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 Visų šalių darbininkai eiki- I 

te išvien, jūs nieko nepralai- i
mesite — tik retežius. 3

VII METAS.

Didžioji Talkininkų Ofensyva Lietuvių
Batalionai

Rusijoje

Naujoji Amerikos
kariumene

Italai paėmė 10 tukst 
j nelaisvę.

Ant popiežiaus pasiūlymo 
taikinties, talkininkai atsa
kė naujais užpuolimais ant 
vokiečių. Italai, Isonzo 
fronte, paėmė nelaisvėn 
10,000 austrų ir baigia pra
laužti; austro-vengrų eiles. 
Italų vyriausias vadas Ca
dorna smarkiai laužiasi lin
kui didmiesčio Triesto.

Visos žinios, kurios dabar 
ateina iš Rymo, esančios la
bai linksmos.

Francūzai subruzdo veik
ti Verdūno fronte ir per pir
mąsias dvi ofensyvos dienas 
paėmė 5,000 belaisvių. Pran
cūzus veda į mūšius genero
las Petain. Ant abiejų pu
sių upės Meuse francūzai 
užėmė daug naujų pozicijų. 
Francūzai pasivarė pirmyn 
veik per dvi mylias gilumo.

Kanados kareiviai pasižy
mėjo ties Lens, tuo stam
biuoju anglių centru. Ka
nadiečiai tvirtai tikisi pa
imti Lens’ą.

Vokiečių kontratakos 
Flandrijoj neturėjo jokio 
pasisekimo.

—rrom xne Newark Star Eagle.

Lietuvių aficieriai Pr.Kli- 
maitis ir A. Juozapavičius 
gavę vyriausybės įsakymą 
suorganizuoti lietuvių bata
lijomis, išsiskyrusius iš len
kų pulkų. Po draug aficie
riai A. Žilinskas ir Lauri
naitis draugus, norinčius sa
vo brolių lietuvių tarpe dar- 
buoties ir tarnauti, prašo 
tuojau jiems pranešti savo 
vardus ir laukti pakvietimo. 
Pargrįžus iš kelionės Kli- 
maičiui ir Juozapavičiui, lie
tuvių batalijom! klausimas 
būsiąs galutinai nuspręstas 
ir aficieriai paskirti. Šito
kie kai kurių karininkų žy
giai, mums rodosi, neatsa
ko liet, karininku suvažia- 

• vimo Petrapily didžiumos 
nutarimui, kuris “laiko at
skirų lietuvių legijonų stei- 

;girną šiuo metu netikslingu 
ir pragaištingu Lietuvos at
eičiai”. .0 galutinai nuspręs
ti tą klausimą gali tik lietu
vių karininkų referendumas. 
O lietuviu karininkus, pate-

Žmonija surakinta retežiais, o maisto spekuliantai su karininkais puotauja ir 
džiaugiasi gerais laikais. ? p'-

ANGLIJOS DARBININ
KAI DALYVAUS SUVA

ŽIAVIME.
Anglijos neprigulmingoji 

darbo partija dar kartą nu
sprendė turinti dalyvauti 
tarptautiniam socialistų su
važiavime Stockholme.

RUSIJOS NEPAPRASTAS 
NACIONALĖS TARYBOS 

POSĖDŽIAI PRASIDĖS 
25 RUGPJŪČIO.

Maskva, 22 d. rugpjūčio. 
—Nepaprasta nacionalė ta
ryba, kurią šaukia ministe- 

' rių pirmininkas Kerenskis 
prasidės Maskvoje 25 d. rug
pjūčio. Posėdžiai bus laiko
mi prie uždarų durų. Į juos- 
įsileis tik talkininkų ir ne
utralių šalių dipliomatiškus 
atstovus. Taryboj dalyvaus 
apie 1,500 atstovų. Pirmi
ninkaus Kerenskis. Taryba 
susidės šiaip:

Nuo Valstybės Dūmos,ku
rią dar prie caro rinko, da
lyvaus 400 atstovų.

Nuo Darbininkų ir Karei
vių Atstovų Tarybos — 100

Nuo Zemstvų ir miestų 
Sąjungos — 400.

Nuo valstiečių — 100.
Nuo pramonininkų —100.
Nuo kitu įvairių įstaigų 

* 300 ir t. t.
Vadinasi, didelė didžiuma 

dalyvaus tų, kurie gins ka
pitalistų reikalus.

VOKIEČIAI DAUGIAU jos socialistai tiki, kad jie 
NESIŪLYS TAIKOS. 'susitaikys su Rusijos socia-

Berlynas .— Kancleris listais”.
Michaelis pranešė reichstar1 Iš Haagos praneša, kad 
go komisijai, kad Vokietija 21 d. rugpjūčio buvo Berly- 
nieko neatsakys į popiežiaus ne centro ir radikalų socia- 
notą tolei, kolei nepasitars listų susirinkimas, 
su savo talkininkėm.

Michaelis pridūrė,kad Vo
kietija jau daug sykių iš
reiškė savo norą taikinties, 
bet talkininkai sistemačiai 
atmesdavo vokiečių pasiūly
mus. Todėlgi Vokietija jo
kių naujų taikos pasiūlymų 
nedarysianti.

Kancleris pastebėjo, kad 
be pasitarimo su reichstagu 
nieko ateityje nedarysiąs.

VOKIETIJOS REICHSTA
GAS PALAIKYS POPIE

ŽIAUS NOTĄ.
Korespondentas “New

ČCHEIDZE PIRMININ
KAUS STOCKHOLMO

KONFERENCIJOJ.
Drg. S. Čcheidze bus pir

mininkas tarptautinio Soci-jžiuos į Stockholmo tarptau- 
alistų suvažiavimo, kuris se-( tinę socialistų konferenciją, 
kantį mėnesį įvyks Stockholm jeigu lankininkai ir neleistų 
me, Švedijoj. • J “savo” socialistų. Vokieti-

tieji nesiskaitysią “karės ne- 
laisviais” ir jų neteisią ka
rės teismas. Karinė valdžia 
tik atėjus pagelbon civilei 
valdžiai, kuri negalėjus ap
sidirbti.

KORNILOVAS ĮVEDA 
DISCIPLINĄ.

Petrogradas. — Vyriau
sias rusų kariumenės vadas

Posė- 
džius laikė prie uždarų du
rų ir buvo svarstyta popie
žiaus notą. Į posėdį buvo 
pakviesti ir nacional - libe-Į Komilov uždraudg kariu. 
ralai, kurie stovi uz tai, kad1 
karę tęsti toliau.

PERSEKIOJIMAS I. W. W. 
UNIJOS NARIŲ.

Spokane, Wash. — Nacio- 
nalė gvardija užpuolė ant I. 
W. W. unijos generalio ofi
so ir padarė oblavą. 27 žy
mesnieji unijos veikėjai ta
po suareštuoti. Generalis o- 
fisas ir kiti susirinkimų 
kambariai uždaryti ir prie

menei užsiimti diskusijom, o 
žiūrėti tik disciplinos 
mandos. Visą liuosą 
kareiviai turi pavesti 
nastikai ir žaislams.

ir ko- 
laiką 
gim-

York Times” iš Berlyno at- jjųpHstatyta sargyba. Areš- 
siuntė sekančią telegramą: užpuolimas buvo pada-

“Aš šiandien buvau nuėjęs r^^as. tuomet, kuomet unijos 
pas reichstago atstovą dr. va(įai renSšsi paskelbti ke- 
Albertą Ziudekumą ir jis tunose valstijose streiką, 
man pasakė, kad “susivieny- 
jusios” reichstago partijos 
(socialistai — Sheidemano 
šalininkai, katalikų partija, 
radikalų ir liberalų parti
jos) išsireiškė už popiežiaus 
notą. Minėtos partijos rei
kalaus, kad teutonų val
džios, atsakydamos į popie
žiaus notą, sutiktų tuojaus 
pradėti tartis apie taiką.

“Jis sako, kad neseniai kareivių ir pakraštinės sar- 
reichstago išnešta rezoliuci- gybos užpuolė ant L W. W. 
ja, tarptautine socialistų unijos generalio ofiso ir ten 
konferencija Stockholme ir,padarė pogromą. Visi ra- 
popiežiaus nota — 
turi tuos pačius pamatinius 
principus.

“Vokietijos socialistai va-

KĄ SAKO PONAS BACH- 
METJEV.

Naujasai Rusijos ambasa
dorius Amerikoj p.Bachmet- 
jev pasako, kad Rusija ne
pritarianti popiežiaus pasiū
lymui taikinties.

Tačiaus reikia pasakyti, 
kad tai esanti tik asmeninė 
Bachmetjevo nuomonė, o ne 
nuomonė Rusijos valdžios.

rugsėjį Amerikos vai-.daugiau kaip šimtas delega- 
■■ ■ * -----šešiastikisi sutaisyti pirmą tų,_ atstovaujančių 

nacionalę Amerikos kariu- dešimtis (60) Chicagos lie
menę, kuri susidės iš 750,000 tuvių darbininkų organiza-

džia

vyrų.
Gi 1 d. sausio sekančių 

metų bus pradėta taisyti 
naują kariumenę, kuri taip- 
pat susidės iš 750,000 karei
vai.

Apie tai neoficialiai suži
nota karės departmente.

Amerikos valdžiai tuo 
tarpu neužtenka šaudyklių.

Cljų.
Bendra suma narių, pri

klausančių prie tų organiza
cijų, siekia 8,500._J

PRAŠAU.
Prašau ir tikiuosi, kad 

prašomieji draugai išpildys 
ko prašau—kad visi arty- 
mesnieji “Laisvės” bendra
darbiai bei korespondentai, 
kuogreičiausia, jeigu galima 
dar šią savaitę, parašytų 
“Laisvei” po straipsnį. Pra
šau draugų J. Svyrūnėlio, 
Buolio Sūnaus, Merkynės

WILSONAS NORI, KAD 
ŽENOČIAI NETARNAU

TŲ KARIUMENĖJ.
Washingtonas. — Prezi

dentas Wilsonas varosi už yaidylos, J. Žebrausko, A. 
tai, kad ženotiem vyram ne-;petrikos, D-ro A. Montvydo, 

. A. Jurevi- 
|čiaus, J. Stančiko, Barabo- 
• šiauš, Vaidoto, A. Andriule- 
ivičiaus, Pauliaus, P. Bukš- 
nio ir kitų draugų, kurių

— Šioj vardų čia nesuminėjau.
Tikiu, kad draugai tuoj

reikėtų tarnauti Amerikos j. Baltrušaičio, 
kariumenėje. t

PRIEVARTA REGIST
RUOJA.

Baltimore, Md.
valstijoj tapo išleistas įsta
tymas, kad valdžia privalo'sukrusite parašyti po straip-

Redaktorius.
kusius į nelietuvių legijonus,'ty™as’ *da ™uzia privarn (sukit 
suvažiavimas kviečia grįžti Plievarta priversti dirbti vi- snelj.

° cii-in hnrlnvniHCi Tlnknu v\r>n4-n . * ._______rusų armijos eiles.

NUTEISĖ ST. LOUISO 
POGROMčIKUS.

E. St. Louiso pogromo 
vadas S. L. Shulz, kuris pri
sipažino teisme, kad suren
gė ant negrų skerdynes, ta
po nuteistas ant 15 metų į1 
kalėjimą.

Jeigu taip būtų juodvei- 
dis surengęs ant baltųjų po
gromą, tuomet ji, be abejo
nės, būtų nuteisę mirtim

sus bedarbius. Dabar pasta- .... .' . .. .................  * <
roji ėmė pildyti tą įstatymą: j Męs prašome visų “Lais- 
visus bedarbius, nuo 18 iki; ves” skaitytojų pa^iislyti a- 
50 metų, pirmiau prievarta ’ pie šiuos dalykus, f 
registruoja, o paskui valdiš- “Laisvės” metinė prenu- 
ki biurai parūpina jiems merą ta $2.50. Gi “Kovos” 
darbą. Jeigu kurie atsisa- metinė prenumerata $2.00. 
ko registruotis arba nuo,“Kova” eina sykį savaitėje, 
pasiūlyto darbo, tuos areš- ov “Laisvė” du sykiu. Jeigu 
tuo ja ir gabena į pataisos “Laisvė” būtų tokio pat 
namus ir ten verčiami dirb
ti.
SUVAŽIAVIMAS SOCIA-

. LĮSTŲ IR TAIKOS 
ŠALININKŲ. 

Minneapoly (Min. valsti
joj) 1 d. rugsėjo prasidės su- 
važiavimas Liaudies Tary- vaj^‘ridama^ kaštui 
bos n- Darbininkų Tarybos, Jei b-t
kuris tęsis iki 6 d. rugsėjo. jau brangum0> kalp 
Suvažiavimo tikslas - ap- «Keleivis« fai du sykiu sa, 
svarstyti taikos klausimą ir

Gi “Kovos”

brangumo, kaip ir “Kova”, 
tai už “Laisvę” reikėtų imti 
metinės prenumeratos net 

l$4.00. Tuo tarpu, už “Lais
vę” męs imam tik $2.50.

Kaip matot, draugai,“Lai
svė” daug pigesnė.

i “Keleivis” vieną kartą sa-
REIKALAUS DAUGIAU
PINIGŲ DĖL STATYMO 

LAIVŲ.
Washingtonas, 22 d. rug

pjūčio. — Komisija statymui apie apsaugojimą teisių,kū
jai vų dar mano kreiptis į rias darbininkai yra užka- 
kongresą ir prašyti miliardo riavę. Suvažiavime daly

vaus žymesnieji Socialist 
Party veikėjai, taikos šali
ninkai ir kiti.

Kad užkenkus tam suva
žiavimui, Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas

dolerių dėl užbaigimo pradė
to darbo. Mat, pirmiau 
kongresas buvo paskyręs 
500 milionų dolerių dėl lai
vų statymo. Dabar pasiro
dė, kad dėl užbaigimo to 
darbo trūksta miliardo dole
rių.

vaitėje eidama “Laisvė” tu
rėtų imti $3.50, tuo tarpu 
“Laisvė” ima tik $2.50, vadi
nasi, visu doleriu pigiau.

“Amerikos Lietuvis”, 
“Dirva”, “Lietuva” — tik 
vieną kartą savaitėje eida
mi lėšuoja $2.00, jeigu “Lai
svė” būtų tokio pat brangu
mo, tai dusyk savaitėje eida-Gompersas, sykai su buvu- .. tur/( $400

siais socialistais Spargo ir|f f 
kompanija, taipgi saukia ĮKarinė valdžia paskelbė, RUSŲ VALDŽIA IR PO- |

i KOVA SU “KRAMOLNIN- kok.i te.n suvažiavimą^ į tą v‘kad suareštuotieji esą “ka
rės nelaisyiai”.

Iš Los Angeles buvo atvy
kę į Long Beach šeši L W. 
W. unijos nariai. Juos tuo- 
jaus policija, su pagelba na- 
cionalės gvardijos, suarešta
vo.

Port Angeles, Wash. — 
Būrys nacionalės gvardijos

PIEŽIAUS NOTA.
Rusijos - ambasadorius 

Bachmetjevas, kuris dabar 
randasi Washingtone ir at
stovauja Rusijos valdžią, 
pasakė:

j patį miestą ir tuo pačiu lai- 
v . jku. Reikia tikėtis, kad pa-

Amenka žengia senosios starie ji neturės pasisekimo. 
Rusijos pėdomis. Pirmiau Minneapolio namų savi- 
Rusijos buvo vedama di-.nįnfcaį neišrandavoja svetal-

“Rusijos dabartine vai-, džiausią kova su kramol- !njų liaudies tarybos suvažia- 
džia dar neparašė popiežiui ninkais (socialistais ii jU(vimui, tai gal mitingai rei- 
atsakymo apie taika. Vie-.šalininkais ), o dabar tas Įęgg laikvti no atviru dan- nok Rusijoj viešpatauja ta dedasi Amerikoj. “Amęri- X Y ' 
nuomone, kad popiežiaus kos apsaugos Iiiga” išleido --------

Viskas kandai, knygos ir dokumen- 
tai buvo sumesti į vandenį.

Valdžia neva pradėjo ty
rinėti ir vieną kareivį, kuris 
vadovavo tuo pogromu, su
areštavo.

Washingtono federalė 
valdžia sako, kad suareštuo- džios atstovas.

nuomonė,
nota parašyta po. įtekme te-‘atsišaukimą, kuriame kvie- 
utonų. Rusijoj mano, kad čia visus piliečius organizuo- 
patys popiežiaus notos pa- į tis ir kovoti su tais, kurie 
matai neatsako tiems demo-! nepritaria karei. Ji šaukia, 

kad visur ant “standų” būtų 
uždrausta pardavinėti laik
raščiai vokiečių kalba ir an-

jkratijos principams, už 
kuriuos dabar Rusija ka
riauja. Tokiu būdu popie
žiaus nota Rusijai nepriei
nama”- 1

ji lėšuoja tik
$2.50.

. Painislykit apie tai, drau
gai skaitytojai, ir jūs supra
sit, kad “Laisvė” yra vienas 
iŠ pigiausių liet, laikraščių. 

I Kas daryti, kad prie to pi
gumo “Laisvė” v*sgi galėtų 
išsiversti, gyvuoti?

Kito kelio nėra, kaip tik 
j ieškoti kuodaugiausia nau
ju skaitytojų, j ieškoti kuo
daugiausia šėrininkų, rengti 
laikraščio naudai balių, kon
certų ir t. t., kaip tai daro 
svetimtaučių laikraščiai.

“Laisvė” nedavė kam nors 
pelnų ir neduos, bet kam 

Pagal pakvietimą Laiki- |“Laisvė” brangi, kaipo soči-

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DARBININKŲ TARYBA 

ĮSIKŪRĖ.
21 d. rugpjūčio susiorga

nizavo pirmoji Lietuvių 
Darbininkų Taryba.

U glų kalba tie, kurie yra ne-įnojo Komiteto, išrinkto 29. laikraštis, tegul prisl
ištikimi šiai šaliai. Tarpe d. birželio masiniame Chi- deda prie jos. Niekam dau- ____________________ ___ __  ’ onoil filr Kuo 11Taip kalba dabartinės vai- neištikimųjų jau pažymėta cagos lietuvių mitinge, į(tfau, tik Socializmui, bus Ii 

iios atstovas. '“Masses” ir “Pearson’s”. J “Aušros” svetainę susirinko to naudos. ..
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Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga
Ištikrųjų, tai nieks neži

no, kiek kareivių ims į nau
jąją nacionalę armiją. Kuo
met perėjo įstatymas apie 
priverstiną kareiviavimą,tai 
sakyta, kad konscriptų ar
mija sieks tik pusę miliono 
kareivių. Vėliaus ta skaitli
nė nukelta veik iki miliono; 
dabar jau kalbama apie dvi- 
milioninę kariumenę.

Kurgi bus rubežius? Ka
rės sekretorius Baker sako, 
kad, esant reikalui galima 
bus paimti kad ir lO miho- dos žmongs tu 

balsuoti projektą įstatymo 
' apie priverstiną kareiviavi
mą, tai tas įstatymas būtų

- sumuštas didžiausia balsų 
dauguma.

Štai kodėl Bordeno minis
terija nei nemislija paklaus
ti pačių žmonių nuomonės. 
Ažuot žmonių nuomonės 
klausęs, Borden daro pienus 
prievarta įvesti kareiviavi-

2 . tt i ma. Tame sumanyme ji re- 
Seniau senatonus Haid- m|a par]ament0 dauguma, 

wick is Georgia valstijos, 0 tačiaus reikia žinoti, kad to' 
dabar senato i ius Got e (de- pariamento atstovai rinkti 
mokratas) is Ok ahomos j- dar 19n metais ir ju man_ 
nese bulių, kad jokį pnevar- (- 
ta paimtą Ameiikos kai eivį sibaįgg Ministeris Borden, 
nevalia butų gabenti Franci- ne]ygInanj. kaįzeris, nenori 
jon, be jo paties sutikimo. nej nauj0 parlamento, neno- 
Gore pranese, kad tokia yra ri nei plebiscisto (žmonių 
nuomone daugumos Oklaho- baisavimo) konscripcijos 
ma gyventojų.

Tačiaus, nors ir priešin-

O dabar ką daro tasai re
negatas ir jo draugai? Ji
sai visomis spėkomis kursto 
karės ugnį. Tik veltui tas 
jo darbas! Žmonija bjauri
si skerdynėm ir taika 
aušta.

jau

KONSCRIPCIJA 
KANADOJE.

“New York Evening Post” 
kuris visuomet gerai pain
formuotas apie Canados rei-

dos žmonės gautų progą

-------------- o

MARGOS 
MINTIS
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Vokiečiu kareivio
labiau! Įsitčmykite faktą: prieš 

skaičių ištikimų 18 mėnesių Airijoj stovėjo 
Ateityje reiktų tų 30,000 anglų kareivių, o da-

turinys tolydžio vis
mažino j 
draugų. .
klaidų išvengt. bar jų jau stovi 70,000.

Jeigu tik galima, męs pa-i Pasirodo, kad anglai ka- 
tariam Massachusetts drau- reiviai tuo tikslu laikomi Ai- 
gams suvienyti savo spėkas, i’ijoj, kad esant reikalui, žu- 

Clevelando “Dirvos” re- dyti revoliucionierius.
daktorius p. Jokubynas, tau-1 Pradžioj karės dar dau- 
tininkas, pasitraukė iš savo gelis airių liuosu noru stojo 
vietos. Dabar “Dirva” bus 
kontroliuojama šv. Jurgio 
parapijos klebono pono Ala- 
burdos.

statymas sako, kad užmuš-; 
tus ir sužeistus Amerikos1 
kareivius reikės pavaduoti 
naujais vyrais iš skaičiaus' 
tų, kurie ištraukė liosus, o 
kuomet pasibaigs skaičius 
ištraukusių liosus, tuomet 
reikėsią naujų liosų.

