek-tiek sugadino pa
skui V. Rekašiaus ir d-ro 
Sližio kalbos. Pirmasai bol
ševikų (Lietuvių Rajono)

Natkevičius ir Žilins- 
Delegacijos vardu pra- 

suvažiavimo pirminin- 
dr-as Žemgulys: “Štai

Te- 
Lie- 

Visa

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

Viršininkų udreMi:
Pirmininkas F. Raškevičia, 

1012 So. Main Itr.
Vica pirmininkas A Šimonis, 

517 Michigan Ava.
Protokolų raštininkas O. Užbalinti, 

622 Hulin St
Finansų raštininkas P. G. Aleksynas 

1516 — 14th Ava.
Iždininkas 8. Buzlnskis, 

721 Lincoln ava.
Kasos globėjai:
St Vazenas 1529 —10th Str.
P Kutra, P O. Box 89.
Maršalka P. Vaitkus, 411 Wall st.
Organo prižiūrėtojas:
J Rumia 1017 So. 3rd Btr.

Susirinkimas atsibuna pirma nadll- 
dlenį, kiekvieno mėnesio, 1919 lo. 
Main St., 2 vai. po pieta.

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL.

Valdybos adresai: 
Prezident K. Adomaitis, 

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

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

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

1409 So. 49th Avė.
Kasierius Marijona Bartkiene, 

1500 So. 48th 
Kasos Globėjai: 

Ona Elterman, 
1533 So.

Zuzana Gulbinienė, 
1531 So.

Marijona Dolan, 
1533 

Maršalka T. Bartkus, 
1500 oo. ur. p

Susirinkimai atsibūna kas paskuti-', 
nį nedėldienį kiekvieno mėnesio, J. į 
Neffo svetainėje, 1500 So. 49th Avė. 
Cicero, III.

GRABORIUS (Undataker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

ibalsamuoju ir laidojo numirusiu# 
ant visokių kapinių.

Parsamdau Automobilius ir Karle-, 
■ (tas Veselijoms, Krikštynoms Ir šiaip, 
* pasivažinėjimams.

Ofisai:
264 FRONT ST

C. Brooklyn, N I 
Telephone 7867 Main.

........................................................................................................ .. ............................. .. ......................... .r.... .... .......................   .in.^^iouuu^

VISUOMET PIRKIT

ČEVE RYKUS
Naujausios mados 

PAS

J. MARTINAITI
157 GRAND ST.

BROOKLYN, N.Y
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VIETINES žinios rencija buvo labai silpna.Su- ardai. Daugelis skundžiasi, 
kliudė viską karė, kuri nu- kad jiems nenori išduoti

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda Fotografijų Galerija. 

I Vieta gera ir išdirbta. Pardavimo

CLIFFSIDE, N. J.
Cliffside lietuviam šiuomi 

pranešam, kad ši četvergą, 
8 valandoj vakare įvyks 
“Laisvės” bendrovės prakal
bos Puzėno svetainėje.

Ateikite visi!

stelbė daug visokių reikalų, blankų, daugeliui grąsina priežastis-savininkas turi eiti į ka- 
, ° c i ,2 • rtumenę. Atsišaukit greit.

C. Brooklyn, N. Y.
Drg. Javonėlis, aprašyda

mas apie L. S. S. 83 kuopos 
veikimą, nusiskundžia, būk 
tūli kuopos nariai užprotes
tavę prieš parsitraukimą li
teratūros ir padaro tokį iš
vedimą, kad su literatūra 
jau “šalin”.

Nieko panašaus nebuvo. 
Kada tapo pakeltas klausi
mas apie literatūros parsi
traukimą, tai buvo pastebė
ta, kad dabar su literatūra 
reikia truputį palaukti, nes 
jos dar biskis yra, o kuomet 
bus tikrai žinoma, kad įvyks 
Rajono agitacijos savaitė, 
tuomet ir literatūros parsi
trauksime.

Kad pinigai kuopai reika
lingi ypač dabartiniame lai
ke, niekas negali užginčyti, I 
nes nežinia gal ir tūli nariai 
gali atsidurti už grotų ir 
tuomet prie kuopos šauksis 
pagelbos, o ką krona darys, 
kuomet bus iždas tuščias?

C. Brooklynietis.

depot tavimu. I jųr šimoliunas
Vienas iš Brooklyno ex- 267 Clinton St., Binghamton, N. y.

