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Kaizeris artinasi prie Rygosa
Aukos kares 

dievaičiui.
Kaip skelbia iš Berlyno at

ėjusios žinios, vokiečių ka- 
riumenė, vadovaujant Vava- 
rijos Leopoldui, vis labiau 
artinasi prie Rygos ir kelio
se vietose pasiekė upę Aa 
ties juros pakraščiu. I

Oficialiame rusų praneši-) 
me kalbama, kad rusu ka- ’ 
riumenė pasitraukė iki 
Frankendorfo, kaimelio, ku-' 
ris randasi ant upės Aa.

Iš Londono praneša, kad 
rusų kariumenė atsisako' 
klausyti komandierių ir, 
traukiasi prieš vokiečius, be1 
jokio didesnio pasipriešini
mo.

Manoma, kad Rygos fron- 
tan pribuvo patsai Hinden- 
burgas.

Amerikos valdžia labai 
susirūpinusi tuo faktu, kad 
vokiečiai led dieną gali pa
imti Rygą.

...Ąže? z DžIA KAREI?
KASDIEN 24 MILIŪNAI.
Rugpjūčio mėnesį Ameri

kos valdžia išleido karės rei
kalams $24,000,000 kožną 
mielą dieną. Prie tų pinigų 

į nepri rokuota $100,000,000

Rusijai skolina $100.000.000
Washington, D. C. - Suy. 'fINLIANDIJOJ NERAMU 

Valstijų finansų ministerisl Petrogradas, 25 d. rug- 
McAdoo praneša, kad S. V. pjūčio. — Finliandijos pa- 
tuojaus skolinsiančios Rusi- dėjimas gana kritiškas. So
jai $100,000,000. jcialistai reikalauja, kad tuo-

Amovikos finanmeriai sa- jaus būtų sušauktas seimas, 
ko, kad Rusijos reikalai tuo- kurį Petrogrado valdžia iš- 
jaus susitvarkys.

P’A?

vaikė. Laikraščiai prane
ša, kad ministerių pirminin
kas Kerenskis įsakęs Fin-

SIJOS SOSTINĖ BUS PER- g£ne.ral‘. gu’’ei-na-
KELTA Į MASKVĄ. . ?nu! Stachoviciui nedaleis-

Kadangi rusu armija Ry- V.pne senno susauknno ir 
r. ? . • • ,UzAi jeigu busiąs reikalas, panaudos fronte traukiasi atgal j.

ir diena iš dienos Rygą gali 
paimti vokiečiai, tai paskly
do gandas, būk iš Petrogra- ,r.- , .. „ ,
do norima sostinę perkelti į . - .v. .. ’ ...Ari a *• L „ hiJ singforso įskilo dideles riau- Maskva. Ar sis gandas turi,, v_ ,, ‘ -i t ' sės. Is Helsmgforso buvo pamata, sunku pasakyti, nes, . . ... .? .v. .... .v e .v ,v ipasiusta mi hciia numalšintins išeina is atžagareiviu d TZ . ..i . • • . ‘ sukilėlius. Kada pastarojitarpo, kurie jau pirmiau no- . . . . . . ,

.. ■ . ...... rčio Sostinę perkelti i kamvia, n- darbi-
| Abelnos dienines išlaidos kvQ tik f]5] politiškų išroka- ninkal eme ! Ja saudytl-

'Prie Amerikos karės išlaidų 
i reikia prirokuoti tas pasko
las, kuiios duodama visiem 
talkini»d;am.

Gi del savo kariniu reika
lų Amerika, vidutiniai im
ant, leidžia i diena virš 8 i .nulionu dolerio, reštas eina* 4. '

do! i karišką jiegą. Socialis
tai atsisako dalyvauti mini

Nuo pat kares pradžios

;jo $2,387,490,086.

'nv.o pat kares pradžios šie- vinjn
1 • r-. • 1 *11* *■

NAUJAS POLITIŠKAS 
KRIZIS VOKIETIJOJ.

'Iš Olandijos praneša, kad 
nei vienas Vokietijoj lei
džiamas laikraštis, kuris pa
siekia Olandiją, nepagarsi
no pilnai naujo kanclerio 
Michaeliso kalbos, kurią jis 
pasakė reichstago biudžeto

—U«Hlng In SWwoklyn

Mobilizacija spyžio, mėsos ir grūdų.

RUSIJOS DARBININKAI 
PROTESTUOJA PRIEŠ !

KERENSKIO KON
FERENCIJĄ.

25 d. rugpjūčio Maskvoj 
prasidėjo posėdžiai nepap
rastos nacionalės konferen-

Pagal partijas delegatai 
dalinsis sekančiai: Anglija;

VAIKŲ PARALYŽIUS 
SIAUČIA.

Richmond, Va., 25 d. rug
pjūčio. —Virginia valstijoj 
pradėjo* siausti vaikų para
lyžius. Iki šiam laikui tapo 
užregistruota 53 susirigi- 
mai. Daktarai deda visa© 
pastangas, kad sulaikius t* 
bisią epidemiją.

MAJORAS SOCIALISTAS 
I GINA LAISVĖS ŽODĮ.

1 d rugsėjo Minneapoly 
turės i vykti taikos šalininku 
konferencija. To miesto 
majoras socialistas. Ir štai 
'pasklydus gandui, kad reak-’cijos, kurią sušaukė Keren- 
cionieriai jau išanksto ren-Įskis. Toj konferencijoj di

džiuma delegatų atžagarei
viai Jų niekas nerinko, bet 
suvažiavo šaukiami Keren
skio. Pavyzdžiui 400 atsto
vu nuo carinės Dūmos.

Kadangi ta konfrencija ne 
žmonių išrinkta, bet Keren
skio paskirta, tai organizuo
ti darbininkai užprotestavo

JAPONIJOS SOCIALISTAI 
SVEIKINA RUSIJĄ.

_ _ Japonijos socialistai do atsišaukimą, kuriame sa-
darbininkų pasiuntė savoigiunte pasveikinimą Rusijos bp, kad tame mieste, kuris 
specialę delegaciją pas lai- j Darbininkų ir Kareivių at- -jUim pavesta valdyti, laisvės 
vyno ministerį Daniel su lai-stovų Tarybai. Savo pasyei- ^odis nepanaikintas ir juomi 
Šku, kuriame duoda savo kinime jie sako, kad Rusijos 
prižadą, kad jie bus ištikimi, revoliucija, tai pradžia pa-. Hninkai. 
dirbs nenuleisdami rankų ir 
neatkreips jokios atydos į į- 
vairius agitatorius, kurie 
stengsis juos kurstyti eiti į 
streiką ir tipgi neklausys ki
tų uostų darbininkų, išėju
sių į streiką, kurie šauks 
prisidėti.

Tas laiškas taip sujudino 
laivyno ministerį, kad per
skaitęs akyse delegacijos, 
net apsiverkė...

Vargšas, kad tik iš dide
lio susigraudinimo nepagau
tų ligą...

IŠTIKIMI VALDŽIAI 
TARNAI.

Philadelphijos 7,000 uostųkomisijai, vienok visi pas-1 Darbininkų Partija siųs 10 
tebi, kad jo ta kalba padarė delegatu, socialistų partija 
labai prastą įspūdį ir kad ta _4j neprigulminga darbi- 
jo kalba privesianti prie ninku partija—4 ir fibijonu 
natijo politiško krizio. Tū- _2; Rusija; socialrevoliuci- 
« • • « t “.onieriai — 7; socialdemok-1
lens nesutinkąs su ta rezo- ratai mažumiečiai—5, di- 
liucija, kurią didžiuma rei- džiumiečiai — 5, bundas— 
chstago atstovų išnešė 19 d. 3; Suv. Valstijos: socialistų 
liepos. Kiti rašo, kad kanc- partija—15, socialistų darbi- 
leris parodė, jog jis nebijo|ninku partija — 1, unijos— 
išeiti su reichstagu į atvirą 4; Vokietijos delegacija su- 
kovą. Tieti dai pastebi,kad sidės iš 12 delegatų didžiu- 
tarpe kanclerio ir reichsta- mos> 5 mažumos ir 3 nepri- 
go įvyko skylimas ir kad gulmingų. 
kancleris jokiu būdu nega- ' ________
lėsiąs toliau pasilikti savo 
vietoj. Yra ir tokių laikraš- TAIKOSJCONFERENCI- 
čių, kurie atvirai reikalau- JGS POSĖDŽIAI BUS AU

DEKLINĖJ “SALĖJ”.
Taikos konferencijos ren

gimo komitetas buvo nusam
dęs Minneapoly svetainę dėl 
posėdžių, kurie prasidės 1 d. 
rugsėjo, bet vėliaus svetai
nės savininkas atsisakė duo
ti ir sugrąžino rankpinigius. 
Tuomet rengėjai norėjo su
rasti kitur vietą,bet visi sve
tainių savininkai atsisakė į- 
sileisti. Suprantama, kapi-|Verdunu.
talistai ir patriotai svetainių tintos pozicijos tarpe Hau- 
savininkams įsakė neįsileisti court ir Behincourt irgi pa
taikos šalininkų ir pastarie- imtos.

• Vokiečių karės ofisas pa- 
negavo tvirtina, kad jų pusė pralo-

ėmė še kalną N304.
Rymas. — Karės ofisas 

Bet praneša, kad Isonzo fronte
štai komitetas susamdė 35 (italai viso labo paėmė 60 ka- su policija, 

nuolių.
Londonas. — Lenso prie- ant tūlų kvartalų, apgyven- 

miesčiuose eina begalo ašt-'tų baltaisiais, 14 užmušė ir 
rus mūšys, kuriame pasižymįs sužeidė. Trįs užmušti iš 
mi Kanados kareiviai. Sa- negrų pusės. Mieste pa- 
koma, kad vokiečių nuosto- skelbtas karės stovis. Į 
liai labai dideli, tiktai nėra 
žinios, kad anglai būtų-už
ėmę Lensą.

Anglų orlaiviai bombar
davo Middelkerke, Raversy- 
de. ; ’

Ja, kad jijfcprasišalintų nuo 
vietos.

Vadinasi, Vokietijoj iškįla 
naujas politiškas krizis.

mos, 5 mažumos ir 3 nepri-

STOCKHOLMO KONFE- 
RENCIJA.

Tarptautinio socialistų 
biuro centralis komitetas 
paskelbė, kiek nuo kurių ša
lių galės dalyvauti delegatų 
tarptautinėj socialistų kon
ferencijoj. Talkininkai ga
lės siųsti sekančiai: Suvie
nytos Valstijos, Anglija, 
Francija ir Rusija — po 20 ji pildo jų paliepimą, 
delegatų; Belgija —12; Ita
lija—10; Austrija ir Pietinė svetainės, kapitalistai 
Amerika — po 6; Serbija 
4; Kanada ir Rumunija — konferencija 
po 2.

Centralės valstijos: Vo
kietija ir Austrija — po 20; 
Vengrija—8; Bulgarija—4. 
Tik nepažymėta, kiek Turki
ja gali siųsti.

Neutralės šalys: Švedija 
-#-12; Lenkija ir Danija — 
pblO; Finliandija —'8; Nor
vegija—6; Šveicarija, Grai
kija ir Argentina — po 4; 
Ispanija, Portugalija ir Ar
mėnija — po 2. A*

Kada komitetas

džiaugtis, kad jau dabar 
pairs.

akrus žemės ir ant to ple- 
ciaus pastatys vieną didelę 
audeklinę “svetainę”, kurio
je bus laidomi posėdžiai. 
Šalę didžiosios “svetainės”, 
bus pastatyta keliatas ma
žesnių, kuriose galės dar
buotis įvairios komisijos.

Vadinasi, kapitalistų triū
sas nueis niekais ir taikos 
šalininkų konferencija į- 
yyks-

giasi suardyti konferenci
jos posėdžius, majoras išlei

galės naudotis ir taikos ša- 
............. Jis dės visas pa
stangas, kad apsaugojusnaujėjimo visame pasauly. 1
konferenciją. Tą vietą, kur prieš ją ir net Maskvoje ap- 

|bus konferencijos posėdžiai, šaukė vienos dienos streiką.
Stockholm.— Tarptauti- saugos policija. , Prie protestų prisidėjo net

nė socialistų konvencija, ku-; Kopiją savo atsišaukimo.ir socialdemokratai mažu- 
ri visviena įvyks sekantį mė-'pasiuntė prezidentui Wilso- .miečiai, kurie palaiko Ke- 
nesį, spręs kas esąs kaltas nui, karės ministeriui ir vi- 'renskį.
dėl šios karės pradėjimo. įsiems kongresmanams. -------------

Čionais, tuo tarpu, yra ga
na daug rusų, kurie tvirtina, 
kad Anglijos ir Francijos 
valdžios leisiančios savo so
cialistams atvykti į Stock
holm ą.

Lyderiai Ispanijos radikat, 
lų partijos, kurie dalyvavo” 
paskutiniuose sukilimuos© 
Barcelonoj, A. Leras ir Mar
cia pabėgo i Franci ją. Is
panijos valdžia juos norėjo 
'suareštuoti.

SPRĘS, KAS KALTAS.

SUNKUS ŠVEDIJOS PA
DĖJIMAS.

Švedijoj toras
Ik J1X

SUCIIOMLINOVĄ 
TEISIA.

Petrogradas,'25 d.rugpjū- 
čio. — Kassacijų departmen* 
te prasidėjo nagrinėjimas 
bylos buvusio karės ministe- 
rio Suchomlinovo, kurį ap
kaltino dar senoji valdžia* 
Jis buvo kaltinamas už išda
vimą karinių paslapčių.

SENATAS ATMETĖ LA 
FOLLETTE PATAISYMĄ.

Senatorius La Follette 
buvo įnešęs pataisymą prie 
billiaus, kad apdėti nepa
prastais mokesčiais tuos,ku
rie daugiausia gauna pelno, 
ypatingai karės reikmenis 
bedirbant. Senatas 58 bal- 

tuojaus teistų arba paliuo-'sais prieš 21 atmetė tą jo pa- 
juotų. įtaisymą. Mat, senatoriai pa-

Petrogrado Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Tarybos 
darbininkų sekcija išnešė re-

POLITIŠKI KALINIAI AP
SKELBĖ BADAVIMĄ.
Petrogradas, 25 d.rugpjū

čio. — Kairieji socialdemo
kratai, kuriuos dabartinė 
valdžia suareštavo ir paso
dino į kalėjimą, apskelbė 
badavimą reikalaudami,kadPRANCŪZAI LAIMĖJO 

TIES VERDUNU.
Paryžius. — Francūzų ka 

riumenė, vadovaujant gene
rolui Petain, turėjo šiokį to
kį laimėjimą Verduno fron
te. Prancūzai paėmė kalną'gabenti daug įvairių reik-1 žolinei ją, kurioje reikalauja, 
N304 ir kitus fortus ties menų į neutrales šalis. Iš kad suareštuotus kairiuo- 

, Vokiečių sudrū-(tos priežasties maistas Šve-’sius socialdemokratus tuo- 
x tt_.. djjoj eįna brangyn ir bran- jaus paliuosuotų arba per- 

gyn.

anglies

ma?
Mat, Amerika uždraudė

tys gauna tą pelną, todėl ir 
nenori ant savęs “bereika-l 
lingą” naštą užsidėti, geriau . 
ją užvilkti ant darbininkų 
sprando.

duotų į teismo rankas.
Iki šiol valdžia juos laikė 

SUSIRĖMIMAS NEGRŲ i kalėjime be jokio teismo ir 
KAREIVIŲ SU POLICIJA, kaltinimo.

Houston, Tex. —• šiomis1 
dienomis čia įvyko kruvinas 
susirėmimas riegrų kareivių 

. Negrai karei
viai, apsiginklavę, užpuolė

Mieste pa

.miestą pareikalauti iš kitų 
kolionijų kareiviai.

Sukilėliai kreiviai- pasi
davė. Karės jninisteris pa
liepė iš >eų visas negrus ka
reivius išgabeiti' kitur.

DeL KAREIVIAVIMO.
Tie, kurie 5 d. birželio, lai

ke registracijos dar neturėjo 
21 metų, neprivalėjo bijoties 
kareiviavimo.

Bet dabar karės depart- 
mentas daro pienus, kad im-. 
ti kariumenėn ir tuos, ku-i 

iriem dabar suėio 21 metai, i
Gi tiem, kurie dabar r~ 

siekė pilnų 31 metų, nereikė
tų eiti kariumenėn, 
juos ligšiol nepaėmė.

Tasai proektas ligišiol 
betgi dar nėra įstatymų, ta-

R. Mooney atvažiuoja į 
New Yorką.

R. Mooney, kuri buvo su
areštuota San Francisco ir 
kaltinama sykiu su savo vy
ru neva padėjime bombos 

!laike karininkų demonstra
cijos, dabar vyksta New 
Yorkan, kad padėjus išgel
bėti anarchistą Berkmaną.

t
’ f

Į viena diena sužeista 49 -l. t
New

DĖL “AMERICAN SOCIA- 
LIST’O”.

Pačta, kaip žinoma, sulai
kė “American Socialist’ą”.

Męs, “Laisvės” redakcijoj, 
jau ilgą laiką negauname A- 
merikos Socialistų Partijos 
organo.

Redaktorius to laikraščio
drg. Engdahl susinešė su de- čiaus jeigu jį užgirtų Suvie- 
mokratišku senatorium Le
wis iš Illinois’© ir Lewis pa
žadėjo visais galimais bū- daug bėdos, bet senesniem, 
dais rūpinties, kad laikraštis kuriem aabąr'sueina 81 me- 
būtų leistas.

kūdikiai.
Pereitą ketvergą

Yorke ant gatvių tapo karu 
ir automobilių sužeista 49 
kūdikiai. Vienas jų tuojau® 
mirė. Viso per metus laiko 
New Yorke tapo sužeista U) 

nu\ užmušta 4966 kūdikiai.
I Penki Yonkerio saliūnai 
uždaryti, o saliūninkai paso* 

. . ' dinti kalėjimam Saliūninkus
į kaltina, kad jie slapta par
davinėjo kareiviam svaigi* 
namų gėrymų.

( Areštus atliko slaptoji po-
nytų Valstijų kongresas, 
tuomet jaunesniem būfų

tai, būtų daug gerumo

f

4

Policijos kapitono Gra
ham iš Long Island City net 
8 sūnus tarnauja Suvienytų 
Valstijų kariumenėje.

. ,(■ -,.7.. * ..'1. ... ............................. ..
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Kapsukas, Bulota ir Šliupas
' Visur tylu, tik retkarčiais 

gyventi. pašėlimas, sukelia pragaištį
Japonijos darbiniųkai bie- ir nutįla nusviręs agonijoj.

Svietas laukia, ką pasakys.dni, lygus bažnytinėms
■žiurkėms. Virš 400,000 mo- dėdė Samas—Amerika.

Amerikos darbininkams, busiame suvažiavime susi-i^^V! dilba audinyčiose ir j Laukia Francija, laukia 
be abejonės, rūpi, ką veikia, ’
nuvykę Rusijon, mūsų trįs ja) grupė su liaudininkų šo
geri pažįstami V. Kapsukas, 
A. Bulota ir J. šliupas.

Apie V. Kapsuką yra ma
žiausia žinių. Petrogrado 
“Santara”, pranešdama apie 
jo grįžimą Rusijon ir pami
nėdama, kad jisai anuomet 
buvęs redaktorium “Naujo
sios Gadynės” (Ne visai 
taip. Redaktorium “N. G.” 
buvo Dr-as S. Matulaitis. — 
“Laisvės” prierašas), pri
duria, jog V. Kapsukas pri- 
sidėsiąs prie bolševikų frak
cijos. Prisidėjimas prie tos

prisidėjimą prie laikraščio 
“Tiesos”, kuri, ligišiol, be
veik išimtinai mito vieno tik 
d. Z. Aleksos straipsniais.

Rusijoj, sunku pasakyti. Sa
vo draugams jisai dar nieko 
nerašė, tačiaus vieną ir tai 
labai didelį nemalonumą ji-

venti. Jo artymiausias 
draugas VI. Požėla neina su 
bolševikais. r

keti ir vesti aštriausias pole
mikas su Bulota, Liutkevi
čium, Janulaičiu — bet kaip
gi su Vladu,tuo ligišiol tarp
tautiniu bolševiku, kurio 
laiškų kiekvieną lit orelę drg. 
Kapsukas cituodavo, kaipo 
šventą revoliucionieriaus 
prisieką?

Męs nesuklysim pasakę, 
kad Vlado Požėlos pasitrau
kimas iš bolševikų sriovės y- 
ra didelis jai smūgis.

Apie kitą mūsų pažįstamą 
A. Bulotą randame žinių ru
su laikraščiuose. Męs žino
me, kad jisai dalyvavo Rusi
jos lietuvių seime, o “Novo
je Vremia” praneša, kad A. 
Bulota išrinktas į centralį 
komitetą Rusijos liaudinin
kų socialistų partijos. Liau
dininkų socialistu suvažiavi
mas beje, pripažino naudin
gu esant dalyvauti Stock- 
holmo socialistų konferenci
joj. “Petrogradskaja Gaze- 
ta” rašo, kad neseniai atsi-

vienijo darbiečiu (trudova- gauna tokią užmokestį, kad Anglija, laukia Rusija, lau- 

cialistų partija ir pasivadino išsimaitinti.
save “T rudo va j a Narodno-;
Socialističeškaja Partija”, j 
Bulota, būdamas nariu cent-į 

r o komiteto tos partijos, ga-, 
lės lošti gana stambią rolę

Vokiečiu kareivio 
karės atsiminimai

įpį

bar esanti valdiška partija.
Įdomu būtu žinoti, kokie 

bus santikiai tarpe A. Bulo-. 
tos ir D-ro J. Šliupo. Kiek

vos gali vienais prastais ry- kia Italija, laukia Germani- 
Jos d i r- ja.
lų į pa- Ar siųs dėdė Samas karei

vą ir gauna už tą katorginį vių į Rusiją, į Italiją? Į 
/darbą nuo 25 iki 40 yenų (1 Franciją, tai jau tikrai siųs. 
:yenas lygus Amerikos pusei Bet auga agitacija, kad nu- 
‘cento). Todėl ir nenuosta- siųst bent 100,000 Amerikos 

’ bu, kad merginos ir moteris
senus j Siųsim, ar ne — nieko ne- 

Jeigu siųsim, tai juk
su i

galima suprasti, J. šliupas 
šiuomi laiku stovi arčiausia

cional-liberalų partijos), o 
nartija visuotinam Rusijos 
lietuvių seime ėjo išvien su 
socialistais. Tuo būdu, J. 
šliupui su A.Bulota, bent tū
lą laiką, reikėjo pasėdėti ant 
to paties suolo.