Amerikos žmonės! Pa- 
mislykite, kur męs einam!

kariumenėn, bet dabar Ang
lija negauna Airijoj 
kareivio.

* ♦
♦

Airių revoliucionieriai va
dinasi “Sin Fei”. Vertime 
tai reiškia: “dėl mūsų pa
čių”.

jokio

DĖL LIETUVIŲ BOLŠE-. 
VIKŲ TAKTIKOS.

Kaip jau žinoma, Rusijos 
lietuvių seimas skilo į dvi 
veik lygi dali. Socialdemo
kratai, liaudininkai ir san- 
tariečiai, Atsiskyrę nuo kle
rikalų, seimavojo patįs vieni 
ir priėmė bendrą rezoliuci
ją Lietuvos laisvės ..klausi-Įdo atsiminimus, kuriuos ji- 
mu. Klerikalų partija ture- L - - - --------
jo keliatą delegatų daugiau, ‘‘Lcdger’y’^

*
* *

Kaip kada aš skaitau bu
vusio Amerikos ambasado
riaus Vokietijoje p. Gerar-

sai talpina Philadelphijos

negu progresyvis blokas ir 
dabar didžiuojasi, kad jos 
buvęs viršus, jos buvusi dau-1 
guma. i

Klerikalai tiktai todėl tu-:
datų terminas jau seniai pa- rj prOgOS didžiuoties ta for-

klausime.
Prieš priverstiną karei-

damos, siuntimui Amerikos viaVimą eina nevien francū- 
kareivių į Europą, senato- ’ ziškai kalbanti kanadiečiai, 
rius Gore nemoka pažiūrėti 
į karę ir militarizmą princi- 
pialio jų priešininko akimis. 
Jam rūpi tik Amerika, ir 
tiktai Amerika rūpindamos, 
jisai sako: Rusija ir Chinija 
turi daugiau žmonių, tai te
gul jie ir kariauja. Męs, a- 
merikiečiai, lengvai galėtu
me užlaikyti chiniečių armi
ją iš 5 milionų kareivių. Te- 
:gul Amerika atkreipia visą 
savo atydą į ammunicijos 
gaminimą, o kitos šalys lai 
pristato žmones.

Taip protauja demokra-

bet ir dalis angliškai kalban
čių ateivių vakarinėse Cana- 
dos valstijose. Taigi anti-' 
militaristų spėkos yra labai 
didelės, o vadinamų patriotų 
spėkos tolydžio vis 
tirpsta.

labiau

IŠ LAIKRAŠČIŲ.
“Ateities” bendrovė 

turi įsikūrus du skyrių — 
Bostone ir Montello,
tininkai vis smarkiau rūpi
nasi savo laikraščiais.
bar jiems tai paranku, kada

jau

Tau-

Da-

tiškas senatorius, bet darbi-11?11 ^ciahstai pernemier su- 
ninkas su tuo negali sutikti. ___ . „
’Kiekvieno žmogaus gyvastis\r . Kai’^a^_’ 
yra brangi ir todėl męs tu-lM.usli skaitytojau kurie te- 
rim reikalauti visuotinos'™^ apskelbimus, mate, yei- 
taikos. kiausia, kad d. J. Neviac- 

kas žada pradėti leisti juo- 
Kuomet socialistas aplei- kų laikraštį “Dilgėlės”, ku- 

džia savo partiją ir prade- rios, kaip sakoma apskelbi- 
da j ieškoti “naujos teisy- 'me, prisikėlusios iš numiru- 
bės”, tai, paprastai, jisai,siu. Mums tačiaus rūpi, ko- 
randa ją kapitalisto priėmė-jkie bus santikiai tarpe pri
kloję. Panašiai atsitiko^ su sikeliančių iš numirusių 

“Dilgėlių” su jau einančiu 
Juodu taip arti

bu-
mo-

ma-

Gerard pasakoja, kaip bu
vo pertraukti dipliomatiški 
ryšiai su Vokietija. Išva
žiuodamas iš Berlyno, Ge
rard nuėjo atsisveikinti su 
Bethman Holwegu ir Zim
mermann. Vienam iš jų pa
dovanojo auksinę tabakier- 
ka. v

Iki Šveicarijai Amerikos

ex-socialistais Russelliu, 
Spargo, Stokes’u ir Comp. “Kardu”. 
Visi tie ponai susimetė vie- vienas nuo kito, o vistik ne- 
nam atžagareivių avilin, iš- gali susišnekėti, 
vien su Gompersu, Hollan- nei būtų daug parankiau tu- 
du ir jiem panašiais darbi- rėti vienas geras juokų laik- 
ninkų klesos priešais.

Kuomet revoliucionieriai tas visuomenės balsas turė- 
ip anti-kariniai darbininkai, tų būti išklausytas tuo la- 

^glaudžiasi į darbininkų ta- biau, kad abudu laikraščiu 
rybą darbininkų teisėms už- esančiu socialistų rankose, 
laikyti ir uoliai ginasi nuo, Niekas juk nenorėtų,kad at- 
kapitalistų antpuolių, tai sikartotų tie patįs santikiai, 
Rusšelliai, Spargo ir Gom- kokie seniau buvo tarpe 
persai įsteigė naują patrio
tinę darbininkų organizaci- met abudu laikraščiu turėjo ... . . ... . I ____ 1. j______ _________Y!_____

Visuome-

raštis, negu du prastesniu ir

•Morttmedy ligonbutį ir męs linksmam ūpe 
iškeliavom. Gelžkelio stacijėlė Apremojite 

įbuvo pusiau apgriauta. Sekanti stacijėlė 
buvo Chatel. Abidvi vietos radosi tik per 
kokias tris mylias nuo fronto.

S Apremonte buvo daug francūzų belais^ 
vių. Tūlų belaisvių namai — tėviškės bu
vo čionais jau. Mat, juk tai būta užkariau
tos Francijos dalis. Daugelis belaisvių 
prašė, kad jiems pirm gabenant Vokietijos 
gilumon, būtų pavelyta pamatyti saviškius. 
Man teko pamatyt vieną panašų vizitą. Du 
landšturmo kareiviai lydėjo francūzų be
laisvį į namelius, kuriuos anas nurodė jiem, 
kaipo savo namus. Belaisvio žmona sėdėjo 

“būkie čionais, nes kitaip. virtuvėje su trimis mažais vaikučiais. Męs 
Bet aš pa^pasekėm paskui juos. Moteriškė, pamačiu-

kares atsiminimai

?9

Tik staigiai pasigirdo šuvinys — vie
nas, paskui antras. Ramybė išnyko. Visi 
griebėsi už ginklų. Taip pasibaigė Kalėdų 
šventė.

Męs vėlei užgyvenom senovišku gyve
nimu. Greta manęs stovėjo infanterietis. 
Jisai buvo benorįs išeiti iš tranšėjos. Aš 
pasakiau jam: 
jie jus į sklypelius sušaudys”. _
likau viršui skrynutę cigarų ir noriu ją pa-Į si savo vyrą, išbąlo, kaipo drobė ir puolė vy- 
siimti”. Ir kiti jam patarė nusiraminti ir rui į glėbį. Męs išėjom, nes supratom, kad 
bent valandėlei užmiršti tuos cigarus. “Ne, f šioje scenoje esame visai bereikalingi žmo- 
jie mane nepajudins. Aš esu čia jau trįs nes. Moteris neturėjo apie vyrą žinių per 
mėnesiai ir nieko blogo man neatsitiko”— kokius 5 mėnesius, nes tarpe jos ir jo buvo 

Na, gerai, eikie, jeigu jau vokiečių kariumenė. Vyras, būdamas fran
cūzų tranšėjose, žinojo, kad už kelių vars- 

Bet vos tik jisai iškišo savo galvą virš; nu, už vokiečių tranšėjų randasi jo nartie- 
tranšėjos, kaip pašautas krito atgal. Jisai.liai, žmona ir vaikai. Jisai, žinoma, neži- 
žuvo. Tuos cigarus vėliau kas tai kitas pa- noio, ar jie mirę ar dar gyvi. Francūzų 
ėmė. = kulkos, lėkdamos pro vokiečių galvas, gale-

Sekančią po Kalėdų dieną armijoj buvo jo.užgauti, ir premontą — jo namelį. Ta- 
perskaitytas parėdymas, sulyg kurio vokie- sai dvasinis kankinimas padarė jo gyyeni- 
čių kareiviam buvo uždrausta nešioti bei nią tikra pekla. Bet štai dabar, jisai na- 
dėvėti ką nors tokio, kas yra francūzų pa- mieje.. Tiesa, su savo pačiule galės išbūti 
ėjimo, nes kiekvienas tokis kareivis, kurį j tik kelias valandas, bet tai menkniekis. Bū- 
sugauna francūzai esąs atiduodamas karės.ganias belaisvėje, galės bent parašyti jai 
lauko teismui. Tuo būdu męs jau negalė
jom naudoties kuo norints, ką rasdavom 
ant užmuštų bei sužeistų francūzų.

pridūrė jisai. “ 
taip nori”.

XX.
NIEŽAI IŠGELBĖJO.

5 d. sausio vokiečiai atakavo francūzus 
per visą girinį frontą ir paėmė 1,800 belais
vių. Tik męs vieni paėmėm 700 žmonių iš
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laiška.
Bet jau laikas persiskirti. Frangūzas 

turi eiti. Pati nikuo negali jį sušelpti. Ji 
nati likosi sirata—neturi nei maisto, nei 
drapanų ir maitinasi tuo, ką duoda geresni 
kareiviai. Ji turėjo tik kelis fenigius rii. 
tuos paskutiniuosius norėjo atiduoti vyrui. 
Vvras atsisakė imti. Matydami tą grau
džia scena, męs, kalviai, padarėm kolek- 
tą ir, surinkę virš 10 markių, perdavėm

ambasadorių palydėjo du a- (francūzų infanterijos pulko N120. Tą die- jaunai žmonai. Išpradžių ji mėgino nuo to 
ficieriai vokiečių generalio ną aš su kitu saperu nuėjau į tokią tranšė- visko atsisakyti, bet vėliaus priėmė ir nu- 
štabo. 1 ” T * ’ ' - - /• - • - -

male dauguma, kad dalis so
cialdemokratų, vadinami 
bolševikai, oficialiai boiko
tavo seimą. Jeigu jie nebū
tu boikotavę seimo, tai juo
dosios spėkos apveikimas 
būtų išėjęs labai impozantiš
ku. Klerikalams būtų 
ves užduotas galingas 
ralis smūgis.

Tuo žvilgsniu, mums
tos, bolševikai, klydo, boiko
tuodami seimą.

Šiaip ar taip kalbant, ta-'padovanojo aficieriam po 
sai seimas yra begalo svar
bus nuotikis lietuvių gyveni
me ir kamgi reikėjo leisti 
klerikalams įgyti didžiumą, 
kuomet būtų buvę visai ne
sunku neduoti jiem tos di
džiumos.

Tai viena klaida, bet yra 
dar ir antra klaida ir Petro- ■ 
grado b 
kams labai rimtai reikia su’ 
ja skaityties. Dalykas ve 
kame. Dalis bolševikų, ne
paisant oficialio boikoto, vis- 
tik dalyvavo seime. Tačiaus 
tų draugų padėjimas buvo 
labai sunkus, nes veik visi jų 
frakcijos vadai boikotavo 
seimą. Tarpe pačių bolše
vikų tuo būdu išėjo skylimas 
svarbiame taktikos klausi
me. Buvusieji seime bolše
vikai, daugiausia paprasti 
darbininkai, nemokėio gerai 
orientuoties, nemokėjo už
imti aiškios pozicijos. Bet 
juk tai tiek jų kaltė, kiek tų 
oficialių vadų, kurie nėjo 
Seiman. Jeigu jie būtų ėję 
seiman, tuomet tarptautinių 
socialistų balsas būtų galė
jęs daug garsiau praskam
bėti. Jie būtų galėję pa
skleisti savo obalsius plačio
se miniose. Jūjų frakcija 
būtų žymiai sustiprėjusi sa
vybėje ir kaimynijoj.

Gi dabar išeina liūdnas 
paveikslas ir galima laukti

jos dalį, kurią vis dar gynė 8 francūzai. bego į artymiausią krautuvėlę visa ko pri- 
Gerard užsakė daug šam- Męs jau negalėjom išeiti atgal, tai reikėjo 

pano bonkų ir bevažiuoda-' stoti į nelygų mūšį. Ant laimės męs turė- 
Męs nupjo- 

vėm knatus taip trumpai, kad jos tuo-jaus

(Toliaus bus).

mi ponai traukė “burnelę po jom daug rankinių granatų, 
burnelei”.

Atsisveikindamas, Gerard 'sprogtų. Akiemirksniu sviedžiau vieną jų 
■ į vidurį francūzų. Jie nespėjo išsigelbėti, 
kaip į jų vidurį tapo paleista antra, trečia 
ir daugiau granatų. Iš mūsų priešų jau tik 
4 beliko. Tuomet męs pradėjom šaudyti, ei
dami vis arčiau ir arčiau prie jųjų. Dari 
vieną francūzą užmušėm. Trįs likusieji 

Panašiuose atsitikimuose 
jauti kokį tai pašėlimą ir nemanai jau apie

Seni meilužiai
auksinę tąbakierką.

♦ ♦

Pamislykit, darbininkai! 
Čia karė!
žmonių krauju, čia milionus

v • v • T •- V AVAllA -A. B. VA- A 1čia sinkuojama; feidosi bg t;

amerikiečių, galbūt nužudys pavojų. Besivijant, vienas fran-
o ponai ambasadoriai

Smaukia sau šampaną! cūzų krito ant žemės; aš tuoj ant jo ir pra
sidėjo desperatiška kova kūmščiom. Iš

rnos jam pradėjo veržties kraujas. Ašdraugams bolševi- Kaip ilgai žmonės nešios .2 J 
>ai rimtai reikia su’ nf qnranfin. tuną ąinrJ?};ant savo spi anuo tuos siur lskuĮiau jam kelis dantis. Matydamas, kad

( Pabaiga).
Aš meldžiu, jei ne dėl manęs, tad dėl 

to nelaimingojo, — dainuokite, neatsisaky
kit... Madame Lasca, maldauju nelaimin
gojo Pascalo vardu — neatsisakykit.

Su gilia pagarba
Samuel Dietrich”.

Atsakymas atėjo gana puikus:
“Aš dainuosiu. — Lasca”.
—Suprantama tu dainuosi! Pasidi- 

džiuodnmas pramykė operos menadžerius, 
ir gardžiai nusikvatojo.

beles ?
*

socia-Nejaugi Amerikos 
listai visai o visai neprivalo 
rūpinties Lietuvos reika
lais?

Tai klaidinga būtų pažval- 
ga. Mums turi rūpėti ir Lie
tuvos likimas.

♦
♦ ♦

“Ateitis” rašo, kad visuo
menė vis labiau širsta ant 
savo vadų, kurie neina prie 
sutarties. Girdi, minios no
ri sutarties, o visuomenė ne
nori.

Nežinau, kaip pas tautie
čius, bet pas socialistus at
bulai. Vadovai vis labiau 
kontroliuojami minių ir jei
gu kas nenori sutarties — 
tai minia.

*
♦ *

Neužtenka turėti pavar
dę Kaupas, kad būti tokiu 
džentlemanu, kokiu buvo na- 
bašninkas kun. Kaupas.

nieko nepadarys man, francūzas iškėlė 
rankas ženklan, kad pasiduoda. Aš jį pa
leidau ir mečiau į tą priešą malonaus nusi
šypsojimo žvilgsnį. Jisai galėjo turėti ko-

* *

Po operai, viename puikiausių hotelių 
susirinko būrelis artistų ir šiaip svečių ant| y kJ vy J Alll vz ZU V A A 1 • O A kJVv A VVA V A vz VA 11V į *** v t f,

kia 35 metus amžiaus, taigi, buvo senesnis i vakarienės. Samuel Dietrich jautėsi lai- 
už mane net 10 metų. Dabar man pasida- mingu ir buvo gana gerame ūpe. Vienok 
re gaila to žmogaus. Jisai rodė man savo jis nei nepastebėjo, iš kur atsirado šalep ja 
šliūbinį žiedą ir ką tai kalbėjo, aiškino, nepažįstamas žmogus. Tai buvo Pascal. 
Aš supratau, ko jisai nori — jisai nori iš- Dietrich pažino jį, kuomet pastarasis malo- 
likti gyvu — daugiau nieko. Jisai padavė (nia šypsą nusilenkė prieš Madame Lasca, 
man savo bonką, kurioj buvo vyno, kviesda- pasveikindamas:
mas išsigerti. Jisai šaukė — dejavo. Gal-(
būti, nabagas manė toj valandoj apie savo matėm!... Aš taip... 
pačią ir vaikučius. Aš paspaudžiau jam

—Sveika, poni Lasca! Taip ilgai nesi-

Jam nepabaigus kalbos, Madame Las-
ranką, o jisai nurodė man į savo išmuštus ca išvertė akis, pabalo ir tiktai ištarus.

| —Pascal! Mylimas Pascal, tu matai?
dide- 'Tu neaklas?...

vcvvv, —v ~ ___— , tame pat momente apalpo netekda-
tat dabar jums bus gerai, nes būsite belais- ma žado. Dietrich iš gėdos kaip_Ugne už
vis ir nereikės žudyti žmones”.

Man buvo linksma, kad aš neužmu
šiau tą žmogų.

dantis.
—Žioply — pasakiau aš jam — 

lės čia bėdos, kad tavo dantys išmušti; už-!

raudo ir nei nematė, kas toliau dėjosi.
Ant rytojaus, dieną, 3 valandą po pietų 

*Nuve*džiau jį pas saviškius/operos menadžeriaus. ofise apsilankė vieš- 
rūpindamos, kad niekas jo neužgautų. Kuo-,nia\ Tai buvo juodais drabužiais apsiren- 
met aš perdaviau jį į nelaisvių būrį, fran- gusi moteris, užleidus .vuolą ant savo vei- 
cūzas, juokdamos, spaudė man ranką, dė- do. Dietrich jos nepažino.. Kuomet ji tapo 
ko jo. Belaisviu būti, nepaisant sunkaus j^oista į menadžeriaus Private rūmą, juo- 
belaisvio gyvenimo, visviena kur tai kas ge-, dviejų, šneka, buvo labai trumpa. Nepažįs- 
riau, negu žūti tranšėjose. Vistik, jisai ga-|^amoP viešnia, išsitraukusi brauningą, ta- 
ISin fnvnfi (T 1’17$ re.ją, kurios vyriausias tikslas'savo ofisus ant tos pačios liūdnų pasekmių. Praside-

____—.4.:  u*’ ~ I rla ir n iri n i naniiincn hnlynvi-da vaidai pačiuose bolševi-

Matyt, kas nors del juoko paraše.
iš mūsų pasirodė niežų ženklai, 
mūsiškių raportavomės, kaipo 
Daktaras nusiuntė devynetą iš

“Laisvės” ir “Keleivio”, kuo-

ševikam, kurie dalyvavo sei
me, kaltina juos, vadina ne-

incidentas.
“Kardas” “Šakė”) kada

ties kaldrom. Už 24 valandų ant daugelio toki užrašą: “Čia mylisi du seni meilužiai. 
Dvylika Užrašyta buvo mėlyna dailydžių kreida, 

serganti Matyt, kas nors dėl juoko parašė, 
mūsų į FQrt Sloetim, ^. Y. ' . .-.T?-

yra palaikyti valdžią šios gatvės.
Gerų humoristų pas mus kuose ir “Tiesa” (Nil) jaukarės laiku ir skelbti, kad ši Gerų humoristų pas mus kuose ir liesa (NU) jau 

•karė vedama geriausiais tik- labai mažai. Jųjų gabumai • grą.sina tiem, draugam bol- 
slais. Tarpe Gomperso - išdraskyti dviejuose laikraš- 
rSpargo - Russellio iš vienos čiuose vargiai atneš pagei- 
pusės ir tarpe Wall streeto daujamų vaisių, jeigu neį- 
lijaurybių faktiškai nėra jo- vyks, koks nors nelauktinas 
kio skirtumo. Ir vieni ir ki
ti išsijuosę rėkia už karę. t 

‘.Spargo užmiršo ir tai, kad užgimė, turėjo didžiausio 
dar St. Louis’e jisai rašė re- pasisekimo, bet jo visai be- 
zoliuciją, jog karei kilus so- reikalingas.kraustymasis iš 
cialistai turi reikalauti jos didmiesčio į mažą miestą ir 
užbaigimo. • - vulgariškumu/atsiduodantis

Paryžiaus Gabrys ir kun. 
su brendėliais. I policmeisteris Olšauskas ap-

Kuomet tos pačios frank-i šaukė tautos išdaviku kuni- 
cijos žmonėse kjla tokių ne-'gų Viskantą. Tas kunigas 
susipratimų, reikia tik pa- (bus,atiduotas “lietuvių tie- 
linkėti, kad joje rastųsi pro- son”.
tingų, toliau matančių žmo-j Na, o kada bus teismas 
nių, kurie nedėtų pėda į pė-, Olšausko ir Gabrio^ Juk tų 
dą paskui d. Leniną, bet gyr. dviejų vyrų politiška sąži- 
ventų savo locnu protu, j nė anaiptol ne gryna.

Įėjo turėti viltį, kad kuomet nors grjžš 
namo.