Nau-Įemption boardų (N79) bjau-| (67—68)
‘riai elgiasi su Rusijos atei-i 
’viais, ne piliečiais. Juos 

SAKO, GALIMA LAUKTI net piktumu nori priversti 
SUKILIMO. I tarnauti kariu menėj ir krei-

Su ėmimu naujų kareivių piasi į niekuo nekaltus žmo- 
New Yorke ir Brooklyne ei- nes su įžeidimais, 
naši visai prastai. Tarybo
se labai mažai esama tvar- Čių paliuosuojamų vyrų už- mingu. 
kos. 1 
tion boardo N99 jau papuolė 
i kalėjimą. Juos kaltina ky
šių ėmime.

| Rytinėj New Yorko daly 
(East Side), kur gyvena 
daugiausia ateivių, stačiai 
laukiama bunto,kuomet pra
dės imti naujus kareivius.

( Pirmininkas boardo N91, 
n. L. Frank, pasakė, kad 1 
d. rugsėjo, kada ims nau
juosius kareivius, bus bega- 

įlo daug sujudimų, o gal net 
ir sukilimas.

Šią subatą New Plaza kal
bės drg. P. Grigaitis, 
j ienų” redaktorius.

LIGŲ PRIEŠAS —
MŪSŲ DRAUGAS.

JOHN KULBOK
CAFE

Didelis hotelis, gera vi-ta 
husite užeanėdinti. 
pakeleivingiems, kambariai Į- 

isyti pagal naują madą. Visi

I DABAR ~]I PIRMIAU Į

DU OFlSAh

189 Grand St
prieš Comedy teat.

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

JOHN KULBOK, Savininkas
291 Wythe Ave. Cor. ‘io. 1-st 
St.. BROOKLYN, N. Y.
Tcl 279 Greenpoint.

Per paataruo»lus 
10 metu mano prak
tikos, ufi pasekmin
gai IBgydžiau dau
giau, kaip 10,000 11- 
Coniu. Manoofi.al 
prieinami darbinin
kams todSl. kad ne- 
delinial mokesčiai 
lengvusjkiekvlenae 
turi proga sutai.yt 
savo dantis kogo 
riausial.

TRAUKIMAS BE SKAUSMO,- 
MANO SPECIAL1SKUS.

Auksinės kepuraitės—$5 ir augš. 
Tiltukai (Bridge teeth)—$1 ir,,

KALBAME LIETUVIŠKAI IR LENKIŠKAI.

Žmogus linksmas ir ra
mus, kol jis sveikas. Papras-; 
ta liga padaro žmogų nelai-' 

Tankiausiai žmogų 
kankina vidurių arba skil-' 
vio ligos — nemalimas, dis
pepsija, diegliai ir skaus
mai, išpūtimas, diegliai šo
nuose, krūtinėje ir nugaroje, 
užstojimas gerklėje ar krū
tinėje ir t. t. Tas paeina 
nuo nereguliariško ir ne-’ 
normališko skilvio. Geriau
sias vaistas, kuris apsaugo-, 
ja nuo tų ligų arba greit jas 
prašalina — tai Provizo-| 
riaus Vinco J. Daunoros 
TREJOS DEVYNERIOS 
arba TREJANKA. Tai ne- 
įveikimas ligų priešas, o 
kartu mūsų draugas. Rei
kalaukite to draugo pas a- 
gentus arba tiesiog prisiųs- 
dami 50 centų pačtos ženk
leliais. Vincas J. Daunora, 

'Provizorius, 229 Bedford 
i Ave., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau Prano Marausko ir dėdės , :--------- ----- ■■■-.;-------------------------
St. Marausko, Suvalkų gub., Kalva
rijos pavieto. 13 metų atgal gyveno 
Plymouth, Pa. Kas žinot, malonėki
te pranešti. 

T. Murun 
Tams, W. Va.

Tame pat boarde ant pe-

Du daktarai iš exemp- rašo neištrinamu rašalu,kad 
” jie paliuosuoti. Kodėl gi 

taip daro? Ogi todėl, kad 
bijo, kad paliuosuoti neper
duotų savo paliuosavimo pa
liudijimų kitiem.

Argi tai ne bjauru?

