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Miunesotos gubernatorius užgynė Liaudies ir darbininkų Tarybų atstovams atlikti suvažiavimą Minneapoly 1 d. rugsėjo. Pusan
tro miliono amerikiečių, suorganizuotų į tarybas, negauna vietos kur susirinkti.

Tai kurgi yra laisvė žodžio Amerikoj? Kur yra liaudies teisė spręsti apie savo reikalus?
I - __________________________________________________________________________________________________________________—.— ------------------------- > _____________ ____________________________________________________________________________________________ J

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

No. 70. RUGPJŪČIO (AUG.) 31, 1917 m. BROOKLYN, N Y. VII METAS.

Svarbus Suvažiavimas Rusijoj WILSONAS ATMETĖ
POPIEŽIAUS NOTA 

DĖL TAIKOS

EXTRA!
Philadelphia, Pa. — Pač-

Po P. Grigaičio Prakalbų.

Kariumenei 
gresia badas.

Maskvoje prasidėjo svar
bi valstybinė konferencija, 
kurioj dalyvauja visos parti
jos. Atvyko atstovai Darbi
ninkų ir Kareivių Tarybų, 

‘miestų, zemstvų ir partijų 
atstovai, o taip-pat atstovai 
visų dūmų.

Žymiausios partijos, ku
rios dalyvauja seime, yra so
cialdemokratai, socialrevo- 
liucionieriai, kadetai.

Iš vienos pusės eina socia- 
listiškos grupės, o iš kitos 
kadetai su jų vadais Nabo- 
kovu, Šingariovu ir Miliuko- 
vu.

Kuomet pasirodė susirin
kimų salėje Kerenskis, tai 
dalis delegatų jį pasitiko la
bai šaltai. Kerenskis pasa
kė smarkiausią prakalbą, 
kad Rusijai gręsia mirtinas 
pavojus ir kad virš partijos 
reikalų turi stovėti visos 
tautos reikalai. Kerenskis

—Carter in Philadelphia Prese.

Paveikslas karės varde “žmoniškumo”.

27 d. rugpjūčio Su v. Val-

to ofiso pasiuntiniai užpuo-i Pereitą subatą Brooklyno 
lė ant Socialistu Partijos vy- New Plaza svetainėj kalbėjo 
riausios kvatieros, 1326, “Naujienų” redaktorius ant 
Arch St, ir areštavo parti-.temps “imperializmas ar so
jos sekretorių Ch. Schenk; cializmas”.

prezidentas Wilsonas Į taip-pat areštuota drg. Edw. ! Publikos buvo pilna sve-
literatūros tainė — 500 žmonių. Nors 

tema buvo moksliška, ta-
pasiuntė popiežiui atsakymą AVannemacker,
į taikos notą. Pirmiausia Į platintojas ir W. McLeod.
Wilsonas pagiria popiežių, i Užpuolimas padarytas tuo čiaus publika su didžiausiu 
kad jis rūpinasi taikos klau-'pasiremiant, kad partijos įdomumu klausė “Naujienų” 
simu ir išsiuntinėjo visoms centras siuntinėjo tam tik- redaktoriaus išvadžiojimų.

notas, kviesdamas rus atsišaukimus, kurių ant-kviesdamas rus atsišaukimus, kurių ant- P- Grigaitis, griežtai at- 
Toliaus nu- galvyje stovėjo: Tegyvuoja metė imperialistinę tvarką 

verčia visą bėdą ant vokie- Suvienytų Valstijų konsti-j1’ stojo už socializmą. . Su 
Įčių kaizerio, kuris, girdi,no- tucija, o kitoj pusėj: ginki-imperialistais negali^būtijo- 
■ rėjos visą pasaulį valdyti ir te savo teises. |kjų kompromisų. Išvadžio-
todėl esąs kaltas kraujo pra- Schenk yra po kaucija įu.v0 a\skųs, liogiški.^ 

.liejime.
so n as savo atsakymą, atvi-

Užbaigdamas Wil- $10,000, o kiti du po $2,500. | f. Grigaitį publika karš- 
Areštavę anuos tris vy- j tai sutiko.^ Net tie, kurie bū

rai pasako, kad dabar dar ne rus, viršininkai pasiėmė dar.vo jo priešai ir nedailiai va- 
taika. daug visokiu dokumentu. Į- f^no d. Grigaitį “patriotu”

pranešė, kad Rusija tiki sa
vo talkininkams ir skyrium 
nesitaikys su Vokietija. Ru
sijos valdžia, tęsė Kerens
kis, lygiai kovosianti kaip su 
dešiniaisiais ir su kairiai
siais.