Nenoromis prisimena pc- 
eitų metų pavasaris, kad 

Pittsburgo seime šliupas iš
keikė Bulotą ir pasakė, kad 
tokiem žmonėm rankos ne- 
pa duosiąs.

sommies” į Rusiją.
norėdamos užlaikyti

* tėvus arba kūdikius, ant ga-j žinia.
tvių pardavinėja savo kūną, tuomet reikia kariauti

Motcrįs ir jaunos mergai- Austro-Vengrija, o to, rodo-1 
lės yra didžiausiomis kon- si, nei pats Wilsonas nenori, 
kūrentomis kitų darbiniu-‘Jeigu siusime Amerikos ka- 
kų. Įvairiose dirbtuvėse Į reivių į Italijos frontą, tai 
vieton darbininkų, darbda-' vėlei jau kare su Austro - 
viai pastato nuo 10 iki 12 j Vengrija. Gi karė su Aust- 
metų amžiaus mergaites,ku-, ro-Vengrija reiškia tai, kad 
rios gauna po 5 yenus į die-'nauji milionai priešų atsiras 

Amerikoje, kadangi austri-na.
Japonijoj vidutiniškas'jokų pilna žymesniuose pra- 

darbininkų uždarbis tarpe monės centruose.
30—G0 yenų. Nors pastarai
siais keliais metais maistas 
ir kiti daiktai pabrango, vie
nok darbininku uždarbis nei 
kiek nepakilo. Negalima 
sau įsivaizdinti, kaip Japo
nijos darbininkas, gauda-

Gi dabar, Rusijos sąlygos mas tiek algos, gali pragy- 
kaip tik taip sutapo, kad Bu- venti. 
lotos partija ir šliupo san-

ru tikslu.« *■

Gyvenimas žmones per
skiria, bet ar suves juos gy
venimas daiktan?

vo pranešimą dvidešimts an
trame posėdyje Lietuvių 
Tautos Tarybos. Kalbėda
mas apie Amerikos lietuvius 
socialistus, Dr-as Šliupas pa
sakė, kad jie tarnauja In
ternacionalui ir Lietuvai yra 
žuvę. Nereikia nei sakyti, 
kad Šliupas vienval giria A- 
merikos tautininkus.

Etikos žvilgsniu žiūrint, 
Šliupo pranešimas gana 
mandagus. Jame nėra įpin
ta anekdotų apie lietuvį so
cialistą, prakeikusį savo mo- 
tyną, nėra paskalos apie ar
kliavagius ir nieko nesumi
nėta apie benkartus.

Matyt, revoliucijos atmos
feroj ir D-ras J. Šliupas su
švelnėjo.

Japonija kares metu

Darbininkai ir

sipirkti. Grįždama su cigarais,

gelžkeliu į Chatel ir pėksti nuėjom į 
mont. Naktį praleidom pusiau sugriauto] • . 
Apremonto stacijoj. Išryto, kada pradėjom 
eiti į Varennes, pakeliuj patikom daug 4 
francūzų belaisvių, daugiausia Afrikos juo 
dūkų jų nepaprastose spalvuotose drapanų..' ■ 

1 nose. Štai, męs išvydome Varennes, dunk- 
.santį slėnyje, o kiek toliaus Vauquois. Na-

tabaku,’mų nesimatė. Matėsi tik krūvos griuvėsių 
degtukais ir dešraitėm — ji ėjo nušvitusiu ir pelenų. Laikas nuo laiko matėsi sprogi- 
veidu ir įteikė visą tą gerumėlį savo vyrui, mas bombų šaltas prakaitas išpylė mūsų 
Ji juokėsi ir siuntė mums malonius žvilgs- kūną, kuomet męs pamislijom, kad tai esan- 
nitis. Įti mūsų paskyrimo vieta. Vos tik spėjome

Vaikučiai glaudėsi prie tėvelio ir at- pereiti kalneli, kaip iš paskos ėmė sprogti 
kartotinai jį bučiavo. Moteris palydėjo sa-, bombos, šioje vietoje francūzų artilerija 
vo vyrą, o kuomet jau reikėjo jiems persi- skynė pavienius žmones. Taip ilgai, kaip 
skirt, prasidėjo graudi rauda.

m

Japonija stovi ir laukia, 
tarytum sakydama: tegul 
dėdė Samas kariauja! Te
gul Amerika kariauja.

Tai ve kaip išrodo karės 
panorama.

Taikos karvelis skraido
virš mūsų. Žmonės jį kvie-'

jų čia nusileisti ant žemės. Bet
šeimynos per kiaurus metus j kokia tai slapta spėka, kokia, 
vaikščioja pusnuogiai ir | tai mysteriška galybė sau-1
kenčia badą. Vienok, jie 
progresuoja, žengia pirmyn.

Skaitlius žmonių irgi 
smarkiai auga. Kasmet už- 
gema apie 700,000.

Pramonė su pašalinėmis 
valstybėmis žymiai kįla.1913 
metais su vietinėmis valsty
bėmis pramonė siekė 1 mi- 
liardą, 300 milionų ienų, o 
pereitais metais jau pakilo 
iki 2 miliardų 600 milionų 
ienų.

Ir štai, nepaisant į tai,kad 
darbininkai pusnuogiai 
vaikščioja ir badauja, nepai
sant Į tai, kad ūkininkai ne
gali išsimaitinti, Japonijos 
valdžia skubiai stato tvirto
ves, kazarmas, budavoja 
karinius laivus, lieja kanuo-

goja pasaulį nuo taikos.
B. D.

Vauquois buvo jųjų rankose, jie galėjo ap- 
Tūkstančiai biedniokų — vyrų ir mote- ’šaudyt visą apygardą. Męs riščia nuskn- 

J dome į Varennes. Pietinė kaimelio dalis 
veik ištisai buvo su žemėm sulyginta. Tik
tai kaminai, iškilę virš tų griuvėsių, buvo 
išlikę. Tai vienur, tai kitur matėsi karei
vių kuopelės, kurios rankiojo metalinius 
dalykus, kad pasiųsti juos Vokietijon. 
Tarp kita ko, bažnyčios varpai irgi tapo iš
gabenti Vokietijon. Varis, misingis, blėtos 
ir kas kita tap-pat buvo rūpestingai suran
kiota.

(rų—patiko panašų likimą netoli savo namų 
I Traukinys apleido Chatel 11 valandoj
Mums linksma buvo palikti Argonus užpa

kalyje savęs. Vouzier reikėjo permainyti 
I traukinį ir važiuoti i Diedenhofen. Tenais 
męs pamatėme tris francūzus, kuriuos ga
beno 12 vokiečių kareivių. Francūzai jau 

.buvo senyvi žmonės, civiliuose drabužiuose. 
Kuomet męs pasiteiravome, už ką juos ga
bena, tai gavome sekamą atsakymą: tie trįs 
francūzai yra iš Diedenhofo. To miestelio 
gyventojai gauna pragyvenimą iš vokiečių 

(karinės vyriausybės, bet to neužtenka, kad 
ibent kiek žmoniškiau pragyventi. Nieko 
'savo žmonės nebeturi. Nei maisto, nei: 
i gyvulių nebeliko. Tie trįs vyrai atsisakė 
'dirbti vokiečių karinei vyriausybei už tą 
bado atlyginimą. Jie tuojaus tapo areš
tuoti ir dabar juos gabena Į Vokietijos gi- 

’ luiną. Kas su jais atsitiks sunku žinoti.
| Mums pasakyta, kad visi jauni fran
cūzai iš tų apygardų taip-pat išgabenti Vo
kietijon ir internuoti ten.

Sedane mums prisiėjo laukti penkias 
valandas, nes traukiniai su ligoniais vis ėjo

XXI
VAUQUOIS PEKLA.

Męs neužilgo suradom savo kompaniją 
ir draugai tuojautės papasakojo mums, į 
kokią peklą esame papuolę. Sekantį rytą 
atėjo ir mūsų eilė. Męs turėjom pasiekti 
pozicijas, pirm negu išaušo diena, nes,esant 
šviesai, francūzai nieko nepraleisdavo. 
Vauquois nebuvo tranšėjų. Visa, kas gali
ma buvo mayti, tai akmenų krūvos. Is&ik- 
rųjų, anie Vauquois galima pasakyti, Ka. 
ten neliko akmens ant akmens. Ta griuvė
sių krūva, kadaise gražus kaimelis, ėjo iš 
rankų į rankas bent 15 kartų. Kuomet

Is laikraščių.
Tik sekančią dieną, 2 valandoj po męs atėjom, puse kaimo .buvo vokiečių ran-

koše. Tačiaus francūzams prigulėjo kaimo • 
augštuma ir todėl jie galėjo kontroliuoti 
apygardą. Kadangi tranšėjų nebuvo ir jų 
negalima buvo pasistatyti, tai reikėjo slap- 
styties už akmenų. Pasislėpę už akmenų, 
męs šaudėm sulyg išgalės. Įvairaus didu
mo kanuolės sistemačiai bombardavo kai
melį. Tūkstančiai lavonų voliojosi iš abie
jų pusių. Išpradžių męs sanprotavome, kad 
toks dalykų stovis esąs tik laikinas, bet pa
aiškėjo, kad tai normalės apystovės šioje 
vietoje. Žudymas, baisesnis nei pasiuti
mas, tęsėsi diena dienon. Verdūnas buvo 
priešakyje, tai francūzai, be palivos, ga
beno kanuolės. Francūzai, ant greitųjų pa
sistatę gelžkelį, turėjo progos atsigabenti 
iš Verduno sunkiosios artilerijos ir pava
sarį 1915 metų prasidėjo atkakli ofensyva. 
Abiejų pusių artilerija taip nubombardavo 
tą vietą, kad nesiliko nei vienos pėdos svei
kos žemės. Bombardavimas iš abiejų pu
sių tęsėsi tris dienas ir tris naktis. Abidvi 
pusės turėjo traukties priešais pragarinę 
oponento ugnį. Kaimelio augštuma pa
skendo suodžiuos ir dūmuos. Tik trečios 
dienos vakare priešo bombardavimas šiek 
tiek apsistojo ir mums vėlei liepta eiti pir
myn.

Męs buvom beužėmę veik visą kaimelį , 
ir įstatėm visą eilę mašininių kanuolių. Mū
sų kanuolių ugnis šluote šlavė pirmąsias 
francūzų eiles. Penkis sykius francūzai 
naujino atakas, o jų artilerija darė žymias 
skyles mūsų tarpe. Mūsų kareiviai apro- 
kavo, kad tik tą vieną naktį iš mūsų ir fran
cūzų pusės krito trįs ar keturi tūkstančiai 
vyrų. Męs išlaikėm iki 10 valandos ryto, 
o paskui vėlei turėjom pasitraukti, palikda
mi galybes užmuštųjų. Francūzai vėlei už
ėmė šiaurinę dalį Vauquois. Mums teliko 
tik kelios akmenų krūvos. Kadangi priešai 
buvo visai arti mūsų, tai mus, pasislėpusius 
už akmenų, negalėjo užgauti, bet užtat jų 
artilerija sėjo mirtį plačioje apygardoje.

Saperai atsirišo virves, kurios buvo ap
juosę jų kūną ir, kartu dar su trimis vy
rais, nušliaužė atgal. Vienas iš jų tapo už
muštas. Virves jie pririšo prie patronų 
skrynių ir tuo būdu su virvių pagelba, kolei 
jos nebuvo perskriostos šuviniais, męs ga
lėjom prisitempt ammunicijos. Trečioj va- ‘ 
landoj po pietų męs vėlei atakavom, bet ne
galėjom pakilt nuo žemės dėl tos priešas- > 
ties, kad kulkomis lite lijo. Prasidėjo šauk-' 
smas: saperai pirmyn su rankinėm grana-* 
tom! Tačiaus joks saperas nesijudino L? 
vietos. Juk męs buvom žmonės.

Seržantas - majoras, pritvinkr'Įom / 
krauju akimis, pribėgo prie manęs ir, kaip > 
pasiutėlis, šaukė: “ar jūs saperis?” “Taip”. 
“Tai eik pirmyn, atakuok”. “Ar vienas”? 
“Męs padėsim” Męs turėjom įtempti ger-

(Toliaus bus)

pietų, męs pribuvom į Montmedy. Čia mus 
išprausė, “išventiliavo”, padarė drapanų 
disinfekciją ir apgyvendino kazarmėse. Čia 
buvo daugybė žmonių iš visų frontų ir ne
buvo galima rasti kareivio, kuris nebūtų 
keikęs karę. Visiems buvo malonu kuoil- 
giausia.būti šioje saugioje vietoje ir todėl 
rūpintasi kuoilgiausia sirgti. Kadangi mū
sų liga buvo neperdidžiausia, tai turėjom 
gražaus laiko vaikštinėti po miestą ir ap
link miestą.

Kartą męs aplankėme Montmedy tvir- 
.. .............  _ tovę, kuri buvo augštai ant kalno. Tenais 

dėl, kad apeiti tas teises,’buvo keli šimtai belaisvių. Štai, vienas iš 
daugelyje vietų jaukiami belaisvių, stačiai ateina linkui manęs. Aš 
jauni vyrai ir visokiais ne-'jį, rodosi, kur tai buvau matęs pirm to. Ogi, 

; būdais verčiami tai buvo tasai pats žmogus, kurį aš išgelbė- 
“liuosu noru” stoti kareivi- jau 5 d. sausio. Męs širdingai pasisveiki- 

............ ? kuo-' nom vienas su kitu. Jisai atsivedė kitą be- 
hnet paliuosavimo komitetai Jaisvį, kuris gerai kalbėjo vokiškai ir kuris 
neišdavė blankų, kitur, kaip'išaiškino mums viską. Jisai papasakojo 
va Chicagoje, dirbtuvių sa-<man, kaip esąs linksmas, kad pateko belais- 
vininkai nori neduoti darbo vėn. Jisai buvęs kareiviu ne todėl, kad jam 
neturintiems pirmųjų pilie- butų patikęs tasai amatas, bet todėl, kad 
tiškų popierų, o kas išsiima toks buvęs vyriausybės liepimas. O juk bu- 
pirmasis popieras, tam rei- vo momentas mūsų gyvenime, kada mudu 
kia stoti kariumenėn. Vienu buvom didžiausi priešai. Laimė, kad aš lai- 
žodžiu, daromos didžiausios 
neteisybės ir skriauda atei
viams.

Dėlei to1 nepaguodojimo 
teisių, dėlei tų visų skriau
dų “Laisvė” ragina visas re
dakcijas ir visas kitas orga-

PRITARIA, KAD ATEI
VIAI, VERČIAMI KARIU- 
MENĖN, GINTŲ SAVO 

TEISES.
Dabar*$uv. Valstijose i- 

mami jauni vyrai kariume- 
nėn. Sulyg tarptautinių tei
sių, Suv. Valst. negali imti 
kariumenėn nepiliečius. To

V VIKJ, “VJU A.n.v.vz | ./ .

les ir kitokius ginklus ir di- -tiesotais

Japonija irgi skaitosi įsi- 
vėlus į europinę karę, bet 
laike tos karės jos pramonė 
žymiai pakilo, užgimė dau
gybė naujų milionierių, ka
pitalistų turtai ant tiek pa
augo, kad kitų šalių bank ie
nai pradėjo atkreipti atydą 
į Japoniją. Bet kaip yra su 
žmonėmis? Kaip Japonijoj 
gyvena žemesnėji klesa?

Laikraštyje “Evening Mail 
p. McClure paduoda labai 
įdomių žinių apie dabartinį

• Japonijos padėjimą.
Dvylika metų tam atgal, 

Japonija be jokio pasigailė
jimo pėrė Rusijai kailį, o da
bar jau duoda jai pagelba. 
Visą šalį valdo politikieriai 
ir biznieriai.

Japonija labai biedna že
me, bet už tai turtinga dar
bu ir vergija — užtektinai 
turi vergų, kurie, norėdami
Išsigelbėti nuo bado, parsi- kur galima ryžių gauti du 
•duoda kapitalistams. Visas derliu, parduodamas akras 
žemės plotas, kurį užima Ja-Į nuo 700 iki 2,000 ienų. Ja- 
-ponija, susideda iš 142,000'ponijoj negalima surasti nei 
^ketvirtainių mylių, tai dar Į pėdos liuosos žemės.
•mažesnis plotas, kokį užima Ūkės darbų ten labai mažai. 
Calif orni jos valstija; tik Ca-j Ūkių savininkai patys ją 
lifomijoj gyvena 2,500,000,lengvai apdirba, o jeigu ku- 
žmonių, o Japonijoj — 56 pe ir samdo, tai labai pigiai 
milionai ■.: < / Įmoka, kad žmogus už tą mo-

Dirbamos žemės Japonija 
turi nedaugiau vieno šeštda- 
lio arba 15 milionų akrų; 
tuo tarpu tik viena Kansas 
valstija turi dirbamos žemės 
30 milionų akrų.

25,000,000 Japonijos šei
mynų užsiima vien tik žem
dirbystė . Vadinasi, pusė 
gyventojų užsiima žemės 
apdirbimu. Ant kiekvieno 
Japonijos gyventojo, vidu
tiniškai, išeina po vieną ket- 
virtdalį akro žemės ir po 2Į 
akru ant ūkės.
Rusijos vidutinis ūkininkas 
Japonijos ūkininkui išrodo 
didžiausiu dvarponiu.

Visa Japonijos šalis turi 
tik 3 milionus įvairių nami
nių gyvulių, tuo tarpu Suv. 
Valstijos turi 200 milionų. 
Japonijoj žemė labai bran

gi ir dėl biednesniųjų visiš
kai neprieinama. Laukai,

dina prekinį laivyną. Karės
metu Japonijos laivynas pa-|j°n- Yra atsitikimai, 
didėjo veik ant 50 nuošim
čių.

Dabar palyginus Japoniją 
su visomis Europos kariau
jančiomis šalimis iš kariško 
žvilgsnio, tai yra galingiau
sia. Europinė karė jai ma
žai užkenkė. *

Japonija karinės discipli
nos mokinosi nuo vokiečių ir 
visa jos armija apginkluota 
ir išlavinta pagal vokiečių 
madą. Jos armija susideda 
iš 2,500,000 kareivių.

Štai kodėl visos kitos val-Olai nuuui viouo mius varp”------ j-— . .— . . _
stybės, ypatingai Amerika, Inizacijas visais galimais bu-
pradeda atkreipti atydą 
Japoniją.

švenčioniškis.

BELAUKIANT
DĖDĖS ŠAMO

ku suvaldžiau savo neapykantą ir palikau 
jį gyvu. Ištikrųjų — koks pasiutimas ta 
karė, kokia barbariška žudynė. Mudu karš
tai paspaudėm kits kito ranką, kuomet rei
kėjo persiskirti.

Bet štai, man jau vėlei reikia grįžti 
frontam Kadangi ligonbutyje buvo taip 
gerai, tai taip nenąalonu buvo skirties su 
tuo kelių dienų gyveniniu. Kaip tik męsdais protestuoti prieš tai.

Męs prie to prisidedame.Męs’sugrįžom į Chatel stacijėlę, išgirdome ener- 
stovime apgynime teisių. Jei gingą šaudymąsi. Kągi čia žmogus bepa- 
yra teisė, tai ji ir turi pasi- darysi, visviena reikia grįžti į Argonų gi-
likti teise. Čia patįs Exemp- rias. Sugrįžę į seną lagerių vietą, atra- 

u žemus. . Mūsųtion Board eina prieš teisę, dom naujus kareivius ją užėmus. . Mūsų 
tai yra platina anarchiją.’kompanija kur tai kitur buvo išsiųsta, o 
Jei pati valdžia nestovės už (kur, tai nieks nežinojo. Reikėjo eiti į vy- 
teisių pildymą, tai kas gi už riausią štabą mūšų korpuso, kuris radosi 
jas stovės? Todėl protestai Corney. Ir vėlei apleidome Chatel. Už pu-

i

i

*

Kas naujo karėje?
Su rusais visai blogai. Sa

ko, kad rusų ministerija iš
leido pusiau slaptą praneši
mą visiem talkininkam, kad 
jeigu nebus pagelbos, tai 
Rusija neišlaikys.

Prancūzai su anglais kiek 
laimi atakose, tiek pralaimi 
kontratakose ir beveik nesi
judina iš vietos.

Italai taip-pat.
Balkanuose gyvo dūko ne

girdėti. Nieko naujo iš 
šventosios žemės, iš Palesti
nos. Nieko naujo Meįspota-

kaip tik ant vietos. Jei 
ti valdžia nemato, kaip 
silenkiame su teisėmis, 
reikia protestais jai tai 
rodyti.

(“Vienybe Lietuvninkų”.)

pa- 
ap-

sės valandos buvom Corney. Manėme tik
rai surasią saviškius draugus. Generolas

tai| von Mudra ir jojo aficieriai gyveno puikia-
pa-

APIE LIETUVIŲ DARB. 
LITERATŪROS 

DRAUGIJĄ.
Kada dr£. L. Pruseika 

pradėjo agituoti, kad sutve
rus Lietuvi! Darbininkų Li
teratūros Ebaugiją, tai dalis 
draugų są tingiečių ėmė 
fe^^sa , nt-7-to pusi.) '

me vasarnamy. Namą saugojo trilype sar
gybos eilė. Męs parodėm savo identifika
cijos ženklus ir ligonbučio paliūdyjimus ir 
mus tvarkingai įleido į ruimingą kambarį. 
Tai buvo telefonų kambarys. Čia ėjo vielos 
iš visų divizijos frontų ir aparatai net 
braškėjo nuo nuolatinio naudojimo. Ser
žantas majoras tuojaus pradėjo studijuoti 
žemlapį ir už dviejų minučių surado, kur 
randasi mūsų kariumenės dalis. Pasirodo, 
kad ji buvo į šiaurę nuo Verennes, o pozi
cijos radosi kaimeliuose Vauquois ir Bou- 
revilles. ^askiaųs jisai paaiškino mums, 
kaip rasti kelias į tą vietą. Męs sugrįžom

K
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Knut Hamsun.
v Jis davė pinigus'ir kvitanciją, kad pas

kui galėčiau atsiimti. Teisybę pasakius, tai 
genialė mintis atėjo į galvą užstatyti brus- 
lotą; dar man liks pinigų papusryčiuoti, o 
pavakariais jau ir straipsnį parašysiu apie 
“Prasižengimus ateityje”. Staiga pasida

iriau linksmesnis, kitaip pradėjau į gyveni-' 
mą žiūrėti ir paskubinau, kad atsikračius 
nuo to elgetos.