U Užpildymas auksu — $1 ir augfi. 
Užpildymas sidabru—50c. ir „

PAJIESKOJIMAI
Pajieškau sesers Onos Dapkevičiū- 

to; su mergaite Adele 5 melų am
žiaus. Balandžio 17 d. gyveno Phila- 
delphijoj. Kas žino apie ją, meldžiu 
pranešti, būsiu dėkingas.

A. Dapkevirius
62’‘Wright St., Gardner, Mass.

V. VAIVADAS
PUIKI UŽEIGA

Iš Liet. Gimnastikos Kliubo 
gyvavimo.

Metai laiko tam atgal, L. 
G. Kliubas buvo nutaręs,kad 
kiekvienas narys paskolin
tų po penkis dolerius dėl na
mo pirkimo. Po tokio nuta
rimo, daugelis kliubo narių 
pamatė, kad taip greit narna 
negalima bus nupirkti, todėl 
atsisakė skolinti pinigus ir 
išstojo iš kliubo.

Nesuradus tinkamo namo 
ir užstojus karei, kliubas pa
skutiniame savo susirinkime 
vėl nutarė priimti narius, 
nereikalaujant iš jų penki
nės.

Todėl męs kviečiame vi
sus senuosius narius, kurie 
pirmiau prigulėjo ir tuos, 
kurie mano prigulėti,atsilan
kyti į kliubo kambarius ir 
prisidėti prie kliubo. Męs 
visuomet taikomės prie mi
nios ir priimame įvairių pa- 
žvalgų žmones. Męs nori
me, kad visi Brooklyno vai
kinai ne stovėtų ant kampų 
gatvių, bet ateitų į kliubo 
kambarius,kur randasi skai-| 
tykia, įvairus įrankiai dėl 
gimnastikos ir t. t. Kliubas 
rengia įvairias pramogas, 
bet jeigu narių skaitlius pa
didės, tuomet dar tankiau 
pradės rengti.

Lapkričio mėn. kliubas pa
rengs didelį koncertą.

Įstojimo mokestis—$1.00; 
mėnesinės mokestįs — 25c. 
Kliubo kambariai randasi 
375 So. 1st St., Brooklyn. N. 
Y. Mitingai būna pėtnyčio- 
mis po pirmo ir penkliolikto 
Kviečiame atsilankyti ir pri
sidėti.

Neužmirškite, kad šį ne- 
dėldienį, 10 valandoj ryte, 
Labor Lyceum, bus konfe
rencija vietos ir apygardos 
draugijų ir kuopų delegatų.

I Draugijos, kurios neišrin
kote delegatų, kuogreičiau- 
sia išrinkite, nes bus labai 
svarbių reikalų.

Kas nežino, kur randasi 
Labor Lyceum, ateikite ank
sčiau į “Laisvę”. Adresas: 
Labor Lyceum, 919—959 
Willoughby Ave.

New Yorko žurnalui “The 
Masses” pačta nesuteikia 
teisių ir dėlei to atsisako jį 
siuntinėti.

Daugelis teiraujasi, kur 
dingo p. Zacharevičius, ku
ris buvo plačiai pažįstamas 
Brooklyno lietuviams ir 1.1. 
Mums praneša, kad jisai 
liuosu noru pasidavė kariu- 
menėn ir randasi Chatanoo- 
ga Tennessee valstijoj.

Pašovė del karės.
New Yorke vokietis Vag

ner ir lenkas Žneckis susi
ginčijo dėlei karės. Vag
neris tapo labai supykintas, 
pagriebė medžiojamą šautu
vą ir mirtinai pašovė lenką.

Neteisingai suareštavo.
Ketvergo vakare, ant 5th 

Avė. ir 125th St., buvo mi
tingas anglų socialistų sky
riaus. Policmanas suareš
tavo mitingo pirmininką,kad 
jis rinko aukas socialistų 
partijai. Teisėjas suareš
tuotąjį paliuosavo ir išbarė 
policmaną, kad neteisingai 
areštavo.

Roza-Pajieškau pusbrolių Jurgio, 
Ii jos ir Barboros Galskių, paeina iš 
Kauno gub., Šiaulių pav., Gvendelių 
kaimo, Radzviliškės parap. Girdėjau, 
kad gyvena Chicagoje. Meldžiu jų 
pačių atsišaukti ar žinančių apie juos 
pranešti man. Turiu svarbų reikalą.