Kongresas laike savo sesi
jų gavo telegramą Amerikos 
prezidento Wilsono, kurioj 
pranešama, jog Amerika 
moraliai ir materialiai gel
bės Rusiją. Telegramą pa- 

w sveikino karštu delnų pįoji- 
’ mu.

Labai ilgą prakalbą pasa
kė vyriausias rusų armijos 
vadas, generolas Kornilo
vas. Jį atsivedė į salę pat
sai Kerenskis, paėmęs už 
rankos. Kornilovas pasakė, 
kad rusų armijoj vis dar nė
ra atsakančios disciplinos. 
Štai, trumpu laiku kareiviai 
užmušę net 4 pulkų koman- 
dierius ir tiktai tuomet su
sivaldė, kuomet prigrąsinta 
juos sušaudyti. Neseniai 
vienas Sibiro pulkas, veik be 
mūšio apleido savo pozicijas 
ties Ryga ir tiktai tuomet, 
kuomet prigrąsinta sušau
dyti visą pulką, jisai sugrį
žo į pozicijas. Tik tokiu bū
du galima sulaikyti anarchi
ją armijoj. Kornilov pripa
žino, kad situacija karės 
fronte esanti bloga. Gene
rolas ve ką pranešė: męs 
pralaimėjome visą Galiciją

naikinti rumunų kariumenę mų visame pasauly. Dele- 
ir barškina į Rygos vartus, gatų dalyvauja 3,000.

Kornilov pasakė, kad jei
gu gelžkeliai nesusitvarkys, riaušių žmonių — inteligen- 

’tai lapkričio mėnesyj armija tų, darbininkų, valstiečių,ka- 
jau nebeturės duonos. Am-'rininkų, dvasiškių, svetim- 
municijos gaminimas žymiai taučių, žemiečių, unijistų. A- 
sumažėjo. Jeigu taip tęsis belnai imant, begalinis klesų 
ir toliau — tęsė Kornilovas, ir tautų margumynas.
tai Rusijos armija atsidurs' Dešinioje pusėje sėdi Guč-

Tarpe delegatų yra įvai-

tolimesnį palaikymą mirties 
bausmės.

laikas kalbėti apie i
Tik tuomet galima būsią a- vairus žmonės, 
pie taiką pradėti kalbėti, atėję į ofisą, tapo sulaikyti, 
kuomet ne kaizeris, bet Vo- Pačtos viršininkai kaž ko- 
kietijos liaudis šalį valdy- dėl labai neapkenčia socia- 
sianti. Dabartinė Vokietijos listų, gal todėl, kad jų kova 
valdžia esanti ne žmonių su “People’s Press” ‘yra ne- 
valdžia, bet viešpaties kai- pasekminga.
zerio. | -----------

Wilsonas atvirai nepasa- PRIVERSTINAS KAREI- 
jko, kad tuomet bus taika, 
i kuomet Vokietijos liaudis
nuvers kaizerį, bet apeina kareiviavimas Canadoj jau 
aplinkui, neva pasakydamas,'tapo įstatymu, nes po juo pa 
būk dabartinė valdžia tar- Įsirašė general-gubernato- 
nauja ne žmonijai, bet kai- rius. ..... ...
žėriu i. •-------------

VIAVIMAS CANADOJ.
Toronto. — Priverstinas

kurie buvo' pamatė, kad jie ne kritika
vo. o tik šmeižė tą draugą.

Brie Liet. Socialistų Są
jungos kuopos 
nauji nariai.

Tiktai tokiu 
kia darbuoties 
ne riksmu ir 
šūkavimu.

Reporteris. > 
. • a

P. Grigaitis Newarke.
Męs tiktai ką gavome pra

nešimą, kad drg. P. Grigąį- 
čio prakalbos Newarke pui
kiai pavyko. Net tie drau-

būdu ir rei- 
Sąjungai, o 
paviršutiniu

GEN. KORNILOVAS 
ATVYKO MASKVON.
Maskva, 28 d. rugpjūčio.— 

Vyriausias karės vadas ge
nerolas Kornilovas atvyko 
Maskvon, kad galėtu daly- 

v W A A. V V% KJ A J KJ A A * A * I W V A VA A a ■>.>. v . *
į tokiam padėjime, kokiam ji kovas, Miliukovas, Rodžiau- vauti nepaprastoj naciona-
buvo 1915 metais, kada pra- ko, Šingariovas ir kiti jų 
lošta Pšemysl, Varšava ir sriovės žmonės. Viduryje 
Vilnius. socialistai.