—Meldžiu, — tariau jam. — Aš labai 
linksmas, kad jūs pirmiausia kreipėtės pa- 
gelbos pas mane.

Senis paėmė pinigus, išvertė akis ir 
ėmė į mane žiūrėti. Ir ko jis, išvertęs savo, 
baltąsias, taip keistai žiūri į mane? Man 
pasirodė, kad jis atydžiai žiūri į mano keli
nių kelius ir aš pradėjau nervuotis dėl jo 
tokio begėdiško pasielgimo. Nejaugi tas 
niekšas mano, kad aš tikrai tokis biednas, 
kokiu iš paviršiaus išrodau! Juk aš veik 
pradėjau rašyti straipsnį, vertą dešimties 
kronų. Abelnai, man nėra reikalo bijotis 
blogų laikų ir rūpintis ateičia, nes savo gal
voj turiu didžiausią turtą, didžiausią fanta
ziją. Ir kas darbo kokiam nors svetimam 
žmogui, kad aš, tokioj puikioj dienoj, da
viau jam šilingą, idant jis galėtų papusry
čiauti? Tos jo įsmeigtos akis į mano d ra

ibužius galutinai išvedė mane iš kantrybės 
apie darbą, tuojaus atsirado nepergalimas I ir todėl pirm, negu su juomi persiskirti, nu-

BADAS
Verte švenčioniškis.

r!.

Priešaky manęs pusėtinam atstume 
slinko raišas senis su dideliu ryšuliu. Jo1 
visas kūnas dirbo, kad tik greičiau galėtų Į 
eiti; paskui jį eidamas, girdėjau, kaip jis 
stena pailsęs. Nors man atėjo mintis gal
von paimti nuo jo tą ryšulį ir panėšėti, vie
nok nesiskubinau jį aplenkti. Vienoje 
gatvių' susitikau Hansą Paulį, kuris man 
atidavė pagarbą ir skubiai praėjo pro šalį. 
Ir kodėl jis taip skubinos? Juk man ir min
tis į galvą nebuvo atėjus paprašyti nuo jo 
kronos-kitos paskolinti. Aš dar rengiausi 
jam prie pirmos progos sugrąžinti kaldrą, 
kurią kelios savaitės tam atgal paskolinau. 
Jeigu tik mano reikalai nors kiek pagerėtų, 
tuomet nei nuo vieno žmogaus nieko nesko
linčiau ir kaldrą jam tuojaus atiduočiau. 
Ar tik nepradėti man šiandien rašyti 
straipsnį “Prasižengimas ateityje”, arba 
ką nors panašaus, kas būtų verta skaityti, 
kuo publika užsiinteresuotų ir aš gaučiau 
kokią dešimtį kronų... Vos tik pamislijau
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noras jau ir pradėti, paleisti darban visas 
nrislis, kurios jau galvoj nesutilpo. Nu
sprendžiau nueiti į Karališką sodną, su
rasti patogią vietelę ir nesikelti nuo suolo 
patol, pakol neparašysiu straipsnio. Vie
nok, už kelių žingsnių vis dar svyravo besi- 
stūmdamas pirmyn tas elgeta. Pagalinus, 
to nelaimingo 'žmogaus išvaizda pradėjo 
mane nervuoti. Matomai, jo kelionei irgi1 
nebuvo galo; galimas daiktas, kad jis eina

,npat, kur ir aš, tuomet visą laiką jis man 
painiosis netik po akių, bet ir po kojų. Ka
da jau mane apėmė nerviškumaą, tai išro
dė, kad palei kiekvieną kampą jis sumažino 
žingsnius ir taiko, kad aš jį pavyčiau ir 
kaip tik pamato, kad aš einu tuo pačiu ke
liu, pasitaiso savo ryšulį ir vėl velkasi visu 
greitumu. Einu įsmeigęs akis į tą elgetą 
ir iš piktumo griežiu dantimis; pradėjau 
jausti, kad jis palengva jau gadina mano 
ūpą, gadina linksmą ir malonią viltį gauti 
dešimtį kronų už straipsnį ir sykiu gadina 
visą rytą, kuriuomi aš taip gėriuosi. Jis 
buvo panašus į tokį sutvėrimą, kuris prie
šais savo norą atsirado ant žemės ir sten-

* gėsi vienas užviešpatauti visu šalygatviu. 
Kada mudu priėjome prie viršūnės kalno, 
aš pajutau tokį piktumą, kad toliaus jokiu 
būdu negalėjau paskui jį eiti; atsistojau pa
lei langą tūlos krautuvės ir pradėjau žiūri
nėti į daiktus, kad tuonii davus jam progą 
toliaus nueiti. Praslinkus kelioms minu- 
toms, leidausi eiti, manydamas, kad jis jau 
nuėjo, bet štai, jis vėl rėplioja priešakyje 
manęs, — pasirodo, kad jis visą laiką nesi
judino nei Iš vietos ir tik tuomet pradėjo 
•eiti, kuomet aš atsitraukiau nuo lango. Bai
siai perpykęs ir neduodamas sau jokios at
okaitos, kas bus vėliaus, leidausi greičiau j

i eiti, pasivijau jį ir uždėjau ;
ranką.

Jis tuojaiLs sustojo. Vienas kitam aty
džiai pažvelgėme į akis.

“Šilingą dėl pieno”! — tarė jis nulenkęs

S'Kaip tik tain ir yra! Įkišau ranką į 
vieną kišenių, į kitą, pagraibsčiau ir 
tariau:

“Dėl pieno, taip. Hm.. Dabartiniu 
laiku pinigai ne taip lengvai duodami, — 
beto, aš dar nežinau, ar jums ištikro reika- 
linga pagelba”.

“Aš nuo vakar dienos dar nieko neval
giau, — tarė senis, — neturiu nei vieno ere 
ir dar negavau dėl savęs jokio darbo”.

“Ar tamsta amatninkas”?
“Taip, aš siuvėjas”.
“Ką sakai”?
“Siuvėjas. Pagalios, aš moku ir čeve- 

rykus siūti”.'
“Tuomet visiškai kitas dalykas, — ta- 

• riau jam. —Palaukite čia valandėlę ir aš

leidžia laikraštį, kaipo vieną 
tų būdų, kuris palengvina 
skleisti visuomenėje jo idė
jas. Sųsivienyjimas gyvavo 

j per kelis metus pirma leidi
nio laikraščio ir jeigu dėlei 
kokių nors priežasčių toles
nis laikraščio leidimas pasi
darytų negalimu — Susivie- 
nyjimas nenustosx gyvavęs. 
:Taigi,kai]) leidimo būdu,taip 
pr jo tikslais, “Moterų Bal- 
są” negalima pastatyti šalę 
privatinių laikraščių. “Lai
svės” prilyginimas, manau, 
buvo tik taip sau pasaky
mas, o ne argumentas.

Kalbant apie privatinį lai
kraštį, visuomet reikia- at
minti, kad buvimas jo pri
vatiniu anaiptol dar nereiš
kia netinkamumą. Privati
niai laikraščiai atnešė daug 
naudos, dirbdami ant darbi
ninkiškai visuomeninės dir
vos ir neša ją ligi šiol. Tie
sa, jie, kaip ir visi, darė ir 
daro klaidų, bet tai paeina, 
veik visada, dėlei skirtumo 
nuomonių tų žmonių, kurie 

kitą 
Rišti nuomonių 
vien privatinu- 

Įimi, yra labai leng\’a, bet 
apygardų—net nuo,toks rišimas yra nevisada 

I teisingas. Todėl, polemizuo- 
Piknike atsilankė kartunistas Scrantono laikraščio jant dėki nuomonių skirtu

mo, yra nelogiška vaduoties 
vien biznio reikalais. Tiesa, 
yra žinoma, kad visuomeni
nės pažiūros labai tankiai y- 
ra nustatomos ekonominiais vas nubaudė. Bet kada pa- 
reikalais, bet tas yra nevi-įtinka nelaimė gerą kataliką 
suomet. Todėl, argumentuo--ir kunigas pasipelno, tuomet 
ijant iš tos pusės, reikalingas‘sunkiai atsidūsta ir pasako: 
’ /L rl a m n n Inn i'* i o 4 4 T Z- 1 —   — J ž -J —
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nesielgtų. Patraukiau pečiais ir tariau:
—Gerbiamasai, jūs turite labai šlykštų 

įprotį žiūrėti išvertus akis į kelines to žmo
gaus, kuris davė jums kroną.

Jis prisišliejo sienos, galvą užvertė, iš
sižiojo ir dar atydžiau pradėjo į mane žiū
rėti. Jo ubagiškoj galvoj painiojosi kokia 
tai mintis, jis, matomai, persistatė, kad aš 
dar biednesnis ir už jį, todėl ištiesė ranką, 
grąžindamas man atgal pinigus.

Aš treptelėjau koja, iškoliojau jį, kaip 
reikia ir liepiau pinigus pasilaikyti. Ne
jaugi jis mano, kad aš tyčia, be jokio reika
lo, nešiau savo bruslotą užstatyti? Galų- 
gale, kas gali žinoti, gal aš tam žmogui sko
lingas kroną? Juk aš galėjau prisiminti 
kokią nors labai seną skolą, — jis priešais 
save mato dorą, teisingą iki kaulų smegenų 
žmogų, žodžiu, tie pinigai priklauso ne 
man, bet jam... Už juos nereikia nei ačiuo- 
ti, — man suteikia malonumą ir tas, kad jūs 
priimate. Sudiev.

Aš leidausi toliau. Na, kaip nors atsi
kračiau nuo to įkyraus elgetos ir dabar jau 
menkas netrukdys. Paėjęs kelias varsnas, 
sustojau palei valgomų daiktų krautuvę. 
Kadangi netik krautuvė, bet ir jos langai 
buvo užversti visokiais valgomais daiktais, 
tai aš nusprendžiau užeiti į vidų ir nusi
pirkti ką nors pusryčiams.

—Šmotelį sūrio ir francūziškos duo
nos! — tariau aš, mesdamas pusę kronos.

—Ar už visus šiuos pinigus duoti sūrio 
ir francūziška duona? — ironiškai užklau
sė moteris, nežiūrėdama į mane.

—Suprantama, kad už visus penkias
dešimts erų! — atsakiau jai truputį susi- 

ant peties gčdęs.
Gavęs tą, ko reikalavau, labai manda

giai palinkėjau senai, storai moteriai gero' 1̂ 
ir laimingo ryto, išėjau iš krautuvės ir pa
traukiau gelžkeiiu tiesiai į Karališką sod
ną kalno linkui. Radęs tuščią suolą, atsisė
dau ir griebiausi už pusryčių. Valgiau ir 
gėrėjausi, nes jau lahai seniai mačiau tokią 
puotą, kaip dabar; palengva pas mane at
sirado tas ramumas, kuris pas žmogų atsi
randa po ilgo verksmo ir dejavimo. Paju
tau dvasios pakilimą, man rodėsi, kad ra-! 
šyti straipsnį tokioj temoj, kaip “Prasižen
gimas ; 
kio žmogaus, kaip aš. <__  __ _ ___ _ ___
bile kas sugalvoti; ne, aš galiu sugalvoti ir^išmetu, negu prie 
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14 d. rugpjūčio atsibuvo piknikas Lietuvių Socialistų
Sąjungos VIII rajono Valley View Parke, šalę Pittston,'spiečiasi apie vieną ar 
Pa. Tas piknikas, kurį rajonas pavadino Darbininkų laikraštį.
Diena, davė rajonui virš $150 pelno ir sutraukė apie skirtumus 
2,000 publikos.

Svečių buvo suplaukę iš plačių
Shenandoah, Binghamton, Philadelphia.

“Republican” ir ant vietos, pusiau juokingoj, pusiau 
rimtoj formoj, nutaisė paveikslus.

Ant piešinio paveikslai—L. Pruseikos, D-ro T. 
Woodcock, redaktoriaus C. Thompson iš York, Pa., drg 
Lisajus iš Inkerman, K. Benis iš Scranton, K. Armino 
pirmininko ir dviejų merginų Janušaičiučių.

kalauja 35 dolerių. Jeigu 
pasitaiko moteris ar giminės 
užmuštojo dievotesni ir no
ri, kad nelaimingojo dūšelė 
turėtų geresnę vietą, tai ku
nigėlis gauna ir daugiaus.

Negana to. Jeigu užmuš
tojo lieka moteris su šeimy
na, ji savo kūdikius uždaro 
stuboj ant visos dienos, o 
pati eina dirbtuvėn ir ten 
dirba po dešimts valandų 
kasdien. Su bato j gavus mo
kestį, kokius septynis ar aš
tuonis dolerius, velka porą 
dolerių kunigėliui už 'velio
nio dūšelę. Kunigas neklau
sia našlės, kaip ji gyvena, 
kiek uždirba, bet dar ima 
graudinti, kad jos vyras čy- 
ščiuje kankinasi ir kad ji 
privalo daugiau duoti ant 
mišių ir iš ten jį iš gelbėti.

Toliaus. Kasyklų apskri- 
čiuose randasi daugybė su
žeistų, kurie negali dirbti. 
Daugelis tokių turi šeimy
na--, vaikščioja po stubas, 
renka centus, iš to maitina
si ir dar šeimynas užlaiko. 
Bet ir tie surinktus savo 
centus neša kunigėliams.

Prisižiūrėjus į tokį žmo
nių tamsumą ir begėdišką 
kunigų elgimąsi, net graudu 
darosi. Bet štai, jeigu pa
sitaiko kokia nors nelaimė 
laisvesniam žmogui, nuo ku
rio kunigas nieko negauna, 
tuomet pradeda šaukti, kad 
tas buvo bedievis ir jį die
vas nubaudė. Bet kada pa-

Musų laikraščių klausime 'didelis atsargumas ir apsi- 
į žiūrėjimas.
I A. Petriką.

Privatiniai ar ne? menei. Darbininkiško gi Brooklyn, N. Y.
Pastaruoju laiku, kur tik ’^ascio bendrovė rūpinasi .

nepasisuksi ten išgirsi gin- tlk tlek P®.lnu’ kal, PaJ?en' A A o

“Ką darysi, reikia atsimin
ti, ką dievas myli, tam ir 
kryželį suteikia”.

Tarpe kasyklų darbinin
kų reikalinga daugiausia pa
sidarbuoti, reikia skleisti 
'apšvietą, platinti knygas ir^ands už ar priTprivati- g-, -ikajingus iškaščius; DARBININKAS...... .  ...... _ ..

S „„r Parašė Edgecumb Pinchon..laikraščius, kad jie greičiaunius laikraščius. Aš čion ne
kalbėsiu už vieną ar kitą 
pusę, tai yra, nei smerksiu, 
nei girsiu jų. Tikslas šio 
straipsnelio yra vien plačiau 
apkalbėjus patį žodį, patį 
terminą, “privatinis”.

Privatiniu daiktu męs va- j

ra ginti vieną ar kitą nuo
monę. Bet tas tikslas dar 
nepadaro tokios bendrovės 
turto visuomenės nuosavy- čia—vėl diena!
be. Koks gi skirtumas, ar( Baisūnas, kurio kasdieni- 
pelnu dalinasi vienas šimtas niu maistu aš esu, šaukia 

j ar tūkstantis asmenų? Jei- mane!
,gu laikraštinių bendrovių

Verte Augustis.
Nekenčiamoji šviesa vėl

Aš nerviškai keliuosi ir

Diktas.

Lietuv. raidėms. 65,00 
Gotiškoms raid. *3,80 
Gaunama tikta! pas: 

M. X. MOCKUS.
P. O. Box 84. 

Detroit, Mieli.
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diname viską, kas_tik nėra nariai nesidalina pelnu, tai bėgu, taip — bėgu, idant jis, i 
visuomeniniu, nežiūrint, ar}tik dėlto, kad jo nėra ir var- kantrybės netekęs, neužpyk
tas daiktas pi įklauso vienai, giai kada bus. tu ir atsisakvtu rvt mane Išimtui ar tūkstančiui ypatų.' .Laisv-„ irgi net piktinaJ‘AS 'kuhinm Gebėdamas1 

si, kada ją pavadina privati- nuo šalčio ir baimės, puolu 
'niu laikraščiu. Sako, ją lei- prieš jį, jo tentakliai apkabi- 

, o ne na mane — aš godžiai grie- 
'viena ypata. Mano suprati- biuosi už jų. Jau aš apžio- 

Laisvę” leistų ir tas!-
o x> ji vistiek Mano sąnariai, kaulai,ma- | 

'nenustotų buvus tų 300 są- no nervai, mano širdis, ma-! 
.jungiečių privatine nuosa-'no kraujas, mano smegenys 
!vybe. —mano siela—yr’ jo—laikas!,

Brooklyn LABOR LYCEUM
n A T? Ill VIVK IT KTAIC. A

Supratimas, kad privatiniu 
galima vadinti tik vieno as- 
mens nuosavybę, yra per-,.. - 
siauras. Taip nsdami vi-1 
suomeninins klausimus, męs _ , 
nejausdan’i atsidurtume to-'nAn’ • ‘.......................... ,.. . ,. . . .v, 300 sajungieciu, ji vistiekkios teorijos labirinte, is ku-' 
rio išvesti galėtų gal tik my- 
stiškais Thesais. 

“Naujienos” sako, kad 
jos nėra privatinis laikraš
tis dėlto, kid jas leidžia 815 
asmenų ir draugijų. Taip 
argumentuojant, męs turė
tume pripaiinti, kad visos 
didėsės korporacijos ir trus- 
tai turi vacintis visuomeni- 

ateity”, būtų peržemas darbas dėl to-',n^a^s’ ° ne privatiniais, nes 
Juk tokią temą gali tankiai priguli dussyk Z .. v - 4-'irAlr' r--- - ** —- ---- -_ — — <
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parašyti ką nors augštesnio, prakilnesnio, z ^įauPenU ,
čiciLisuK.v.l nusprendžiau Naujienos sako, kad jos

parašyti veikalą trijose dalyse ir užvardyti tčiinauj3 visiomenei, tai ir,

Aš skubinu, drebėdamas TehphMe 191 Greupelat.

Daktaru J. MISEV1ČE
Specialistai Birdlca Ir 

Plančių Ufi.
Nwe I—10 ryte
Nue 12—2 po piet
Nue 6—8 vakare.

279 BERRY STRUT 
BROOKLYN, N. Y.

'.v y be.
Toliaus, “Laisvė” sako: skaudžiai slenka.

“Jeigu jau “Naujienos” yra Su brutališku nepaisymu 
privatinis ląikraštis, tai ko- jis lanksto mane tarpe savo 
dėl “Moterų Balsas“ juomi plienu klotų žiočių, glamžo 
negali būti?” L
suprasti skirtumą tarpe ko- čiulpia mano gyvastį — ma- mais. Keturiom boiių alleys.
k'ios nors bendrovės ir poli-'ne pat! * kainos prieinamos.

949—959 Willoughby Ava*
Tel. 3842 Stagg.

DARBININKŲ ĮSTAIGA.
Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 

w.;i,;o 1 . ....................; v7*7“*’ .e’7“*.“v kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir t.t*Čion leikia po savo geležiniu liežuviu, Puiku3 ,tcifius su naujaisiais ilai8y.

tiniai visuomeninės organi
zacijos. Moterų susivienyji- 
mas netapo suorganizuotasšviežia’krauja' 'rvto- 
specialiai “Moterų Balso” jaus puotai.
leidimui, kaip kad “Naujie-* 
nų” bendrovė. Susivienyji-Į 

. ■mas yra sutvertas su politi- 
“Filosofijos pažinimas”. Suprantama, ra-P0CJe^ *!a? vat^nt^ niais ir švietimo mieriais.
šydamas tą veikalą, maniau pasinaudoti ge-|Priva^invlu . as.CJ.u’ ^et j0 narės moka mėnesines 
ra proga ir Kanto sofizmus apversti viršun, J. .^z^cjia .n.' kiti k°rpo- duokles į organizacijos iždą, 
kojomis... Kada aš norėjau išsiimti iš ki- *ia. iai.ir 1" o ne Šerus perka. Šerų pir-

kas daugumui neprieinama

tuojaus jums atnešiu truputį pinigų, kelia- šeniaus popierą su paišeliu ir.pradėti dirb-.ir.gl nvr.nai?*ia V1^io- kimas ir padaro bendrovės 
jais vizmeja plačioji 'nuosavybę savasčia jos na- 

Mokėjimas gi mėnesi
nių duoklių to nereiškia: na
rė, neužsimokėjus tam tik
rų duoklių per paskirtą lai
ką, nustoja visų teisių prie 
organizacijos ir jos turto. 
Dar daugiau. Nors būtų ir 
tūkstančiai pelno iš leidimo 
“Moterų Balso”,. Susivieny- 
jhno nares negali pasidalinti 
nęi po vieną centą to pelno;
viskas turi liktis organizaci- 
jąp Moterų Sųsivienyjimas

tą erų”.
Aš žinojau, kad kitoj pusėj gatvės, ant 

antrų lubų, randasi krautuvė, kurioj per
ka senus daiktus ir priima užstatymus. 
Įėjęs į koridorj, greitai nusivilkau bruslo- 
tą, susukau jį, pasispaudžiau po pažasčia ir 
įėjau į krautuvę. Įėjęs nieko nesakiau ir 
išdidžiai numečiau ant stalo bruslotą. Krau-

* tuvninkas pavartė jį, apžiūrėjo ir tarė:
1 —Pusantros kronos.
Ą— Gerai, gerai, širdingai ačiū, — atsa

kiau jam. Jeigu jis man nebūtų permažas,
• niekados su juomi nepersiskirčiau, bet da

bar permažas, negaliu nešioti

a. A A c. V k 1 kx? P' V 1 VA- V t J* . k « X A |

ti, pasirodė, kad paišelio jau neturiu. Mat, i1116?1.?.1’ • .. . - .. .----
jis buvo brusloto kišeniuje ir aš jį sykiu su PubĮika, jie^nn kompanijos 
bruslotu atidaviau.