Tą vakarą męs paėmėm nuo francūzų 
daug vilnonių kaldrų. Atėjus nakčiai, ka
da reikėjo gulti, įsisukom į tas kaldras. Bet 
dalykas buvo tame, kad daugelis francū
zų buvo užsikrėtę niežais ir ta ligą per kal
dras galėjo mums persiduoti. Męs tą iš- 
anksto žinojom. Žinojo apie tai ir karinė 
vyriausybė ir todėl ji ginte gindavo naudo-

—Vakar tu mane užmušei, bet aš atjo
jau, o šiandien tuo pačiu tau užmokėsiu,bet 
tu jau neatgysi niekados.

Pasigirdo keliatas šūvių ir vėl viskas 
nutilo, nurimo. Tiktai subėgus tarnams, 
atrasta du lavonu.

Keliatą mėnesių vėliau Mimi Maret lan- 
.kėsi ant miesto kapinių. Jisai pastebėjo 
ant dviejų naujų kapų, apart epitafijos/si- L_i • __y__ y_ . u*.* ____n* ___ •____



i

Knut Hamsun.

BADAS.t

Vertė švenčioniškis.

DALIS PIRMA.

Kadangi kasdien lipdamas laiptais že-

IV Rajono Socialistas.

Iš Kanados

Socialistai privalo stoti rutavimui.
Pasipriešinimų iš darbi-

valo gfreta savęs turėti mi- rea]>j‘ kaip ir nesimato, o y-
vakarinėj dalyj

kaip Lietuvos brangios tėte.

Tikrai gražu!

kio išrokavimo eiti ir dirb-

ninkų Tarybą.'
yra net ir už karlienę dan.-

guje.

draugijose ir kuomet į vi
suotiną seimą buvo renkami 
delegatai, didžiuma socialis
tų ir jų pasekėjų tapo iš-

• t 1 • • • •

ti j atvirą kovą.
Čia dar reikia paminėti ir

<-> v 7 U U C C . ipvi J UI yxxvo Hv
ryšiuose, unijose ir t. t,tuo- 'rintieji visi jau išėję liuos- 
met, iškilus svarbesniam' noriais) ,bet įvairios čion gy- 
klausimui, visuomet turėsi- Jojančios darbininkų orga-

suomet buvau tos nuomo-įba?’v.uz durias šiandien laik- 
nės, kad socialisto pareiga,!rasciuose taiP dauS rasoma

pamokslų ir veikdavo pašei- la
pinėse draugijose, kliūdavo į kovą su savo. priešais ir 
gerokai pipirų.

Jau arti dvylikos metų

suomenę savo šūvį—tveria scripcijos, visi savo balsus
* -- — - « T—v 1 • * - ___ _ •

ves draugijas arba kliubus kad_ išvien veikti su progre- sjnias< Kaip žinome, atsto-

mas neatneša jokios naudos, si, kad absoliutiškai jokios 
bet minioj sukelia lermą ir permainos nebūtų.
veda prie dezorganizacijos,1 Tik pažvelgsime į ju lai- 
prie suiručių. Kiek man te- kraščius, o pamatysime,kaip

sykį nuėjau, bet jau be akinių; norėdamas 
permainyti savo išvaizdą, pasipūčiau, akis 
išplėčiau, nuduodamas rimtumą ir sykiu 
žiaurumą. Kada priėjo gaisrininkų virši- 

Ininkas, tuojaus nusišypsojo, — pasirodė, 
kad jis mane išsyk pažino. Blogiausia buvo 

-tas, kad mano drabužiai visiškai susinešio- 
, jo ir negalėjau pasirodyti tarpe augštesnių 
(žmonių, kad paprašius kokio nors atsakan-

Taisykime klaidasXu
me nne

varinėsime tuščią paduota nubalsavimui, tai 
,, tai Sąjungą vesi- mūsų “kovotojai” nors ir 

me prie skylimo. Ir tie rausdami iš veidmainystės 
draugai, kurie baisiai neuž- balsavo už, o jų laikraščiai 
siganėdinę tokiu veikimu, vietoj juos pasmerkti pasa- 
vis dar tyli ir laukia, kada kė, kad “Susiprato”, perma
niusi! redaktoriai “pasipro- tę svarbą to billiaus, todėl 

v. x # ,vys”. Kuopose irgi dar kol- balsavo “už”. Tai matote^
rinkta.. Todėl ir visi seimo ^as gjnčų nesigirdi, bet ir,koks skirtumas yra tarp tų 
tarimai buvo vykę. . . kuopos ilgai netylės ir jose dviejų partijų. Jos prieš

Antras džiuginantis apsi- praįės virti ta košė, kurią viena kitą kovoja, tik laike 
reiškimas, tai L. S. <»S. IV ” * 
Rajono nutarimas šaukti draugai" 
konferenciją ir kviesti visų Na> draugai re<jaktoriai, 
kairiųjų draugijų, kuopų, tjį paga]vokite, ar jūs gerai 
kiiubų ir unijų delegatus ir darote> kad už savo autori. 
sykiu svarstyti visuuomemš- tus kankinate visuomenę?!

Čia aš darau ne užmeti
mus, bet tik pasikalbėjimą 
su draugais. Man nesykį 
davė vėjo, kad dirbu pašali
nėse draugijose, o dabar tie 
patys draugai pripažįsta, 
kad tas darbas naudingas ir 
dėl socialistų.

Tūli draugai, ypač new- 
yorkieciai, nepriklauso prie 
jokios kitos draugystės, iš
skyrus savo kuopos, o jeigu 
ir priklauso, tai absoliutiš
kai pieko neveikia. Tie drau
gai persiėmę tokia dvasia 
kad netik neveikti pašalinė
se draugijose, bet dar reikia 
barti ir tuos, kurie jose vei
kia. Jie visokiais būdais 
stengiasi įkalbėti, kad socia
listams nereikia užsiimti ne 
savais darbais. Jie visuo
met sakė, kad socialisto pa
reiga veikti savo kuopoj, Są-

Tai buvo tais laikais, kuomet aš gyve- tesnio "darbo.
nau valkatos gyvenimu ir badavau Christia- Kadangi kasdien lipdamas laiptais že- 
nijoj, tame stebėtiname mieste, kuris neiš- myn aš ką nors nešdavau pas “dėdę”, tai 
leidžia nei vieno žmogaus, neprispaudęs sa- greitu laiku atsidūriau veik tokiame padėji- 
vo antspaudos .............................................. me, kokiam mane motina pagimdė; neturė-
________:’*:••........................................... Jau šukų, kad plaukus susišukavus, nepasi- 

Aš guliu, išplėtęs akis, po palėpių savo.liko nei vienos knygelės ir tankiai užeidavo 
kambarėly ir girdžiu, kaip apačioje, po ma-; nepaprastas liūdnumas, norėdavosi paskai- 
nimi, laikrodis muša šešias; jau pasidarė tyti, bet ką skaitysi?! Per visą vasarą 
gerokai šviesu ir koridorio laiptais prasidė- daugiausia laiko praleisdavau ant kapinių 
jo bėgiojimas žemyn ir augštyn. Palei du- ir karališkam sodne, kur sėdėdamas rašy- 
ris mano kambariuko siena buvo išklijuota davau dėl laikraščių straipsnius įvairių - į- 
senais numeriais laikraščio “Rytinis Lape- vairiausiomis temomis, apie viską, kas tik 
lis” ir aš, gulėdamas, jau galėjau perskai- užeidavo ant minties, ką sutverdavo mano 
tyti švyturio sargo apgarsinimą, o greta jo, 
po kairei, juodomis gulsčiomis raidėmis bu
vo atspausdintas paskelbimas Fabijono 01- 
seno, kad jis pardavinėja šviežią ir šiltą ra- _ • v • gatsi.

Kaip tik pramerkiau akis, tuojaus,kaip'mažai vargo, pakol parašydavau straipsnį 
ir visuomet, pradėjau galvoti, ar šiandien - —1 - ‘-----1~11—-----------
man nepasitaikys kokia nors maloni proga, 
iš kurios galėčiau pasidžiaugti. Pastaruo
ju laiku man prisiėjo labai riestai; visą sa
vo turtą, vieną daiktą paskui kitą, nune
šiau pas dėdę” (užstatyti); mano nervai vi
siškai pairo ir pasidariau nenormaliu, — 
nervuotu. ’ 
ti ir priverstas būdavau išgulėti per kiau-Jių, patilpdavo mano straipsniai ir už juos 
ras dienas. Laikas nuo laiko, kuomet man gaudavau po penkias kronas, 
laimė prasišypsodavo, išgudrėjau gauti nuo) , 
tūlo laikraščio po penkias kronas už savo' 
feljetonus.

Darėsi vis šviesiau ir aš pradėjau skai
tyti paskelbimus laikrašty, kuriuomi buvo 
sienos išlipintos; galėjau suskaityti ir to
kius, kurie buvo atspausdinti gulsčiomis 
raidėmis; perskaičiau ir tokius, kur buvo 
siūloma pirkti apsiautalai. Tas užėmė ga
na daug laiko ir kuomet jau atsikėliau, gir
dėjau, kaip apačioje laikrodis mušė astuo
nias.

Prasidariau langą ir iškišau galvą pa
žiūrėti, kas dedasi ant gatvės. Iš tos vie
tos, kur aš stovėjau, mačiau nutiestą virvę 
drabužiams džiovinti ir lauką; toliaus ma
tėsi juoda krūva, — tai buvo liekanos su
degusios kalvės—ir kur keEatas darbininkų 
kasinėjo tą vietą. Pasirėmiau alkūnėmis 
lango lentos ir įsmeigiau savo akis į tolį. (
Matėsi, kad bus daili, nors vėsi, rudens die- tamsios mintys išsiblaškė ir pasiliko noras neapleidžiant savo kuopos
na. Tai buvo tas metų laikas, kada viskas pavaikščioti po tyrą orą ir pilna krūtine pa- veikimo, sykiu veikti ir pa-
nrnino savo spalvą ir vysta. Ant gatvės ki-ikvepuoti. Ir kas galėjo pasidaryti nuo tyro šalinėse draugijose, eiti Pr?-|n;„5tnc. «firima i tuos dran T“..... 'T '(raidžiai (rieda- kain nuikiai
lo triukšmas ir jis mane viliojo išeiti; šis oro su mano plaučiais? Pasijaučiau milži- greso keliu sykiu su plačiai^ kurie darbuoiasi kairio 1 S"V° ht.lsk.ų 1®r°k?v_1" fune|iai Staugia Veršeliai
tuščias kambarėlis, kurio grindys lingavo nu, jaučiau, kad aš galiu įremti petį į di-j darbininkų minia. Mano,^?’ oreanizaciiose ir tas1 r pin,odine' bliauna ir vTrl’ės baloje
nuo kiekvieno žingsnio, išrodė man bjauriu1 džiausį vežimą ir jį sulaikyti. Atsirado supratimu, socialistai pnva- , , 111’ kad da^aitmls pal a.IP,en'ivv„,.v:n
supuvusiu grabu; duryse nebuvo jokio už-'energija, gyvumas, atėjo į galvą naujos, 1° darbuotis unijose, įvai- _ _. ‘ m.A;m„ |^as ,n®ra. ^ompetentiskas
rakto, be pečiaus; aš guldamas, turėdavau linksmos ir malonios mintys ir išnyko visi riose draugijose ir visur , ’ Vairini; crinvs’ ,sPr^1s*'1. tokių svarbių daly-
pančiakas pasidėti po šonu, kad jos nors‘rūpesčiai. Atydžiai žiūrėjau į veidus tiems skleisti savo nuomonę, savo , . . v kaip konscripcijps bil-
kiek uradžiūtu iki rvtoiaus. Vienintelis žmonėms, kuriuos susitikdavau ir tiems.-idėją. Kiekvieno socialisto! ... ,, •| IUS’ nes laikas ėsą jau

patraukti plačia^’ llks suklaidlnta įvairių senjai išsibaigęs ir turi at- . patrauki plačią.po]itikieril} ir j5 nueis pas.'sibūti nauji ^stovų rinki.
kui juos. Ir galimas daiktas,'mai Tas tai yra liberalų 

seniau daucelis kad Sreitu laiku, jeigu taip djdžiausias siekinys, mat, 
g (bus, kaip kad aš nurodžiau, faktiškai Kanadą davar val- 

’ tarpe kairiųjų organizacijų,1 do konservatyvai, tad libe- 
pamatysime visokių tarybų,' ra]ams norisi bent kuom 
kaipo grybų po lietaus, su prjeg visuomenę pasirodyti, 
kuriomis mums prisieis sto- kad įvykus rinkimams, ant 
ti į atvirą kovą. konservatyvų paimti viršų.

Čia dar reikia paminėti ir. Jie gerai žino, kad Kana- 
kitų draugijų daromas klai-'dos liaudis priešinga versti- 
das — tai vakarinių valstijų, nam kareiviavimui, todėl jie 
draugų, susispietusių apie ir taiko savo veikimą į žmo- 
“Naujienas”. Tie draugai, nių jausmus, kad tik sužve- 

,be jokio platesnio pasitari- jojus daugiau balsų ir jeigu 
......................... ...... !mo su Sąjunga ir kitomis tik rinkimai įvyktų, nėra a- 

*se, kokiose dabar gyvena- jkaiiiosios siiovės oiganiza- bejonės, kad liberalai lai-

vo antspaudos

stebėtina fantazija ir nerimaujanti smage- 
ninė. Būdamas kritiškame padėjime, tan
kiai pasiskirdavau priešingas savo jaus
mams temas ir reikėdavo įtempti visas jie- 
gas, išeikvoti daug energijos ir padėti ne- 

į, 
o paskui nei vienas laikraštis jo nespaus
dindavo. Kaip tik vieną straipsnį užbaig
davau, tuojaus imdavau antrą rašyti; ne
nusimindavau ir tuomet, kuomet gaudavau 
nuo redaktorių atsakymus,kad mano straip
snis netilps, bet visuomet kartodavau: su
silauksiu kada nors ir laimingos valandos!.

kus reikalus, su kuriais da
bar susiduriame. Iš to Ra
jono konferencijos nutarimo 
reikia džiaugtis, o dar labai 
džiaugtis iš tų draugų, ku-' 
rie pirmiau buvo priešingi, 
veikimui pašalinėse draugijo 
se, o dabar jau patys tam 
pritaria ir kviečia pašali
nes draugijas išvien veikti.

užvirė mūsų redaktoriai ir rinkimų,arba dėlei kokių po- 
pitiškų “skymų”, bet sieki
niai jų visų yra vieni ir tie 
patys.

Man kartą teko girdėti,, 
kaip vienas iš publikos klau
sė soc. kalbėtojo: koks yra 
skirtumas tarp konservaty- 
vo ir liberalo? Kalbėtojas 
atsakė: “Kad tarp tų parti
jų jis matąs nei didesnį nei 

1 mažesnį skirtumą, kaip tarp 
juodos ir baltos karvės pie- 
jno”. Ir reikia pripažinti, 

kareiviavimas,kad jis pasakė gryną tiesą,Verstinas
Kanadoj sparčiais žingsniais ket daugelis dar nei taip _ J   ~ I 4- n 1 i ’ - . * — - « •

Soc. P. C. Kom. išsiunti
nėjo nariams atsišaukimus, 
kuriuose kviečia visus kovo- 

svarstė 3 d. rugpj. ir 44 bal-/* Plaeš darbininkams grę- 
Šiandien męs visi aiškiai sais prieš 35 billius, tapo pri-|s!an^! PavoW’ 0,.,talPgl ls‘ 

1 ’ bj]]įus smntmejo tam tikrai paga-
stų sprando guli didelė naš-'per senatą perėjo rugpj. 9,mintas blankas, ant kurių

Tie draugai atitaisė savo se- vad tas uali'jungoj, bet neiti i besp.i.|na.ia, klnia.e, ne, supratę, “g “J “ kfau

ir ten darbuotis. Tūli drau- syvėmis padalinėmis drau- vų butas konscripcijos billių 
gai sako, kad dirbti svetimą gijomis labai svarbu ir kad .didžiuma balsų priėmė, se- 
darbą, leisti bereikalingai (tas darbas atneša didelę vi-(natas antru kartu tą billių 
laiką, eikvoti energiją, tai suomenišką naudą.
toks pasielgimas netik kad

X( oxxauxxoxu xxvxo XX xcxxxxxxxxgvxo vcxxcxxxvxmo..naudos neneša, bet dar blėdį,pamatėme, kad ant sociali- imtas trečiu kartu
Tankiai pradėdavo galva svaig-!Ir ištikruįu, pasitaikindavo liksmu valandė- daro Sąjungai. ' pvicju xugW.

” 1........................................... • ••• - • ! Tankiai būdavo konferen- ta ir kad jie privalo turėti cp Tik komisijai pavesta i
\__ __________ 1______ cijose arba draugiškuose pa-^inią, turėti daug pasekėjų,'dalykai sutvarkyti, kuri, ti-
Atsitraukiau nuo lane-o nriėiaU nrie sikalbėįimuose tiems drau- j kurie padėtų tą naštą vilkti, kiruos, nevilkinant išdirbs ir Atsmau au la go, p ėja p ? neklausy(lavo'padėtų tą sunkų darbą veik-'p]enu’ ir paskirs ]aiką rek-viedro ir truputį suvilgiau vandeniu keli

nių kelius, nes tos vietos išrodė labai tau
kuotos, tai norėjau padaryti naujesnę iš
vaizdą. Truputį apsitampęs, įsidėjau į ki
šenių paišelį, popieros ir išėjau iš savo kam
barėlio. * Palengva nusileidau laiptais že
myn, kad gaspadinė nepastebėtų mano iš
ėjimo; praslinko jau kelios dienos, kaip aš 
turėjau užmokėti už tą prakeiktą kambarį, 
bet ir dabar neturiu pinigų.

Kada išėjau ant gatvės, laikrodis išmu
šė dešimtį. Vežimų bildėsis, žmonių riks
mas pripildė orą nepaprastais garsais, — 
tai buvo nemalonus rytmečio choro aidas, 
prie kurio dar prisidėjo ir praeivių batų 
kauškėjimas ir vežėjų botagų pliauškėji
mas. Nors visa tai buvo nemalonu klausy
ti, bet mano ūpas ėmė kilti, ant širdies pra
dėjo darytis geriau ir lengviau. Visos

.. kad tą kovą laimėjus, pri- ninku pusės, išėmus Mont- 
v?10 Xreta. savę® turėti mi-|real’L kaip ir nesimato, o y- 

kaip priklausau prie L. S. |ni4 simpstizatorių. O kad tą patingai vakarinėj dalyj 
S.; tiek pat laiko, kaip daly- atsiekus, męs privalome da- Kanados taip ramu, kad, ro- 
vauju visuomeniškame judė-,’y\auti pasalinėse draugijo-|doS) visi tik ir laukia su iš- 
jime, — veikiu tarpe įvairiu minią patiaukti piie siilgimu to pasaukimo va-
pašelpinių draugijų ir kliu- sav£s. Ir jeigu męs^ daly-,ianj0Sa Tiesa, ypatiškai su 
bų ir per tą laiką prisiėjo vausime įvairiose paselpinė- ,kuom tik nekalbėsi, visi kon- 
daug gero ir blogo patirti. se ^raugŲ°se, draugi jų ^są-.scripCjjai priešingi (nes no- 
Nors ir gaudavau nuo drau-' 
gų vėjo už negerą veikimą 
ir klaidas, bet visgi užtekti
nai turėjau kantrybės

cripcijinei agitacijai. Reikė
tų šį svarbų darbą visais ga
limais būdais remti, kolei da 
laikas, kolei darbininkams 
pančiai dar tik kalami, nes 

j kuomet bus nukalti, bus sun
kiau iš jų išsisukti.

J. Žebrauskas.

Iš S. ŠIMKAUS PRA
KALBOS.

...Meilios tos bakūžės sa
manotos, kur dūmai rūksta 
per stogus ir langus. Mei
lios tos lankos, kur mūsų, 
geltonkasės roliuoją šieną 

Net ašaros
' V UVJCllAVlVU MAA*A***H£ VZ * lw

ir me geras pasekmes taipgi nizacijos net savo susirinki-'gobdamos. . .
laukiau kas toliaus bus Vi- galeslme uzimtl ir tas tary-,muose to klausimo nesvars- tnksta is akių prisiminus. 

’ ’ ’ v ’ ’ v’ ” ’ ’ . kaip Lietuvos brangios te-
Daugelis garbės vainikus vynės paukšteliai čiulba - 

ir polemizuojama. Bet jeigu pjna liberalams, kurie neva ulba> kaiP te.n viskas medy 
pas mus bus ir toliaus vari- priejjngi konscripcijai, bet,|ir gražu; kaip gražiai lakš- 
nėjami ypatiškumai ir perimatoma) jje tai daro tik dė- (tutg čiulba, varna krankia.

tuščias kambarėlis, kurio grindys lingavo nu, jaučiau, kad aš galiu įremti petį į di- darbininkų minia.
nuo kiekvieno žingsnio, išrodė man bjauriu1 džiausį vežimą ir jį sulaikyti. Atsirado supratimu, socialistai priva-

kiek pradžiūtų iki rytojaus. Vienintelis žmonėms, kuriuos susitikdavau ir tiems,'idėją.
man malonumas buvo maža, raudona supa-^kuriuos pralenkdavau, skaičiau visus ap-(Parei£a 
moji kėdė, kurioje vakarais sėdėdavau, sup- garsinimus, išlipintus ant sienų, tvorų ir (darbininkų minią į savo pu- 
davausi, svajodavau ir mislydavau apie į-'stulpų ir net pagaudavau žvilgsnius, ku- s?«

i vairius dalykus. Kada pradėdavo pūsti riuos mesdavo į mane kas nors pravažiuo- Teisybė, 
smarkus vėjas ir apačioj koridoriaus durįs( damas, stebėjausi kiekvienu nuotikiu ir gi- draugų buvo, tos nuomones 
pasilikdavo atdaros, per grindžių plyšius Jinausi į visas smulkmenas, kurios tik pa- kad mums visiškai, nėra, jo- 
imdavo' švilpti, visokiais balsais staugti ir keliuj pasipainiodavo akyse. ;-------  -- *- ~--~

Ir kokia puiki ir maloni diena britų, jei-i^ įvairiose bespalvėse drau-.ant sienų “Rytinio Lapelio” puslapiai im- 
<davo plyšti į mažiausius šmotelius.