Kuomet Kornilovas pabai- malistai.
gė prakalbą* tai visi jam plo- Tą dieną, kada prasidėjo 
jo, išėmus kraštutinių kai- tas didysis seimas, Maskvoje 
riųjų. (apšaukta gatvekarių strei-

Kornilovas stojo už įvedi- kas ir streikas koteliuose.
mą kraujo ir geležies politi- Sakoma, kad streikas nepa- 
kos armijoje.
ri klausyti aficierių.

Generolas Kaledin, kazo
kų atstovas, reikalavo, kad 
kariumenei būtų uždrausta 
užsiimt politika.

Socialdemokratas Čchei- 
dze pasakė, kad plačiosios'—Tarptautiniai socialistai, 
minios turi remti valdžią, kurie dabar dalyvauja Mas- 
Revoliucija tiktai tuomet kvoj nepaprastame naciona- 
būsiant išgelbėta, kuomet vi- Hškame suvažiavime, parei- 
sa liaudis eis su valdžia. Kas.kalavo, kad dabartinė val- 
link įvairių tautų klausimų, džia panaikintų mirties bau- 
tai Čcheidze sako, kad kiek-Įsmę, kuri pradžioje revoliu- 
viena tauta turi turėti tei- ei jos jau buvo panaikinta, 
sę pati nuspręsti savo liki
mą.

Ceretelli (socialistas) rei
kalavo, kad .ir kapitalistai 

r__________ ____ Utpaaukautųsavoklesiniusin-
ir visąBukoviną ir visus vai-iteresus vardan visos šalies 

-wsius mūsų laimėjimų. Dau- gerovės.
’gely naujų vietų priešai pe- Suvažiavimas atsibūna val- 
rėjo rubežių į mūsų pusę, istybės operos name, kuris y- 
Priešai įsigeidė galutinai su-1 ra vienas iš puikiausių na-

Kareiviai tu-'sisekė. Jį surengė bolševi-i 
kai. I

lės tarybos posėdžiuose. Ka
da jį publika sveikino, tai 

i. Kairioje maksi- Pasa^e, kad jam bus labai 
(malonu perduoti armijai,jog 
Maskvos liaudis sergsti ša
lies gerovę, rūpinasi tėvynės 
reikalais ir reikalauja, kad 
karė būtų vedama iki perga
lės. Užbaigdamas savo kal
bą pasakė:

“Visokiems gandams apie 
[laisvę ir lygybę, kurie Rusi
jos žmoniją išvedė iš teisin
go kelio, dabar ne laikas”.

Ant stoties patiko genero
lą Kornilova armijos ir ka
detų partijos atstovai. ' Ne
buvo nei darbininkų, nei jų 
atstovų; nepasirodė ir mini
sterial.

REIKALAUJA PANAIKI
NIMO MIRTIES BAUS^ 

MĖS.
Maskva, 28 d. rugpjūčio.

WILSONAS UŽDRAUDĖ 
GABENTI Iš SUV. VALS

TIJŲ PRODUKTUS.

Olandijos gyventojai gauna 
po pusę svaro duonos.
Olandijos padėjimas ne

apsakomai sunkus ; žmonės j

gai, kurie buvo jam priešin
gi ir kurio net nenorėjo, 
kad jam būtų rengiamos 
prakalbos, dabar visai kitaip

7 i• • t t28 d. rugpjūčio Suv. Vai-:pusbadžiai gyvena ir juo to-J -11 zlurL 
stijų prezidentas Wilsonas'liau, tuo blogesnis padėji-* munŲ raso dH*. 
paskelbė savo proklamaciją, pnas darosi. Maisto trūksta; Rečis, kad laike P. Grigaičio 
kurioje išdėsto tuos tavo rus, 'valdžia viską kontroliuoja ir pyakajbų .surinkta $17.02 dėl 
kurie yra uždrausti iš Suv. jau dabar kiekvienam gy- 
Valstijų gabenti į užsienį. !ventojui išduoda tik 6 sva- 
Tarpe uždraustų tavorų bei.rus duonos, su kuriais jis 
produktų randasi kūras, (privalo išgyventi 11 
auksas, paskolų dokumentai j Kas bus toliau, sunku 
ir visi kiti daiktai, kurie ga
li būti naudoti toms šalims, 
su kuromis Amerika kariau
ja. Šis uždraudimas palie
čia tik tas šalis, kurios iš
vien su Vokietija kariauja m 
neutrales šalis, kurių rube- 
žiai susisiekia su Volhetija 
ir jų talkininkų.