Viešpatie, ir kaip man visame 
nesiseka' 
jau ir ėmiau vaikščioti po sodną be jokio iva trustų sivisuomenini- 
tikslo. Visur tyku, ramu; tik netoli nuo ma yi’a bereilahnga, jie 
karališko namo keliatas auklių vežiojo kū- ^ra ūkiais, 
dikius ir, apart jų, nesimatė gyvos dūšios.
Nežinau, kas su manimi pradėjo darytis, ’siu skirtumas.! Kapitalisti- 
stačiai pašėlau ir bėgiojau po sodną, ne- nes korporacijas daro vis- 
atsitolindamas nuo savo suolo. Stebėtinas ką, kad tik dagiau pelnp 
dalykas, kad vos tik -žmogus randi išėjimą, prisiplėšus, netdisydamog ar

(Toliauš bus). .daug bus naud iš to visuos

nariai. Jeigu jau savininkų 
kame daugumas paiaro koki nors 

Kelis sykius sukeikiau, atsisto- | dalyką visuomeniniu, tai ko

Tiesa, čion yra aiškus tik-

j

Ir vakare išspjauja mane

Anglių apskričiuose.ku 
nigams geriausis 

biznis.
kuni- ’Niekur taip nėra 

gams gera dirva, kaip ka-.

Telephone IVbU Ureenpoint.

Dr. H. Mendlowitz
271 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano speciali 

tol moterų Ii įjos.
Gerai įsitėmykit adresų:

DR. H. MENDLOWITZ 
271 Berry St., Brooklyn,N.Y. 
f Kampas So. 1-mos gatves. •

(Toliaus bus). daūg bus naud

i
$

gai mažuose miesteliuose. 
Ten darbininkai kotamsiau- 
si, kapitalistai juos išnaudo
ja tiek, kiek tik nori, o kur 
darbininkai tamsesni, ten ir 
kunigams geras gyvenimas.

Kasyklose labai daug už
muša žmonių. Iš to kunigai 
daro puikiausį biznį, 
palaidojimą mažiausia

j
j

Už 
rei-

Akušerka
Woman* 

CoDete Ranimor*, M4.
jfatitek* mvu d*th* 

ilimdyme. taipgi «uteikia visokia* rodM Ir 
paaeiba tovairioae moiaru iicoa*.

FStropiene/^rX’X;
BO. BOSTON, MAM,

»



LAI X*

pradėjo grįžti atgal 'prie 
tautininkų idealų, * nuo ku
rių, teisybę pasakius, ji ne
buvo atsikračius ir savo da
lyvavimo metu darbininkų 
organizacijų eilėse. Vieni jų 

Mums buvo liūdna, kad j jau 1907-09 metais buvo 
veikė

Beje, “N.” sistematiška^kė potam tie “geri linkėji- 
prikaišioja Pruseikai, kad a- mai”, pasakyti dieną ar dvi 
nas seniau stovėjęs už vie- prieš konferenciją? 
nybę šelpime, o paskui štai- i “Laisvei” nepatiko kairių- 
giai užreiškęs, kad vienybės jų konferencija, iš ko “Nau- 
negali būti. Tiesa, Prūsei- jienos” turėjo daug džiaugs- 
kos laiškas Wilkes Barre ko-mo.
mitetui, “kad mūsų giliausiu konferencija nepavyko, kaip (“tButiškų” draugijų 
įsitikinimu sriovės gali ben- reikiant, o “Nauj.”, kaip iš-!jais, buvo tautininkų “lietu- 
drai darbuoties šelpimo dar- rodo, net buvo linksma, kadwystes” ramstais. Tarnavi- 
be”, gal būti, ir buvo nevisai turi progos pakritikuoti. ,mas “tautai” pareikalavo ir 

veik ne- dalyvavimo skandale,surišta 
įpie tą konferenciją, o ,me su Tumo išgupimu iš Vil- 
rašė jau tuomet, kuo-^haus. šiek-tick vėliau nevi-

’gentai šiek-tiek atkiuto.kad 
Į atremti ilgesnio darbininkų 

usipratimo pavojų. Ir pa- 
'“i “Visuomenė”, apie 

niškai papasakojo kokios šu- čiausio dalyko. Kalbėti apie ,kurią susispietė lietuvių lik- 
nybės dėjosi’įvairiose lietu-j visą konferenciją, apie abel-įvidatoriai (socialistų opor- 
,vių kolionijose, ar tai laikiną jos įspūdį — yra vienas,tunistai, nesutinkantieji su 
raščio redaktoriui nebuvo dalykas, o kalbėti apie atski-.nelegaline partija). Paga- 
pakankamai pamato padary- rą tos konferencijos išdavinį. ,
ti reviziją savo senesnei pa-i (rezoliuciją šiame atsitiki- .mai galutinai atstume dau- 
žiūrai? Tai yra visai natu-pne) yra kitas dalykas. Kon- £X'h kš jų nuo darbininkų ir 
rališka. Redaktorius nėra ferencija, abelnai imant, ga-;n^t įmeta juos į klerikalų ei
tai padaras, kuris turėtų Įėjo būti nevykusi—perdaug les. _ 
būti panašus į druskos stul- joje šnekėta, daugybė klau-l Mūsiškės 
pą. Naujos aplinkybės,nau- simų neapsvarstyta — 

. n i i i • P davadai visuomet netik i tai dar nereiškia, kad iichicagos Redaktoriaus gali, bet ir turi daryt įtek-!me mažmožy, kurį ji davė, .risi suskambės jau karui pa- 
° ’ žmogaus praktiškąjį nebūtų buvę nei vieno svei-.^t

j ko grūdo. Rodosi, tai aiš- ml

"Kiną du sykiu savaitėj: Utar- 
■Inkai* ir Pėtnyčiomis, 183 Ro
ebling St., Brooklyn, N. Y. Lei
džia Lietuvių Ko-operatyviška 
Spaudos Bendrovė,!83 Roebling 
St., Brooklyn, N. Y.

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

Telephone Greenpoint 5231.
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' “LAISVĖ”
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Lithuanian Co-operjtive Pub.
Society (Inc.)
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U. S. $2.50, to foreign count- 
rieą^$3.50
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Į Dekretas.

darbas labai keistai atrodo. 
Ne, tai ne sirgimas ir kiši
masis į svetimus -reikalus. 
Suorganizuoti L. M. P. S. 
kuopa ten, kur tokios nėra, 
o randasi daug lietuvių mo- 

(terų, tai mūsų tikra parei
ga tą padaryti, kad paskiaus

Progos!

be”, gal būti, ir buvo nevisai
gerai suredaguotas, bet tą Štai ko^čl “Laisvė
galima išaiškinti momento
aplinkybėmis. Tuomet dar ... ---- . i .
nežinota viso lietuvių dienos met dar neturėjo pilnų žinių .sai nusvirusieji mūsų inteli- 
patyrimo, dar šio-to tikėta-1 apie ją. v.,zi
si, na, o paskui, kada į Bro-i Kas dėl to “sveiko grūdo”, 
oklyną suvažiavę iš visų a- tai keista, kad d. Grigaitis!
pygardų draugai smulkme- nenori suprasti to papras-, si rodė 
niškai papasakojo kokios šu-.<

šymas. kad męs paliktume - 
ramybėj ir neorganizuotu- B 
me Bayonnėj kuopos, liks S 
mūsų neišklausytas, ' nežiū- £ 
rint kad ir visi Bayonnės $ 
vedę ir nevedę vyrai mal-lį 
dantų. Taigi Bayonnės mo- 'Į 
terįs ir merginos padėsite J, 
mums tą darba atlikti, prisi- | 
dedamos prie L. M. P. S.

.Rengėjos.

----------------------------------------------,
Nuo Minersville ir Potts- l 

ville apielinkės išeis trauki- | 
nys nuo Readingo stoties iš 
Pottsville, Pa., 7:15 vai. ry
te.

Maloniai kviečia visus dar- ’
bininkus dalyvauti šiame iš-! Kuric manQte grįžtj • Ru. 
važiavime V Rajono L. S. S. .. „epjaieiskite pro- 
org. J. Ramanauskas.^!^ bct ja pasinaudokite.

j Dabar Rusijos pinigai ir už 
grybus pigesni. Taigi, kiek- 

i vienas prieš važiuosiant pa- 
siųskite keliatą šimtų dole- 
rių į Rusijos valdišką ban- 
ką (Gosudarstvennuju Sbe- 

ffll regatelnuju kassu). Tikda- 
W bar tokia puiki proga, nes 

paskui kursas pradės kilti.
“Laisves” administracija 

jau keliatai desėtkų lietuvių 
Bayonne, N. J. — 7 d.rug-‘pasiuntė į Petrogrado val- 

. _ ~ - i-*. • - ’ - Taigi visi
Administ-

NAUJOS POROS.

FRANKFORD — PHILA-.
DELPHIA, PA.

Merginos, atsargiai su 
vaikinais.

11 d. rugpjūčio tūlas S.pa
ėmė nuo merginos B.V. $270 
ir žadėjo 13 d. rugpjūčio iš
siimti leidimą ir ;
Mergina jam pilnai užsiti- 
kėjo ir visus savo si

;us. Tuomet “augusti- tus pinigus įteikė. ! , ...................
(Janulaičio pasekėjų) čia neduoti, kad už kelių die- .bažnytinio šhūbo.

2—3. Pild. Kom. rezoliu-|ku. kaip diena, bet d. G. pa- ve1 d??, galutinai ) 
ei jai, sako, d. Grigaitis, pri-Į tinka daugiau painioti, negu | 
tarta žymiam laipsny. Išda-.suprasti, ką “Laisvė” ištik- 
lies taip. Bet jeigu pritarė, s rujų sakė. Rezoliucija gali 
tai kam vėliau visoje eilėje būti nebloga ir joje gali būti; 
tilpusių “N.” straipsnių ne-įveikti grūdų, bet tai dar ne- 
pabriežė to, vadinasi, nepa-, reiškia, kad visa konferenci- 
briežė to, kas mus visus vie- Ja būtų buvus vykusi. Kaip 
nija, o rašė tik apie tai. kas,matot, mūsų išvedimai lio-

nebuvodalykas, o kalbėti apie atski-.nelegaline partija).
į lios, šio karės meto atsitiki-! 

atsitiki-'mai galutinai atstūmė dau-

inteligentijos 
bet svyravimų žingsniai dar ne- 

• ta. užsibaigė. Paskutiniai akor-

,mę į 
darba.

(“Tiesa”).(Pabaiga).
1) Dėl rezoliucijos

’ šelpimo fondų vienybę. Kaip 
Žinoma ta rezoliucija buvo 
priimta privatiniam draugi? 
pasikalbėjime laike “Lais
vės” koncerto Brooklyne. ’ 
Drg. P. Grigaitis dabar jau 
sako, jog “Nauj.” pritariu- 
sios žymiai jos daliai, o ręs
tą kritikavusios. Kad tai 
taip būtų buvę! Bet juk 
taip nebuvo. Kuomet “Lai
svėje” labai atsargioje for
moje priminta“Naujienom”, 
jog mums, socialistams, vi
sai netaip jau svarbu žiūrė-' 
ti, ką pasakys apie vieną ar 
kitą mūsų žingsnį kokie ten 
Jurai, “Naujienos” baisiai į- 
sižeidė, pajuto esančios už-f . _ v.
gautos ir pradėjo pleškinti S.1U .„
begalo ilgus str.Mpsnius.Tuo-! J?,. ®!°g,~ 
Inei jau apie tas gerąsias 
Brooklyno rezoliucijos pu
ses visai nerašė. Iš kritikos ... v •• 
vonios, sykiu su vandeniu, ?rnmto.s re^UCIl0.S’ 
buvo išpiltas ir patsai kūdi
kis (branduolys).
• Tuo tarpu, “Laisvės” N8; 
ve kas buvo rašyta: i

| *•*■“'^* v v'x***-****

i, “Kuomet Brooklyno soc. susižinojimas.
pasikalbėjime ir L. S. S.’šta noras, kad laikraščiai,’ninku—autonomistai.
Pildančio Komiteto rezo- vesdami savo politiką, va- ligentija dar gyveno ___ _____
liucijoj aiškiai buvo paša- duotųsi L. S. S. nutarimais.’mis tradicijomis, gautomis numeravo “Moterų Balsą”, 
kyta, kad ir šelpimo dar- Išreikšta noras, kad ir Są- lietuvių tautos “atgijimo” , Yrairtokių,kurios]iriklau- 
be nebuvo, nėra ir būti ne- jungos įstaigos tartųsi sumetu. Darbininkuose lu-so prie “Lietuvių Šelpimo 
gali vienybės, Chicagos laikraščių redakcijomis biau veikė pergyventos re-’Draugijos Nukentėjusių 
“Naujienos” nemaloniai klausimuose, kurie paliečia voliucijos (1905-06 m.) įtek- _Karėje”.
pasitiko tas rezoliucijas... jų taktiką. Žinoma, čia ne- mė. Darbininkų eilėse jau- 
O pamatinė mintis buvo viskas buvo “ 
ta, kad šelpimo darbo po- neviskas, kaip reikia, 
budis yra tokis, jog jisai aišku buvo visiem, jog eita ganizacijas. Darbininkai 
šimtais ryšių rišasi su po- prie sutarties. Pati So. Bo- reikalavo susidėti su rusų, jos visos greitu laku pra- 
litika ir kad kiekviena vi- stono konferencija, prasidė- lenkų jr kitų organizacijo-‘dės darbuotis 
suomeniška sriovė, būtinu jusi triukšmingai, pabaigoje mis.
liogiškumu gindama savo ėjo prie užmezgimo draugiš- kito, jie žiūrėjo, kaipo į kliū-

Tam pritarė tį geresniam susiartinimui.
Darbininkų klesos reikalus 
statė aukščiau, kaip Lietu
vos. Ir kuomet darbininkai 
tiesė ranką prie kitų tautų 
ir kraštų darbininkų organi
zacijų , inteligentijos dalis 
traukė tą ranką atgal. Tie-

prieš Iš ARGENTINOS PA
DANGĖS.

Moterų veikimą.
Berisso. —' Labai tankiai

pjūčio apsivedė Jonas Gavė-, diską banką.
nas su Uršule Didvaliūte. .kreipkitės į
Šliūbą ėmė civilišką. Abudu raciją, o ji jums patarnaus
priklauso prie l/S. S. 36 kopuikiausia.
kuopos; ypatingai Gavėnas! Money Orders 
daug pasidarbavo dėl darbi- išrašykite ant “Laisvės”’ 
ninku labo ir reikia tikėtis, do ir parašykite laišką, nu- 

apsivesti. d<ad ir toliaus darbuosis. ‘rodant vardą, pavardę, kiek
1 Dabar tūli parapijonai la- turite metų, tėvo ir motinos-
utaupin- bm susirūpinę jaunavedžių vardus, užsiėmimą ir pilną 
Ir kai]) likimu, kaip jie gyvens be adresą, iš kur paeinate... .. jau AntJ

įviii gali būti vestuvės. Iros šiame mieste tokios ves- 
! Vaikinas, gavęs tuos pini- tuves.

_ gus, nuėjo pas savo draugą, Linkėtina jaunavedžiams 
susikvietė kompanija, už- laimingo šeimvniško gyveni- 

Įfundino kelias bačkutes a- mo ir darbuotis dėl visuome- 
laus, per visą naktį gėrė, o,n^s labo. Kuopietis. 
ryte nusisamdę automobilių 
ir dievai žino, kur išdūmė.

visuomet
var-

i «0v vx^ v«*, ’ A V /. U...... . . matosi laikraščiuose jvairių
mus skiria? Noras painioti giski. Bet kokia buvo hogi- žinučių iš Argentinos lietu-.
ir čionai paėmė viršų. Dėl ka “Naujienų”, kada jos at- 
rezoliucijos Phila. pasikalbę- rado, kad d. Kaps. rezoliuci- 
jime d. Grigaitis sako, jog ja tokia neaiški, kad jau ne- 
“Naujienos” džentlemoniš-į aiškesnės ir būti negali, o 
kiausia pasielgė su rezoliu-ipaskui ėmė ir atrado, kad 
cija — perspausdino ją ir.ja buvę galima suvienvti su 
pasakė, kad joje yra daug d. Michelsono rezoliucija !Ar 

.sveikų minčių. ‘
taip ir buvo? Mums rodo-.Paaiškint aiškesnę?

'si, kad ne, bet ant nelaimės] Užteks! 
męs neturime visų “Nauj.”j‘ 
numerių už sausio ir vasa-

vių veikimo, bet apie moterų 
veikimą nieko nesimato. 
Teisybė, palyginus su kitų 
šalių skaitliumi moterų, tai 
čia jų mažai yra ir vargin
gai gyvena, vienok ir jos jau 

. „ . . .. . pradeda nubusti. Tūlos pra-
. Ar ištikrųjų į tai neaiški rezoliucija gal] dėjo uoliai lavintis dailės 

rp ~ ^rytyje, ypač perstatant sce-
UzteRs. tniškus veikalus ir tūlos jau,

Lawrence, Mass. — 11 d
I nciisso. v-^auai Reikia pažymėti, kad mer- rugpjūčio apsivedė drg. Jo-
matosi laikiasciuose įvainų gjna pjnjgUS laikė ban- 

’ ke, bet žmonės ėmė ją gąz- 
dinti, girdi, dabar karė ir 
banke pinigai gali dingti. Ji 
nuėjo ir išėmė tuos pinigus. 
Vaikinas sužinojęs, kad ji 

pinigus laiko pas save, su- r---- ---------------
bruzdo su apsivedimu ir iš-| Linkėtina jaunavedžiams 
viliojo pinigus. Žmonės sa- laimingo šeimyniško gyveni- 

,ko, kad tas vaikinas jau ne 
pirmą sykį taip pasielgęs.

Ex-Kryžiokas.į spėjo pasižymėti. Ypatingai,
MUSU INTELIGENTIJA. pastaruoju laiku, rengiant ■

« , (vakarus, Joerisso moteris j

Tai buvo dešimts metų at- 
laikraščių Sandarai, prisika- gal. Prasidėjo aktyviškes- 
binusios prie So. Bostone nis mano veikimas L. S. D.

" . Bos- P. eilėse. Tarp partijos na- 
tone mūsų laikraščiai mėgi-'rių buvo nemaža nesutiki-

sitarnavo Sandarai, mūsų

OMAHA, NEB.
Kaip tik pradėjo imti jau-

nas Šuminskas su drauge Ci
ną Baranauskiūte. Šliūbą 
ėmė civilišką pas teisėją. A-l 
budu priklauso prie L. S. S.1 
64 kuopos ir yra seni nariai. 
Taipgi priklauso ir prie kitų 
pirmeiviškų draugysčių.

mo. M. M. Našlaitis.

L. S. S. XI RAJONO KUO
PŲ ATYDAI.

j Męs prašome visų “Lais
vės” skaitytojų pamislyti a- 
pic šiuos dalykus.

I “Laisvės” metinė prenu
merata $2.50. Gi “Kovos” 
metine prenumerata $2.00. b 
“Kova” eina sykį savaitėje, 
o “Laisve” du sykiu. Jeigu 
“Laisvė” būtų tokio pat 
brangumo, kaip ir “Kova”, 

^jtai už “Laisvę” reikėtų imti 
metinės prenumeratos net 
$4.00. Tuo tarpu, už “Lais
vę” męs imam tik $2.50.

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

“Keleivis” vieną kartą sa
vaitėje eidamas, kaštuoja 
$1.75. Jeigu “Laisvė” būtų 
tokio jau brangumo, kaip 
“Keleivis”, tai du sykiu sa
vaitėje eidama “Laisvė” tu
rėtų imti $3.50, tuo tarpu

Referendymu nutarta su-.“Laisvė” ima tik $2.50, vadi- 
___ ____ _ __ __ - rengti po visą Rajoną rnarš- naši, visu doleriu pigiau.

kūdikius lankėsi *Prepetici- vairiose dirbtuvėse pridėjo rūtą ir kalbėtoju užkviesti f “Amerikos ’ Lietuvis”,.
1 ” ’ 10 skait- drg. T. L. Dundulį.. Prakal- “Dirva”, “Lietuva” — tik. 

idniiią bos ivvks šokančiai: 'viena karta savaitėje eida~
2 d. rugsėjo,—Muskegon, mj lėšuoja $2.00, jeigu “Lai

svė” būtų tokio pat brangu-
2 d. rugsėjo, — Grand Ra- ino, tai dusyk savaitėje eida-

daug pasidarbavo. Tūlos'; , .
moteris, turėdamos mažus nus vYrus į karę, tuojaus į-

Reikia at- moterų darbininkių :
j liūs. Suprantama, pradėjus bos įvyks sekančiai: 

prižiūrėti, moterims dirbti, darbdaviai' !
, . . ______  ___ 7 P 7 ’

eita prie išvedimo, kad tarp Daug buvo ginčių dėl fede-!mokintis. niurna, o tūli dar ivestl- Pavyzdžiui, Morris ! . . .
ir “prakalba” pasako, pakol an(1 Co- dirbtuvėj prižiurę-'pids, Mich., 7:30 vai. vakare. ma jį turėtų lėšuot $4.00.

i n "I.r o rl ntnm n ' Q "V*! 1 01 .. . . (71 VQ rl T-? Q ~ 1

jas ir mokinosi, 
siminti, kad vyrai, kuriems 
reikia kūdikius p....v,™., ... . „ ,.r. .

no eiti prie vienybės. Pri- mų įvairiuose klausimuose, nelabai nori moteris leisti stengiasi ir naujas reformas Mich., 1 vai. po pietų.
I • . ..v i. 1 , , I TH V v • 1 -1 P 1 I _ . . ‘ ~ ‘ ~

,-------------1---------------- ------------ -----------------------J--------------- - -------1-Į ------- C7 -------- - <_> t ------

^Pildančio Komiteto ir laik-.racijos ir autonomijos. Tar-
Įraščių redakcijų turi būti pe inteligentų dauguma bu- jg namų išleidžia.