Ai įkviiAu Įjuini ii inaiviu vtiviiu. jvjl- j c - - -  r  -----------

x __________________ gu tik gaučiau pavalgyti! Įspūdžiai buvo J gijose, bet daugiau privalo-
Priėjauiprie savo ryšulio, kuris buvo kopuikiauši, užėjo linksmumas ir, be jokio prižiūrėti savo darbo, 

’reikalo, pradėjau dainuoti. Palei mėsinyčiaiveikti kuopose. Bet tada nei

| įvairių maisto produktų ir dar pirko deš-'v3> kas bus toliaus, kas bus 
’ - ’ * • (tuomet, kuomet męs liksime

Priešakyje įpainioti į visokius visuome-

numestas kertėj, atrišau jį ir ėmiau raus-
tis, norėdamas surasti ką nors užkąsti, bet stovėjo sena moteris su pintine, prikrauta (v^enam neatėjo mintis į gal- 
nieko neradęs, vėl priėjau prie lango. I’ * ’.............................. 1 n'~~ “

Dievai žino, mislijau aš, ar verta man rą pietums; tuotarpu, kuomet aš pro ją į 
abelnai jieškoti kokio nors užsiėmimo! Vi- praėjau, ji pažvelgė į mane. 1------ z --------- ~ ---------
si pusiau pažadėjimai ir atidėliojimai, visi turėjo tik vieną dantį. Kadangi aš pasta-miškus keblumus ir kad gy- 
kategoriški pasakymai,kad nėra darbo, visa'ruoju laiku pasidariau nervingu, tai viskas j vensime tokiose aplinkybė-

me; męs nepagalvojome,kad c^jomis, tuojaus leidžia j vi- mes. (Žmonės,bijodami kon-viltis gauti darbo, o paskui jos išnykimas ant manęs atsiliepdavo ir tos moters vei- 
kaip .dūmų, visi tie bandymai, kurie paskui das labai bjaurų įspūdį padarė. Ilgas, gel- 
nieku užsibaigė, — visa tai užmušė mano (tonas dantys išrodė, kaip mažas pirštas, o 
energiją. Pastaruoju laiku norėjau gauti, jos žvilgsnis buvo tikras raganos žvilgsnis, 
kasieriaus vietą, bet pramigau ir pervėlai Staiga dingo mano apetitas ir širdžiai pra- 
nuėjau, o antra, negalėjau užsistatyti kau- dėjo darytis negerai. Atėjęs ant rinkos 
cijos, kurios reikalavo net penkiasdešimts jpleciaus, priėjau prie fontano ir išgėriau 
kronų. Visuomet kas nors atsistodavo 
skersai kelią. Netekęs tos vietos, padaviau 
prašymą, kad mane priimtų į gaisrininkų 
būrį. Susirinko apie pusšimtis žmonių, ne
va kandidatų į gaisrininkus, visi stovėjo
me koridory, ištempę krūtines, kad išro-

1 dytume stipriais, narsiais ir galingais. Gai
srininkų viršininkas, kuriam buvo paves- 

priimti naujus narius, vaikštinėjo aplin
kui mus visus, čiupinėjo mūsų muskulus ir 
retkarčiais uždavinėjo įvairius klausimus. 
Kada jis priėjo prie manęs, tai pažiūrėjo, 
galva palingavo ir stačiai pasakė, kad ne
tinku, nes ant nosies akinius nešiojau., Dar

vandens; kada pakėliau galvą į viršų, tai 
Išganytojaus bokšte laikrodis rodė pusę po 
dešimties.

Leidausi gatve toliaus, neturėdamas jo
kio tikslo, nemislydamas apie nieką; atsi
stojau ant kampo, pastovėjau ir pasukau į 
kitą gatvę, nors ten neturėjau jokio reiką-* 
lo; žodžiu, aš apie nieką nemislijau, nesirū
pinau ir manimi valdė kokia tai pašalinė 
jiega ir aš valkiojausi gatvėmis, maišiausi 
tarpe kitų laimingų žmonių. Oras tyras, 
šviesus ir lengvas, todėl ir man ant širdies 
pasidarė lengviau.

(Toliaus bus)

mums reikės susidurti su j- 
vairiais visuomeniškais rei
kalais, su kuriais dabar jau. 
susidūrėme.

Pirmiausia męs turėjome 
susidurti su Lietuvos Šelpi
mo klausimu—su Brooklyne 
įvykusiu visuotinu seimu. Ir 
štai susiduri! su šiuo klausi
mu, tūlų draugti, kurie pir
miau buvo priešingi socialis
tų veikimui pašalinėse drau
gijose, suminkštėjo širdys; 
jie taipgi suprato, kad socia
listų dalyvavimas pašalinėse 
draugijose daug ką reiškia. 
O juk tas ir buvo tik todėl, 
kad tūli draugai nenuilstan
čiai darbavosi pašelpinėse

KAS PADARE DIEVUS?

Brahma, from an idol in the Indian Musemm 
(Brahma, Diev;is yra visų dievų T6vas.)> 

Svarbiausieji faktai šioj kny
goj randasi paimti iš Mytholiogijų, 

Amerikos Lietuviu Darbi- atiduos liberalams ir kainai Kpcykiopediškūjų lodynu ir aštuonių Bib- . , i-iwcxcuamo, 11 Aciipgi 11Jl} Knyga su keturiolika galingiausių
ninku Tarybą. Kovieciai už juos nebalsuoti? Juk jie.Dievvi Paveiksl,r 
irgi panašiai pasielgė, be jo-(visi išsijuosę “kovoja” prieš1 jlmoTrNCku;įPanele’
kio svarstymo, be jokio pasi- tą pavojų.
tarimo, kaip tik jiems pati- Bet ar dalykai bent kiek pjt“?yra”’k.kto

I 3. Trjs galingiausi Dievų Sunat Kai-’
Į po išganytojai ir atpirkėjai svieto.

tarimo, kaip tik jiems pati- Bet ar dalykai bent kiek Dievaulk.ku, ta° laKI’įS 
ko, tokiu pat šūviu “aaujie- persimainytų liberalams at- D,ev0 Be8U°- pa,‘lr m0,yna valkų- 
mečiams” atsakė. Abiejų siekus savo tikslą? Labai a-l * Tr’"n,“v" S,,n“'
pusių draugų toks pasielgi- 'bejotina, bet man taip rodo-1 4 Kiekvienas Dievas Iriasi kad jteu 

‘ j 1 k _ • x-y-, . 1 . svietą sutvėrė ir pats savę pasidarė.
5. Paveikslas pirmo žmogaus Ir 

moteriškes. Korius žydų Dievas Jcho-*- 
veh, padarS ant savo išveizdos,

Knyga: 5x8 32 puslapių. Kaina

2 . ... . :---------------- ' ’ *----------- -------- , Perkupčiam?, petlioriams, agentams irko patirti, senesnieji sąjun- jie sistematiškai per kelis į Šaip pardavinėtojams duodama geras nuo 

giečiai baisiai neužsiganėdi- mėnesius parlamente SVai'S- ! Atsišaukite žemiau nurodytu adresų. ' 

nę tokia draugų taktika ir tant konsk. billių, “prakaita- mSyžmX^
VISU veikimu. .vo”, kaip jie “dėjo” visas pa- 'd6lei knygos apsaugojimo, kad kiti:

Jeigu męs ir toliaus taip stangas, kad tas billius neJnepasis®vlntų^abusprisiųsU.
elgsimės ir leisimės į ypatiš- pereitų, bet kuomet billius s38 w. End*!™RUTKAUS SPAUSTUVE

DETROIT. MICHL
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M. X. MOCKUS.
P. O. Box 54, 

Detroit, Mich.

kalbama apie Pruseiką, Šu-( galim to užginti, bet kiek-(ir tai tokiu laiku, kada visos vardu praneša, jog jie nuo [ Sykiu su juomi ir jo pase-Į Labai nesmagus apsireiš 

se prieina prie vaidų, ypač 
neteisingų; pasmerktinas 
darbas tos pusės, kuri kėlė 
triukšmą bereikalingais Vie
toje šaltai svarstyti draugi
jos reikalus, kelia lermus.

kį, Vidiką ir Kapsuką, kaip vieną kartą, kuomet męs pa- mūsų lietuvių jiegos turėjo rinkimų susilaiką, kadangi 
apie kokius tai dviveidžius vartodavome -aštrų žodį būti įtemptos Lietuvos gel- priimtoji rezoliucija įžei- 
Janusus ir grąsinama paro- prieš kurį bent draugą/ męs bėjimui. 
dyt “antrą medalio pusė”, veik visuomet gailėjomės tai I • i i uit • •« • i T TX j • • j

džianti demokratybės prin- 
dyt “antrą medalio pusė”, veik visuomet gailėjomės tai I Žmonės supras, kad net cipus.
Kaip matot “Nauj.” nesidro- padarę. Kartais, prie tos šitą didelį istorišką momen-i

— - - — - - • * • 1 1 • 1 • • vi -n AT "I •
Siūloma rinkti nuo parti- 

vi valkiot vardus joms nepa- gausybės darbo, kurią turi tą tasai lietuviškas Machia-’jos po 3 žmones: 1 pirmi-, 
tinkamų asmenų po savo atlikti lietuvių laikraščio veli nesidriovėjo išnaudoti ninkas, 2 sekret. Priimta, 
špaltas. 'red., nejučiomis išsprūsta‘savo klerikališkos partijos,Kandidatai: soc.-dem. — J.

Kuomet “Laisvė” panašiai 
elgėsi su d. Grigaičiu? Ji 
nesielgė taip negražiai, taip 
nedraugiškai, taip piktai, 
kaip elgiasi “Naujienų” ve
dėjas. Esant reikalui, ji už
tardavo ir “Nauj.” ir jų ve- 
deją.

Ar tai vieną kartą “Lais
vė” nurodė į tą gerą, ‘ 
padarė “Nauj.”? Ar tai ji

•>
bereikalingas žodis ir epite- naudai. Ir kuomet žmonės ’Smolskis, J. Čiurlys, R. Ra
tas. Bet męs prašytume tai supras, tai jisai taip nu-‘sikas, soc-liaud. — V. Bels- 
“N.” vedėįt) jsitėmyti vieną garmės nuo augštybių, kaip'kis, Vaitiekūnas, V. Serben- 
dalyką: atskiras incidentas, kad anais laikais nugarmėjo ta, Sant. — S. Šilingas, Vo- 
atskiras netikęs epitetas,tai kun. Milukas, kuris ne ma- kietaitis, Burba, Pažangos 
dar ne sistema, tuo tarpu žesnius gabumus turėjo ir —A. Voldemaras, Blynas, 
Naujienose” kairiųjų drau- už Kemešį.

Pirmi žaibai jau padangių kandidatai priimti.
kiojimas ir 1.1., pradėjo įeiti i horizonte matyti — tai Trumputė pertrauka pre- 

koki i sistemą ir tik pastaromis .bruzdėjimas Vyčių organi-.zidiumui susitarti. Po keliu i . .r__ ___ .• ______ x___  i_ I. •__ *• . ___x__ t____ tt -o* i

kėjai. Pasiliko iš suvirs 60 
delegatų, tik apie 50, kurie 
ir užbaigė seimą.
Na, į ką čia panašus skun- 
mu.

Prieina prie skundų. C. 
Sekr grasina valdišku teis-1 
mu tiems turtų kontrolės

<<
gų niekinimas, jų vardų val-

Bučinskas. Pasiūlytieji

'Sekr. neteisingą raportą.
;Na, į ką čia panšaus skun
das, kad nevalia sakyti tei- 
sybės. I

| Prieita prie kito skundo,1 LIEtuVOS ŽEMLAPIS.
't. y., nuo pirmos kuopos _ __ , .v. T_ .
’skundas ant C. Sekr. už ne-1,Jaisa kI1ša,lc.,u®;T'?ain»

60c. Reikalaukit Laisvesį savaitėmis męs matome at- zacijoj, kuri atsisako valgy-'minučių pertraukos V. Biel- '‘ko^'l^’kont1'* 1*°" Administracijoj.
'Zi it’ll 7ai °(e °n (65-68)vieną kartą užsistojo už d. mamų.

Dabar mums liekasi atsa- ra bus, ir neabejotina.G., kaipo žmogų ir veikėją

. .v v.--------- °1 r
ti iš Kemešio rankos. Aud- skis pradeda susirinkimą.

O, Pradedama svarstyti pir-
ar neprotestavom męs prieš kyti tik į tuos penkis punk-.kad perkūnas trenks, tai iš masai Seimo dienotvarkės
. . _ - ■■ * a I 4- « «■ z-m 1 w v z-« 1 zl 77 4- 44 ~NT «-*<«•« ! m TT / v 1 V\ 1 V> 1 r >1 4 1\ Z"X Z 1 1 I F 4" 4 z-\ w « ■■ 1 4- z-» I z> « i 4- z-» v 1 zx z-.“Kova”, kuomet ši, senu į-|tus, kuriuose sudėta “Nau- 
pratimu, ėmė svaidyties do- .iien’i” taktikos kvmtessenci- 
leriniais priekaištais, ar ne- 3a santikiuose su kitaip ma- 
peikėm męs d. Kaps. dėl pa
talpinimo “Kovoj” d. Z. A- 
leksos laiško? Buvo ir 
daugiau panašių atsitikimų 
ir jie tik parodo, kad kuo
met buvo reikalas, “Laisvė” 
pasakydavo savo žodį. O 
už tai,kad ji nevisuomet kiš
davos! į tuos ginčius, jos ne
galima barti . Juk pačios Įkio ir kitų Rusijos “bolševi- 

zaunijimu” i“Nauj.” visai neseniai pasa-įkų” taktika, suardžiusia Ru- 
svės” mar- kė, kad jos nenorinšios kiš-j89°8 kariumenės 

ties į svetimus ginčius ir at-pr ' 
sakančios tik tuomet, kuo- pergaję Galicijos 
metįas kas nors užgauna, iy?k^e^į Plpkams- 
Kodėl jos turi du doros ma- , 
stu—viena sau, kita mums? stančiai ---------

— •• \ “graužia žemę” Galicijoje—peitiauka.
polemizavu- ° lietuviai socialistai pasko- <<• ’* m i • • • 1 i’

nančiais socialistais. Apie 
tai sekančiame “L.” N-ry.

Iš Laikraščių
Veidmainingos ašaros.

Vienas tautininkų laikraš
tis baisiai pasipiktino Troc-

šiądieninio štabo diktato- punktas — Tautos Tarybos 
riaus pasiliks tiktai neskani darbai. Apie tai praneša 
atmintis.

(Lietuva).
Tautos Tarybos pirmininkas 

j St. Šilingas, bet šiandien jis 
savo pranešimo nepabaigė. 

n •• i- . - i n - Spėjo tik papasakoti TautosRUSIJOS liCtllVIŲ Į Seimas Tarybos istoriją ir šiek-tiek 
' . -apie jos darbus.

J. Sondeckas.

Keista dar ir tai, kad pa
smerkdamas, “: 
vadindamas “Laisvės __
gąsias mintis, d . Grigaitis 
nusiduoda nematąs ištisų 
špaltų margų minčių, kurios 
sistematiškai telpa “Naujie
nose”. Skirtumas tarpe 
“Laisvės” ir “Naujienų” pa- 
stabėlh] yra tas, jog “L.” 
pastabėlės yra labiau beša
liškos, o “Naujienų” pasta
bėlės labiau piktos (bent 
taip būdavo seniau).

Paimkime kadir
N131. Kiek ten keršto,kiek 
ten tulžies! Net koktu da
rosi perskaičius tą straipsnį. 
“Nauj.” parašė tą straipsnį 
tuomet, kuomet “ 
buvo jai pastebėjusi, jog esą 
nedailu panaudoti vieninte
lio darbininkų dienraščio 
špaltas sistematiškiems už
sipuldinėjimams ant kairių
jų, kuomet nuo šios karės 
pradžios Internacionalo gar
bę teršė beveik vieni patįs 
dešinieji. Tai buvo ir tebė
ra pamatinė “Naujienų” 
klaida ir tik dabar dienraš
tis pradeda lygir kitaip o- 
rientuoties, kuomet Spargo, 
Russellio ir kiti] dešiniųjų 
žygiai verste verčia kiekvie
ną švaresnį socialistą maty
ti tą pavojų iš dešinės.

Tačiaus “Nauj.” ant šios (
“Laisvės” pastabos atsakė į aštrumu ir tendencija opo-

V ' i V • t • I

“N.”

(Pabaiga).
Dr-as Sližys, matyti, ką 

tik atvykęs į Seimą ir negir-| 
dėjęs susirėmimų dėl prezi
diumo, paėmęs žodį taip-pat

riai tyli?
Tada turtų kontrolės na- 

riai paaiškino, kad jie vei
kia ir nurodė, kad A. P. L. 
A. raportas tilpo “Laisvės” 
No. 65. C. Sekretorius tapo 
pripažintas kaltu ir išnešta 
papeikimo rezoliucija už vi
sus jo neteisingus šmeiži
mus. Baigiantis seimui, nu
tarta turėti “Laisvę” orga
nu 1918 metams.

Tel«ph«a« ill Grwnpohst.
Daktarai J. M1SEVIČE

Specialistas Širdie® Ir 
Plančių ligų.

Nūs 8—10 ryte
Nue 12—2 po piet

„ ..... discipliną nepaprastam pranešimui, i-
,. .. . v. . , dnviiqin nvnanq laimėtP^a kalbėti apie visų Seimoties į svetimus ginčius ir at-111 aavusia piogos ““meti ‘

- - - — j "LT 0 C * v Ov/ii 11 c 11 u iii < t y ~w . —

ivmcviii pnixYMiiij Ačiū to- si^rns
'kiems Trockiams, girdi, tūk- dešinieji. Salėje
11 1 Rusijos kareivių kl ° triukšmas. Šalin. Pada-

Ačiū to-
, kad vi

siems kairiųjų obalsiams

PITTSBURGH, PA. 
(Nuo mūsų korespondento).

Triukšmas, perkūnija ir žai
bai A. P. L. A. 9-tame seime, 

metinis 
rugpjū-

Tiesa, “Naujienos” prisi
pažįsta aštriai ]_ 
sios su “Kova” (o su 
ve” ;
rūmas aštrumui nelygus ir

Po pertraukos pirminin-
Lais ikn£ Trockini pinigu kelio- kas Čepas praneša, kad pre- 

ar ne?), beL girdi, ašt-nei! . ‘ zidiumas atsisako nuo savo
2 ■ ; > Apie lietuvių socialistų pi- Pare^P> ka^a^2 didele Sei-

drg. G. teisindamas “N.” aš- ni£us “bolševiltų v
trumus sako, kad “Kova”|M męs čia nekalbėsime. Bet neuzsitikenmą. Vėl kalbos 
sužiniai žeminusi “N.” ir ju mus stebina, kad gailisi kri-del prezidiumo. Ambrozai- 
vedėja, įtardama jį dolerių tusiU.ių Galicijoje kareivių tis bepartyvių vardu prane- 
žvejojime ir t. t. Bet juk tas laikraštis, kuris visą lai-, sa, kad jo kuopa savo atsto- 
dėl tų dolerių “Laisvė” pei-jM stojo ir tebestoja už ka- prezidiuman nešinsianti.

zidiumas atsisako nuo savo

” takti- mo dalis išreiškė jam savo

Seimas buvo 19 d. 
čio, Pittsburgh, Pa. 
prasidėjo 10 vai. 
traukėsi iki 7 vai. vakaro. 

į Prasidėjus seimui ir pri
ėjus prie C. Sekr. finansiško 
raporto, po išdavimui prasi
dėjo lyg kokis bruzdėjimas 
tarpe delegatų ir centro val
dybos, kuri nesutiko su C. 
Sekr. išduotu raportu.

Pas C.'Sekr. radosi A. P. 
L, A. turto ant 110.95 ma
žiau, negu turėjo būti sulig 
iždininko ir kitų turto kont
rolės paduotų raportų.

ryte. ir

276 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Į pirmiau"

DU OFISAI: 

189 Grand St 
pneš Comedy teat. 

307 Bedford Ave. 
tarpe So. 1 ir 2 SU

Per pas tarų oil us 
10 metu mano prak. 
tikos, aš pasekmin
gai išlydžiau dau
giau, kaip 10,000 li
goniu. Mano ofisai 
prieinami darbinin- 
kams todėl, kad n*« 
dėlinial mokesčiai 
lengvus; kiekvienai 
turi proga sutaisyt 
savo dantie kogo* 
rian.inl.

TRAUKIMAS BB SKAUSMO,— 
MANO SPECIAUSKUS.

Auksinga kepuraitės—$5 ir augš. 
Tiltukai (Bridge teeth)—$1 ir „

KALBAME LIETUVIŠKAI IR LENKIS K A L

P" DABAR Į

D Užpildymas auksu — $1 ir augS. 
Užpildymas sidabru—50c. ir w

P. Leonas Santaros vardu
į praneša, kad ir šiandien tei- sybė, bet delegatai negali su- 

Man rodosi, turėjo 
ten teisybė būti, kur pinigai 
buvo. Raportai likosi abie
jų pusių atnešti, ir kad išty
rus, kur yra teisybė, išrinko 
komisiją iš 5 ypatų, kuri at
liko savo darbą ant vietos.