Minėtas įstatymas įeina į 
galę 30 d. rugpjūčio. Jeigu 
neutralės šalys prasižengs 
prieš šį uždraudimą, t. y., 
gaus ką nors iš Suv. Valsti
jų ir pasiųs toms šalims, supjUci0. — Virš 8,000 darbi- 
kuriomis jos kariauja, tuo-,ninku, dirbančių prie tele

fonu, išėjo į streiką.met neutralės šalys liks nu
baustos, į jas absoliutiškai 
nieko neleis įvežti.

Darbininkų vadus gązdina
linču.

Butte, Montana.— I.W.W.
unijos tris vadai gavo laiš-

__ kus, kuriuose sakoma, kad liaudies tarybos. Manyta, 
greitai juos nužudys. Laiš-įkad vyriausiu kalbėtoju bu- 
i • ________________ j__  Toninei Mnnn

bet paskui Kerenskio vėl į- 
vesta. Toliaus socialistai 
nutarė užprotestuoti prieš 
valdžios pasielgimą su L ___ 
liandija ir Ukraina, kurios kai rašyti ta pačia ranka, 
reikalauja liuosybės, bet vai- kuria buvo parašyta korčiu- 
džia neduoda. kė ir prisegta prie neseniai

Taip vadinamieji liaudi- nužudyto F. Little. Policija 
ninkai socialistai kaip tik ;Pav^ij° unijos vadovams ne 
atbulai elgiasi, jie stoja užjšioti ginklus. .

kė ir prisegta prie neseniai

kyti.

Kapinių kompanija 
buojasi.

Beeis, kad laike P. Grigaičio

New Yorko ir apielinkės lie
tuvių draugijų teisių ir tai
kos komiteto.

paša- .d^’bavo ir dėl tų, kurie jį 
j bjauriausiai niekino, šmei-

dar-

Philadelphia, Pa.— Tula 
kapinių kompanija pradėjo

Męs tiktai ką gavome ži
nią, kad ir Philadelphijos

siutinėti pranešimus visiem [Grigaitį su prakalboms.
tiem, kurie yra šaukiami ka- 
riumenėn. Siūlo pirkti “lo
tus” kapinėse.

Sustreikavo telefonų darbi
ninkai

Boston, Mass., 28 d. rug-

Ar įvyks prakalbos, męs 
nežinom, nes P. G. skubina
si namo. Drg. K. Liutkus, 
maršruto rengėjas, pasiuntė 
laišką d. Grigaičiui, kuris • 
dabar randasi Mass, valsti
joj-

I
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UŽDRAUDĖ MITINGĄ.
Buffolo, N. Y. —• Vietos 

policija uždraudė mitingą

siąs James Maurer, Penn- 
sylvanijos Darbo Federaci
jos atstovas.

Priežasčių, kodėl uždraus
ta mitingas, taip ir nesuži
nota.

*

Austrai apleidžia Triestu.
Austru fronte sumišimas. 

Italų užpuolimai privertė 
juos apleisti Triestą. Tokia 
žinia labai nugazdino Aus
trijos imperatorių, kuris sku 
biai išvažiavo į frontą. Aus
trija, kaip praneša laikraš
čiai, tikėjosi, kad popiežiaus 
nota prigreitins taiką, bet 
dabar jau vėl ta, viltis din
go, todėl ir sumišimas pasi
darė.

NEWARK, N.J. 
Pranešimas.

4 d. rugsėjo, A. Daukšo 
svetainėj, 104 Wallace St., 
bus susirinkimas L. D. L. D, 
5 kuopos. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai malonė- 
kiteatsilankyti, nes turime 
daug svarbių reikalų. Teat
ro komisija turės išduoti 
raportą. Kurie esate neužsi
mokėję už 1917 metus, ma
lonėkite užsimokėti, nes ki
taip negausite knygos “Bi
liūno Biografija”.