. Buvo išreik-’vo federalistai, tarpe darbi-- Tūlos moterįs jau priklau- 
Inte- so prie “Vargdienio” drau- 
seno- gystės. Draugystė joms pre-

Vadinasi ir vietos lietuvės 
up-to-date”, tesi didelis reikalingumas moterįs pradeda tankiau pa- 

bet, arčiau surišti darbininkų or- sirodyti ant visuomeniškos 
dirvos. Reikia tikėtis, kad

'tojai patėmijo, kad moteris’ 3 d. rugsėjo, — Grand Ra-fuo tarpu, ji lėšuoja tik 
ir merginos, dirbančios nuo pids, Mich., 1 vai. po pietų $2.50. 
svarų (nuo štukių), ilgą lai- arba ir vakare, 
ką išbūna ant vietos ir nei
na atlikti gamtiškų pareigų, Mich., 7:30 vai. vakare.
todėl kompanija išleido įsa-1 5 d. rugsėjo, — Detroit, pigiausių liet, laikraščių, 
kymą, kad visos darbiniu- Mich., 7:30 vai. vakare.

d. rugsėjo, — Detroit, 
išskiriant ofisų Mich., 7:30 vai. vakare. 

Malonėkite kuopos

| Pamislykit apie tai, drau-
4 d. rugsėjo, — Saginaw, gaj skaitytojai, ir jūs supra

sit, kad “Laisvė” yra vienas

kės, dirbančios įvairiuose 
skyriuose, 
darbininkių, nešiotų laike 
darbo vyriškas darbin es ke- rengti kalbėtojui prakalbas 
lines.

I Ar tai ne keisti apsireiš
kimai?

su-

del zisueme-
Į federaciją, tarp ko nes labo, nes čia lunatikių

J. A-tis.

interesus, panaudoja šel- kesnių ryšių.
šelpimo akciją savo visuo- tris redakcijos. Na, o 
meniškų pozicijų stiprini- “Naujienos?” Pildamos iš 
mui. Jeigu “Naujienos” vonios vandeni labai ukvat- 
sutiko su ta sveika min- niai norėjo išpilti ir patį kil
tim, kurią padiktavo ir dikj.

. sveika klesinė liogika irj 5) Apie kairiųjų konfe- 
patyrimas (bent jos veik renciją. “Naujienos” sako- 
nieko prieš tai nesakė), si linkėjusios konferencijai 
tai reikėjo padėt savo už- gerų pasekmių, 
gyrimo antspaudą”.

. j Kągi jūs prieš šituos žo- 
jfeius ir išvadus galėjote pa
sakyti. Absoliutiškai nieko. 
'Juk čia nebuvo sykį ant vi
sados atsisakoma nuo sutar
čių su kitomis sriovėmis, o 
tik buvo giliau pamatuota 
šelpimo liarbo pobūdis. Jei
gu sutikot su tuo viskuo, 
kamgi reikėjo tų begalinių 
pilstymų iš tuščio į nepilną? 
To tai jau męs niekados ne
suprasim.

Gaila, kad 
i jos neatsimena,kas buvo pir
miau. Kuomet “Laisvė” a- 
gitavo už platesnę konferen
ciją ir prašė draugų išsi
reikšti tame klausime, kuo
met, kaip sykis buvo progos, 
išanksto surengti gerą pa
sekmingą konferenciją, k t 
sakė tada “Naujienos?” Ty
lėjo, lygir boikotavo tą pa
kvietimą. Kaip atsimenam, 
tuomet “Laisvei” pritarė 
“Kova” su “Kel”, tik ne 

/'Naujienos”.»Ar daug reiš-

kaip ir nęra.
T. Ritinąs.

ELIZABETH, N. J.

Atsakymas neprielankiam 
atsiliepimu.

Neperseniai L. T. P. S. 4

DIDŽIAUSIAS DARBI
NINKŲ PIKNIKAS.

Lake Side Parke!
Rengia L. S. S. V Rajonas 

Labor Day, 3 d. rugsėjo 
,(September), 1917 m. šitas 
išvažiavimas bus pirmutinis 
kokį Schuilkill pavieto soci
alistai rengia. Manoma šios 
apielinkės visą darbininkų 
klesą pajudinti rūpintis sa
vais reikalais, kokie mums 
šiandien stovi prieš akis šia
me momente.

paskirtu laiku. Kaip Grand 
Rapids ir Detroit, skelbiu 
po dvejas prakalbas. 
Bet jeigu nesu rengsite, 
irgi nebus jokios kliūties. 
O jeigu dėlei kokių priežas
čių neįvyktų prakalbos, tai 
greitu laiku pranešti rajono

Muskegon, Mich.
L. S. S. XI Rajono Sekr.

i Kas daryti, kad prie to pi
gumo “Laisvė” visgi galėtų 
išsiversti, gyvuoti?

Kito kelio nėra, kaip tik 
jieškoti kuodaugiausia nau
jų skaitytojų, jieškoti kuo
daugiausia šėrininkų, rengti 
laikraščio naudai balių, kon
certų ir t. t., kaip tai daro 
svetim t Aurių laikraščiai.

“Laisvė” nedavė kam nors 
pelnų i*' neduos, bet kam 
“Laisve” brangi, kaipo soci
alistų laikraštis, tegul prisi
deda prie jos. Niekam dau
giau, tik Socializmui, bus ii 
to naudos.

sa, ilgainiui šios inteligenti- (^ll()l)a S ar?"
jos dalis pasidavė darbiniu-iv^ atsisaukė į Bayonnės 
kų reikalavimams ir kartu 4^°teris, kad męsoigamuo- 
su darbininkais tiesė savo ^en į.le^uv^ 
ranka, bet kita dalis, ir daug Pr°£resyvisko usivienyji- 

' mo kuopa ir to s;vo nutari
mo jokiu būdu iebeatsiim-1 , Darbininkų ^užduotis Ją 
sime, nežiūrint, a.” tas mūsų 
nutarimas kam )atinka ar 
ne. Matomai drg M. F.Tra- 
kimui iš Bayonnfc tas nepa
tiko, nes “Laisvių” No. 65 
dabar rašo, 
mum 
kalu f 
ir tJ

didesne visaip trukdė. Ir 
kągi męs matom? Męs ma
tome, kad tos inteligentijos, 
kuri seniau tautą statė aug- 
ščiau klesos, mūsų eilėse jau 
beveik nebėr. (Tiesa, jos 
dalis tuoj po revoliucijos vėl 
prisidėjo prie mūs, bet su 
reakcijos pakvipimu ore, in
teligentai vėl pradeda bėg
ti, Su reakcijos siautimu ji

anuTiiiiuiniiiiiiiiiiiiiiiiiiini

pim ėsdamas 
š kišimąsi įĮiesavo rei- 
, sirgimą s 
t.,, nes jam

etima liga 
tas mūsų

viska žinoti. Šiame išvažia
vime be draugiško pasikal
bėjimo, ramaus pasilinksmi
nimo, bus plačiai rišama 
svarbiausi dienos klausimai 
per žymius oratorius anglų 
ir lietuvių kalbose. D^lto 
nepraleiskite progos atsilan
kyti.

KODĖL 
nebūt linksmu, kuomet 

kaštuoja tiek mažai?
Galvos skaudėjimas ir nerviškumas, 

daugiausia paeina nuosilpny ak)Ų. 
Vienintelis išslgydymas, -- moksliškai pri

taikyti akiniai. Matykit akiu specia
listą jo APTIEKOJE 
DR. MEDOFF 

500 Grand St. „XTv. Brooklyn, N.Y.

War OFISO VALANDOS: 
nuo 9 ik! 12 ryte ir nuo 6 Iki 8 vak. 
NedSliomia nuo 11 iki 1 po piet. 
Kitomis valandomla galima matyt 

tik pasai sutarti.

I________________________________
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” KORESPONDENCIJOS

Gedemino dr-stės komi

Kietas

e su

nei

Maža* Vieversėlis Navickas

RED. ATSAKYMAI

St. Louise 1 d. rugsėjo ir tę 
sis iki 6 d. rugsėjo.

P. J. Markūnui, Newark, 
N. J

tokiu būdu pamokinti — r" 
skundė neva už garbės jžei 
dimą . Teisme pasirodė me

Kukui ir Ateiviui, Cleve- 
Apie L. S. S.

laiku be-; šiaušia, tai kad sutikime gy 
venaiti su vokiečių socialis

Tėvai, pamatę toki dar
bą, paprašė kūmus bedie- 

bažnyčion 
Žvakininkas ir

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

WATERBURY, CONN.
19 d. rugpjūčio buvo išva

Liet. l)entb tas 
Brooklyn, N. Y.

Tol. StHKK R€R8

Lithua- siems vietos lietuviams įgy- kaucija $500.00 
X. sibus 29 d. riigp,

| Pažymėtina, kad sykiu su 
policija prie areštavimo S'ta- 
shio dalyvavo ir p. J. Ra
manauskas, vyčių feldfebe
lis; sykiu su policija atvyko 
pas Stashį, ir vėl po suėmi
mui Stashio nuvyko policijos 
vežime Į policijos stotį ir a- 
pie ką tai labai draugiškai 
kalbėjosi su inspektoriais.

Buvo pakviesta kalbėti 
Mickevičiūtė. Pastaroji ė- 
mė aiškinti, kaip kapitalis
tai spaudžia ir išnaudoja 
darbininkus, o paskui paver
čia juos kanuolių pašaru. 
Jos prakalba tautininkams 
nepatiko. Gal būtų nepers- 
tatę ir kalbėti, bet apie jos 
pažiūras mažai kas žino, nes 
kelios savaitės atgal, ji dar 
prie vyčių prigulėjo.

durų neatidaro, bet gauna Įniap Council”, — tai ponai 11 3 numerj.

Mūsų tautiečiai Rocheste- 
rio angliškuose laikraščiuo
se sulošė dviejų veiksmų ko
mediją. Pirmiausia jie pa
talpino rezoliuciją, kurioje 
save pasivadino Lithuanian 
Council, nepaminėdami 
iš kokių draugysčių 
“councilas” susideda; 
kad perskaitęs galėjai 
vaizdinti sau, kad tai

g., ėmė. Bet dalykas turbūt 
po svarbiausias tas, kad norin- 

Naujo- Čių sau galvą laužyti, yra la
po 3 ir ki- bai mažai; laikraštyje kur

21 d. rugpjūčio buvo lai- 
Velio- 
Laike 
atsiti

ko ta pati nelaimė.
Pranešėjas

dotuvės J. Tamelio.
nis buvo katalikas.

'■ laidotuvių stebuklai
-'‘ko:. laidotuves surengė su 

bažnytinėmis ceremonijo- 
mįa bet kada atvežė į baž
nyčią, žiūri, durys užrakin
tos. Graborius nueina pas

tai: dainomis, dekliamocijo- 
mis, prakalbomis ir t. t. Pu
blikos susirinko gana daug. 
Pirmiausia vietos Aušros 
choras sudainavo keliatą 
dainelių, kurios išėjo gana 
gerai. P. Baltrėnas nurodi
nėjo apie Lv D. L. D. nau
dingumą ir jos mierius.Nors 
jaunas kalbėtojas, bet publi-

išreikštų sykiu pastebėdamas, kad jei
gu Semaška su Zilium dar 

Taingi i sykį pabandys taip dr-stę 
greitu laiku nutarta sureng- šmeižti, tai pasijus esą pa
ti mass-mitingą. Už kalbė- traukti atsakomybėn, 
toją norima gauti $ax Eas 
tmana—“The Masses” re

N2 CENTURY, W. VA.
Šioj apielinkėj randasi 3 

anglių kasyklos ir visose 
žmonės dirba pilną laiką. 
Vienok uždarbiai menki,nes 
tarpe darbininkų nėra vie
nybės, neorganizuoti, todėl 
kapitalistai ir išnaudoja.

Darbininkams moka nuo 
karų, 72 c. už karą, kuris tu
ri tris tonus įtalpos. Kurie 
dirba nuo dienų, tiems mo
ka po $3.10 už aštuonių va
landų darbo dieną.

Jeigu čia būtų unija, tuo
met visiškai kitaip ir darb
daviai kalbėtų su darbinin
kais.

Lietuvių randasi apie 30 
ščimynų, daugiausia apgy
venta italais. Kaip tik dar
bininkai gauna algą, tuojaus 
atvažiuoja kunigas ir renka 
pinigus. Kaip kunigui, tai 
pinigų nesigaili, o prie uni
jos prisidėti, tai skundžiasi, 
kad pinigų neturi.

Kasžin, ar męs ilgai būsi
me tokie tamsus ir duosi- 
mės išnaudoti?

M. šarmaitis.

Na ir ką, ar ne puikiai iš
ėjo ta tautiečių komedija? 

daktorių. Paskirta delega- čia tik pranešė svietui, kad 
tai, kurie aplankys unijas ir jie simpatizuoja Vokietijai 
visokias draugystes, kvies-; už pažadėjimą Lietuvai ne
darni prisidėti prie P. Coun- prigulmybės, bet, pamatę, 
cil. N. Garfield išrinktas kad prašoko pro 
delegatu i People’s Council dviejų dienų paskelbė, kad 
susivažiavimą, kuris įvyks,vokiečiai, — tai lietuvių ant

ros klesos priešas. Arčiau 
prie galutino bankroto.

atsakymą, kad bevieliniu te
legrafu davatkos pranešę 
jog velionis buvęs šliuptar- 
nis ir jis daba)’ negalįs baž
nyčios durų atidaryti.

Darbininkas.

Semaška ir Žilius. Tautie
čiai pamatė, kad su ta re
zoliucija gali išeiti riestai, 
patalpino laikraščiuose ant
rą deklaraciją, sulyg kurios 
lenkai, — tai didžiausi lie
tuvių priešai. Vokiečiai ir
gi mūsų priešai, tik jau bis- 

(kį mažesni už lenkus. Ru- 
(sai trečias iš eilės lietuvių 
.priešas. Toliaus jie prane
šė, kad kun. Kasakaičio bal- 
•sas nieko nereiškiąs nes 
, 95%?4š to Liet. Councilio esą 
parapijonai (nors ten buvo

BRIDGEPORT, CONN.
Nelaimingas atsitikimas.
Apie aštuntą valandą ry

te Juozas Bergela Bullard 
Co. dirbtuvėj šluostė maši- viršlaikį ir ti pasielgimą ap 
ną, kuri jį pagavo, įtraukė gina, stoti į viešas diskus! 
į vidų ir sutrynė. Iš maši

ir tie norintieji pasirodo 
perdirbti.

NEWARK, N. J.
? 19 d. rugpjūčio buvo išva
žiavimas Š. L. A. ir T. M.
D. kuopų. Iš New Jersey ir 
Newark apielinki į žmonių 
susirinko apie 303. Buvo 
garsinta, kad keturi chorai 
dainuos ir keturi kalbėtojai 
kalbės. Prasidėjus progra
mų!, pirmininkas Sakataus- 
kas iš Patersono paaiškino, 
kad nėra nei vieno choro. 
Jis tuojaus perstatė kalbėti 
Trečioką, neseniai iš Lietu
vos atvažiavusį. Jie nieko 
svarbaus nepasakė ir paaiš
kino, kad pora dienų atgal 
kalbėjęs su savo geru drau
gu ir tas jam sugadinęs visą 
temą, kuria manęs kalbėti. 
Antras kalbėjo “Tėvynės” 
redaktorius Račkauskas. Jis 
papeikė popiežių už nepa- 
garsinimą Lietuvos vardo 
savo išsiuntinėtoj notoj, 
kvietė rašytis į augščiau mi
nėtas kuopas ir t. t. Tre
čias kalba p. Šalčius apie 
Petrogrado lietuvių seimą ir 
dėl ko minėtas seimas turė
jo skilti. Pradėjo skaitliuoti 
partijas. Nors kartą, girdi, 
parodė pasauliui, kad Liet, 
demokratai ir socialdemo
kratai stoja kaip mūras 
’'ries tuos caro šnipus, t. y. 
prieš klerikalus. Girdi, tie 
Romos demagogai ir ant to
liaus nori mūsų tėvynę val
dyti ir piktšašius auginti 
ant mūsų tautiško kūno. Pa
skui tapopriimta rezoliucija, 
kad jau atėjo laikas apsiva
lyti nuo lietuviško kūno juo
duosius parkus. Paskiau 
tarkavo popiežiaus kailį,kad 
jis savo notoj nepaminėjo 
Lietuvos vardo.

Stebuklingu būdu p. šal
čiaus protas per tokį trum
pą laiką persivertė į kitą 
pusę. Pereitą žiemą, kalbė
damas Newarke, taip gėrė
josi ir didžiavosi Lietuvos 
diplomatais, kurie buvo nu
keliavę pas carą ir popiežių, 
o dabar jau šaukia, kad tuo 
du vyru, kurie neseniai bu- 
davojo Lietuvai platformą, 
žemė prarytų.

Ar negeriau išeitų, jei
gu mūsų broliai tautiečiai 
būtų pastovesni ir aiškintų 
darbininkams, kas juos iš
naudoja ir tamsina, tuomet, 
man rodosi, nereiktų kas 
mėnuo mainyti savo kailį.

Ketvirtas kalbėjo ex-gra- 
ijorius Liutkauskas. Šis ne- 

iorėjo kritikuoti savo sėb
rą -Šalčių, bet visgi buvo ne
užsiganėdinęs, kad Šalčius 
smarkiai išpėrė popiežiui 
kailį ir tik priminė, kad jam 
tokios kalbos nepatinką; jis 
bandė kabintis prie socialis-

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

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

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

Metropolitan Saving Bank Building,
No. 1 Third Ave:, Cor. 7-th St., NEW YORK CITY

BAYONNE, N. J.
Pastaruoju laiku vietos 

lietuviai užsiinteresavo L. S. tuojaus į policjos 
išreikalavo tuojns paleisti 

K.uciją uždė- 
$50.00. Bet, 

labai nepatiko ir katalikai ir daug raštų ir iš Bayonnės.21 d. rug., nuvy'.us Stashiui 
Gedimino dr-stė tuojaus lietuvių gyvenimo ir jų vei-il Bostonų, vėl btyo arestuo- 
prieš tai užprotestavo, pažy-Ūmo. Todėl patartina

ras kalbėjo T. Matas. Prie 
kuopos prisirašė 15 naujų 
narių, o kiti ketino vėliaus 
prisirašyti.

Geistina būtų, kad kuopa 
ir tankiau parengtų tokių 
pasilinksminimų.

čiulba - Ulba.

Rugp. 19 d. L. S. S. 7-ta 
kuopa turėjo savo išvažiavi
mą, kuris pilnai pavyko,kaip 
iš dvasiško, taip ir iš mate
riališko atžvilgio. Progra
mas buvo gana margas. “Ai
do” choras sudainavo kelia
tą dainų, kurios gana gerai 
išėjo. A. Duobos maža mer
gaitė puikiai padekliamavo 
eiles. K. J. Vaivada trum
pai kalbėjo apie karę. A. J. 
Orlauskas pasakė juokingas 
eiles. M. Dagis skaitė 
trumpą paskaitą “Jauni
mas”. Taipgi buvo įvairus 
žaislai ir lenktynės; greites- 
nieji gavo dovanas knygo
mis. Išvažiavimu visi buvo 
užganėdinti.

. -------- r-------------- nuėjęs pasi-
lagingas paduotas skundas,'sakė komisijai, kad esąs 
tai teisėjas nubaudė skundi- karės priešas, tai gavo api- 
kus po $10 užsimokėti baus-(bart ir angliškai apkoliot. 
mes, po $5.75 teismo iškaš- Ant klausimų atsakinėjo įs
čių ir jie turėjo dar užsimo- sireikšdamas, kad jis vistiek 
keti po $10 advokatui. To-'neisiąs tarnaut netik į ka- 

eęzaminacijos. būdu iškasčiij pasidarė(reivių eiles, bet ir į virtuvę, 
atisakydamas P° $25-75- • J Mat, tie ponai tų draugų vi-

laiškį, kuriame! Antru kartu dar bandė saip gąsdina, kad tik apsi- 
skųsti tą patį bedievį, bet imtų tarnaut. šiandien land, Ohio 
nieko nepešė. Bėda mūsų matėme laikraštyje, kad tas 3 kuopos pikniką trumpai 
fanatikams, kaip jie nekovo- draugas priimtas,kaipo liuo- 'minėjome; atkartoti vietos

tai apie 30 egz. pa
reina "Tėvynės” organo. Vi
so laikraščių pareina 77 eg.: 
socialistiškų — 44, katalikiš- 

3 ir 30 egz. “Tėvynės”.
Lietuvių randasi apie 30 

šeimynų ir apie du sykiu 
tiek pavienių.

Darbai anglių kasyklose 
eina gerai. Angliakasiai 
pradėjo smarkiai organizuo
tis į Ū. M. W. of A.