Komisija praneša, kad pas 
sekr. klaida; tada kįla vai
dai ir sekr teisinasi, kad jis 
neturi klaidų ir kad tos klai-

‘Laisvė”įkė “Kovą” ir jūs turėtumėt.r^s tęsimą, kuris smerkė ir 
.---_/ix_^ _x_.__«__x. i------- .'smerkia taikos agitaciją.

XX Ačiu tam’ kad karg tęsėsi .sybės žvilgsniu stovi už aną prasti.
kolei Ufie trejatą suviršum me*tų, teko,d^en priimtąją rezoliuciją,

“graužti žemę” Europos, A-(ket dėl susidariusios situa-

i milionams 8m Seimą vesti galėtų socia- 
--- ... Ačiu tam, kad ji Ostinis prezidiumas,todėl jie 

tęsiasf toliaus,tenka “grauž- prezidiuman savo atstovų 
ti žemę” kasdien vis nau- ■ - .

tai atsiminti. Męs daug ra-.srnerk^a taikos agitaciją.
šėme tuo klausimu ir dar1 A?in fpc
daugiau rašysime, 1___ _
prasti ir nedailus argumen-
tai ncišpia iš madnq Para ZPOS ’r Afrikos laukuose ne,CIJ0S .lle man4, jog genau-tai neišeis is mados raga- •• .. .,. M, „pct;
haus, jeigu męs neklystame, bURbiaiiuainb, u 
kartą pati “Kova”, savo pa-'^m?nj.^; Ačiū 
staboje dėl Z. A. laiško pri
pažino, kad Z. A. perdėjo 
kaltindamas “N ” • 
niavime. ' 
su tais aštrumais neviskas 
taip jau aišku ir neviskas 
taip išeina, kaip to nori “N.” 
redaktorius. Ir męs dar 
manom, kad jisai galės su
siraminti tuomi, kad jo var
tojami polemikos būdai savo

nesiųsią. Panašiai tarė Pa-
veidmai- Pems tūkstančiams žmonių, .žanga ir kr.-demokr. M. Ją- 

Taie-i kain matot |Ar tuo neturėtų baisėties nuškevičius sako:“Dabar vi- 
tie, kurie apgailestauja pas-,8* siūlo socialistinį prezidiu- 
kutinių Galicijos mūšių au- Motyvuojate tuo,^ kad dos yra pas kitus komitetus, 
kas?

(“Naujienos”).
'męs trukdome seimui darbą.1 Paniekino tą komisiją, ku- 
Taigi, renkate mus prezidiu- ri ištyrė dalyką ir reikalavo, 
man tik dėl to, kad nebe- kad būtų išnaujo kita ko- 

jtrukdytumėm jūsų darbų, misija išrinkta ir knygosDalykų stovis Rusijoj. | _ --
Paskutinės telegramos at- ■ s norite> kacl m§s neštu- perziuretos paprastą vaka- 

nešė žinia, kad naujoji Lai- ™čme atsakomybę už jūsų rą.
(131) ilgiausia koliojimosi! nentą įgilti ir pažeminti tan-. kinoji^ Valdžia nutarusi “ap- darbus- Socialistinis prezi- 
litanija. Teatleis mums d. 
Grigaitis, kad nekartosime 
čia tų “perlų”. Neskanu bū
tų ir jam, neskanu būtų ir 
“Laisvės” skaitytojam, ku
rių dauguma tų ginčų nemė- 
gia. . r 
► Dėl 
a-

paimsime dar N125.
kalbama apie “Kovos” ir 
“Laisvės” “skymą” diskredi- 
tuot “Nauj.” Įsiskaičius į tą 
straipsnį, nenoromis prisi
meni tą istoriškąjį lietuvių 
peštukizmą.

Visur tik ir vaizdinas! cialistų tarpe, 
priešai, visur tik ir vaizdi-1—------
naši asmens, darantieji suo
kalbius. Dabar apie tai nė
ra jau tokio didelio reikalo 
rašyti, nes, veikiausia, pas
tarieji atsitikimai ir d. Gri

gaičiui parodė, kad “Lais-

Sekr.reikalavimas tapo iš- 
diumas, o Seimo didžiuma pildytas ir išnaujo išrinkta 
klerikalinė, buržuazinė. Iš- antru sykiu komisija iš 5 
tikėjų įdomus dalykas! ypatų ir nutarta, kad kiek 

Iiaveizuan, rašančio t^tai maištus ir suirutę ke- i“™8 Pas’daEys lesų, tai komisijai
žodžius, sistematiškasi Petrogradą būsią jIei-;‘ ,a y - -

kiai “bytydavo“ “Kovos” ir valyti” Petrogradą nuo.“pa- 
“L” aštrumus (kaltinimas razitinių elementų”, kurie 
draugi; esant dviveidžiais—i <<aaud'n®?w darbo nedirbą,1 
kadir, paveizdan, rašančio ’ 
šiuos :_____ , ___________ ( . . _ . .
kaltinimas V. Kapsuko e-i<lžiama tiktai asmens, kurie 
sant padėjiku klerikalų —.dokumentaliai galėsią priro-

Daroma pert- ir visam komitetui kad tos • c 
Jėšos būtų padengtos iš kai- 1 

_______________ ©___ v___ F° Pertraukos Smolskis tosios pusės. Po to prieita I 
iže. charakteristikos ar tai'menkniekis, ar tai tik'dyti, jog svarbiais reikalais soc.-dem.. vardu praneša, jau biskutį prie tvarkos. ? 

Nauj.” polemikos metodųIaštrumas už aštrumą? Tai atvažiuoją. Uždaryta siena,|kad socialistinis prezidiu- Piadejus kuopų ineMmu.-- | 
nauj. poieimKos meioaų evnimasis tai a- kad neįsileidus iš užsienio mas negali vadovauti kleri- svarstytu susidūrė su to- J

c.nl,____x.-xi™ ___f ir mmiinm. kaliniam Seimui, todėl siūlo kiais piešimais,kurie jau pe- 1
į priimti vakar atmestąją re- reitame seime buvo priimti, i 
zoliuciją, būtent: prezidiu- Perskaičius įnešimą ir atra- 4 
man įeina 4 partijų atsto- dus be vertės, buvo padėtas j* 
vai: soc.-d., soc.-liaud, Sant. į šalį. C. Sekr. užprotesta- 
ir Pažanga. M. Sleževičius vo ir reikalavo, kad būtų ap- 
soc.- liaud. vardu praneša, 
kad jie vakarykščios . nuo- kad tokio įnešimo nėra ir jis 
monės tebesilaiko. Be kitų nežinąs. Įnešimas, kad vie- 
motyvų jis nurodė, jog to toje $125.00 posmertinės,mo- 
reikalauja ir draugai kari- keti $150.00). 
ninkai.

Kun. Vailokaitis kr.-dem. 
vardu siūlo savo vakarykš
čią rezoliuciją — rinkti iš 
visų partijų, Seime apsireiš
kusių. Santara ir Pažanga 
sutinka prezidiuman įeiti. 
Didele balsų dauguma (ka
talikams susilaikius) priim
ta kairiųjų pasiūlymas. Ta
da kun. Vailokaitis, kr.-dem.

LIETUVIAI, SKUBINKITĖS SU 
PAGELIA SAVO NAMIŠKIAMS

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

. amerikiečius.
Pinigus galite siusti ir telegrama primokant $2.25, prie pa

prasto rusiški; rublių kurso, ir pinigai bus išmokėta adresatui j ke
letą dienų. O kadangi rusiški pinigai labai pigus, tai su keleia 

, doleriais suteiksite jiems didelę pagelbą.
Už siunčiamus pinigus mes pilnai gvarantuojam ir už tai at

sakome. Kurie dėlei tolumo negalite atsilankyti ypatiškai f musų 
hanką išpildvk;te šia blanką ir tikime kartu su money orderiu 
prisiųskite j BOSAK STATE BANK. Scranton, Pa Lithuanian dep,

Blanka dėlei siuntimo pinigų Rusijon:
Vardas ir pavardė siuntėjo .....................................................
Teisingas adresas siuntėjo .........................................................
Kiek rublių siunčiate ..................  Kiek dolerių .....................
Vardas ir pavardė kam pinigus siunčiate .............................

Kaimas .........................................................................................
Gminas arba volostis.....................................................................
Paskutinis pačtas arba miestas .................................................

5) Pavietas, (Ujezd) ...........................................................................
6) Gubernija, Rėdyba .........................................................................
Diena............................  Parašas siuntėjo.......................................

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

D
2)
3)

2)
3)

“sky-
suo-

Ji-

BOS AK STATE BANK
SCRAM OIXI, PA.

Lietuvių skyrius,

rogantiškas užpuolimas!). į “anarchistų”, t. y. revoliuci-lkal]niam .^e}muLto£^.slul° 
Bet užteks apie tuos ašt- £aiy£dų- 

rumus. “Nauj.” vedėjas da-!
bar gali matyti, kad jos pa
čios turi imties atsakomybės 
už tai, kas dabar dedasi so- 

. Ir tegul jos 
nesiskubina mesti kaltės ant 
“Laisvės”, kuri savo polemi
kose su draugais matydavo 
ne vien tamsias, bet ir švie
sias jų veikimo puses. Taip 
“Laisvė” elgėsi su “Nauj.”, 
tai kodėl ji neturėtų pana
šiai elgties ir su “Kova?” I

Keista tai, kad “N.”, tei-, 
sindamos savo aštrumus, at- • 
randa reikalingu priminti

I Tas Petrogrado “valy
mas”, kaip ir daugybė kitų 
reakcijos žingsnių yra sta
čiai atkreipta prieš revoliu
cinius, tarptautinius sociali
stus, kurie tik vieni dabar 
tebegelbsti Rusijos revoliu
cijos garj^ ir sąmoningai 
varo jos pradėtą darba.

I “Kova”.

svarstomas, aiškindamas,

ve” prie jokių
mų”, > prie jokių

’kalbių neprisideda.
sai geriausia galėjo tai pa
tently ti šioje garsioje byloje kiekvieną aštrų žodelį, kurį 
dėl Amerikos Liet Darbi
ninkų Tarybos.

Tame pat “N.” num. (125)

PRIEŠ KEMEŠĮ.
j Vertimais Rutkauskų, 
' Biels kių neilgai galima bus 
muilinti visuomenei akis. 
Kalti ne jie, bet tasai “di
dis magas, (kun. F. Kerne- 

“Laisvė” kuomet nors pa- š*s)> kuris. savo politikieria- 
vartodavo. Deja, “Laisvėje” Pag]mde tarp Amen- 
buvo aštrių žodelių, męs ne-.kos hetuvilJtok1^ suirutę.-

Į Toks įnešimas buvo pri
imtas, tą paliudijo pereito 
seimo protokolas. Tada de
legatai pamatė, kad C. Sek r. 
tyčia kelia triukšmą ir su
spendavo jam balsą iki pa
baigos seimo.

Tada C. Sekr., susiėmęs 
suvažiavimo nekuriuos raš
tus ir knygas, prasišalino 
nuo seimo.

mis



KORESPONDENCIJOS

kalba-

gu-

teis-

9

Subatoj, 25 H^pjuJio, 1917
Kiek teko patirti, tai lie-

*

no j o. Ir tas prastai atsielie- 
pė ant visko, nes iššaukė 
daug bereikalingų ginčų ir

Reikia pastebėti, kad čia 
ir tarpe svetimtaučių niekas 
netveria panašių tarybų.

jai komisiją apskundė 
bernatoriui.

BINGHAMTON, N. Y.
(Nuo mūsų korespondento). 

Rugpjūčio 19 d. L. S. S.

Žmonių susirinko apie '400. 
Kuopa turės gražaus pelno.

Manchesterietis.

* 
* *

* ♦

15 d. rugpjūčio tapo 
mo nubaustas A. Zinis, —

į normales vėžes.
*

♦ ♦

Dabar daugiausia
ma apie ėmimą jaunų vyrų 
į kariumenę. Nieko ypatin
go, jeigu imtų į kariumenę 
tik tuos, kurie jau privalo

* *
d. rugpjūčio, Black

nepaprastai daug. Kalba ryba tapo sumanyta ir su- 
tęsėsi tris valandas; kalbėjo organizuota tik Chicago j. 
apie šindieninius klausimus Apie jos užgimimą kitų ko- 
ir rišo juos be ilgų išvedžio-(lionijų lietuviai nieko neži- 
jimų.■> DODSON, LOUISIANA.

Mūsų krašte tokios nau
jienos: per du mėnesiu vi
siškai nebuvo lietaus ir far- 
meriai buvo labai nusigandę, 
bet dabar pradėjo lyti ir vis
kas atsitaisė, laukiama ge
ro derliaus.

Čia farmeriai daugiausia 
užsiima bovelnos auginimu 
ir iš to daro gerus pinigus. 
Farmeriai labai neužsiganė
dinę registracija ir privesti
nu ėmimu kariumenėn.

Netoli nuo Dodšon stato
ma didžiausios kazarmos — 
4 akrų ilgumo ir 3 akrų pla- . . .
tumo ir statoma peklišku S. 75 kuopa. šalininkai Ta- 
greitumu. Laikraščiuose pa- rybos dėjo visas pastangas, 
garsino, kad statejams mo- kad tik prisidėti, bet nieko 
kės po dolerį į valandą, tai negelbėjo, 
žmoniii privažiavo . gana 
daug.

Ši apielinkė apgyventa 
baptistų ir jie varo savo ti- 
kibinį biznį. Jų ministerial 
(dvasiškiai) agituoja už ka
rę, tai žmonės nelabai ap- 
kenčia ir tankiai veja lau
kan su pamokslais.

Lietuvių randasi 4 šeimy
nos ir 3 pavieniai. Visi su
tikime gyvena. Skaito 
“Laisvę”, “Keleivį” ir “Ko
vą”; pareina ir “Amerikos 
Lietuvis”. Beje, iš minėto 
skaitliaus yra vienas lietu
vis, kuris stengiasi įpiršti 
"Draugą”, vienok neturi pa
sekmių.

Lietuviai farmeriai gyve
na labai išsiskirstę už 3—6 
mylių vienas nuo kito ir to
dėl labai retai pasitaiko jiem 
susieiti ir pasikalbėti apie 
savus ir visuomeniškus rei
kalus.

12 d. rugpjūčio buvo ka
reivių paroda. Kapitalistai 
nuo 12 vai. sustabdė visas 
dirbtuves ir savo darbiniu-! 
kus išvarė pažiūrėti tos pa-! 
rodos. Kareiviai apie pusę 
valandos rodė, ką jie gali — 

, ir

J. Sander.

SO. MANCHESTER,CONN
5 d. rugpjūčio L. S. S. 80 

kuopa leido išlaimėjimui K. 
Markso paveikslą. Laimėjo 
svetimtautis. Tikietų iš
parduota už $25.00, todėl 
kuopai liks gražaus pelno.

* *
L. S. S. 214 kuopa pradėjo 

smarkiai augti. Per pasku
tiniu du susirinkimu prisira
šė 5 nauji nariai. Tame da
lyke daugiausia pasidarbavo 
drg. J. Krauzaitis. Reikia 
pažymėti, kad nuo atgaivi
nimo kuopos dar nei vienų 
prakalbų nebuvo surengta. 
Prie kuopos priklauso ener- 

- gingi nariai ir visi žada dar
buotis. ♦

ROCKFORD, ILL.
12 d. rugpjūčio buvo susi

rinkimas L. S. S. 75 kuopos. 
Skaityta laiškas, kviečiantis 
prisidėti prie Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Tarybos. 
Kuopa nutarė neprisidėti 
prie Tarybos. Tai jau tre
čia* draugystė atsisakė prisi
dėti prie tos tarybos — Lie
tuvių Socialistų Jaunimo 
Ratelis, Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugystė ir L. S.

1 . v. . . ----------& ---------------------- ° C °-------- --- <-------------- ----------°
13 d. rugpjūčio buvo pąsi- išmetinėjimų ir daug užken- savo kareivišką muštrą 

linksminimas “Hams Par- kė bendram darbui, kaip gabumą. Po to muštro dai- 
k’e” L. S. S. 89 kuopos. Jau- Sąjungoje, taip ir Darbinin- navo himną; patriotai riusi- 

inimas žaidė ir labai linksmai kų Taryboje, iki viskas įeis 
’laiką praleido.

♦

♦ ♦

Vietos “Exemption Bo
ard” susišaukė visus vyrus, 
ištraukusius liosus, į mies
to svetainę ir ten juos egza
minuoja. Langai atdari ir ___  ____ ... ±.____
praeiviai žiūri į nuogus vy- eiti—piliečius, bet dabar i- 
rus. Negana to, tie žmonės, ma ir tokius,kurie neturi jo- 
kurie gyvena priešais sve-;kių pilietiškų popierų. Ir 
tainę, taipgi per savo langus jeigu ne piliečiai pareikalau- 
mato tą “istoriją”, todėl pa- ja blankų, kad galėtų paduo-i 
reikalavo, kad svetainės lan- ti prašymą nurodant prieža- 
gai būtų uždaryti—užtrauk- stis, kodėl juos privalo pa
ti. Komisija atsisakė tą pa-piuosuoti, tai jiems atsisako 
daryti. Tuomet tie gyvento-.tokias blankas duoti, gązdi-

ėmė kepures ir privertė ki
tus taip pasielgti. Kurie ne
norėjo nusiimti kepurių, 
tiems nuo galvos metė prie
varta. Vakare toj pačioj 
vietoj benas grajino viso
kius maršus, o merginos dai
navo patriotiškas dainas, 

i Taipgi buvo rodomi krutan
ti paveikslai, bet nieko kito 
nerodė, kaip tik apie karei
vius. Publikos buvo tame 
sode apie 100,000, bet ar vi
siems tas patiko, tai sunku 
pasakyti.

Visų Draugas.

DYKAI. DYKAI! A6 ifitrsukiu dantii- le bkauvrr.o ir veltui 
tiem, kurie duoda taisyt ir naujun idtti. Visas darbas visiškai be 
skausmo. Dr. Chas. Teschberp: yra perai Ž.nomas beiro spccialU- 
tas Įvairiose atsitikimuose. Ateik ir duok if egzan.ir u< t. Informa
cijos dykai. Mano karūnos ir tiltukai 2? karato. l aibas pvarar- 
tuotas. Ofiso valandos: nuo’9 A. M. iki 9 P.M. Petnjčiomia nuo 9 
AM. iki 6 P.M. Nedaliomis nuo 9 A.M. iki I P. M.
DR. CHAS TESCHBERG, D. I). S. Liet I rti tns 
500 Grand St. Kempns Union Ave. P’ict yr. *. V. 
Kalba LietuviSka. Lenkiukai, Rutifkai- Tel.b’attr

na išsiųsti į tą šalį, iš ku
rios jie atvykę ir t. t. Su
prantama, kurie mažai su- kuopos susirinkime perskai- 
pranta, tai ir sutinka naši- t.ytas laiškas iš “Naujosios 
rašyti, kad jie čia pasilieka Gadynės” administracijos,!

____ ____, (ir kariaus Daugeli viso- kur pranešama, kad “N. G.”, 
T. M. D. kuopos komiteto jkiais būdais verčia išsiimti 

• narys ant 50 dolerių už tai, pirmas pilietiškas nopieras 
i kad 4 d. liepos parengtame ir kitokiais būdais kankina. 
T. M. D. kuopos piknike par
davinėjo svaiginančius gė-] tuviai daugiausia reikalauja 
rymus. T. M. D. komitetas paliuosavimo nuo kareivia- 
manė, kad viskas bus labai vimo; labai mažas nuošim- 
gerai, nes mėnuo laiko pra- tis reikalauja lenkų.
slinko ir jokių obalsių apie žinia, ar jie nori eiti į kariu- “N. G.” paramai $11.23. 
tą garsųjį pikniką nesigir-' menę, ar nieko nesupranta paraginta, kad kuopos 
dėjo. Bet štai policmanas 
išpirko “varantą” ir vyrams 
nekaip pavyko.

Vargas tiems mūsų nelai- 
mingiemsiems tautiečiams.

12
Hawk Parke, buvo piknikas 
Liet. Socialistų Jaunimo 
Ratelio. Kadangi buvo gar
sinta, kad bus programas, 
tai žmonių susirinko gana' 
daug. * Pirmiausia L. S. J.! 
R. choras sudainavo porą 
dainelių; paskui sekė dekla
macijos, kurias puikiai atli
ko drg. A. Hausmanas, pas
kui buvo pradėjęs dekla
muoti Žilinskas, bet jam ne
pavyko pabaigti, nes atėjo 
parko užveizda ir pasakė, 
kad čia kalbėti nevalia. Nors 
jam buvo aiškinta, jog čia 
ne prakalbos, vienok jis į tai 
neatkreipė jokios atydos. 
Kada prasidėjo programas, 
tai buvo ir detektyvų, nes 
jie manė, kad čia bus pra
kalbos ir kokia nors agitaci
ja.

Publika priversta buvo iš- tos kuopos mažai veikia. Tu- 
siskirstyti. Tai matote, rime savo organą 
“laisvoj” šaly negalima nei .bet niekados tame organe 
paprastą dailės programą — 
išpildyti.

MUSKEGON, MICH.
L. D. L. D. kuopa labai 

silpnai veikia. Ir netik vie
tos kuopa, bet, radosi ir ki

“Kovą”,

Ne

blogai stovi iš finansų pu-' 
sės, ir jai gręsia mirtis, jei-; 
gu sąjungieČiai nesirūpins 
greita pagelba. Apkalbėjus 
apie jos palaikymą, nutarta 
iš kuopos iždo paaukauti. 
$5.00. Taipgi nariai suau-1 
kavo $6.23. Viso pasiųsta'

Juzintiškis.

ir todėl tyli.

nesimato jokios agitacijos 
už L. D. L. D. Jeigu kuris 
narys ir parašo, tai tik nusi
skundžia, kad jis seniai prie'

Iš MAHANOY PADAN
GĖS.