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

P. O.

LIETUVOS ŽEMLAPIS.
Taisė M. Šalčius. Kaina 

,60c. Reikalaukit “Laisvės” 
'Administracijoj.
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kambariai. Norima, kad būtų maža 
šeimyna ar jaunavedžiai. L..... ....
riai randasi 124 North 1st St., sa
vininkas 522 Lorimer St., Brooklyn, 314 E. 50th St.,

REIKALAUJU PARTNERIO prie 
fotografijų biznio. Aš esu tik vie
nas lietuvis fotografistas Baltimore, 
Md. Negaliu apsidirbti, todėl reika
lauju partnerio.- Norėdami gauti pla-įauja Į/uiiiiviiv. in vi utiaiiii ^auvi 
tesnių informacijų kreipkitės laišku 8>e“)stime.
ar ypatiškai.

P. ZEIKUS, Savininkas
W. Baltimore St.,

BALTIMORE,
657

Komitetas.

Pereitą pėtnyčią Ukėsų 
Kliubo name buvo susirinki
mas apskelbti klausimą apie 
lietuvių dalyvavimą talki
ninkų bazare, kuris įvyks 
apie pabaigą šių metų. Ta
me bazare bus ir lietuvių 
skyrius.

■o
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£ 
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412 Grand St., B’klyn,
Telephone 3534 Stagg

NUSTOS GALVOS SKAUDĖJIMAS, 
JEIGU NEŠIOSI AKINIUS.

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

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

(Akių specialistas) 
Atsiminkit numerj: 611 Grand SU 
tartie Lorimer ir Leonard St.,

_____Brooklyn, N. Y.
Įsteigta nuo 1902 m.

EDISON PATENT CO., Inc.
Kuri atlieka užjovinimus visokių išradimų dėl užpatentavimo, pažintą
ja visus Lietuviškus išradėjus, kad vietinė valdžia pajieško tinkamų 
KARIŠKŲ IŠRADIMŲ 
turi kiekvienas. Kariški 
dėl

ant jūrių (marių) ir ant sausumos. Progą tą 
išradimai gali būti per mus vietinėj valdžioj 

peržiūrėjimo ir NUPIRKIMO
EDISON PATENT CO. Inc.

256 Broadway,.
(su firmoms panašiais vardais netu ri jokios sąjungos.)

perstatyti.
(L. E.)
New ^ork N. Y.ŠOKIŲ MOKYKI/

Jau 36 metai, Kaijp 
gyvuoja Prof. Stem 
Šokių Mokykla, 961 
Broadway, Vaxup. 
Myrtle ava. % rook 
lyn N. Y

Waltz, Two Step 
Foxtrot, One Step 
ir įvairus naujausios 
mados tokiai moki
nami, privatškai t; 
khaaoje. Mokestis 
nuo $5.00 iki 110.00 pagal šokių, fla
ky kl a atdara nuo 9 ryto iki 11 va 
vakaro, taipgi ir nedėliomie. Mekla» 
mo balių šokius Ir stage'aua. Klaas 
atsilankydamas informacijų
THE STERN SCHOOL of DANUlh 
•K3-S7 Hroa4wav Hreeklva. N

PhiladeŲh jos specialistas vyrų moterų
DR. WASSERMAN
PLAUČIŲ, ŠIRDIES, VIDURIŲ LIGAS. REUMATIZMĄ, 
SLAPTAS LIGAS IR ĮVAIRIAS KRAUJO LIGAS. IŠGYDO 
TRUMPAM LAIKE, TAIP KAD NEREIKALAUJATE PER- 
TRAUKT SAVO DARBO. GIMDOS LIGAS GYDO BE OPE
RACIJOS.

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

DAKTARAS WASSERMAN
ARCH ST., PHILADHCPH!A, PA.

Ofiso valandos: nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis n’uo 10 ryto iki 2 vai. po pietų. Per pačtą ne

gydau. Galima susikalbėti lietuviškai.

Kamba- JOSEPH LIPMAN, M. 1 
; Specialistas moterų ligų

New York, N. .
OFISO VALANDOS:

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

Nedėliomis pagal sutartj.
Egzaminavimas DYKAI. Męs iii 

riame ir pasakome visas ligas ir p: 
. Iš kitur atvažiavusiea 

ligoniams parūpiname vietą, kol g; 
dosi. Reikalui esant, kreipkitės, nat 
apžiūrėsime ir duosime prietelili 
rodą. Patarnavimas visai pigus. N 
užmirškite mano antrašo.