Kiekviena kompanija už
laiko daktarą ir nuo vedusių 
darbininkų išskaitoma po 
$1, o nuo nevedusių — po 50 
c., dėl daktaro. Dabar dak
taras sumanė pakelti algą ir 
pareikalavo, kad vedusieji 
mokėtų po $1.25, o nevedu
sieji — po 75 c. Darbinin
kai tam pasipriešino ir nu
barė daktarą prašalinti. Ka- 

• laukė kūdikį. Karšti kata-’dangi daktaras jau 15 metų 
(likai labai susirūpino, kur .tarnauja toj kompanijoj, tai 
ir kaip dabar tą kūdikį (kompanija atsisakė darbi- 
krikštys. Mat, kunigas bu- ninku reikalavimą išpildyti, 
vo pasakęs, kad tų, kurie ne-[Darbininkai apšaukė strei- 
,atlieka išpažinties, nekrikš- .ką, nepaisant į tai, kad šioj 
itis kūdikių. Fanatikai prie- valstijoj įstatymais uždrau- 

žvakių degiotoju, sta streikuoti. Streikas tę- 
tuojaus nubėgo pas kunigą sėsi 3 dienas ir kompanija 
ir ėmė maldauti, kad jis ne-[priversta buvo išpildyti dar- 
krikštytų to mažo bedievio, bininkų reikalavimą — pra

šalino daktarą.
Reikia pažymėti, kad pir- 

vius ir nuvežė bažnyčion ,miau daktaro alga siekė 
krikštyti. Žvakininkas ir .$3,500 ir jam dar to neužte- 
fanatikai kunigai pasakė,.ko, norėjo daugiau nuo• dar- 
ijeigu jis tą kūdikį pakrikš--bininkų pasipelnyti. .

visų
Rochester™ lietuvių darbas, nos išėmė gyvą, bet po trijų 
Rezoliucijoj, kad labiaus į-1 valandų mirė. .
gązdinus svetimtaučius, bu- riijo 25 metus amžiaus, buvo (šas diskusija^ ir gintų savo 
vo pažymėta, kiek kokioje karštas katalikas ir didžiau- 
šalyje lietuvių kariauja, ži- sias unijų priešas ir labai ty- 
noma, čia nereikia nei šaky- čiodavosi, jeigu pažangesnį 
ti, tautiečiai, kaip visada, darbininką patikdavo nelai- 
buvo gerai apsipažinę arit- mė. Kada du metu tam at- 
metikoje su padauginimo gal likosi užmuštas Jonas 
mokslu. Toliaus, ameriko- Marcinkevičius, jis labai iš 
nams pranešė, kad lietuviai to džiaugėsi ir pasakojo, kad 
su tokiomis didelėmis spėko- labai gerai, nes jis buvęs be- 
mis simpatizuoja vokie- dievis, už tai dievas jį ir nu- 
čiams už tai, kad jie buvo baudęs. Dabar ir patį pati- 
pažadėję Lietuvai neprigul- 
mybę. Kaip talkininkai 
tuom tarpu nieko nesaką 
apie Lietuvos laisvę. Po 
rezoliucija pasirašė K. Se
maška ir J. Žilius. Laikraš
tis padėjo antgalvj, kad Ro
chester™ lietuviai “Pro-Ger-IV rajono specialiu f 
mans”. Pirmas aktas tos .vos” numeriu. Aš turiu pa-.po kaucija 
komedijos vietos .lietuviams sakyti,kad tamenumery bus-įo Atkins -

LAW&ENCE, MASS.
16 d. rugpjūčio buvo ka- 

zirninkų manebrai. Mat, 
mūsų miestas nuo senų lai
kų pagarsėjęs kazirninkais. 
Ir štai minėtoj dienoj atvy
ko iš Chicagos du vaikinu, 
vienas su $200, o kitas su 
$300 ir susijieškojo vietos 
garsiuosius kazirninkus.Vie
tiniai svečius apskuto, veik 
visus $500 išlošė. Svečiai SO. MANCHESTER,CON N 
pajutę, kad jau blogai, nes 
pas juos ir dešimtinės ųie- 
pasiliko; pakvietė vietinius 
išsigerti. Nuėjus į saliūną, 
svečiai pareikalauja atgal 

Komitetas pinigų^ bet mūsiškiai gricž- 
_________ ) jų reikalavimą 

i. Prasidėjo kova;
tapo darban paleista sunkio
ji artilerija, bet kovoj atsi
žymėjo svečiai. Pakol mū
siškiai susirado policmaną 
ir norėjo svečius areštuoti, 
pastarieji spėjo pasislėpti. 
Suprantama, ir svečiams 
kliuvo.

Tai matote, kaip mūsų 
lietuviai džiaugiasi.

Graži Juoda.

geriau pasakius, taps bedie- 
viais, neis į bažnyčią.

Kunigas atsidūrė keblame 
padėjime, vienok sutiko kū- 
.dikį krikštyti. Ir kada kū
dikį pakrikštijo, žvakinin- 

(kas tuojaus rezignavo iš ka
talikų tarpo ir pavirto 
dieviu.

| Negana to, fanatikai
Įmanė tą bedievį, kurio ku-'vietinių lietuvių 
.nigas pakrikštijo kūdikį, ki- kaipo liuosnoriai, 
tokiu būdu pamokinti — ap- tų visi tyčiojasi.

Drg. Antanas
S. S

EASTON, PA.
19 d. rugsėjo buvo nepap

rastas susirinkimas L. S. S. 
42 kuopos. Apart kitų da
lykų, buvo pakeltas klausi- 

už'mas apie prisidėjimą prie 
“Laisvės” kooperacijos. Nu
tarta prisidėti, nuperkant 
du Šeru. Rodosi bus jau tre
čia kuopa, kuri prisidėjo 
prie “Laisvės” kooperacijos. 
Bravo, Eastono draugai!

Taipgi nutarta parengti 
prakalbas ant 11 d. rugsėjo 
ir pakviesti kalbėtoju Sta- 
lioraitį iš Philadelphijos.

1 Pasibaigus L. S. S. kuo
pos susirinkimui, buvo L. D. 
L. D. kuopos susirinkimas. 
Paaiškėjo, kad didžiuma pa
geidauja apdarytų knygų ir 
užsimoka po 25 centus vir
šaus.

Apsvarsčius kuopos reika
lus buvo kalba, ar socialistai 
neprasižengia prieš savo 
principus, dirbdami ilgiau, 
negu yra iškovota. Mat, L. 
S. S. 42 kuopos daugelis na
rių dirba viršlaikį ir šį klau
simą pakėlė patys socialis- 

lietuviai turėtų ant visados [tai, kurie viršlaikio nedir
ba. Dirbantieji prirodinėjo, 
kad juos ekonominės gyve
nimo aplinkybės verčia dirb
ti po 14.Į vai. į parą ir, gir
di, šiuo klaisimu privalo rū
pintis unijoj, o ne socialis
tai. Paskui kalbėjo kiti 
draugai, nujodinėdami virš
laikio priežastis ir kvietė 
tuos draugu?, kurie dirba

MONTEILO, MASS.
(Nuo mūsų krespondento).

Rugpjūčio $ d., naktį 
kaip viena vahnda, likos a- 
reštuotas drg. Frank Sta- 
shis, už atsisalymą eiti pas 
daktarą ant 
Drg. F. 
pridavė 
griežtai pasmekė kares ir 
atsisakė nuo stijimo j armi-

išsižadėti tos minties ir ne 
siduoti save mulkinti viso 
kiems politikieriams.

J. A-lis.

Talpiname anksčiau 
gautą. Atleiskite, kad ne
galėjome sunaudoti. #

J. B. Stulginskui, Rock
ford, Ill. — Apie tai jau bu
vo minėta laisvės” N68.

jas, kurios greitai įvyks.
Geistina bitų, kad virš

Bergela tu-paikio šalinimai stotų į vie

j 19 d. rugpjūčio nežinia kas 
surengė prakalbas. Kalbė
jo kun. Hambutas iš Hart
fordo. Jis labai apgailesta
vo, kad karūnuotos galvos 
neklauso popiežiaus balso. 
Jis visiems karaliams aiškiai 
pasakęs, kad dabar laikas 
taikytis ir jeigu karaliai da- 
jbar nesitaikysią, tai vėliaus 
kiti žmonės paimsią šalių 
valdymą į savo rankas. Kas 
per vieni bus tie žmonės, 
kunigas nepasakė.

| Iš kalbėtojo žodžių galima 
,buvo suprasti, kad popiežius 
karaliams liepė taikytis ne 
dėl žmonių labo, bet dėl jų kuopa 

i pačių, kad vėliaus kiti neuž
imtų jų vietų.

Žmonių susirinko viso 35 
i ypatos. Aukų sur 
$3.60. Reikia pažymėti, kad 
kunigas su savo parapijo- 
nais apsieina labai neman
dagiai, net prakalbą sako 
atsisėdęs.

Po prakalbų pirmininkas 
kvietė rašytis prie šelpimo 
fondo. Liepė ateiti į stisi- 
rinkimus, kurie kas mėnuo 
būną seredoj. Kokioj se- 
redoj, — nepasakė.

Manchesterietis.
OMAHA, NEBR.

Vietos slavų tautų gy
ventojai rengia ant 2 d. rug
sėjo demonstraciją. Tikslas 
demonstracijos — parodyti 
ištikimybę šiai šaliai ir rei
kalauti, kad Amerika užsto
tų už Europos mažasias tau
teles. Toj parodoj ima da- 
lyvumą ir lietuviai. Dau
giausia darbuojasi surengi
mu demonstracijos cechai, 
prie kurių yra prisidėję ser
bai, lenkai ir lietuviai.

Labai keistai išrodo, kad 
darbininkai ir tarpe jų lie
tuviai, tiki, jog kariaujan
čios šalys paliuosuos maža
sias tauteles. Man rodosi,

DYKAI. DYKAI! A^ ištraukiu dantis be tknusme ir veltui 
tiem, kurie duoda taisyt ir naujus kieti. Visas darbas visiškai be 
skausmo. Dr. Clias. Teschla-rg y ra perai žinomas kaipo sj< cialis- 
tas įvairiose atsilikimuose. Ateik ir duok itegzaminuot. Infr tn a- 
cijos dykai. Mano karūnos ir tiltukai 22 karato. Darbas pvaran- 
tuotas. Ofiso valandos: nuo’J) A. M. iki 9 P.M. Petnyi'iomis nuo 9 
A . M . iki f> P.M. -N'edeiiomrs nuo 9 A.M. iki 1 P.
DR. CI1AS JESCHBP.RO, D. D. S.
500 (iriind St. Kumpas Unit n Avė 
Kalba I.ietuvifka. Lenkiškai, Etusiškai-

(Nuo mūsų korespondento).

Rugpj. 18 d. buvo antras
People’s Council susirinki- tik Semaška su Zilium). Na, 
mas. Kadangi susirinkimas o Gedemino dr-stė, tai ką 
įgaliojo L. S. S. 7-tos kuo-[jau ir kalbėti 
pos delegatus (K. Armoną ’esą nepiliečiai; narių turin- tai atsisako 
ir J. P. Stančiką) informuo-įti tik 293, o prie to dar so- išpildyti 
ti lietuvių snaudą apie Peo-‘cialistiška ir priešinga orga- 
nle’s Council veikimą, tai aš .nizuotai valdžiai, o kas bai 
ir pasistengsiu, laiku 
gant, pranešti per “Laisve 
svarbesnius People’s Council tais 
darbus. Ant šio susirinki
mo nutarta parsitraukti Ii-.tetas ant to atsakė antru 
teraturos. kuri 
People’s Council idėjas 
nlatint ia uždvka

HUDSON, MASS.
Tarpe lietuvių ir kitatau- 

be-'čių sujudimas, ypač neri- 
[mauja tie, kuriuos šaukia 

su-kariumenėn. čia keliatas 
pasidavė 

dabar iš

totį ir <ia su bedieviais, bet pasta- įnoris, nežiūrint ant tų pra-'gaila 
rųjų negali įveikti ir gana, šymų ir išpildymų aplikaci 

Laikraščių pareina į čia jų, kurias pati komisija nri 
sekančiai: “Laisvės” ■ 
“Naujienų ir “Kardo 
10, “Keleivio

tas ir išnaujo regėjo uždėti sios Gadynės
’ •• *-***-, teismas at-.tų po vieną,apart “Tėvynės” kas daugiaus pažymėta at

kurie nedirba angliakasyk 
lose.

Mindeno Slapukas.

MINDEN, W. VA. 
žvakių degiotojai virsta 

bedieviais.
Čia tūlas “bedievis” susi

JESCHBP.RO
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SERGANTIEJI!Antra

r
Vertė Barabošius _ hiliJ

pavie-

žmona

,DR.L*Nb£ S'<

iams, 
.lley.

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

RAMIOJ VALANDOJ.

E

> Vi « •*.• W

augti plaukai. Mes jumss iriaiųsiM 
už $1.00. baksuką Calvacua Nr, 1!

vietinė valdžia pajieŠb tinkamų 
(marių) ir ant sausumu. Progą tą 
gali būti per mus vietoj valdžioj 
perstatyti. A

Mokslo Nereikia Jieškot
Beito, kad mes nurodome kaip iengvai išmokti anglų kalbą, altmetita 
jtarurių kalbos gramatiką savo namuose 1 luošam e laike. Vii išmokr^

Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk atempą. Adreaa # 

iLtetmiwKensDoidend3MMokYldi,1M7 LBobey LCitm

Ramioj valandoj
i --------------------

Šitas naujas skyrius 
laikas nuo laiko bus ve
damas “Laisvėje”.

Jame skaitytojai ras 
smagių, ne politiškų ra
štelių, ant kurių galės 
pasilsėti protas ir jaus
mai.

Ne vien rimtumais, ne 
vien politika žmogus 
gali būti gyvas. Reikia 
ir ramaus pailsio, reikia 
atvangos.

Ramioj valandoj ban
dykite jieškot smagumo 
momentų, skaitydami šį 
skyrių.

ČIGONAI IR KARe.
Kur dingo čigonai nuo ka

rės pradžios?
Tasai klausimas sistema- 

čiai užduodamas Francijoj, 
bet čigonų kaip nėra, taip 
nėra.
. Juk, rodosi, visi rubežiai

Šv. Marijos kaimely, kaip 
seka senos čigonų pasakos, 
gyveno kadaise tarnaitė, pa
ėjimu iš žydų šalies. Tai 
buvo dar Kristaus laikais. 
Ta žydė tarnaitė vadinosi 
Sara ir buvo visų čigonų pa- 
tronka. Šv. Marijos kaime
ly yra maža čigonų bažny
tėlė, pastatyta garbei Sa
ros.

Šventos Marijos kaimelis 
ties krantu Viduržemio jū
ros (pietų Francijoj) yra 
nelyginant Žemaičių Kalva- 

■rija ar Vilniaus Aušros Var
dai dėl daugelio lietuvių.

Gražu, būdavo pamatyt, 
tie čigonų seimai, kurie at- 

isibūdavo kas penki metai. 
Vienos tautos čigonai 
davo puikius žirgus ir 
kias būdas, kiti buvo 
tuoliai. Turtingiausi
nai gyvena Italijoj, Ispani
joj ir Graikijoj. Jie vadi
nasi “gitanos”. .

Laike šito čigonų seimo, 
kada jie rinkdavo sau ka
rai iii. suvažiuodavo ir šiai]) 
jau žmonių, no čigonų, dau
giausia Francijos kaimiečių.

Bet nuo karės pradžios 
šventos Marijos kaimelis ap
leistas. Jokis čigonas čio- 
nais neapsilanko.

reiti per rubežių.
Bet čigonai gali.
Čigonams būtų tinkamiau

sia vieta koncentracijos 
punktuose, kur laiko belais
vius, bet ir tenais jų nėra.

Prieš karę Francijoj buvo 
26,000 čigonų (francūzai 
juos vadina romaničels).

Trumpai prieš pat karę 
čigonų kuopa, susidedanti iš 
35 žmonių, norėjo pereit iš 
Franci jos j Šveicariją, švei
carų pasienio sargyba nuvi
jo juos atgal. Tuomet čigo
nai sumanė įsiskverbt į Vo
kietiją, Jie pąrodę tam tik
ras popieras, kad jie priguli 
Vokietijai. Tačiaus ir vo
kiečių pasienio sargyba jų 
neįsileido. Čigonai mėgino 
antru sykiu prasimušti į Vo
kietiją ties Petit Croix, per 
Alzaso rubežių. Bet vokie
čių žandarai atstatė šaudyk
les ir neįsileido. Francūzai 
paėmė juos atgal ir apgy
vendino tie» Belfortu. Čio- 
nais mėginta čigonus sukon
troliuoti. Pasirodo, kad jie 
turi daugybę dokumentų ir

Religija, mano draugai, 
tai proto liga.

LIGŲ PRIEŠAS —
MŪSŲ DRAUGAS

pui- 
pras- 
čigo-

mus, kol jis sveikas. Papras
ta liga padaro žmogų nelai-j 
mingu. Tankiausiai žmogų 
kankina vidurių arba skil
vio ligos — nemalimas, dis
pepsija, diegliai ir skaus
mai, išpūtimas, diegliai šo
nuose, krūtinėje ir nugaroje, 
užstosimas 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- į 
riaus Vinco J. Daunoros 
TREJOS DEVYNERIOS 
arba TREJANKA. Tai ne- 
įyeikimas ligų priešas, o|, 
kartu mūstj draugas. Rei-1 
kalaukite to draugo pas a- - 
gontus arba tiesiog prisiųs- 
dami 50 centu pačtos ženk- 
lėliais. Vincas J. Daunora,) 
Provizorius, 229 Bedford.

PAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje įht pusę šimtmečio- 35c. 
už bonkutę visose aptieko.se, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš
F. AI). KICHTHli & CO.

74—80 Washington Street, New York.

io.ro
Sutaisytas js fomwios- 

recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

apsireiškia csųs stebėtinai pasekminei 
nuo gėlimo pilto ir iarnu, ger
klės skaudėjimo, dusulio, galios 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 
Šalčio goleoje, ec.t., ect., Šutai- 
Somas išilirbOju labai pagarsėjusio

Telephone 2639 South.
Dvi puikios užeigos:

LIETUVIŲ KOTELIS
Kuriems yra reika’as apsistoti, čic 

nai galima gaut nakvynę arba ir i' 
gesniam laikui gyvent.

Taip-pat puiki svetainė (Palac- 
koncertams, teatrams, b« 

susirinkimams ir B^llinj

J. BULOT, Savininkas 
708—3rd Ave., So. Brooklyn, 

Tarpe 22 ir 23 Sts 
užeiga: 
CARE SU SVETAINE 

R ESTĄURANTU
J. Bulot, Savininkas, 

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

Tel. 3967 Sout

DIDŽIAUSIA ŠEIMYNA 
VISAME PASAULYJE.
Canaane, Maino valstijoj 

(Amerikoj) gyvena senis 
Dickey su savo pačiule. Jų 
šeimynos gūšta labai didelė, 
nes susideda iš 23 vaikų.

šiuo tarpu, kiek žinoma, 
tai pati didžiausia šeimyna 
visame pasaulyje.

Seniai Dickey jau kaip ap
sivedę 36 metai.

Nei dvynukų, nei trynukų 
nebuvo. Visi gimė 
niais, ** »• -

Farmorys Dickey dabar 
turi 58 metus, o jo 
50. Kuomet juodu apsivedė, 
tai vyras turėjo 22 metus 
amžiaus, o žmona buvo tik 
14 metu. ■_•_

Pradėję farmeriauti turė
jo tik $160 turto ir viena 
karve su vienu arkliu. Da
bar gi jųjų turtas siekia: 23 
vaikai, 15 anūkų, 3 karves, 
3 arkliai, 42 vištos, 40 žąsų 
ir farma, turinti 160 akrų.

Jie turi dokumentų, kad jie 
yra Vokietijos pavaldiniai, 
turi dokumentų, kad jie Au
strijos pavaldiniai, o jeigu 
reikia, tai jie gali prirodyti, l 
kad jie Francijos pavaldi
niai.

Ko tik reikia, tai jie ir tu
ri.

Vėliaus ta čigonų banda 
vieną gražią naktį ėmė ir 
prasimušė į Vokietiją. Net 
gudrus vokiečių žandarai 
pražiopsojo. Nuvykę Vokie
tijon, jie, veikiausia, movė Į 
Austriją ar Rumuniją.

aKrei kilus, dingo visi 
Francijos čigonai. Kur jie 
dabar, niekas tikrai nežino, 
bet tikrai galima spėti, kad 
jie gal Vokietijoj, gal Rusi
joj, gal Rumunijoj, ar Veng
rijoj-

Kadangi nieks negali nu
statyti aiškiai, prie kurios 
tautos jie priguli, tai, vei
kiausia jie nekariauja.

Francijos pamary, ties Vi
duržemio jūra, yra kaimelis 
šventosios Marijos (Saintes 
Maries). Tenais kas penki 
metai susirenka čigonų sei
mas. Pribūna čigonų iš A- 
merikos, iš Arabijos, iš Ispa
nijos, Rusijos, Balkanų,Ven
grijos ir kitų nepasviečių..

Čigonų supratimu šventos 
Marijos kaimelis yra šven
tas. Tenais išrenkama viso 
svieto žydų karalius,

MARGOS 
MINTIS

AR TURI TĄ NAUJA 
KNYGĄ APIE LYTIŠK 
GYVENIMĄ?

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

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

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

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

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

S paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti.

KAINA TIK 50c.
AR MYLI DAINAS?

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

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

kurioje telpa daugybė įvairiausių dai
nų. Tarpkitų yra nemažai senoviškų, 
kurias miisų 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 sekančios ko
kybės: grynas, gydantis, anti- 
scptiskas ir neerzinantis.

<^4
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Severa’s 
dedicated 
Skin Soap
(Severo? Gydantis, Odini? 
Muilas) atsako visiems ši
tiems reikalavimams. Jį myli 
vaikai, motinos vadina jį 
draugu. Jis yra kasdien var
tojamas skaitlingose šeimynose 
se. Kaina 25 centai.

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

Kaina 25 centai

SEVERA’S 
FOOT POWDER 

(Severos Proškos 
Kojoms) žinomos ir 
patartinos kaipo an- 
tiseptlškos proškos, 
sutelkiančios paleng
vinimą nuo kojų 
prakaitavimo, api- 
brinkimo, skausmo, 
niežėjimo ir šutlmo 
kojų.Kaina 25 centai

Apart augiėuiu tninft- 
preparatų, dar at

kreipiame atydą j kitas 
gydomąsias toaletines 
rcikmtnas, išdirbinėje- 
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 negalite.

*

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA

AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

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

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

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

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus siųskite 

šiuo adresu:
F. STROPŪS,

6 Loring St.,
So. Boston, Mass

»•.

Parašė J. Berlin.

140 EAST 22 ST,N.s

SRIW*

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

NAUJA KNYGA mylėtojams mu
ziką ir dainas lietuviškoj kalboj su- j 
rinktos visokios notos (gaidosl iš ku- s 
rio8 gali išmokti notai be mokytojo,

Reikalinga kiekvienam darbininkui 
perskaityti

DARBO ŽMONIŲ ISTORIJA

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. Miestu ir amatninku atsiradimas.
VII. Manif aktu ros ir fabrikų atsiradimas.
VIII. Baudžiauninkų vėlesnis likimas.
IX. Baudžiavos panaikinimas.

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

Telephone 119 Great Neck. ‘

TAM. PL AKSTIS!
GERIAUSIA UŽEIGA

Užlaikau geriausį alų ir įvairių li
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,

Nejaugi Bostono socialis
tai pilnai sutiko su “Kelei
vyje” tilpusią rezoliucija 
prieš varymą nepiliečių į ka- 
riumenę?

Juk pabaigoj tos rezoliu
cijos yra punktas, kur aiš
kiai pripažįstama apsigyni
mo karė (girdi, jeigu už
puls, tai ginsimės iš paskuti- 
nųjų). x

Well... prasti iš jūs drau
gai Kapsuko šalininkai, kad 

j nesuprantat net abėcėlės jo 
mokslo.