A. Polubenskas.

m



2

|> I 11 v 'ha a L ai! aO Pasekmingas< Išanksto ga-netik kviečiamas anti-kons-K Q 0 ■ 9 IT SI Q 117 r P 51 Iff ■ 11 5l ■ lime pasakyti,jog šiuomi lai- kriptiškas prakalbas sakė,|\UU l\ U I I U U U L I UUllUlJCĮa ku mūsų partijoj yra 100,- bet dar ir pats šaukdavo vi-
___________ 000 narių. suomeniškus susirinkimus 

“The N. Y. Call” pažymi, ir ten pats kalbėdavo. Kokis 
kad labiausia auga ne sve- iš jo tvirtas anti-konskrip-Kai po 1905 metų revoliu

cijai Rusijoj pradėjo kilti 
reakcija, tai svietas matė 
tik vieną kaltininką. Juomi 
buvo caro valdžia. Ji visa
da slopino visas žmonių lais
ves,—taip ir dabar, susi- 
graibsčius spėkų, nori nu
slopinti viską,ką žmonės per 
revoliuciją iškovojo.

Šitaip buvo sanprotauja- 
ma visuose revoliuciniuose 
ir šiaip progresyviuose ra
teliuose.

Niekas nemanė analizuoti 
—išlukštenti reakcijos visos

slepiasi, veidmainiauja! A-
mirštil/mo^tSTuS- timkalbilJ federacijos, bet o- tas, galima suprasti iš šių jo 

ti, pažinti save taip, kaip ir 
kitus.

Vokiečiu kareivio 
kares atsiminimai

*
* *

Kad Rusijoj dabar galėjo 
įsivyraut nauja reakcija, o 
Amerikoj—nauja “demokra
tija”, tai ne vien tik buržu- 
azai, ne vien tik kapitalistai 
kalti. Ir ne jųjų vienų rei
kalai juos veda prie tos re
akcijos. Visų žmonių asme
niniai - privatiniai — reika-

—nuo jos žiedų žemyn iki lai, daug ar mažai, veda prie 
pat šaknų ir šaknelių galų.

Kaltė esti mėtoma ant val
dininkų — biurokratijos,ant 
juodašimčių, ant patriotų, 
ant dvasiškijos, ant “tam-

to. Žiūrėkit - studijuokit, 
kaip priverstinas kareivy bes 
įstatymas eina. Ir jūs ma
tysit, kaip žmonės priešingi 
tam. O be spėkos! Kodėl?

riginalių amerikonų kuopos, žodžių: “Nesupraskite ma- 
Pastarosios užaugo ant nęs klaidingai, nemanykite, 
48%, tuo tarpu svetimkalbių kad aš atėjau čia įkvėpti 
federacijos užaugo ant 11%. jums revoliucijonišką dva- 

I -------------- šią. Męs turime daryti dėl
Vienas po kitam traukiasi Anglijos viską, ką tik gali- 

iš partijos neištikimi ele- me”, tik liuosnoriai, o ne po 
‘ mentai. Partiją apleidžia prievarta”. Vienas kalbėto- 
daugiausia ponai inteligen- jas, kaip anglų laikraštis 
tai. Vėliausia partiją malo- “The Gazette” rašė, savo an- 
nėjo apleisti Henry Slobodin ti-konskriptiškoj prakalboj 
ir Lucien Sanial, abudu iš smerkė socializmą ir net pa- 
New Yorko. Taigi, Spargo- vadino jį vergija. Prancūzų 

’ Gaylordo - Wallingo kompa- kunigai pritardavo tam ju- 
nija būsianti kiek didesnė, dėjimui irgi ne iš klesinio 
bet visgi tai bus tik genero-. atžvilgio, bet iš religijinio, 
lų armija, kurioj nebebus tik ne aiškindami penktą 
paprastų kareivių.

Kuomet mus paleido, tai tuoj sugrįžom 
į lagerius. Sekančią dieną męs išgirdom, 
kad mūsų kompanija liko be 49 žmonių. Li
kimas daugelio iš jų buvo nežinomas. Nieks, 
negalėjo pasakyti ar jie žuvę, ar pakliuvo 
belaisvėn, ar randasi ambulanso stacijose.

Varennes kaimelis buvo sistemačiai 
bombarduojamas didžiojom francūzų ka-

(Tąsa). ’nuolėm. Daug francūzų kaimiečių vis dar
klės spėką šaukti vienas kitam, kad būti tebegyveno toje kaimo dalyje, kuri buvo 
girdimais apkurtinančioj atmosferoj. Ties 
manim gulėjo kitas saperis. Seržantas ma
joras, matydamas, kad negali manęs iš
krapštyti, nubėgo prie jo. Bet nuo to drau
go majoras dar mažiau pelnė, negu nuo ma
nęs. Kareivis pagrąsino jam duriamuoju 
peiliu ir majoras strimagalviais atšoko

šiųjų jiegų”. Tas viskas vie-į Todėl, kad reikia savo gyve
nu kiščiu būdavo suvaroma 
į vieną caro valdžią.