15 d. rugpjūčio apielinkės 
lietuviai - klerikalai, Lake 
Side parke, buvo surengę 
taip vadinamą dieną. Išsyk 
į parką sugabeno visus savo 
dievus ir iškilmingai atlaikė 
mišias šventas. O paskui 
pradėjo bačkutes ir butelius pelno, 
tuštinti. Pavakariais, po vi-

Svarbiausios ir Didžiausios

a’i ’ gentai stengtųsi labiaus pla-• 
Tinti, o nariai, kurie dar ne-Į 
užsisakę, kad užsirašytų 
.“Naująją Gadynę”.
I New Yorko darbininkiš- ] 

pla- kai Rand School’ei irgi pa-'

CHICAGO, ILL.
Atsišaukimas.

Norime visuomenę
čiau supažindinti su steigia- aukauta iš kuopos iždo$5?00.! 
muoju viešu knygynu. Ši( Nominuota Sąjungos vir-Į 

Iidėja įkurti viešą knygyną šininkai. Daugiausia balsų' 
North West Side daly gimė gavo—ant sekretoriaus J.V.' 
tarpe sutverto Draugijos Stilson, ant redaktoriaus KJ 
Sąryšio. . jVidikas ir J. Baltrušaitis, ir

Čia randasi keliatas drau- ’ant Lit. K-to C.A. Herman,' 
gijų, kurios gyvuoja tik po j. Šukys ir L. Pruseika.
keliatą metų ir jos užsiima] Į kuopą įstojo vienas nau-’ 
vien tik pašelpa — sušelpi- jas narys. '

. ’v • Kada atsilankys drg. P.mu savo narių ligoje, išmo- 
įkėjimu posmertinės ir t. t., Grigaitis į mūsų apielinkę,drnup-iioq nriklnnqn n dar1 V i™— -y - ;• , ungmus į apcimaę,chaugijos_ pi įklauso, o dai todel nuo Jų negalima daug nutarta pakviesti ir į Bing- 

knygos neia gavęs. kn reikalauti knd ninicnškai 4; Veri nncolrvfn 1
Man rodosi, kad męs per

daug šaltai atsinešame į L. Knygyno< Minėtas Sąryšis 
D. L. D. ir kaip tik prisira- yra nuįaręS rengti visokias 
some, tuojaus norime, kad ir [pramogas ir skirti pinigus 
knygą gautume. Ne, męs knygyno ir rinkti aukas

ko reikalauti, kad pinigiškai(hamtoną jį, kad pasakytų1 
prisidėtų prie įkūrimo viešo ,prakalbą.

JOHNSTON CITY, ILL ! 
Čia lietuvių randasi apie

“Naujienų” Redaktorius
Ka’bes temoje:

“Imperializmas 
ar Socializmas?“
ĮŽANGA TIK 10 CENTŲ

Prie įžangos bus duota i

DOVANAI KNYGELĖ:
“Kunigai ir Revoliucija” arba “Kaip ku

nigai rūpinasi darbininką reikalais.”
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NEW PLAZA HALL SVETAINĖJE
121 Havemeyer St., kampas Grand St., Brooklyn, N.Y. 

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Draugai ir draugės, nepraleiskite šios svarbios pa- 

simokinimo progos, nesą drg. P. Grigaitis yra vienas 
iš žymiausių kalbėtojų, taip-pat gerai pažįstantis So 
cializmo teoriją ir mokantis gerai išaiškinti. Tokiu 
būdu kiekvienas privalo būti ant šių taip labai svar
bių prakalbų.

Taip-pat dainuos “AIDO” CHORAS.
AteDc ir savo draugus atsivesk ’.

RENGIA L. S. S. 19-ta KUOPA.

I

i
<i 
i

1

pirmiau piivalome pasidar- vįgU0Se viešuose draugijų, 100 šeimynų ir apie 200 pa- 
buoti, o jau tuomet žiūrėti parengimuose. Bet neturint vienių. Veik visi lietuviai

I
” —• • -J • • - I V4.ZJ UV11 VAJUI UI .1A1A L£ J kJlJA J VAU J- —” — ------ OV  -------------- --------- 1 ’ Į

taigi, draugai m d rauges, nutarė kreiptis pagelbos J savęs sutikime. Draugysčių T IPMAN M L I ADHD I YPCIIIl
sų ceremonijų, parke jau ne- pradekime smargiau dar- prje viguomenės kviesdamas turime net perdaug, pavyz-. ’ ‘ DrOOKlVIl LAdUK L Y utUM
--- himfic n fnnmnt- iv nnnrln 1 ' ji TA T TZ TZz,:«4-.,Xi~ ' Specialistas moterų Ilgų ( J

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

piamės prie išleistuvių laik-jkus ir savo laisvas kapines; iki 10 vai ryte; nuo 1 iki 2 vai. >

, Veik visi lietuviai
[užtektinai pinigų, Sąryšis [pažangus ir gyvena tarpe į

galima buvo ir apsiklausyti buotis, o tuomet ir naudą prisideti prie to naudingo džiui 
—riksmas, staugimas, bute-turėsime. ___ __ 'darbo. Pirmiausiai krei- drau;

|pičune& prie ititismviu icin\- >iV vm *»«« □. »•»-» -
raščių ir knygų, kad savo toliaus seka Simano Dau- įr_,.nuo.7 ® va.L y.akar<-
, . ,. . . , ‘-i j________ T ei tzu.. Nedėhomis pagal sutartų.

Egzaminavimas DYKAI. Męs iii 
kuomet sustiprėsime,tuomet ;bas, S. L. A. 103 kuopa, L. riame ir pasakome visas ligas ir p; 
.... Taipgi,S. S. 63 kuopa, T. M. D. 31 plb,tme’ IS k,tur atvažlaTO9l*r

lių žvangėjimas ir kitokios 
“ceremonijos”.

Labai keistai išrodo, kad 
ryte dievą garbina, o vaka
re buteliais sau galvas skai
dosi.

Pelnas nuo tų “iškilmių” 
buvo skiriamas sušelpimui

J. Budris.

i, D. L. K. Keistučio 
Pirmiausiai krei- draugystė, kuri turi nusipir- (

Šiomis dienomis čia atsi
tiko nelaimė: lietuvių Gal- 
bogių 13 metų amžiaus vai
kas važiavo karu dirbti ant 
farmos prie tabako; karui 
dar visai nesustojus, jis šoko 
laukan; tuo tarpu kojos pa-.M^w OAlimiUClO OUOUipilUUL 
slydo ir pakliuvo po karu —nuo karės nukentėjusių lie- 
abidvi sutrynė. Tapo nuga-! 
bentas į ligonbutį ir ten mi
rė. Žmonės pasakoja, kada 
jį pakėlė ir konduktorius 
paklausė, kur jo tėvas gyve
na, tai vaikas atsakė: “Ne
klausk, kur tėvas gyvena,bet 
man kojas sugrąžink”.

^leidiniais mus paremtų, o,kanto draugystė, L, S. Kliu-CHICAGO, ILL.
(Nuo mūsų korespondento).

Vasaros metu tarpe lietu- jau atsilyginsime. Taipgi s. oa Kuopa, i. ivi. u. oi 
vių viešame gyvenime dide- meldžiame ir atskirų ypatų, įkuopa ir Lietuvių Viešas 
lio veikimo bei permainų ne- kurios turi atliekamų kny- (Knygynas; pastarojo 5 d. 
CMYnnfn A/iolroc’ Iro rrnli'm g ' I Y*ll 0*1^111 Pl A H11VA ’nilcYll1 _ _ | _ 9 e
pastebėti, tai išvažiuoja į nui. U.1??18 žvilgsniais pavyko,pu-
parkus bei girias ir ten bū-j Visiems prisidėjusiems 
na pasikalbėjimai. Dabar į prie įkūrimo viešo knygyno

Egzaminavimas DYKAI. Męs iii

darbininkų įstaiga.
I Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir Lt. 
Puikus steičius su naujaisiais įtaisy* 
mais. Keturios bolių alleys.

| KAINOS PRIEINAMOS.

949—959 Willoughby Ave.
Tel. 3842 Stagg.ligoniams parūpiname vietą, kol r? 

dosi. Reikalui esant, kreipkitės, m. 
apžiūrėsime ir duosime prieteliil < 

I - , ._v. ..... rodą. Patarnavimas visai pigus. Ne
simato. Viskas, ką galima'gų, paaukuoti mūsų knygy- ] rugpjūčio buvo piknikas ir užmirškite mano antrašo.
---------x.vtx; DR. J. LIPMAN

blikos susirinko gana daug.,Vienas Ofisas: 314 E. 50th SL, 
Knygynas turės virš 70 do
lerių pelno.

Čia kitokių darbų nėra, 
kaip tik anglių kasyklos. 
Darbai šiuo tarpu eina ge
trai; beveik visi dirba pilną 
laiką. Uždarbiai, supranta
ma, nelygus. Paprastai an
gliakasiai uždirba nuo 30 iki 
70 dol. į dvi savaites. Kurie 
dirba nuo dienų, gauna $3.60 
už 8 vai. darbo diena. Dar
bas nesunku gauti, jeigu 
darbininkas turi paliūdyji-

tuvių.
Diktas.

• F Stropiene,

7 d. rugpjūčio buvo ant ir, matomai, rasis daug to-(kiai besidarbuoja kapitalis- mą, kad dirbęs Illinois val-

12 d. rugpjūčio anglų so-

4 ► 
4

mažai ką bendro turės. Čia 
bus sunaudota daug energi
jos, pakol ją suorganizuos

Pirm. K. Jankauskas.
Sekr. J. Kaleive.
Ižd. P. Rauskinas.

Antras Ofisas: 1945—?th Avė., 
arti 117th St., Nevr York 0.»

LOWELL, MASS.
Vargiai kur taip smar-

gatvės prakalbos; kalbėjo,,kių, kurie prisidės prie tarp-,tai ir jų bernai, 
galima sakyti, genijus drg., tautiškos Liaudies Tarybos, mus. Mat, čia gera proga, 
J. E. Morgan atvykęs iš va-[kuri užsiims d   ------” ‘

cialistų kuopos buvo išva-y karinių valstijų. Prie jo svarstymu *šios šalies reika-, nizuotų, daugiausia tamsus jkatos darbininkams nepa- 
žiavimas į girias. Kvietė į kalbos buvo pritaikyti ir pa-lų. ’ # i’ " ” "
tą išvažiavimą ir lietuvius.*veikslai, žmonių klausėsi! Lietuvių Darbininkų Ta- tai nori, taip ir elgiasi.

Rpikalinaa VYRŲ mokintis IVvlndllJJgd barbeno am p to. 
Darbą gausi visada. Reika
lauk informacijų.

Nossokoff’s International 
_ Barber School, 1202 Fenn 

’*aAve., Pittsburgh, Pa.

.■ JCA'CA 4-** M•<¥ 4^40*4

; Akušerka

GARDNER, MASS.
(Nuo mūsų korespondento).

L. S. S. 89 kuopa nutarė 
tekančiam sezonui nusamdy
ti Liberty Hali svetainę,ku-Į merikos Liaudies Tarybos,; St., Chicago, Ill.
ri randasi 46 Parker St. ir vienok pasirodė visiškai ki- 
jau nuo 1 d. rugsėjo atida-, taip — Lietuvių Taryba bus 
rys. Kada atidarys svetai- grynai tautiškas kūnas ir su 
nę, tai ir kuopos veikimas Amerikos Liaudies Taryba 
žymiai padidės.

kaip pas stijoj arba turi unijos kortą.
Bet kas arčiausia, kad čia 

daugiausia nes darbininkų mažai orga-]oras prastas ir silpnos svei-

>katalikai, tai kaip kapitalis-įtartina važiuoti.
Ch. Klibas.

5 d.

na pasikalbėjimai. Dabar į prie Įkūrimo viešo knygyno
gi daug kalbama apie Chi-■ tariame širdingą ačiū.
cagos Lietuvių Darbininkų Knygas ir laikraščius mel- 
Tarybos suorganizavimą.'džiame siųsti šiuo adresu: 
Pirmiaus buvo kalbama,kad i “Draugijų Sąryšio Viešas 
ta taryba bus tik dalis A- Knygynas”, 1617 N. Robey

M/
ar* 

U pb< v'tck’ar ‘b

♦ ♦

Drg. K. A. nuėjo maudy
tis ir prie savęs turėjo 
$24.00. Jam besimaudant, 
nežinia, kas tuos pinigus iš- 

/ ėmė ir vieton jų įdėjo 50 
centų.

Ištraukiu DVIfAI tarpe H Ir 12 
Dantis M I l\rYI vai. kasdieną, 

kad lu«m parodyt, log ištraukiu 
BB SKAUSMO I

Minkltl roblnlal prisisiurbianti tmegenif 
kurie tinka kiekvienai burnai. Parsiduo
da Žema kaina ir gvarantuoti.
Pilnas setas dantų......... SS.00 ir augš&aa
22 k t. auka, kepuraite... .$5.00
Pripildymas auksu..........$1.50 Ir aug&lau
Tiltelio uždėjimas........... $5.00 už dantį
Pripildymas platina. ...$1.50 ir augiSian 
Pripildymas sidabru be gydymo.........50c.

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

DR. J. 6. COLE, Deotistas.
292 Bedford Aų Brooklyn, N. Y.

Jonas MATHUS
Geriausias, Didžiausias ir šva
riausias saliunas visam South

Bostone.
(vairus gėrimai ir užkandžiai. 
Patarnavimas prielankus. Atsi
lankykite ir pers: ikrinkite.

JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkas)

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

(Dešimts žingsnių nuo Lietu
vių Labdarystės Draugijos Na

mo.
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si reiškimas. Vienok jeigu 
jau taip yra, tai “tokias skan
dis vertėtų nugabenti įį žvė
rių daržą ir uždarytu.

LIGŲ PRIEŠAS —
MŪSŲ DRAUGAS.

BUČKIS.
Bučkis — yra nepaprastai 

veikmė: vyras su motore bei 
mergina atkiša lūpas, pride
da vienas prie kitų ir prade
da spausti. Ir kas keisčiau
sia, kad iš to turi užšiganė- 
dinimą, linksmumą, smagu
mą ir malonumą. Ypatingai 
bučkis skaitosi svarbus,kuo
met jį suteikia ta ypata, ku
rią tu myli.

AŠ turėjau mylimą mer
gaitę. Nepasakosiu jums 
apie jos dailumą, malonumą 
ir kitas ypatybes, nes tas ne
siriša su dalyku; pasakysiu 
tik tiek, kad aš ją mylėjau 
netik visa širdžia ir siela, 
bet plaučiais, kepenais, skil
viu ir kitais viduriniais na
riais. O kas taip myli, tai 
jau negalima nei kalbėti a- 
pie bučkių smagumą ir mei
lumą.

Ir štai sykį nuvažiavau su 
savo meiluže į parką. Visą 
dieną vaikštinėjome, šneku
čiavome, bet kada sutemo, 
besėdžiant po krūmu, pap
rašiau nuo jos bučkio, kūno 
taip karštai troškau. Ir ką 
jūs manote, mano meilužė 
nei nesipriešino, tuojaus 
man suteikė bučkį, bet dar 
kokį, kaip prispaudė savo 
lūpas prie mano lūpų ir ran
komis apsikabino už kaklo, 
tai išlaikė apie penkioliką 
minutų! ~ ‘

Kaip tik pasiliuosavau iš 
mylimosios glėbio, tuojaus 
pajutau, kad aš alpstu, tik 
ne iš meilės ii>džiaugsmo,bet 
nuo susirgimo, Galva ėmė 
suktis, rankos ir kojos dre
bėti, kitos kūno dalys virpė
ti, ant širdies pasidarė nege
rai ir maniau, kad jau savo 
griešną dūšelę tuojaus pa
siųsiu pas augščiausį, o pats 
vienas pasiliksiu besivolio- 
damas pakrūmėj.

Mano mylimoji pastebė
jus, kad aš jau rengiuosi ko
jomis pasispardyti, pradėjo 
šaukti pagelbą. Supranta
ma, pirmiausia iš visų pa
krūmių pasipylė jaunos po
relės, paskui subėgo ir se
nesnių; pagalios pribuvo ir 
frolicmanas. Pastarasis,nie
ko nelaukęs, pašaukia Ii £6n- 
bučio vežimą. Kada dakta
ras mane pasodino, aš tuo
jaus ėmiau

daktaro ir kitų amonių, ku- 
į rie, veHataiasia, yna tą paltį 
i pergyvenę, nes viri subėgo 
iš po krCwui, prisipažinau, 
jogei su meigina bučiavausi 
ir tuojaus nugabeno j šaltą
ją. Ten perieidžiau visą 
naktį. Ant rytojaus pasta
tė prieš teisėją, kuris buvo 
be ūsų, nes, matomai, jau 
persirgo bučkių liga, ir jis 
nelabasis nubaudė mane 
dvidešimts penkiais dole
riais, ir įsakė daugiau pa
krūmėse nesibučiuoti su 
merginomis.

Kada išėjau iš teismo,pir- 
miausiai nubėgau pas barz
daskutį ir liepiau kogrei- 
čiausiai nuskusti ūsus, pri
skretusius kokios tai tešlos.

Dabar jeigu jau pasitaiko, 
kad mergina pasiūlo bučkį, 
tai pirmiausia liepiu jai pa
imti viedrą vandens, gerą 
šepetį, svarą muilo ir gero
kai nušveisti savo veidą, y- 
patingai lūpas. Kada ji tą 
atlieka, tuomet dar pirmiau 
pauodžiu lūpas, ar jos ne
smirda ir jeigu jau jokios 
smarvės nejaučiu, tuomet 
pasibučiuoju.

Bet vėl bėda: kaip tik 
mergina pasiūlo bučkį ir lie
pia jai nusišveisti veidą ir 
lūpas, tai pavadina tave asi
lu, bepročiu ir kitokiais var
dais, spjauna į veidą ir nu-

Žmogus linksmas ir ra
mus, kol jis sveikas. Papras
ta liga jpata’o žmogų mJlai- 
mingu. Tankiausiai žmogų 
kankina vidurių arba skal
vio ligos — nemalimas, dis
pepsija, diegliai ir skaus
mai, išpūtimas., (diegliai šo
nuose, krūtinėje ir nugaroje, i 
užstojamas gerklėje ar krū
tinėje ir t. t. Tas paeina 
nuo nereguliariško ir ne- 
normališko skilvio. Geriau
sias vaistas, kuris apsaugo
ja nuo tų ligų arba greit jas 
prašalina — tai Provizo
riaus Vinco J. Daunoros 
TREJOS DEVYNERIOS 
arba TREJANKA. Tai ne- 
įveikimas ligų priešas, o 
kartu mūsų draugas. Rei
kalaukite to draugo pas a- 
gentus arba tiesiog prisiųs- 
dami 50 centų pačtos ženk
leliais. Vincas J. Daunora, 
Provizorius, 229 Bedford 
Ave., Brooklyn, N. Y.

■0/OJ
Sutaisytas » formmos- 

reoej'W,;; suteikto ifimintin- 
f/' 8>u ĖiRrjito zokoninku,

S O TLOL
apsireiSkia stebėtinai pasekmingu

nuo pilvo ir tarnu, ger-
klėt n.ktuilęjimo, dutulio, galvot 

' tkaudėjiuvv., sustojimo apetito, 
ialčio gaivoje, eci., eot., Sutai
somas ifcdinbėju labai.pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-
seno ir iHikimo draugo šeimy
nos, naudojtusno visame pasau
lyje jx-r pusę šimtmečio—35c. 
už bonkutę v.isosc aptiek ose, 
arba galite ufaiaakyti tiesiai iš
F. AD. RICHTA5K ;CO. 

14—80 Nashlagtaa liieat, :New York.

voro.

Telephone 2639 South.
Dvi puikios užeigos:

LIETUVIŲ MOTELIS
Kuriems yra reika’as apsistoti, čl« 

nai galima gaut nakvynę arba ir ir 
gesniam laikui gyvent.

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

susirinkimams ir E-llinjiams, 
Jley.

■ AR TURI TĄ NAUJĄ «• 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ!

Jei dar neturi, tai pasiskubink gau- 
I ti, nes knyga gali greit :šsibaigt.
I Apie tos knygos naudingumą pa
klausk ty, kurie jau ją turi.

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

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

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytiškų organų išsivysty
mas, jų veikmė ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
fijena; motinystė ir jos hygijena.

aipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
I žagystė ir daug kitų įdomių dalykų.

>Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 
I paveikslais, kurie palengvina aprašo- 
Imus dalykus suprasti.

Kaina tik 50c.
AR MYLI DAINAS?

1 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. Tarpkitų 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.

Idealis
Muilas.

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

Severa’s 
Medicated 
Skin Soap 

(Severos Gydantis, Odini*1 
Muilas) atsako visiems Ši
tiems reikalavimams. Jį myli 
vaikai, motinos vadina jį 
draugu. Jis yra kasdien var

tojamas skaitlingose šeimynose 
se. Kaina 25 centai.

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

Kaina 25 centai

SEVERA’S 
FOOT POWDER

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

Avort augičiau tninfr.
preparatų dai at

kreipiame atydą j kitas 
gydomąsias toaletinea 
reikmenas, išdirbintja- 
mas ir pardavinėjamas 
po “Severos” apsaugotu 
ženkleliu. Reikalaukite 
tiktai tikrų Severos pre
paratų, parduodamų vi
sur aptiekose, arba už- 
sisakykit tiesiog, jeigu 
arti jų gauti negalit:.