Teisybe
apie

plaukus
Moksliškas, Pasekmingas gydymas 

visai dykai.
Ar kenti slinkimą plaukų ? Ar tavo ' syku bu augščiau minėta iluoBtrueb 

plaukai žilsta? Ar tavo plaukai ailp- knygute. Iškirpk šitą kupoją ir siųsi 
ni ir lūžta? Ar kenti nuo plaiskanų, J 
niežėjimo odos ? Ar tu plinki ar pli
kas ? Jeigu tu kenti nuo kokios nors 
iš augščiau minėtos l plaukų ligos, 
tuojau neatsldėlojant, jieškok pagel- 
bos. Reikalauk musų iliustruotos 
knygutės “Teisybė apie Plaukus” — 
Parašė žinomas Europos specialistas.

Mes norime tave pertikrinti savo 
llkaščials. Calvacura Plaukų Gyduo
lė sulaiko plaukų slinkimą, sunaiki-' minėtą knygutę (Iškirpę idik 
aa plaiskanas. alsžėlima <r pradeda kuponą).

šiandien pas Union Labar.tory, Be? 
545, Union, N. Y.

KUPONAS.
Union Labaratory,

Box 545, Union, N. Y
čionai rasite 10 c, kuri* padėe 

dengt išlaidas aiuntinėjim. knygučių 
kurią už 10 c. ir man prisėskite. Tai) 
gi prisiunčiu 11.00 už kirj meldšh 
prlsiųet Calvacura Nr. 1 ir Bugščiai

New York N. Y.
(su firmoms panašiais vardais neturi jokios sąjungos.)

* t

Piktumas tūlų draugui ne
svietiškas.

Štai, “Naujienų” kores- 
Įpondentas iš Rockfordo ra
šo apie tūlą savo oponentą 
Mainstryčio barberį, kad tas 
“iš pykčio paraudo, kaip vė
žys”.

Ar tuo būdu, abelnai im
ant, galirąa prieit prie su
tarties?

Pikti redaktoriai, bet tūli 
korespondentai dar piktesni.

EDISON PATENT CO., he.
Kuri atlieka užjovinimus visokių išradimų dėl užpatentaviio, pažino- 
ja visus Lietuviškus išradėjus, kad 
KARIŠKŲ IŠRADIMŲ ant jūrių 
turi kiekvienas. Kariški išradimai 
dėl peržiūrėjimo ir NUPIRKIMO

EDISON PATENT CO. Inc,
256 Broadway,.

PJtino
Ypatiškas 
Pranešimas
Vilties.

Aš noriu susipažinti su kiekvienu scr- 
gaučiu. lietuviškai kalbančiu vyru ir mo
tete pasaulye. Aš noriu, kad jie mane 
žinoti), kaipo teisintu) drain:;) Ir geredar 
kad žinoti) kas aš esu — kuomi aš esu—ka aš 
esu padarus praeityje ir ka.i žinoti) apie pra
kilni) dariu), kmj aš dabar veikiu. Iš mano 
paveikslo jus galite matyli, kad aš užsiėmiau 
medicinos praktikavimu per uauge’.Į, c.augelj 
meti). Mano plaukai dabar,yra pabalę dėlei 
mano ilgų meti) mokslo, tirinęjimt] ir patiri- 
tno. Aš atidžiai studijivau ir tirinėjau tas se
nas, chroniškas, giliai įsisėdusias ligas, taip 
sunkiai gydomas ir apie kurias kiti daktarai 
taip mažai žino. AS noriu, kad kiekvienas 
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris 
savo negales man atneštų. Aš jiems teisin
gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu 
ir geradariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai 
Duodamą Knygą ir skaitykite mano pra
nešima vilties.

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IS 
PRIEŽASTIES LIGOS?

Diena po dienai, metas po metui 
užsimu gydymu sergančių žmonių. 
Persistatyktte saa, kiek aš išlydžiau, 
kiek palinksminau gyvenimą. Jeigu 
jumis gyvenimas jkirėjo 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

su didžiausiomis pa
tai:

pilvo, širdies, plai

ner vų ir ligų

per kurią 
Ne kiekvienas 

dėl

čių jaknų ir tt.
Dėl gydymo 

turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatą ir X-spinduliai. 
matyt kiaurai kūne, 
daktaras turi tokius aparatus, 
to, kad labai brangs. Chemiškas iš
tyrinėjimas šlapume. Neatidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite paa 
gerai žinomą:

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

vai. vakare, šventadieniais nuo 1® 
v. ryto iki 4 vai. po pietų.
140 E. 22nd St., Lexington ir

3rd Ave., New York City.

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ?

GARSAS GERIAUSIA KEPTUVE
Kepa geriausią duoną ii 
Cysty r u g i n i y miltŲ. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
jonas ir kitokiems poki- 
liams *•*♦*<•

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

PILVO LIGOS
•

Dyspepsija ir Nevirinimas, Jaknų Negalės, Tulžingu
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (hemoroidai), 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Tamistos 
namuose už labai maža užmokesti. * 4

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

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

Y
Parsisiųsdinkite kopiją tos knygos šiandien. Joje pasa

kyti aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. Ji yra 
sandeliu žinijos ir užtūri tokias informacijas ir patarimus, 
kokius kiekvienas vytas bei motelis turėtų žinoti ir sekti— 
ypač svarbi tiems, kurie ketina apsisėsti. Jeigu norite 
žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jūsų senų laikų sval- 
kata, stiprybė ir gyvingumas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti 
šitą dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias 
negales. Nesiųskite mums pinigų—siųskite tiktai sas’O 
vardu ir adresą aiškiai parašyt:) ant dykai duodamos knygos* 
kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtus 

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

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
Parašyk savo pilną vardą ir adresą, iškirpk ir siųsk mums šiandien. 

Neužmiršk užlipinti stempą, kad laiškas pas mus ateitų greitai.

Dr. J. Russell Price Co.,L.noo-e so. cunton st., Chicago, m.,
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaua pasiųsti visai dykai, apmokėta 

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

aptieko.se


Tel. 2372 Greenpoint.

ornisiai
Turtų Sekr.

lido
Park

Park

Park

NAUJOJI

xt*

gaus

JOKŪBAS KANCIERHI

1360pas

Easton,' Pa

183 Roebling St.. Brooklyn, N.Y.

Amerikos laisves
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10thSo. 49th

So. 50th

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

New
Maa-

li.oe į.oa 
i.ot 

. 50*.

GADYNE”
Philadelphia

Didžioji Rusijos Revoliucija atidarė 
kelią Amer. laikraščiams j Rusiją.

Rusijoj panaikinta cenzūra ir valia 
skaityti socialistiškus raštus.

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

Moline, III. 
laiko pir- 

mėnesio 
St. ir 6th

1. Ginti savo konstituci
nes žodžio laisvės, spaudos 
laisvės, ramių susirinkimų 
laisvės teises ir teises duoti 
peticijas valdžiai.

2. Įsteigti demokratinę už
sienių politikos kontrolę ir 
visuotiną žmonių balsavimą 
(rėferendumą) visais karės 
ir taikos klausimais.

3. Veikti už panaikinimą 
i^nscripcijos įstatymo.

gi tokioms draugijoms 
(“Naujienos”).

Iš LAIKRAŠČIŲ.
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

šaukti, būk kalbamoji drau

CAFE. Pa
ke! ei vingu* 

priimam k»- 
■ogražiau- 
sia ir viaa- 
doa teisin
ga rodą.

Easton, Pa. 
kas pirmą

1. MARTINAITĮ
157 GRAND ST.

BROOKLYN, N.Y

prieš socialistų 
Vienok “Kova” to 
joje buvo vietos 
prieš L. D. L. D. 
kų Literatūros

laikraščių, kurie mėgia tuos 
ginčius, tai geriausia būtų 
jiems adresuoti panašias re
zoliucijas.

Socialistic Partija 
už Liaudies Tarybą

TEISINGIAUSIA UlEiUx 
lit WYTHE AVE kamp. N*, lai » 

BROOKLYN, N Y,
Talaph*n* Gr**np*mt MII

RED. ATSAKYMAI.
Drg. J. Pakarkliui ir ki

tiems (Norwood.). Rezoliu
cija prieš tarybą yra taip 
nesuprantamai parašyta,kad 
didžiuma darbininkų, “Lais
vės” skaitytojų, jos nesu
pras. Taisyti męs nenorėtu- 

ime, nes tuo būdu, kad ir ne-

1516 
Iždininkas S. Buzinskis,

721 Lincoln Avė,

Taikos sąlygos.
1. Reikalauti, kad mūsų 

valdžia tuojau ir konkre
čiais žodžiais paskelbtų savo 
karės tikslus ir kad pavarto
tų kiekvieną progą tiems 
tikslams atsiekti derybomis, 
nepaisant visai kitų valdžių 
užgaidų.

žmonių ir teisiu.
Visos Socialistų Partijos 

vietų organizacijos ir visi

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

Pirmininkas F. Raškevičia,
1012 So. Main St.

Vice-Pirmininkas A. Šimonis,
517 Michigan Ave.

Protokolų Raštininkas O. Užbaliutė,
622 II ui in St.

Finansų Raštininkas P. G. Aleksynas,
14th Avė

B. Be kontribucijų.
C. Laisvė kiekvienai tau

tai suvarankiai plėtoties.
3.Stengties už tarptautinę 

organiazciją pasaulio tai
kai išlaikyti.

Jūsų broliai ir seserįs ištroškę tiesos 
žodžių.

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

iiiiii.iiiiu.uiii.iiiinuniiuminiiiiiuuuiu.iiiiuumuiuuuuuuiuiuium.uu.uuiiniii

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

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

L SHikPIRO, Lietuviškas Aptiekorius 
410 So. 2nd Street, kampas UUnion Avė.

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

229 Bedford Ave.
\ - PAS. NORTH 4r-2_s GATVĖS i

Brook ivVin.New York

kiausia būtų įvykinta visuo
tina ir demokratinė taika 
tais principais, kuriuos 
kelbė Rusijos žmonės:

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
Vaidybos adresai, Racine, VVis.

PiniiuimKub J. V\at>naici&,
1021 Salle tou, Kacine, Wia. 

Vice Pirmininkas M. Kaupas,
1242 stale breei 

Raštininkas A. Vegela,
237 Lafayette Ave.

S. Geiumbauskas,
940 Jackson St.

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

Iždo Globėjai A. Pukteris,
444 Park View 

M. Kavaliauskas.
L. B. I). laiko savo susirinkimus 

kas trecią nedėldienį kiekvieno mėne
sio Winter Hall, 412—6-th St., Raci
ne, W is.

“NAUJOJI
229 N. 6th Street

10th St.. North Chicago, III 
Glob. M. Rekis,
Sheridan Road, N. Chicago, Til 
Glob. R. Ruleviče,
So. Jackson St., Waukegan, III 

Novickis,

7th Ave., Moline II 
Vapsevich 
Moline, II

*-[ 3. Sumažinti pragyveni 
O jei da pa-'mo brangumą.

LIETUVIŲ PAŠELPINES DR-STES 
“LAISVES” EASTON.PA.

Prezidentas St. Meison,
634 Ferry St., Easton, Pa. 

Vice-Prezidentas S. Masiulevičienė,
320 So. 11 th St., Easton,Pa 

Protokolų Raštininkas ir organo pri
žiūrėtojas A lok. Vituris,

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

676 Church St., Easton, Pa. 
Kasierius F. Vituris,

330 Taylor All., Phillipsburgh,N.J. 
Kasos globėjai:

A. Biga, 1021 Elm St., Easton, Pa.
A. Meškauskas, 1222 Pine St., 

Maršalka J. Garnis, 
i 634 Ferry St.,
Maršalka P. Urbienė, 

676 Church St., 
Susirinkimai atsibuna

Pėtnyčią kiekvieno mėnesio, 8 vai va- 
<are, Anglų Socialistų svetainėj, 439 
Northampton St., Easton, Pa.

VISUOMET PIRKIT

ČEVERYKUS
Naujausios mados 

PAS

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

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

Margaret St, Philadelphia, Pa.

Tel. 2320 Greenpoint

J. GARŠVA

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILL,

Pirmininkas K. Jankauskas,
P.O. Box 749, Melrose Park,111. 

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

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

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

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

O. Box 1109, Melrose
Globėjai: W. Janėnas, 

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

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

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

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

Pirmininkas K. Matuliauskas, o 
637 W. Lombard St

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

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

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

614 So. Paca St.

LIETUVIŠKA APTIEKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

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

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

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVB.

BROOKLYN, N. Y. ,

Pristatom į namus ir 
mas apielinkes, Jersey
York, Central Broklyn, 
peth, ir tt.

MACYS & MARCIN
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

Tarpe Driggs ir Bedford avė’*.
Brooklyn, N. Y.

“NAUJOJI
biausiu
klausinius 
teorijas.

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

Norintieji vieną .numerį gauti pasižiūrėjimui, pri 
siuskite 15c.

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

iškina socializmo mokslo

APLA. DR-JOS CENTRO VALDY
BOS IK K U OP V SEKRETORIŲ 

ADRESAI:
M. Maskellunaa, 
Pittsburgh, Pa. 
J. A. Kuka* 
Pittsburgh, Pa.
B. Miškevičia.

Pittsburgh, P*.
Varašis, 

Pittsburgh, Pa.

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ 
MAHANOY CITY, PA.

Pirminikas P. Ysoda,
534 E. Mahanoy Avė.

Pirmininko Pagelb. J. Kovas,
1227 E. Pine St.

Prot. Raštininkas A. Ramauckas,
1025 East Pine St

Finansų Rašt. P. Petčiulis,
1227 E. Pine St.

Iždo trustisai: A. Račkauskais, 32 
—10th St., J. Baukus, 1121 E. Maha
noy Avė., J. Mickunas, 819 E.Pine St. 
Maršalka L. Andriuškevičius,

802 E. Market St.
Susirinkimai atsibūna paskutinį pa- 

nedčlį kiekvieno mėnesio 7 vai. vaka
re, Juozo Margelio svetainėje, 60 N. 
Main St., Mahanoy City, Pa.

DRAUGIJOS, KURIOS 
TURI “LAISVĘ” 

ORGANU.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS 
TĖ, MOLINE, ILL.

Valdybos adresai:
Prezidentas F. Akatckis,

12th Avė., E. Moline, III 
Vice-prez. M. Dackus,

354—8th St., Moline, III 
Prot. sekretorius S. Rusteika,

1220 i
Finansų sekretorius W

436—4th Avė.
Iždininkas K. Juška,

325—4th Avė., Moline 
Maršalka F. Barauskas

1220Ą—7th Avė
T. M. Dr-stė susirinkimus 

mą nedėldienį kiekvieno 
Turner Hall svetainėj, 14th 
Avė., Moline III.

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

Pirmininkė V. Ivanauskiutė.
1452 East 33rd St.

Vic* Pirmininkas J. Katkauskas, 
5823 Superior Avenue 

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

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

Kasierius M. Lavinskas,
8120 Cory St. 

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

V. Kvedaravičius
1543 Oregon Ave.

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

Knygius Pranas Tumosas,
3570 E. 72nd St.

Kasos globėjai:
St. Vazonas, 1529
P. Kutra, P. O. Box 80 

Maršalka P. Vaitkus,
415 Wall St.

Organo prižiūrėtojas J. Rumia, 
1017 So. 3rd St.

Susirinkimai Atsibūna pirmą ne- 
dėldien| kiekvipho mėnesio, 1010 So. 
Main Street, 21 vai. po pietų.

So. 48th Ct.
Susirinkimai atsibūna kas paskuti

ni nedėldienį Kiekvieno mėnesio, 3. 
Neffo svetainėje, 1500 So, 49 th Ave., 
Cicero, ILL. ___

Ekonominiai siekiniai.
1. Apdrausti prideramas norint, galima kartais, iš 

a' ■', ■ VžV; m V. 4? .’-v X'

■

Draugai, subruskite, sto
kite darban! Dabar atėjo 
laikas veikti!

Draugiškais sveikinimais, 
Victor L. Berger. 
Morris Hillquit. 
Anna A. Malev. 
John M. Work.

Nacionalis Pild. Komitetas.
Adolph Germer, 

Pildomasai Sekretorius.

darbininkams gyvenimo są- kreipti autorių mintis 
lygas. . . -

GRABORIUS (Undataker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

ibalsamuoju ir laidoja numirusias 
ant visokių kapinių.

Parsamdau Automobilius ir Karie
tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip 

I pasivažinėjimams.
Ofisai:

’ 144 N. 5th S‘, 264 FRONT SI
i Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N Y 
L ~ Telephone 7867 Main.

silavinimą ir 
kapitalizmo tvarka, 

skaitykite ir platinkite

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

GADYNĖ” yra storas, didelio forma- 
puslapių žurnalas, spausdinamas ant 
popietes ir dailiai techniškai apdirbtas.

Centro pirminink. J. 
2U2b Colwell st., 

Pirmininko pxgelb. 
1421 Fayette et. 

Centro sekretorius J 
218b Sar»n Str. M 8, 
'.entro Iždininkas K. 

12 and Carson st. 
Turtų Kontrolės Komisija: 
M U rinkis, 2126 Forbes st. 

Pittsburgh, 
J I Alexis P O Box 344 Diamond 

Pittsburgh,
F, Pikšri»_ 1331 Penn Ave.

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

P O Box 63, McKees Rocks,
3 kp. Svipas, No. U, Welder St. 

Glendale Carnegie, Pa.
4 kp. F. Vikšrius, 1331 reline Ave. 

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

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

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

Pittsburgh, Pa.
9 kp. A. Budžinauskas,

P O. Box 812, Creighton, Pa.
10 kp. John Shopis, 713 McKean av*t

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

Courtney, Pa.
12 kp J Kindaris, Ambridge, Pa.
IS kpL V Petravičia, P O Box 21. 

Millsboro, Pa.

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

Pirmininkas P. Kardokas,
122 Court St.

Pirmininko pagelbininkas S. Morkis,
255 Bond St,

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

Turtų raštininkas J. Kentrus, 
111 Pine St.

Iždininkas J. Juozapaitis,
234 Clark PI.

Iždo globėjai: V. Budriukė,
108 Inslee PI.

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

129 Pine St.

vi- tus į pirmąją visuotiną Ta 
kuri.rybos konvenciją Minneapo

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

■WSk pas mane “Lai- 
.....BVe” ant metvi 

ir užsimokės $2- 
50, tai gaus do- 
vanU knygų ver- 
tės 1 dolerio ar- 
ba “Kardą” ant 
metų. Senas 
skaitytojas, ku- 
knygų už 50 c.

Iš LIAUDIES TARYBŲ 
VEIKIMO.

Socialistų laikraščiai New
ark Leader” ir Elizabetho 
“The Issue” praneša, kad E- 
lizabethe ir Newarke nepap- 

2. Stengties, kad kuovei- >’asta> gerai sekasi liaudies 
tarybom. Šimtai draugijų 
esą prisiuntę savo atstovus.

Kuomet greta sustatai pa
lyginimą, kas dedasi pas lie
tuvius, tai... išrodo, kad nė
ra pasauly kytresnių ir iš
mintingesnių žmonių, kaip 
nekurie draugai lietuviai so
cialistai.

1 Prieš susivienyjimą su A- 
merikos socialistų partija 
tūli lietuviai socialistai irgi 
argumentavo: kam mum su 
jais vienyties. Męs geriau 
stovim. Apsieisim ir bejų.

į Gyvenimas nukirto spar
nus tai liogikai.

Socialistas.

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 Sekt. V. Shileika,

1409 So. 49th Avė
Kasierius Marijona Bartkienė,

1500 So. 48th Ct 
Kasos Globėjai:

Ona Elterman,
1533 So. 50th Ct

Zuzana Gulbinienė, 
1531 

Marijona Dolan, 
1533 

Maršalka T. Bartkus, 
• 1500

Amerikos Liaudies Tarybos skyriai tu 
Liaudies Tarybos organiza- ri teisės siųsti savo delega 
cinis komitetas šaukia vi
suotiną konvenciją, 
įvyks Minneapoly, Minn., ir 
tęsis nuo 1 ligi 6 rugsėjo 
mėnesio siu metu.

Liaudies Taryba yra or
ganizuojama socialistų, or
ganizuotųjų darbininkų ir 
kitų progresyviųjų elemen
tų. Jos tikslas, kaip išdėta 
konvenciją šaukiamajame 
manifeste, yra toks:

- viso to, męs nenorime mai-
2. Kad karės išlaidos būtų šyties į tuos nepasibaigian- 

padengtos antdėtais mokes- cius ginčius, o kadangi yra 
gija užkenks L. S. S. Dabar ’čiais ant turto, 
tečiaus pasirodė, kad be rei- Į 3. Sumažinti 
kalo bijotasi. O jei da pa- ’mo brangumą, 
žvelgsime į L. Darb. Lit. —------
Draugijos konstituciją, kad Naujasai judėj 
buvusieji jai priešingais ja entuziastingo 
draugai sąjungiečiai boiko- jvisoj šalyj ir visokių sluogs- 
tuodami ją visai prasižengė nių žmonių. Jis patampa to- 

Sąjungą. kiu būdu galingas veiksnys 
nematė ir 
agitacijai kratybę 
Darbiniu 
Draugijos1 alistų 

buvusieji priešai bijojo, kad įsakė Nacionaliam Pildomą 
dėlei kalbomos draugijos au
gimo gali sumažėti Sąjun
gos narių skaitlius. Na ir 
ką? Ogi L. D. L. D. šian
dien turi apie 3,000 narių; 
Sąjungai ji nieko neužken
kė, o naudos jai atnešė. 
Draugija išleido jau du vei
kalu: “Karė — Ko Dėlei” ir 
“Jono Biliūno Biografija”. 
Blogumo Sąjungai Literatū
ros Draugija ir negalėjo at
nešti, nes josios tikslas yra 
leidimas tokių raštų, kurie 
keltų darbininkų miniose 
klesinę sąmonę, auklėtų 
darbininkuose socialistišką- 
jį susipratimą ir solidariš- 
kumą 
jų pažinojimo rybas įvairo 
se mokslo šakose. Na, ai

jam Komitetui inicijuoti vi
suotiną judėjimą principais 
pabriežtas mūsų prieškari
nėj rezoliucijoj. Vykindami 
duotas mums instrukcijas 
męs dabar atsišaukiame į vi
sus partijos narius, ragin
dami juos remti visomis spė
komis ir veikti bendrai Ame 
rikos Liaudies Tarybos Tai
kai ir Demokratijai organi
zavime.