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

arti 117th St.. New York Ct

MD.

CHORAMS IR CHORISTAMS.
Iki šioliai mūsų chorai atjautė sto

ką darbininkiškų dainų su gaidomis. 
Dabar M. Petrauskas pagamino puikų 
Revoliucijos Imną. Išleista atviru
tės formoj. Kaina vienom 5c.

Reikalaukit “Laisvės” Administra
cijoj.

PARSIDUODA RAKANDAI.
Parsiduoda stubos rakandai, viskas 

kas tik reikalingo prie šeimynos, už 
labai mažą prekę. Pardavimo 
žastis — numirė mano vyras, 
džiu atsišaukti greit, nes iki 
tember 1 turi būti parduota.

Mrs. E. Stankevičienė 
365 So. 4th St.,( ant antrų lubų po 
kairei). Brooklyn, N. Y.

(67—69)

Ardys mitingus.
New Yorke susiorganiza

vo tam tikros šaipos triukš
madarių, kurios pasirengu
sios ardyti socialistų mitin
gus ant gatvių.

Kad apsigynus nuo triuk
šmadarių organizuojama ju
dėjimas prieš patriotus. So
cialistų jaunimas saugos 
mitingus ant gatvių.

Sprogimas.
Ant kampo 41 gatves ir 

Park Avę., kur kasama nau
jas požeminis gelžkelis, vie
nas darbininkų netyčia už- 

skyrius. Pirmininkavo p‘.|ėjo keno tai užkastą dina- 
Širvydas. Išrinkta komite- mitą. Kada jis špatu suda
ląs S10 asmenų, kuris tuom vė į tą vietą, dinamitas spro- 
rūpinsis. Keturi darbininkai ta-

Kitą subatą įvyks bendras P° mirtinai sužeisti, 
komitetų posėdis iš visų ap- —;—;------
linkinių lietuviškų kolionijų. Anglų įsteigtasai biu- 
» _________ ras teikti pagelbai užsiregi-

Brooklyno lietuvių Liau- stravusiems praneša apie 
dies Namo klausimas neina daugybę neteisingumų, ku- 
sparčiai. Pastaroji konfe- riuos papildo exemption bo-

Tel. Greenpoint
SENIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

prie- 
Mel- 
Sep-

Brooklyno Lietuviams!
Pirmas Brooklyno

LIETUVIS

Kontr aktorius
Padarome visokį darbą prie nauji 
namų statymo ir senų pataisymo. Iš 
pentinu namus iš lauko, taipgi ir vi 
daus,popieruoju, pleisteruoju ir ei 
mantuoju. Reikale kreipkitės ypatiŠ 
kai ar laišku šiuo adresu:
46 Power St. arba į gyvenimo vietą
431 RODNEY ST.. Brooklyn, N. 1 

K J. VASILIAUSKAS

A. SHRUPSKI
Pas mus galite gauti ska- 

niaus;o alaus, puikios degtinėf- 
ir skanaus vyno. Patarnavi 
m as puikiausias, ateikite, o per
sitikrinsite.

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

Reikalinga kiekvienam darbininkui 
perskaityti

DARBO ŽMONIŲ ISTORIJA
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Paraše J. Berlin. Verte Barabošius
DIDELA PROGA

DEL VYRU NUSILPNE JISID 
ANT LYTIŠKU ORGANU

šioje knygoje telpa sekanti skyriai
I. Žmonių gyvenimo pradžia. • j
II. Vergija ir jos atsiradimas. Į:
III. Turčiai ir skurdžiai.
IV. Draugijos žemesnės ir augštesnė.
V. Baudžiava ir baudžiauninkai.
VI. Miestų ir amatninkų atsiradimas.
VII. Manifakturos ir fabrikų atsiradimas.
VIII. Baudžiauninkų vėlesnis likimas.
IX. Baudžiavos panaikinimas.