❖

£ W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA £
<$>

Ir taip su bučkiais blogai ir 
šiaip negerai.

Papliauška.

Nepaprastas laikrodis.
Tūlas žmogelis užėjo į lai

krodžių krautuvę ir klausia:
—Kiek kaštuoja šis laik

rodis? _^.-r 'V'”' .*•"

—Dešimts dolerių.
—Kaip, dešimts dolerių?! 

Juk čia paprastas laikrodis 
ir niekuo nesiskiria nuo ki
tų.

—Bet jis be užsukimo ei
na dešimtį dienų.

—Be užsukimo dešimtį 
dienų! O kiek jis gali eiti, 
kuomet jį užsuki?...

Jis negali.

Dūrbdavis nuėjo pas foto
grafą nusiimti paveikslą. 
Fotografas sako:

—Jau viskas gatava ir da-
Jonikus lupti- bar tamsta padaryk savo iš- 

Daktaras pažiūrėjo, pažiū- vaizdą truputį mandagesnę
rėjo ir sako:

—Jis užsn^uO(įino kokiais t n j v> *
,r perfumais ir nepaprasto

mis mostimis.
Kaip tik jis taip pasakė, 

tuojaus nelabasis policma- 
' nas prie manęs prikibo ir sa

ko, kad aš vieton 
vartoju visokius 
ir tam panašiai.

Supratęs, kame 
ėmiau aiškinti:

—Aš nevartoju nieko pa
našaus, ką jūs sakote, bet 
dalykas buvo taip: aš ilgai

degtinės 
perfumus

i,» • į ik ^nesnę.
—Negaliu, nes šis paveik

slas skiriamas mano darbi
ninkams. Jeigu aš nusiim
siu mandagesnėj formoj, 
tuomet darbininkai manęs 
nebijos.

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

Tarpe 22 ir 23 Sts
užeiga:
CAFE SU SVETAINE 

RĘSTA URANTU
J. Bulot, Savininkas,

805—3rd Avė., kampas 28th R1
SO. BROOKLYN, N. Y.

Tel. 3967 Soutl

Antra

Reikalinga kiekvienam darbininkui 
perskaityti

DARBO ŽMONIŲ ISTORIJA

AR VERTA BŪTI TEISINGU?
i Visada yra žmonių, kurie stengiasi 
dorai ir teisingai gyventi,. bet kokį 

Į jie gauna už tai atlyginimą ir koks jų 
Į likimas,—parodo vieno tokio žmo- 
igaus istorija. Jo gyvenimas taip už
imantis, jog skaitosi, kaipo gražiau
sia pasaka. Tos knygos vardas 
Kovotojas už Teisybę

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

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

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus siųskite 

šiuo adresu:
F. STROPUS,

6 Loring St.,
So. Boston, Mass

SERGANTIEJI!

DR. UfNDE'S

Parašė J. Berlin. Vertė Barabošius Telephone U9 Great Neck.

TAM. PLAKSTIS
GERIAUSIA UŽEIGA

Užlaikau geriausį alų ir įvairių U« 
kerių ir kvepiančių cigarų.

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

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

140 EAST 22 ST,N.Y.

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IR 
PRIEŽASTIES LIGOS?

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

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

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas 
sėkmėmis kaip 
čių jaknų ir tt.

Dėl gydymo 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatą ir X-spinduliai, 
matyt kiaurai kūne. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, 
to, kad labai brangs. Chemiškas iš
tyrinėjimas slapume.
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.

su didžiausiomis pa
tai:

pilvo, širdies, plaw-
nervų ir ligų

per kurią
, del

Neatidėliokite

Bjr *•> v. • r
*1 .... —

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

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

id

• *»• v
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f IŠRADĖJAI
jeigu Norite gaut patentą savo išradimui 

TRUMPAM LAIKE IR JĮ PARDUOT, tašykite reikalaudami 
DYKO PATARIMO ir “VADOVO IŠRADIMU, KĄ IŠRAST 
IR KAIP UžDaTĖNTAVOTI” ir rašytą GVARANCIJĄ. Ban
dymai i* egzaminacijos modeliu arba braziniu darome DY
KAI. Ofisas mūsų randasi W*-’.ington’e, kur yra Depart- 
mentas Patentavimo.

AMĖRlKAN EUROPEAN PATENT OFt ICES (L. E.) 
Broadway,. New York, N. Y.

Yra ir katalikų.
Kūmai atnešė pas kunigė

lį krikštyti “nelegališką”kū-' 
dikį. Kunigas buvo prasta
me ūpe ir sušuko:

—Man rodosi, kad tavo
...bučiavausi su savo mylima- Įbenkarto tėvas ne katalikas, 

•» o wssnrtrs 1 1* Iii Ibet protestonas?!
—Nenusigąsk, dvasiškas 

tėveli, — tarė kūma, — ap
art vieno bambizo, buvo dar

dalykas,

ja, kurios visas veidas ir lū- 
apkrautos kokia tai bai

siai. smirdančia tešla. Ap
art to. aš esu su ūsais ir a-
pie pusę svaro tos tešlos pri- 
vėlė į mano ūsus. Nuo to 
man pasidarė negerai ant 
širdies, pradėjo galva svaig
ti ir susirgau.

Vos aš ištariau tuos žo
džius, kaip jau policmanas!

ir pora labai sventaonvų Ka
talikų, kurie priklauso para 
pijos komitete ir "yra kuni 
gelio geri draugai.

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? ?KU M

GARSAS GERIAUSIA KEPTUVE
Kepa geriausią duoną iš 
Cystų r u g i n i y milty. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poky
liams *»•••"*•

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

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

Mokslo Nereikia Jieškot
Beito, kad mes nurodome kaip lengvai temokti anglų kalbų, aritmetikų L 

i gramatika savo namuose liuosamo laike. Visi Um<W®L 
_ ’ Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk štampų. Adrssast

Kandys suede pianą
-Ar tu girdėjai, mūsų Batukų taiboo 

sustatė man naują apkalti-tkaiminka skundžiasi, kad ait _____ ______ Mnl-abU ft? B Dafcauff ėUsm,
nimą, kad aš, akyvaizdoj .kandys jos pianą suėdei kUBIBVIiMfBSpOlWBwpiO

K. LUTKAUS
ŽODIS

Jeigu tau rei- 
kalinga skrybė- 
Je, marškiniai, 1/ 
renkotas, liet- 
sargia, kakla-

Hub ar kitoH
vyriški aprėda- 7///
lai, užeik pas Zf / //////¥/ 
mane, o gausi į] y U ///// 
viską, vertės A f ///// 
savo pinigu. *

131 Grand St,
BROOKLYN, N. Y.

TVISING1AU8JA ir GEklALBI/ 
MVTUVHKA

Sutaisau receptus bu didžiausia 
<tyda, 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- 
ikus, o aš prisiųsiu per expr»- 
aą.

K. SIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas 

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

Tel, So. Boston, 21014 ir 21018

Telepnone iVbb ureenpoint.

Dr. H. Mendlowitz
271 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano speciali 

tai moterų ligos.
Gerai įsitemykit adresą:

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

PUIKIAUSIA, 
MODERNIŠKA 
“LAISVĖS”

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

mų pramogą.
Todėl, draugystės Ir kuopos, kada rengiat balius, teatras, ar 

šiaip pasilinksminimus, visados duokit darbus "Laisvės" 
spaustuve). Mes padaromo visokius spaudos darbus gražiai, 
greit Ir pigiai.

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

perskaityti.
Kas skaito, tas daugiau žino ir jam nereikia pralyti kitę pa.iš- 

, klnimo. Reikalauk katalogo.

ROEBLING ST.

miiiiiinnininiffliiiiiiiiiiiiiiininiiiiiinnniiiiniiniiiiniiiiiiiiiiininiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiRiiwiiwiwiiiE^įUluililiuiuilluiiRluiURUiiiiiiiiuiltliiuiiiluniiiiiimilliiluiiiiimiiiRmmuuuiwiiluuiuuuiumuiuuiiiuiiui

PERSKAITYK TUOJAU!
R. G. INGERSOLL'O

KNYGA

VELNIAS
verte

FERDINAND de SAM06ITIA

Daugybė žmoniy bijo velnio, 
todėl visi turėtu nerskaitvti ta
knygą, nes susipažins su velnio 
istorija, jo darbais ir galybe.

Kaina 20 Centai
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183 Roebling St, Brooklyn, N.Y. k
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PROTOKOLAS |v§s ir prie darbo visi Di- 
Viešo Susirinkimo Williams- ^ioj° New Yorko lietuviai 

burgo Lietuvių, atsibu
vusio 17 d. rugpjū

čio, 1917 m.
17 d. rugpjūčio, 1917 m 

Lietuvių Ūkėsų Kliubo kam- vių ir vadovaujamas vidu- 
bariuose, 803 Driggs Ave., rines sriovės žmonių. 
Brooklyn, N. Y., įvyko vie
šas susirinkimas Lietuvių susirinkime 
šio distrikto (Williamsbur- .žmonės, nusprendžia, kad pi- 
go) sušauktas per vietinius nigai surinkti Bazaro laiku 
laikraščius, su tikslu apkal-’būtų pasiųsti į Lietuvą nu- 
bėt būsiantį Alijantų tautų kentėjusiems nuo karės Ba- 
bazarą New Yorke gruodžio zaro Komiteto tuoj po baza- 
m., 1917 m., ir Lietuvių da-'ro kaip bus gauta pilna su- 
lyvavimą bazare.

Susirinkimą atidarė 8:30
vai. vakare p. J. O. Širvy-(distrikto į Centralinį Baza- 
das, kuris paaiškino susi- (ro Rengimo Komitetą. Pa
rinkimo tikslą ir reikalus, žymėtina, kad kuris išrink- 
pranešdamas, kad Lietuvių tas ant šio susirinkimo jau- 
Centralinis Komitetas pa- sis ne kompetentiškas išpil- 
stangas padarė ir išgavo 
nuo rengėjų pavelinimą 
lietuviams dalyvaut, kas 
reiškia, kad lietuviai laike 
bazaro turės savo skyrių, 
kaip ir kitos didelės tautos, 
Svarbiausia lietuviai turės
progą šiame bazare visuo- Milukas, P. Montvila, Andr. 
menei pasirodyt ir išplatinti Kandrota, C. B. Paulionis, 
žinias apie mūsų tautą Ame- p-le C. Benesevičiūtė, p-lė 
rikonų, kas viskas atneš lie- Kriaučialiunaitė, Ant. Luko- 
tuviams nemažą naudą, nes ševičius, J. J. Kavaliauskas, 
yra tikima, kad šiame baza- ir B. Povilionienė.

C. Paulionis.

dės pastangas darbo padidi
nimui ir pagerinimui;

Kadangi Centralinis Ko
mitetas jau nuo tūlo laiko y- 
ra atskirtas nuo kitų srio-

rinės sriovės žmonių.
Todėl visi, dalyvavę šiame 

visų sriovių

ma.
Renkama atstovus iš šio

dyt pareigas, turės tiesą 
prasišalint ir į savo vietą 
pastatyt kitą. Nutarta iš 
šio distrikto rinkt dešimts 
atstovų į Centralinį Bazaro 
Komitetą. Išrinkti šie as- 
menai: S. P. Burneika, M.
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yra tikima, kad šiame baza- 
re atsilankys didelis skai
čius publikos.

p. Sirvydas aiškino, kad 
Lietuvių Centralinis Komi
tetas, kuomet išgavęs tiesą 
lietuviams dalyvaut, prista
tė $1,000 kaucijos ir kreipė
si į Lietuvių visuomenę New 
Yorko apielinkėj rengtis 
prie dalyvavimo.

Užbaigus p. Sirvydui, seka 
rinkimas posėdžio vedėjų. 
Pagal didžiumą balsų išrink
ti:

p. J. O. Sirvydas, pirmi
ninkas,

p. J. Ambraziejus, vice
pirmininkas,

p. C. E. Paulonis, raštinin
kas,

p. K. S. Karpavičius, II 
raštininkas.

Prie tolesnio aiškinimo a- 
pie tikslus bazaro ir jo tvar
ką, vienbalsiai nutarta, kad 
Williamsburgo lietuviai da
lyvaus.

Tvarka Bazaro rengimo. 
Centralinis Bazaro Rengi
mo Komitetas susidės iš at
stovų nuo kiekvienos iš lie
tuvių kolionijų New Yorko 
apielinkėj. Kadangi Lietu
vių Centralinis Komitetas 
iniciatyvą šiame reikale pa
darė ir pristatė $1,000 kau
cijos, tai jis darys visus sū

STEBUKLINGAS RYTŲ 
MIESTAS.

DRAUGIJOSrKURIOŠ
TURI “LAISVĘ” 

ORGANU.

DRAUGYS1Ė LIETUVOS SUNŲ IR 
DUKTERŲ, ELIZABETH, N. J. 

Pirmininkas P. Kardokas, 
122 Court SL

Pirmininko pagelbininkas S. Morkis, 
Ž55 Bond SL 

Nutarimų Raštininkai S. J. Liutkus, 
249 Pine SL 

Turtų raštininkas J. Kentrus, 
Ui Pine, SL

Iždininkas J. Juozapaitis, 
234 Clark

Iždo globėjai: V. Budriukė, 
108 Inslee

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

129 Pine SL

Pl.

Pl.

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
vaidybos auic&ai, Raciue, VVis.

PirminuiKas J. Vaoiiaius>,
1UZJ La Sane oi., Kacine, Wis. 

Vice Pirmininkas ivi. Kaupas,
1ZA2 olai® Sreec 

Raštininkas A. Vegela,
237 Lafayette Ave. 

Turtų Sekr. S. Gelumbauskas,
920 Jackson St.

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

iždo Globėjai A. Pukiens,
444 Park View 

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

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

APLA. DR-J OS CENTRO VALDY
BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI:
Centro plnninink. J. M. Maskeliūnai, 

202b Colwell at., Pittsburgh, Fa. 
Pirmininko pagelb.

1421 Faj^tte st. Pittsburgh, Pa. 
Centro sekretorius J. B. MiskevičU* 
213b Sarah Str. S B, Pittsburgh, Pa. 
lentro Iždininkas K. Varašis,

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

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

Pa.

J. A. Rukai

Pittsburgh, 
F. Pikšrii. 1331 Penn Ave.

Pittsburgh, 
tuopų sekretorių adresai: 
-mos kuopos sekr. A Bartkus, 
.323 Carsell st, N S. Pittsburgh, 

2 kuopos P Samulionis
P O Box 63, McKees Rocks,

Pramonės sparčiai auga. 
Darbai eina. Vergai neuž
ganėdinti. Reikalingi dar
bo delegatai.

Akron, O., rugp. 5 d. — 
Kapitalistų žvilgsniu žiūrint 
Akron tikrai yra stebuklin
gu šios dienos miestu. 1915 
m. jis turėjo gyventojų 80,- 
000, šiandien jis turi jų 
180,000, o kapitalistai vis 
šaukia daugiaus vergų. Vi
sos dirbtuvės dirba pilną lai- 
įką ir kas mėnesis negrai iš 
‘pietinių kraštų atgabenama 
tūkstančiais, kad palaikius 
dirbtuves pilnai aprūpinto
mis darbininkais.

Dėlei šito didelio augimo 
tūkstančiai naujų namų yra 
statoma pribūvantiems dar
bininkams. Akronas turi iš
taisyti 110 mylių naujų gat
vių, be to daug senų gatvių 
reikia taisyti. Dabar yra 
statoma daugybė fabrikų ir 
daug dar žadama statyti.

Šita negirdėta daugybė 
statomojo darbo pamasino 
tūkstančius darbininkų at
važiuoti iš kitų miestų.Prieš 

. v. _. . 11 jiems atvažiuosiant jiemssmesimus su rengėjais, bet buvo žadgta kapitalistlJ Iai. 
pats rengimas ir tvarkymas kraščių paskeibimuose idea.
lietuvių skyriaus prigulės 
nuo Centralinio Bazaro 
Bazaro Rengimo Komiteto, 
kuris susiorganizuos. Lai
ke bazaro ir kitur bus ren
kamos aukos nuo karės nu- 
kentėjusiems lietuviams, 
taipgi visas pelnas nuo ba
zaro lietuvių skyriaus ir au
kos nuo Bazaro abelnų ren
gėjų skiriama dėl karės nu
kentėjusių lietuvių.

Kalbama apie reikalavi
mus ir išlygas, ant kurių 
Williamsburgo lietuviai da
lyvauja. Plačiai apkalbėta 
ir susirinkimas išreiškė rei
kalavimą, kad pelnyti pini
gai būtų išsiųsti per Centra- 
lį Bazaro Rengimo Komite
tą. Pinigai eis per Lietuvių 
Centralinio Komiteto kny
gas, bet bus po priežiūra 
Centralio Bazaro Rengimo 
Komiteto. Surišant visus 

, reikalavimus šis susirinki- 
\ mas išnešė, vienbalsiai, se

kančią rezoliuciją:
Kadangi prie rengimo Ali- 

jantų Bazaro New Yorko 
sukviesta visos lietuvių srio-

lis gyvenimas su darbo sąly
gomis ir dideles mokestys. 
Bet tas, ką jie atrado, pri
vertė juos žiūrėti šaltai į pa
skelbimus kapitalistų laik
raščiuose.

(Iš “Darb. Balso”).

NAUJA KNYGA mylėtojams mu
ziką ir dainas lietuviškoj kalboj su
rinktos visokios notos (gaidos) iš ku
rios gali išmokti notas be mokyto j o,

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

APT1EKA

Pa-

pri-

JOKŪBAS

CAFE. Pa
kelti vingus 

priimam ko- 
nogražiau-

J 

3

Siti 
<: 
m 

'><r<aci

1 7
TeL 3372 GreenpoinL

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly
ga. Taipgi parduodame pijanus.

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILL. 

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

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

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

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

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

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

I 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 

P*. James svetainėj, 23-čia Avė. ir Lake 
gatvė, apie 1-mą vai. po pietų.

$1.00 ANT 
savaites

Ill.

Ill.

Ill.

Pristatom j namus ir toli
mas apieljskes, Jersey New 
York, C&ntral Broklyių Mu- 

•peth, ir- tL

MACYS & MARCIN 
FURNITURE CO
198-200 GRAND STREET

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

k Vincas <J. J>aunor.a ,1
\-L-—————;  APT IEKO RlUS -J     /Jl

_ 22*9 .^EDFORDAvB 
.KAMPAS’ NORfTH 4TO OATVftaį

OK 17

j kovą— 
per kovą į 

laisvę Į

Pa, LIETUVOS SUNŲ IR DUKTM^U 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

Pa. Pirmininkas A. F. Sabeckis,
3 kp. Svipae, No. 11, Welder St. Į 892 — 8st St,

Glendale Carnegie, Pa. Vice pirmininkas K. Dimšo
4 kp. F. Vikšrius, 13*31 Penne Ave. S12 iT" »?th ■Str’Pittsburgh, Pa. Užrašų rašL^B. Masihuna.

5 kp. J. W. Bražauskas I—

A. žvirblis, 2228 l’ orbes SL, Į Kasierius M. Kairaitis, 
Pittsburgh, Pa. ___ _ _ _ _

A. Paliucis, 2123 Wrights S. Kasos Glob. M Rėkiu, 
Pittsburgh, Pa. 154g Sheridan Road N. Chicago, III.

A. Budžinauskas, Kasos Glob. R. Ruleviče,
P O. Box 312; Creighton, Pa 1836 8. Jackson st. Vvsuxsgan, 111.

kp. John Shopi», 713 McK«an .« K. N.vicki.,
Dnnnrs Pa - So- Victoria st. Waukegan, Ill.

v. n 1: • d n aia ' ’ Pagelbininkas J. Wardauskas,kp. P Aims, P O Box 434, j<c^Bon Waukegan, III.
Courtney, Pa Susirinkimai atsibuna kas trečia 

kp. J Kindaris, Ambridge, Pa. nedėlla kiekvieno mėnesio 2 vai. po )
kix V Petravičia, P O Box 21. pietų Liuosybės svetainėj, 801—4lth Į

Millsboro, P* St., A Sheridan Rd, Waukegan, IB,

7

8

9

kp.

kp.

kp.

10

11

12
IS

- 1 922 —IDth Str.
MiaZa?M. apiidav p Finansų rašL J. Waičis,F, 9*. on I 1320 Lincoln st., Waukegan, IB,

166L-10th Str. North Chicago, III

LAISTĖS SUNŲ DRAUGYSTE, 
MAEANOY CITY, PA.

Valdyboi adresai:
Pirmininkas P. Ysoda

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

1227 E. Pino St
Protokolų raštininkas A. Ramauckas, 

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

1227 East Pina Str.
Iždo trustisai: A Račkauskas, 39 10th

St., J. Baukus, 1121 E. Mahanoy 
avė., J. Mickūnas, 819 E. Pina SL 

Maršalka L. Andriuškevičius
802 E Market St 

BIB W. Pina Str.
Susirinkimai atsibuna paskutini pa- 

nedėlį kiekvieno mėnesio 7 vai. vaka
re, Juozo Margelio svetainėje, 69 N. 
4 a in St., Mahanoy City, Pa.

□1ETUVIŲ PAAELPINftS DR-bTtS 
“LAISVE”, EASTON, PA.

Viriiniakų adrrnaL 
Prezidentas 8t Meisea

<84 Ferry st. Eastern, Pa
71 ce prez S Masiulevičiene

820 So list St. Easton, Pa, 
Protokolų raštininkas ir organe prl- 
iurėtojas Alex Viturls

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

676 Church st Easton, Pa. 
KasĮ ertus F Vituris

330 Taylor All., PhillipsburghJ4J. 
Kasos globėjai:
A. Biga, 1021 El m St., Easton, Pa. 
A Meškauskas, 1222 Pine .t. Easton. 
Maršalka J. Garnio,

634 Ferry Str. Easton, Pa. 
daršalka P Urbienė

676 Church st. Easton, Pa 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

’ėtnyčią kiekvieno mėnesio I vai. 
rakare, Anglų socialistų ivataia. 419 
Northampton fit Easton, Pa

LIET. SUNŲ IR DUKTERŲ DRAU- 
GYSTfi, ROCKFORD, ILL.