Socialistų partijos vietų 
organizacijos privalo tuojau 
pradėti organizavimą Tary
bos skyrių bendrai su darbo 
unijomis ir kitomis progre- 
syvėmis savo apielinkių or- 

šiaip jau praplėstų ganizacijomis ir varyti stip
rią kampaniją Tarybos prin
cipais ir Socialistų Partijos 
programų.

Socialistai, kurie yra dar
bo organiazacijų nariai, turi 
stengties patraukti savo or
ganizacijas į šitą judėjimą. 
Suvienytųjų Valstijų žmo
nės, liaudis, turi būt suorga
nizuoti, idant galėjus prie- 
šinties karei ir atsispirti 
prieš visokius pasikėsinimus 

Visoms Socialistų Partijos Į Pj^epių laisvės ir darbo
vietų organizacijoms

SVEIKINIMAS!
Draugai

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
.DRAUGYSTĖ. WAUKEGAN, ILL. 
Pirmininkas A. F. Sabeckis,

802—8th St.
K. D i m ša,

812—8th St.
Masiliūnai, 

922—10th St.
Waicis,

1320 Lincoln St., Waukegan, III.
Kasierius M. Kairaitis,

166
Kasos

1548
Kasos

1 330
Marša I a

1420 So. Victoria St., Waukegan,III 
Pagelbininkas J. Wardauska>s,

1448 Jackson St., Waukegan. Ill.
Susirinkimai atsibūna kas trečią 

nedčlią kiekvieno menesio 2 vai. po 
pietų Liuosybčs svetainėj. 801—8th 
St. & Sheridan Rd., Waukegan, Ill.
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VIETINES ŽINIOS
PHON8 W’MSBURUH J54IS

PUIKIAUSIA

SPAUSTUVE

M

PAJIESKOJ1MAI

no.

Muzikos Veikalus

Į PIRMIAU Į DABAR

K. LUTKAUS
ŽODIS

Tp:l. Orchard 3716

MIK, KAIRUKSHS

G.LASKEVICIA IA2XOL

airių didžiausia prieše

VELNIAS

Kaina 20 Centai

labai 
žaidi: 
džiu 
tember

Kiekvieną 
Pukelevinicą 
Priimam 
Graži.lūšiai 
Ir visada

Tikra 
Lietuviška 
llžeiica

V. VAIVADAS
PUIKI UŽEIGA

r. Richterie 
PAIN 

EXPELLED

DU OFISAI:
189 Grand St
pneš Comedy teat.

307 Bedford Ave.
tarpe So. 1 Ir 2 St,

MK-EXPELLEffl 
1 

«% ALCOHOL1 
FMBICKKR4U 

k. rSMdMr .j 
TNlWYORKjf

Brooklyno Lietuviams!
Pirmas Brooklyno

LIETUVIS

Gauk šiuos
Par pastaruosius 

10 metu mano prak. 
tikos, aš pasekmin
gai išlydžiau dau
giau, kaip 10,000 li
goniu. Mano ofisai 
Erieinsmi darbinio- 

ams todėl, kad ne- 
daliniai mokesčiai 
lengvus; kiekvienas 
turi proga sutaisyt 
savo dantis koge- 
riausiai.

K. fiIDLAU8KA> 
tptiekorias ir Savininkas 

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

Tel, So. Boston, 21014 Ir 21018.

Vadinasi, tiktai pikčiausi 
džagareiviai ir politikieriai 
iriešinasi New Yorko darbi- 
linkų ir liaudies taryboms.

NUSTOS GALVOS SKAUDĖJIMAS, 
JEIGU NEŠIOSI AKINIUS.

Iš daug atsitikimų, akių nuvargi- 
yra pamatinė priežastis galvos 

daugelio

miSINGIALSjA ir GBR1AUMM 
LIMTUVItKA

Geriausia Pirmeiviška Užeiga 
771 BANK ST. 

WATERBURY, CONN. 
Tel. 964-3.

RŪPINASI “NAUJĄJA 
GADYNE”.

L. S. S. 52 kuopa (New 
Yorke) paduoda sumanymą 
surengti šį rudenį didelį va
karą naudai “Naujosios Ga
dynės”.

61 S. 2nd Street
BROOKLYN, N.

DARBININKŲ TARYBA 
NEW YORKE.

Reikalavimai “motinų 
liigos”.

Motinų liigos, tariamoji 
komisija kovai rsu maisto 
brangumu, padavė majorui 
Mitcheliui peticiją, kad jis 
paskirtų valdišką kontrolę 
ant pieno, kuris pristatomas 
New Yorko gyventojams. 
Nežinia,ar majoras atkreips 
atydą.į jų reikalavimus, ar 
pasiliks nebyliu, kaip ir iki 
šiol buvo.

Green point

SENIAUSIA UŽEIGOS
VIETA PAS

ligas Pilvo.
REUMATIZMĄ,

IŠGYDO
PER-
OPE-

74—80 Wai 
fngton St., 
New York

Užpildymas aukso — $1 Ir augš.
Užpildymas sidabru—50c. ir »«

KALBAME LIETUVIŠKAI IR LENKIŠKAI.

Kontr aktorius
Padarome visokį darbą prie nauj^ 
namų statymo ir senų pataisymo. Ii 
pentinu namus iš lauko, taipgi ir vi
daus, popieruoju, pleisteruoju ir ei 
mautuoju. Reikale' kreipkitės ypatiš 
kai ar laišku šiuo adresu:
46 Power St. arba į gyvenimo vietą 
431 RODNEY STM Brooklyn N. Y

K J. VASILIAUSKAS

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

cnt* 
COifra I

F KUDIRKA
Lietuvio A plieka ir Savininkas 
64 GRAND STREET,

Brooklvn. N. Y

Prieš žodžio liuosybę.
New Yorko majoras pasi

rengė uždaryti burną gatvės 
kalbėtojams. Tuo būdu ma
joras laužo teises, mindžio
damas žodžio liuosybę.

Savo laiške airiui O’Leary 
Mitchell sako, kad kritikuoti 
valdžią ir talkininkus esą 
nevalia.

New Yorke net susitvėrė 
specialė draugija, kuri pasi
rengusi ardyti mitingus.Tos

VERTfi

FERDINAND de SAM0G1T1A

TRAUKIMAS BB SKAUSMO 
MANO 6PECIAL1SKUS.

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

DeLEI drafto.
Šiek-tiek susimažinus Šau

kimam i kariumenę, nes ne- 
kurie boardai jau turi pilną 
skaitlių reikalaujamų, męs 
oagelbėsime išpildymo blan
kų ir suteikime patarimų 
bei paaiškinimų tik vakare. 
Todėl, draugai, dieną ne
gaiškite laiko. Taip bus nuo 
■įasirodymo šitos žinutės.

Taipgi labai prašyčiau vi
sli tų, kurie buvo persekioja
mi per boardų komisijas, ir 
tų, kurie davėte pinigus, 
man n ra nešti. Geriausia

$1.00 Ir aukščiau
$5.00
$1.60 tr aukščiau
$5.00 už aantl
$1.50 ir auglčiau 

50c. 
50c.

PLAUČIU, ŠIRDIES 
SLAPTAS LIGAS 1 
TRUMPAM LAIKE, 
TRAUKT 
RACIJOS.

Turiu 
gi vartoju

New Yorke ir Brooklyno 
gyvuoja Darbininkų Taryba 
(Workmen’s Council), kuri 
yra darbininkiškas sparnas 
Liaudies Tarybos (People’s1 draugijos vadas tūlas Mof- 
Council). Prie darbininkų fet gavo anądien į kailį,kuo- 
tarybos priklauso apie pusė met įsigeidė išardyti airių 
miliono New Yorko darbi- mitingą. New Yorko ir 
ninku. Vyriausias vadas to Brooklyno airiai nepritaria 
judėjimo yra draugas Pan- karei, o ypač nepritaria, kad 
ken, advokatas amalgameitų Amerika susidėjo su Angli- 
unijos.

New Yorko darbininkų 
taryba dalyvauja išvien su 
Liaudies Taryba milžiniš
kame taikos šalininkų suva
žiavime, kuris atsibus Min- 
neapoly 1 d. rugsėjo.

Vadinasi, visi New Yorko 
socialistiški ir pirmeiviški 
darbininkai, veik visi pirm
eiviški unijistai dalyvauja 
tame tarptautiškame judėji
me už taiką.

Amerikos Darbininkų Fe
deracijos (atžagareivių uni
jos) bosai baisiai priešingi 
darbininkų tarybai. Nese
niai New Yorko centrąlėj u- 
nijoj Gomperso klapčiukai

akelei vingiems, kambarį ii 
isyti pagal na’.na madą. '

JOHN KULBOK, Savininkas
291 Wythe A ve. v or. u. £-st 
St.. BROOKLYN. N. Y.
Tel 279 Greenpoint.

PhikdeUb jes sp<cia!istas viro moteių
FRVIAN kuris gydo pasekmingai 

, VIDURIŲ LIGAS, 
R {VAIRIAS KRAUJO LIGAS 
TAIP KAD NEREIKALAUJATE

SAVO DARBO. GIMDOS LIGAS GYDO BE

Užlaikau visokių knygų ir kitokį* 
daiktų. Galima gauti pirkti visu/ 
Amerikoje leidžiamus, laikraščiut 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

Krautuvė atvira nuo 7 iŠ ryto ik 
12 vidurnakčio.

Toliau gyvenantieji galit kreipti, 
laišku šiuo adresu:

J. A. KATKUS 
2304 Forbee S*, Pittsburgh, Pk

I ženočių susirinkimas.
Brooklyno daly Flatbush 

buvo susirinkimas ženotų 
vyrų, kuriuos traukia į ka- 

Įriumenę. Jie skundžiasi, 
kad boardai ima ir ženotus 
žmones ir tuomi daro dide- 
liausią skriaudą jiem ir jų 
šeimynom.

New Yorko policmanai, 
kurie, rodosi, labiausia tiktų 
i kariumenę. nenori tarnau
ti Apeliacijos boardo pir
mininkas Ch. Hughes stoja 
už tai, kad policmanus pa- 
liuosuoti nuo kareiviavimo.

Ištraukiu TYVk'AI tarpe 11 ir 12 
Dantis 17 I ivr\i vaj |<nA(jianą, 

kad tuam parodyt, |og ištraukiu
BB SKAUSMO!

Minkšti robiniai prisisiurbianti smegenis 
kurie tinka kiekvienai burnai. Parsiduo
da žema kaina ir gvarantuoti.
Pilnas setas dantų.. 
22 kt. auks. kepuraitė 
Pripildymas auksu.., 
Tiltelio uždėjimas..., 
Pripildymas platina___
Pripildymas sidabru be gydymo. 

w cementu „ „
Dantis egzaminuoju dykai.

DR. J. 6. COLE, Oentistas.
292 Bedford Aym Brooklyn, N. Y.

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

Gii.z.idi padaryti spaudos darbai patraukia kiekvieno ak|.
A t oakantU pagarsinim«» priduoda žmogui norą eit< ant rengia

mu pramogų.
Todėl, draugystei ir kuopos, kada rengia! balius, teatrus, ar 

šiaip pasilinksminimus, visados duokit darbus “L»i*vė»” 
spaustuvei Mes padarome visokius spaudos darbus gražiai, 
greit Ir pigiai.

užsibaigė 
prasidėjo. 

Draugai pamatė, kad skirtu
mas pamatinėse pažiūrose 
visai netaip didelis, kaip bu
vo sau įsivaizdinę.

Chicagoj prie darbininkų 
tarybos prisidėjo jau apie 
9000 draugų.

Reporteris.

krikštų motino 
(po vyru Ben<k 

iš Nedičkampi 
gmino, Mariampr 

Meldžiu 
pranešti 

šiuo adrese

R pi fra I i n <ra VYRŪ mokintis lVCltYa.1111 gd barberio amato.
a Darbą gausi visada. Reika-

JųZ lauk informacijų.
faL . Nossokoff’s International

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

Bell Phone, Dickinson 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. 
Physician and Surgeon (lietuvis gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy 
tu*moterių irvąiku. Daro operacijas. 
Ofiso valandos: i-H rl10, 2 l>0 p,et 
vakaro. Nedalioms: 0-11 rito 1 4 ppptet.

Birutė” — Birutėn arija —30c. 
Vestuvės” — Jaunosios arija 3š 
Kregždelė” — duettas — 30c. 
Eglė” (Žalčių karalienė). Žalčio 
ir Gulbė-Dievaičio duettas —74'

Muzikos žodynėlis” — 25c.
III Mąsiuvinys” — maišyti 
kvartetai — 25c.

Adresas-
MR. M P ET k ‘ ’’SKA S, 

Broadway, So, Bostoa. Mas.

šundaktariai pakliuvo.
Po N1 East 121 gatvės, 

lew Yorke “pabaderiuotas” 
iriamasai daktar. D. Hoyt, 
as kurį rado heroino, coca- 
io ir morfino net už $25,000 
olicija padare kratą ir tą 
La “tavarą” suareštavo.
Toje Įstaigoje areštuota 

ursū Berta Chamberlain ir 
ir. I) Spence. Juodu palei- 
!» po kaucija $2,500.

JOSEPH LIPMAN, M. 1 
Specialistas moterų ligų

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

10 vai ryte; nuo i iki 2 vai. j 
piet ir nuo 7 fki 8 vai. vakare.

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs 10 

riame ir pasakome visas ligas ir p, 
geibstime. Iš kitur atvaziavusiew 
ligoniams parūpiname vietą, kol « 
dosi. Reikalui esant, kreipkitės, 
apžiūrėsime ir duosime pnetellik 
rodą. Patarnavimas visai pigus. N 
užmirškite mano antrašo.

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

arti 117th St.. New York f'-

PATARIMAS NELAIMINGOMS SESE
RIMS.

Ar nori žinoti (visai dykai) sekretą. 
!<pin atpratinti vyrą nuo girtuokliavimo? 
Per mano patarimą liko šimtai laimingų 
.^e.-.erų. Būsi laiminga, jeigu imsi mano 
pat.irimo. Rašyk tuojaus, kad pa.sivė.inus

“ANKOR” 
nuo Reuma 

tizmo, Bustle 
gimo sąna 

riuose ir rau
menyse.
Tikrasis p» 

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

F. AD. 
RICHTER A

Sf Cor. So. 2nd St Brooklyn, N. Y

R EIK A LI N G A DA R BININK Ų,nuo
lat ini-s darbas gera užmokestis. 
Kreipkitės šiuo adresu: National Lead 
Co., 13.‘> Marshall St., Brooklyn, N. Y.

“LAISVĖS” KNYGYNE
Randai* įvairią naudingą knygą, kurias patariame kiekvienam 

oerakaityti.
Kas hkalto, tas daugiau žino Ir jam nereikia prašyti kitą paaiš

kinimo. Reikalauk katalogo. «

JOHN KFLBOi
CAEE

Didelis holelis, gera

I ajieskau savo 
Marės L'tviuiutes 
ravičienė), paeina 
kaimo, K vidiškio 
les pav;, Su valkti 
sišaukti ar žinantieji 
turiu svarbų reikalą

Adelė Jankauckiūtč
260 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y'

P. Grigaitis Brooklyne.
Pereitą pėtnyčią į Brook- 

lyną atvyko P. Grigaitis. 
Pėtnyčios vakare Palace 
Hall įvyko taip vadinamas 
“draugiškas” pasikalbėji
mas, kuris prasidėjo tūlų 
žmonių protestais, kad tas 
susirinkimas esąs nelegališ- 
kas. Protestantai, turbūt ne
norėjo viešo pasikalbėjimo, 
bet slapto pasikalbėjimo ke
lių vadų už minios pečių. 
Tuo žvilgsniu jie pasirodė 
politikieriais, bijančiais vie
šumo ir viešų diskusijų. Bu
vo ir tokių keliatas (tik ke
lintas), kurie nenorėjo duoti 
P. Grigaičiui kalbėti, bet rei
kia pasakyti, kad didele dau
guma susirinkimo tam ne
pritarė.

Kadangi susirinkimėlis 
buvo privatiškai sušauktas 
(drgg. K. Liutkaus ir A. 
Petrikus), tai, žinoma, jokių 
nutarimų nei negalima buvo 
padaryti. Stačiai tik viena 
ir kita pusė išsireiškė.

L. Pruseika uždavė P.Gri
gaičiui klausimą, kuo vada
vosi chicagiečiai , steigdami 
lietuviu darbininku taryba 
ir ką jie sako ant užmetimų, 
daugelio daromo, ka 
sulaužyta L. S. S. disc 
Tas klausimas susi r 
tapo priimtas ir P. Gi 
jan atsake, plačiai u 
kodėl, kaip ir kokiais 
lais sutverta A. L. I) 
P. G. kalbos aiškiai galima 
buvo pamatyti, kad jisai 
anaiptol nėra darbininkų 
priešas, kaip tūli sau buvo 
įsivaizdinę. Beto, jisai pa
sakė, kad atvažiavęs i rytus 
visai ne tuo tikslu,kad bruk
ti tarybą. Jisai sakėsi nei 
pirštu nepajudinsiąs, kad 
kurįi čionais jos skyrius. 
Jam tik rūpi, kad tie, kurie 
tarybai priešingi, išgirstų ir 
kitą pusę.

Po P. G. kalbos ėmė balso 
Pruseika, Petriką, Benesevi- 
čiūtė, Staniškis, Matjošaitis, 
Jurevičius, Liutkus, Bekam
pis ir kiti. Jiems pabaigus, 
atsakymus į užmetimus da
vė P. Grigaitis.

Susirinkimas 
geriau, negu

Jeigu tau rei- < »
kalinga ekrybė- 
le, marškiniai, 
renkotas, liet- 
sargia, kakla- 
xifctia k aini a*

ar kitokį
vyriški aprėda- jfl/////
ai, užeik paa

mane, o gausi / . jf /ff 7/7//
viską, vertes Į/ /'///
savopinigŲ.

131 Grand St
BROOKLYN, N. Y.

Specialistas įvairių li
gų, o ypač vaikų, mote
rų ir prie gimdymo.
OfTlSO VA J. A.Nf DOS- nuo 8 Iki 10 v. 

ryto; nuo 12 iki 2 v. |>o pu t; nuo 
fi iki h v. vak. N.'iiėlioj iki 12 ryto.Motinų mitingas.

28 d rugpjūčio, Garden 
teatre, New Yorke, bus mi
tingas tų motinu, kurių sū- 
nai pašaukti kariumenėn. 
Motinos , pareikalaus nuo 
valdžios paskelbti kares tik- 

sąlygų, dėl ku
rių jų sunai kariauja.

Į mitingą bus įleidžiama 
tik moteris ir kalbėtojai bus 
moteris.

naujausios mados mašinas dėl ištyrimo ligų
X-Ray mašiną, kuri reikalinga kiekvienam gydyto

jui. Už pirmą vizitą neskaitau nieko, kad persitikrinus ar 
galima išgydyt, jeigu negalima, tai neapsiimu.

daktaras Wasserman
133?> ARCH ST., PHILADELPHIA, PA.
Ofiso valandos: nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro.

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

nasmerkė darbininkų tary- ro prieš dabartinį Mitchelį.
Hearst dedasi dideliu žmo

nių draugu, bet tokiu jisai 
nėra (-nei nebuvo). Tiesa, jo 
laikraščiai priešingi karei su 
Vokietija, bet abelnai karėm

PARSIDUODA RAKANDAI, 
siduoda stubos rakandai, viską 
ik reikalingo prie šeimynos, u 
mažą prekę. Pardavimo 
— numirė mano vyras.

atsišauki! greit, nes iki
1 turi būti parduota.
Mrs. E. Stankevičienė
4ih Sl.,( ant antrų lubų 

Brooklyn, N.

Jonas MATHUSj
Geriausias, Didžiausias ir šva- s 
riausias saliunas visam South f

Bostone.
[vairųs gėrimai ir užkandžiai. 
Patarnavimas prielankus. Atsi- j’ 
lankykite ir persi ikrinkite. ,

JONAS MATHUS T
(Lietuvis Savininkas) |

312—344 W. Broadway ę
So. Boston, Mass. | 

(Dešimts žingsnių nuo Lietu-A 
vių Labdarystes Draugijos .Na-^ 

mo. 1

A. SHRUPSK)
’ Pas mus galite gauti ska- 

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

TIKRA IR TEISINGA 
LIETUVIŠKA

APTIEKA
Sutaisau receptus tikrai, sn 

žiniškai, su didžiausia atyd* 
nežiūrint iš kur jie būtų gauti 
Patarimus duodu visiem ypatiŠ 
kai ir per laiškus dovanai. Gy
duoles siunčiu į visus kraštus 
Amerikos, kas tik kokių pare! 
kalauja, ir kokios tik yra var 
tojamos. Ynatingai užlaikai 
visokių VAISTU NUO l’L.AU 
KŲ SLINKIMO. PLEISKANŲ 
IR TT.. NUO PLALY’IU. REU- 
M A TIZ M O. K O SULIG. N U G. 
PERŠALIMO, NUO SILPNU 
MO ŠIRDIES IR TT. 
Kreipkitės prie manęs, o aš už 
tikrinu, jog būsite užganėdin

Waltz, Two Stop i
Foxtrot, One Step / y ■ y
ir įvairųo naujau*!©* 
mados šokiai mold- 
narni, privatškai ir 
kliasojo. Moke util
nuo |5.00 iki $10.00 pagal šokių. Me 
kykla atdara nuo » ryto iki 11 wk 
vakaro, taipgi ir nedėliomla. Mokia*- 
mo balių šokiui ir atage’auM. Klaub 
atsilankydama* Informaciją.

I THE STERN SCHOOL of DANCING 
•*•>*! Broadway, Brooklya, M. Y

............................ .
PERSKAITYK TUOJAU! .

R. G. INGERSOLL’O (uA '
KNYGA 4b JSlI &

skaudėjimo, neuralgijos ir 
■ kitų nerviškų ligų.

'^■7* Išegzaminuok savo akis.
DR. M. FREEMAN

< (Akių specialistas)
A 1,j Atsiminkit numerį. 611 Grand St.

W W;£wkll tarpe Lorimer ir Leonard St.,J_________________ B™*™
Tęl^ifrlp 1 n-'

ŠOKIŲ MOKYKLA
Jau 86 metai, kalv 
gyvuoja Prof. šter> 
Šokių Mokykla, 951 
Broadway, timp. 
Myrtle avė. Brook

Garsusis laikraščių leidė 
jas Heartst, veikiausia, “ru 
nys” šiaip metais ant majo