Kaina 25 centai.
183 Roebling Street. BROOKLYN, N. Y

Prlslunsklte mums tik 50c.
Nusilpncjie ant lytišku organu vyrai, 

kaip tai nervlu, paliks išgydynti ant visa
dos per vartojlma, gyduolių NOVO. Tai 
yra. galima pasakyti, eudauno gyduolė, 
kurios išgydo jau tūkstančius vyru ser
gančiu lytiškoms ligonis. Jei esate ser
ganti ant lytišku nusilpnėjimu, kad ken
kia jums betvarke nervlu, kad nustoet 
vyriškumą, kad esate nusilpnejesiam 
padėjimę. šaltos rankos arba kojos, galvos 
sopėjimai, užketejimal viduriu, nevlrlnl- 
mal skilvio, Inkstu Ilgą arba kitos ligos 
puslęs, nemielus sapniai, baime sutikti 
žmonlus, kaip tai daro nekurie, pallkste 
Isgydyntl per vartojimą gyduolių NOVO 
Gyduoles tas i trumpa laika padaris jua 
sveikais, tvirtais ir laimingais, tada gi 
galima bus nauduotls gyvenimu ir jo 
ypatibems. Del atydos, idant pertikrinti 
jus anie tai, kad NOVO gyduoles tą pada
ris, išsiunsme jums DYKAI kompletišką 
kursą tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu, 
kada gi prlsiunste mums savo antrašą it 
1>avardo, taip gi sykiu 50c krasos ženkle- 
es arba sidabru del apmokejima llešu 

persiuntimą. Malonėkite atkreipti atydą 
ant to, kad tai nėra maža dėžutė, bet 
komletiškas kursas išsigydymul, užtekti
nai ant 15 dienu, labai tanke yra užtekti
nai išsigydymul. Ta proga yra vien 
svarbia ant trumpo laiką. Rašykite mums 
neatldeltokite, taip-gl praneškite kokiam 
laikrašti skaitlte ta apgarsinimą ir mes 
Išsiunsme jums tuojaus tas gyduoles.

• NOVO COMPANY,
' Dept 37, Box 4000, Philadelphia. Pa,

Dr. Richterie 
PAIN 

EXPELLEi 
■u 

“ANKOR” 
nuo Reuma 

tizmo, susti* 
gimo sąna

riuose ir raw 
tnenyae.
Tikrasis pa: 

siduoda pak« 
lyje šičia n» 
pieštame. At 
nešk visus p* 
kelius, kuri* 
nebus užpe- 
čėtyti su 
“ANCHOR” 
35 ir 65 centu 
aptiekose ir 
tiesiog nuo

F. AD. 
RICHTER A 

CO.
74—80 Was* 
ington St., 
Naw York

TIKRA IR TEISINGA 
LIETUVIŠKA

APTIEKA
Sutaisau receptus tikrai, są

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

F. KUDIRKA.
Lietuvio Aptieka ir Savininkai 
64 GRAND STREET,

Brooklyn. N. Y.

Reikalinga barberio amato. 
a Darbą gausi visada. Reiks* 

Jr? lauk informacijų.
Nossokoff’s International

Barber School, 1202 Penn 
^2f^yAve., Pittsburgh, Pa.

G. L ASKEVIČIA
Geriausia Pirmeiviška Užeiga 

771 BANK ST. 
WATERBURY, CONN.

Tel. 964-3.

Ištraukiu HWAI tarpe 11 Ir 12 
Dantis U I Ivnl vai. kasdieną, 

kad tuem parodyt, log ištraukiu 
BE SKAUSMO!

Minkšti robinlal prisisiurbianti smegenis 
kurie tinka kiekvienai burnai. Parsiduo
da žema kaina ir gvarantuoti.
Pilnas setas dantų........ ?K.OO ir augšžlau
22 k t, auka, kepuraite.... $5.00
Pripildymas auksu........ $1.50 tr augščiau
Tiltelio uždėjimas.......$5.00 už dantį 
Pripildymas platins....$1.50 ir augšfiiau 
Pripildymas sidabru be gydymo........ 50c.

M cementu,. .. ......... 50c.
Dantis egzaminuoju dykai.

DR. J. 6. COLE, Dantistas.
292 Bedford AvH Brooklyn, N. T. I

Jonas MATHUSI
Geriausias, Didžiausias ir Sva- 1 
riausias saliunas visam South j 

Bostone. A

Įvairus gėrimai ir užkandžiai. ' * 
Patarnavimas prielankus. Atsi
lankykite ir persi’ikrinkite. ,

JONAS MATHUS *!

(Lietuvis Savininkas)

342—344 W. Broadway4/

So. Boston, Mass. Į 
(Dešimts žingsnių nuo Lietu- L 
vių Labdarystės Draugijos Na-^ 

mo.