Viršininkų adresai:
Pirmininkas F. Raškevičia,

1012 So. Main Its.
Vics pirmininkas A Šimonis,

517 Michigan Ave.
Protokolų raštininkas O. UšballeU,

622 Hulin SL
Finansų raštininkas P. G. AleksyMM

1516 — 14th Avė.
Iždininkas S. Buzlnskis,

721 Lincoln ava.
Kasos globėjai:
St Vazenas 1529 — lOtk Bte.
P Kutra, P O Box 89.
Maršalka P. Yaitkus, 411 Wall si.
Organo prižiūrėtojas:
J Rumia 1017 So. 8rd Btr.

Susirinkimai atiibuna pirmą bmUI- 
dlini, ki«kri«n« mėnula, 1616 Se. 
Main BL, 2 vai. pa platų.

Gauk šiuos
Muzikos Veikalus.

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

ir Gulbė-Dievaičio duettas —75s 
’’Muzikos Žodynėlis” — 25c.
“III Sąsiuvinys” — maišyti 

kvartetai — 25c.
Adresas:

MR, M PETR • ”SKAS, 
Broadway, So, Boston, Mass, ♦MS

PHONB W’MSBUROH S41S

DR. I. COHN
Specialistas Įvairių Ii" 

gU» o ypač vaikų, mote
rų ir prie gimdymo.
OFFISO VALANDOS: nuo 8 Iki 10 ▼. 

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

-409 HEWES ST.,
Cor. So. 2nd St. Brooklyn, N. Y

aiwArir'mniii^^r

SL

St.

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

Pirmininkė V. Ivanauskiutė.
1452 East 33rd 

Vice Pirmininkas J. Katkauskaa,
5823 Superior Avenue 

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

Fin. Raštininkas Antanas Baniulis, 
1449 East 24th 

Kasteriu^ M. Lavinskas,
8120 Cory St. 

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

V. Kvedaravičius
1543 Oregon Ave. 

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

Knygius Pranas Tumosfts, 
3570 E. 72nd St.

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

Pirmininkas K. Matuliauskas,

SK.

o
637 W. Lombard St. 

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

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.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TE, MOLINE, ILL.

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

E. Moline, III.
Vice prez. M Dackui, 854—Sth str., 

Moline, III.
Pret. sekretorius I Rusteika,

avė. Moline, III.
Finansų sekretorius W Vapsevlch

436 — 4th avė, Moline, III. *

12201 — 7th

436 — 4th avo, 
Iždininkas K Juška 825 —4th ava.

Molino, III
Maršalka F. Barauskai

12201 — 7th Avė., Moline, III.
TM D-t« susirinkimus laiko pirmą 

nedėldienj kiekvieno mėnesio Turner 
Hall svetainėj, 14th SL ir 6th Avė., 
Moline, III.

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 Bartkienė, 

1500 So. 
Kasos Globėjai: 

Ona Elterman, 
1533 So. 

Zuzana Gulbinienė, 
1531 So. 

Marijona Dolan, 
1533 

Maršalka T. Bartkus, 
k 1500

48th

50th

49th

Ct.

Ct.

Ct.

So. 50th

48th

Ct.

So.
Susirinkimai atsibūna kas paskuti

ni nedėldienj kiekvieną mėnesio,' J. 
Neffo svetainėje, 1500 $o. 49th Avė., 
Cicero, I1L «

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

gaus knygų už 50 c.ris atnaujins, _ __
Kas iš neskaitančių dar prisius už 
’’Keleivį” $1,75 gaus knygų už 50 c. . 
senas skaitytojas gaus knygų už 25c, ( 
Kas prisius už “Kovą” $2,00, gaus 
knygų už 75 c, kfts 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,

1876 Margaret St, Philadelphia, Pa.

KANCIEEK^

ioa teisin
ga rodą.

TEISINGIAUSIA UŽEIGA
251 WYTHE AVE kamp. Na. 1st SI, 

BROOKLYN, N Y,
Talaphana Graaupeint MII

LIETUVIŠKA APTIEKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galinta 

apturėti per pačtą:
Nuo reumatizmo ....................... $1.06
Kraujo Valytojas........................... 1.06
Vidurių Valytojas ........................ 1.06
Vidurių Reguliatorius....................BOe.
Trojanka 25 c., 50 c., Ir $1.00.

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

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVB.

BROOKLYN, N. Y. ,

Tel. 2320 Greenpoint

J. GARŠVA

GRABORIUS (Undataker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

šbalsamuoju ir laidojo numirusius 
ant visokių kapinių. 

Parsamdau Automobilius ir Karto
tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip 
pasivažinėjimams. 

Ofisai: .
144 N. Bth S‘, 284 FRONT ST
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N Y

Telephone 7867 Main.

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

skaitykite ir platinkite

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

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

NAUJOJI 
to, 64 
puikios

NAUJOJI 
biausią
klausimus ir plačiai aiškina socializmo mokslo 
teorijas.

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

Norintieji vieną numerį gauti pasižiūrėjimui, 
siųskite 15c.

Pinigus siųskite šitokiu adresu:

"NAUJOJI GADYNE”
229 N. 6th Street, Philadelphia Pa.

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

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galime S 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito- T' 
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, Į 
galima siųsti pinigais arba įtampomis.

I. SHAPIRO, Lietuviškas Aptiekorius1 
410 So. 2nd Street, kampas UUnion Avė.

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

"7WW

Parūpinkite savo broliams dvasios maisto
Didžioji Rusijos Revoliucija atidarė 

kelią Amer. laikraščiams j Rusiją.
Rusijoj panaikinta cenzūra ir valia 

skaityti socialistlškus raštus.
Kas turi savo giminių ir draugų Ru 

sijoj, padarykit jiem dovaną

Užrašydami “Laisvę
Jūsų broliai ir šeserjs ištroškę tiesos 

žodžių.
“Laisvės” prenumerata Rusijoj me

tams — $3.50; pusmečiui— $1.75.
183 Roebling St., Brooklyn, N.Y<

............................................................................... .
nWHH1l1HH1WIH<WIIHIĮIIIIII.WtilHIIIIII»IUIMUIIIHIIHWII»^^iuuxiuwuuuiiiuuiitm^........

VISUOMET PIRKIT

ČEVERYKUS
Naujausios mados 

PAS

J. MARTINAITĮ
157 GRAND ST.

BROOKLYN, N.Y

-- ----------- ------ -- “““naMi



BMi
Tel. Orchard 3716KONCERTAS MIK. KAIRUSŠFIS

Draugai, ateikite

CHORO “AIDAS

LOXOL

iOMATl!

PAJIESKOJIMAI

Masi off

Box 602

G.LASKEVICIA

Rapids
Mich

Tikra 
Lietu* Oka 
L'žeiga

prie 
Mel

74—80 Wub- 
Intrton St., 
Ntw York

*r. Richteri* 
PAIN 

EXPELLEB.

Brooklyno Lietuviams!
Pirmas Brooklyno

LIETUVIS

Brooklyn, N. 
(67—69)

L. S. S. IV rajono skait 
linga delegatais konferenci 
ja atsibuvo pereita nedėldie 
n į Sokolų svetainėje.

K tek vieną 
Pakele* inicą 
Priimam 
UrazliUblal 
Ir tlMtila.

“ANKOR” 
nuo Reuma

tizmo, sustin
gimo sąna

riuose ir rau
menys*.
Tikrasis par

siduoda pake
lyje Šičia nu
pieštam*. At
nešk visus pa
kelius, kuria 
nebus užpa- 
čėtyti su 
“ANCHOR” 
35 ir 65 centu 
aptiekose ir 
tiesiog nue

F. AD. 
RICHTER A

vado
kuriame bu

Wilmington, Del. — 20 d. 
rugpjūčio išėjo į streiką 
1,000 darbininkų, kurie dir
bo valdišką laivų statymą.

SUSTREIKAVO LAIVŲ 
STATYMO DARBI

NINKAI.

Sis koncertas 3 ra parengtas paminėjimui 
5 metų sukaktuvių

Paškevich
Fayette City, Pa

99 boardo nariai gavo po 2 
metu kalėjimo.

New Yorke 99 boardo na
riai dr. Bernfeldas ir Che
ry tapo teismo pripažinta 
kaltais už tai, kad už pini
gus sutiko paliuosuoti svei
kus vyrus nuo kareiviavimo. 
Juodu likosi nuteisti po 2 
metu į kalėjimą.

Galimas daiktas, kad grei
tu laiku ir daugiau tokių 
ponų atsiras.

Geriausia Pirmeiviška Užeiga 
771 BANK ST. 

WATERBURY, CONN. 
Tel. 964-3.

Greenpoint
SENIAUSIA UŽEIGOS 

VIETA PAS

Užlaikau visokių knygų ir kitokią 
daiktų. Galima gauti pirkti riša* 
Amerikoje leidžiamus, laikraščius, 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

Krautuvė atvira nuo 7 iš ryta Ori 
12 vidurnakčio.

Toliau gyvenantieji galit kreipti* 
laišku šiuo adresu:

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

supras vertę 
tariame ačiū.

Joe. Gudanis
672 Clinton Ave., N. Rochester, N.Y,

V. VAIVADAS
PUIKI UŽEIGA

F. KUDIRKA
Lietuvio Aptieka ir Savininke*
64 GRAND STREET,

Brooklyn, N. Y.

Literatūros Draugijos kuo 
pos susirinkimas.

ši čet vergą, 23 d. rugpjū 
čio, 7:30 vai. vakare, “Lais 
vės” name įvyks susi rinki

Šiomis dienomis Brookly- 
ne lankėsi drg. J. Neviackas 
iš Worcesterio. Jisai taip- 
pat yra kviečiamas dalyvau
ti “Aido” choro koncerte, 
kaipo kalbėtojas ir pasakyti 
kelias prakalbas apielinkėje.

Areštuotas d-ras II. 
Zcligman.

Daugeliui brooklyniečių 
pažįstamas d-ras Henry Ze- 
ligman, gyvenąs
Driggs Ave., yra areštuotas 
dėlei suktybių, sujungtų su 
paliuosavimu naujų karei
vių. Jisai, kaipo liuosnoris, 
dalyvavo prie 52 exemption 
board’o Williamsburge. A- 
reštuotas taip-pat ir L. Ja
kobsonas.

Slaptosios policijos agen-

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

NUSTOS GALVOS SKAUDĖJIMAS, 
JEIGU NEŠIOSI AKINIUS.

Iš daug atsitikimų, akių nuvargl- 
mas, yra pamatinė priežastis galvo* 
skaudėjimo, neuralgijos ir daugelio 
kitų nerviškų ligų.

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

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

Brooklyn, N. Y.

_ ___  _.v. pusmenesi-
N740 nįs susirinkimas bus 27 d. 

rugpjūčio, 7:30 vai. vakare, 
Sokol Hali, 190 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Apart kitų dalykų yra ir 
Sąjungos viršininkų nomi
nacijos blankos. Todėl visi 
nariai būkite.

Įsteigta nuo 1902 m

Labor
prasidės konferencija
oklyno ir apielinkės draugi-’renciją, kuri įvyks 26 
jų atstovų 
šankia L. S S. IV rajonas.

Kas nežinotų, kaip nu
vykt i svetainę, lai ateina į 
“Laisvę”.

Laivų statymo dirbtuvėj 
Staten Island,— netoli New- 
Yorko, streikuoja darbinin
kai. Dirbtuves sergsti ka
reiviai. Kareivis sumušė tū
lą darbininką; pastarasis 
kreipėsi pas policmaną, kad 
mušeiką suareštuotų, bet a- 
ficieris atsisakė kareivi iš
duoti. Buvo pašaukta dau
giau policijos, bet pasikalbė
jus su aficieriu, jie visi išsi
skirstė ir kareivis likosi ne
suareštuotas.

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 j visus kraštu* 
Amerikos, kas tik kokių parei
kalauja, ir kokios tik yra var
tojamos. Ypatingai užlaikau 
visokių VAISTŲ NUU PLAU
KŲ SLINKIMO, PLEISKANŲ 
IR TT., NUO PLAUČIŲ, REU
MATIZMO, KOSULIO, NUO 
PERŠALIMO, NUO SILPNU
MO ŠIRDIES IR TT.
Kreipkitės prie manęs, o aš už
tikrinu, jog būsite užganėdin-

A. SHRUPSKI
Pas mus galite gauti ska- 

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

542 E. 14 St.
COR

JOHN KULBOh, Savininka* 
29l\,Wythe Ave. tor. mo. 1-st 
SI.. BROOKLYN. N. Y.
Tel 279 Greenpoint.

ŠOKIŲ M0KYKU
Jau 36 mt.ii, kaip 
gyvuoja Prof. Štera ijPĮL. 
Šokių Mokykla, 962 
Broadway, kamp
Myrtle avė. Ši rook 
lyn N. Y.

Waltz, Twa 8te>, 
Foxtrot, Ode Step 
Ir įvairų* naujauiio* igMkSMF 
mačio* šokiai moki- 
narni, privatškai ir 
kliasoje. Mokestis

nuo $5.00 iki $10.00 pagal lokių. Mi 
kykla atdara nue 9 ryte Iki 11 n 
vakaro, taipgi ir nedėliotais. Meldai 
m« balių šokius ir stags’aus. Klaas 
atsilankydamas informacijų.
THE STERN SCHOOL ef DANCIN 
•Kt-62 Broadway. Broeklya N ’

2 SEPTEMBER-RUGSEJO, 1917
Durįs atdaros nuo 2:30. Koncertas lygiai 3:30.

Pajieškau draugo Leono 
seniau gyveno Illinois valstijoj. Taip 
gi ir pusbrolio Ch. Paškevich 
buvo Afrikoj, 
meriką. Kas 
nešti!

ZIETiNESZlNIOS.
Šią subatą, 25 d. rugpjū

čio, New Plaza Hall (121 
Havemeyer St.) kalbės drg. 
P. Grigaitis “Naujienų” re
daktorius. Prakalbas jam 
rengia L. S. S. 19 kuopa.Kal- 
bos tema — imperializmas 
ar socializmas.

Įžanga 10 c. ir kiekvienas 
atsilankiusis gaus dovanai 
knygelę kunigai ir revoliu
cija arba kokią kitą. Pra
džia 7:30 vai. vakare.

Manoma, kad susirinks 
daugybė žmonių nevien iš 
Brooklyno, bet ir iš apielin
kės, nes draugas Grigaitis 
yra bene nuosekliausias ir 
liogiškiausias mūsų kalbūto-

KONCERTAI. Kas nepamena tų puikių koncertų, kuriuos AIDO CHO- 
;urengęs paskutiniais dvejais metais, kurie Puikia Programa, Daininin- 

lyginai puikum papuošimu svetainės, žavėte-žavėjo publiką.
LiJiLEJlNIS. Ant kiek pirmieji koncertai nebūtų mums nu 
s > ra mus Jubilejinis Koncertas,pertai mes aidieėiai su gerb.

L. EREMIN U, dėjome visa..; pastangas kad šį koncertą padarius žy- 
imokindami eilę naujausių dainų, kurias atliks Maišytas Moterų ir 

Duetai ir Kvartetai.

Kontraktorius
Padarome visokį darbą prie nauji 
namų statymo ir senų pataisymo. Uk 
pentinu namus iš lauko, taipgi ir vi 
daus,popieruoju, pleisteruoju ir m- 
mantuoju. Reikale kreipkitės ypatih- 
kai ar laišku šiuo adresu:
46 Power St. arba | gyvenimo vietąi 
431 RODNEY ST, Brooklyn N. T. 

K J? VASILIAUSKAS

Pajieškau Zofijos Malinauskiūtės 
Kauno gub., Vešintų parapijos Ma
lonėkite atsišaukti ar žinanti praneš-

442 Grand St., B’klyn,
Telephone 3534 Stagg

New York City.
AVE. K

seniau 
vėliau atvažiavo į A- 
žiaot, malonėkite pra-

Drg. P. Grigaitis pribus 
Brooklynan 24 d. rugpjūčio 
ir norės pasikalbėti su drau
gais apie bėgančius reika
lus. Todėl norintieji daly
vauti tame pasikalbėjime, 
malonėkite ateiti 24 d. rug
pjūčio 
lace Hali svetainę, 93 Grand 
St. Visi draugai pasiimkite 
Sąjungos mokesčių knygu
tes, nes kitaip neįeisite.

K. Liutkus.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda Fotografijų Galerija. 

Vieta gera ir išdirbta. Pardavimo 
priežastis—savininkas turi eiti į ka- 
riumenę. Atsišaukit greit.

Mr. šimoliunas
267 Clinton St., Binghamton, N. Y.

Pajieškau draugų Antano ir Vinco 
Dirkių, Kauno gub., Panevėžio pa
vieto, Klavano miestelio. Turiu svar
bų reikalą, meldžiu atsišaukti.

A. Skripkus
1316 Elizabeth Ave., Grand

JOHN KULBOH
CAFE

Didelis hotelis, gera vi»ta 
Mi- up užganėdinti, 
pakeleivingiems, kambariai į- 

isyti pagal naują madą. Visi

Philadelphijos specialistas vyrą moterų 
hD 1U AQQVDfViAkl kuris gydo pasekmingai VD. W n visokias ligas Pilvo.
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. L’ž pirmą vizitą neskaitau nieko, kad persitikrinus ar 
galima išgydyt, jeigu negalima, tai neapsiimu.

DAKURAS WASSERMAN
AkCIi ST., PI1ILADHLPI1IA, PA.

Ofiso valandos: nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro.
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų. Per pačtą ne

gydau. Galima nusikalbėti lietuviškai.

Bell Phone, Dickinson 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. BroadSt., Philadelphia, Pa. 
Physician and Surgeon (lietuvis gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy 
ru® moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
Ofiso valandos: 9 II rito. 2-4 po piet. 7-9 
vakaro. Nodelipmg; 9-11 rito 1-4 popiet.

PARSIDUODA RAKANDAI.
Parsiduoda stubos rakandai, viskas 

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

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

SVETAINE]
949-959 Willoughby Ave., Brooklyn

Pajieškau brolio Jono Lukoševi
čiaus ir draugo Antano Danelo, abu
du Kauno gub., Vilkmergės pavieto, j 
Obelių kaimo. Meldžiu atsišaukti.

K. Lukoševičius
P. O. Box 51 ,, McKees Rocks, Pa.

Tikietus išk tino galima gauti pas Jušką, 79 Hudson Ave., C. Brooklyn; J. Grybą, 117 
Madison St., Hoboken; V. Janušką, 332—29th St., So. Brooklyn; “Laisves” ofise ir 

pas choro narius.

Šį nedėldienį, 10 vai. ryte1 mas L. D. L. D. 1 kuopos na- taitai praneša, kad Zelig- 
Lyceum svetainėje rių, tuo tikslu, kad išrinkti man esąs Austro-Vengrijos 

Bro- delegatus į draugijų konfe- pavaldinys.
, __ D-ras Zeligman dabar ran-

Konferenciją-rugpjūčio. . . dasi p0 $10,000 kaucija.
Į Ateikite patįs ir praneski 
te kitiems.

S. Laurinaitis

Pajieškau brolio Jono Šlakio, Kau
no gub... Vilkaviškio pav., Kupiškio 
miestelio. 2 metai atgal gyveno 
Brooklyn, N. Y. Turiu svarbų rei
kalą, meldžiu atsišaukti arba kas ži
not praneškit.

L. šlakis
29 Gilmore St., Rochester, N. Y.

PUIKUS
RAS yra 
kais kaip 
ŠIS KONCERTAS 
sisekę, bet kadangi 
mokytoju p. 
miausiu. su.
Vyrų chorai

DALYVAUJA GARSUS PROFESORIUS DAINININKAS.
Dar niekad pas lietuvius nėra dalyvavęs tokis artistas-daininkas kaip Profesorius 
A. ŠALMAI.GI. Save gabun.a s (Liinavime. f>rof A. SALMAGGI užima pirmą vietą po 
KARUSO Jis yra redaktorius žurnalo “International Musical Review’’. Kadangi 
Prof. A. Salmaggi yra didžiai pagarsėjęs artistas ir dalyvauja tik didžiausiose 
operose, pertai, daug turėjome vargo ir tik augštą rekomendaciją ir geru užmo
kesčiu tegalėjome jį gauti. Už uu^ą įžangą lietuviai tu ės progą išgirsti tokį garsų pa
saulyje da ini'.ką.
GARSUS SMUIKORIUS IR KITI. Dalyvaus taigi didžiai pagarsėj’ęs tarpe sve
timtaučių lietuvis smuikorhi's p. C. E. SADUSK, kuris tikrai užžavės publiką 
puikiausiomis nu liodijoinis. Dar esame užkvietę smuikininkę ir Rusų dainorių, ku
riuodu gal ir neatsisakys. Dalyvauja Rusų BalalajeČnikų Orchestra, kuri žada 
specialiskai susimokyti daug ko naujo dėl šio koncerto.
PO KONCERTUI ŠOKIAI. Užbaigus koncertą bus šokiai su Orchestra 
vyste p. Retekevičiaus. Taipgi bus atviras Labor Lyceum sodnais, 
nant šiltam orui hus malonu praleisti la ką.

PASITIKIM, jog kaip Brooklyno, ta p ir apielinkės visuomenė 
šio koncerto ir parems n.us skaitlingu atsilankymu, už ką iš anksto