Šįmet gi revoliucija paėjė
jo toliau. Caras ir jo valdžia 
dingo. Bet reakcija dabar 
kyla. Kyla ji be caro pagel- 
bos, be jo vardo.

Kas dabar kaltas? Lai
kinoji valdžia, socialpatrio- 
tai, - 
riejie 
o buržuazija, 
amerikiniai

nimą pritaikyt prie nuolatos 
slegiančių aplinkybių. Mur
mėdami, pykdami, žmonės 
eina tuo keliu, kuris veda 
juos į žudynę ir jie žino apie 
tai. 
dėl? 
savo 
bin.

striukai atsako kai-^am pritaikymui. Reakcija 
revoliucionieriai, — ne urmu užpuola. Kiek ji 

bent kaip visokių “gėrybių” ir “pro- 
dienraščiai £U” mumis kasdien per ke- ne vienas amerikietis stebė- 

skelbia, randa kaltais kai- Jis mėnesius skelbė, kaip iš- josi, kad Canadoj, šalyj, kur
riuosius revoliucionierius. Į- ’siliuosuosim, išvengsim tos darbininkiškas judėjimas
vardija “bolševikus” ir kariškos tarnystės, kaip su stovi ant žemo laipsnio — 

! anarchistus.
ką suveda į vieną Leniną.

Žino, o bet eina. Ko- 
Todėl, kad vis pritaiko 

gyvenimą prie aplinky- 
Slogutis duoda laiko

nesužeista. Nepaisant to, kad daugelis 
žmonių tapo sužeista, jie vistik nesutiko 
apleisti gimtinio kaimelio. Mūsų lageriai 
radosi pakalnėje ir tuo būdu buvo apsaugo
ti nuo priešų artilerijos. Gyvenome medi
nėse būdelėse. Męs susinešėm iš visų pu
sių rakandų ir įsikūrėm, kaip namieje. Nuo 

nuo jo. | Varennes iki karės frontui buvo kokios dvi
Kokia 20 rankinių granatų gulėjo mū- mylios. Visos būdelės, nebuvo užimtos, nes 

su priešakyje. Dešimts jų aš prikabinau mūsų skaičius vis labiau tirpo. Pagaliaus 
prie mano diržo, jeigu prireiks, kad ture- pribuvo naujų kareivių. Pralinksmėję męs 
čiau. Aš pamislijau sau, kad jeigu jos vi- sveikinome naujus kareivius. Naujokai su- 
sos eksplioduos, tai iš manęs nei šapelio ne-|sidėjo iš žmonių įvairiausio amžiaus. Čia 
liks. Burnoj laikiau cigarą. Vieną po kitai buvo greta jauno vaikėzo, 17 metų liuosno- 
aš uždegiau tas granatas ir pradėjau leisti No, landsturmo senis, taip-pat liuosnoris. 
jas į francūzus, kurie dirbo prie mašininių Visi jie, pamatę naujas aplinkybes, didžiai 
kanuolių. Aplinkui manęs puolančios kul- graudinosi savo “liuosu pasirinkimu”. “Tai 
kos skaldė akmenis. Aš spėjau paleisti ke- tgeda — pasakė tūlas mano draugas — kad 
turias granatas, bet visos jos nepataikė į j tokie septyniolikiniai vaikinai, galima sa- 
ciclių. Aš nustvėriau kelis akmenis ir svie-jkyti dar vaikai, kaip banda genami į sker
džiau juos, kad išbandžius, kaip gerai ir. dvklą ir kad jų jaunos dienos stačiai užnuo- 
kaip toli reikia mesti, kad nušluoti ugnia dijamos. Tuos vaikus žudo, kaip kokius 
spjaudančią mašiną, esančią mano fronte, šunelius”.
Mano prisicieliavimas darėsi vis daugiau ir 
daugiau akuratiškaę. Štai, aš- užgavau ka- noriai — visi be išimties — iš apmaudo ga- 
nuolės vamzdį, bėda tik, kad akmeniu, o ne (Įėjo nukąsti sau pirštus, kad stojo kariume- 
granata. Greta manęs stovėjo infanterie- nėn. Taipos ir kiekvienas kareivis jaučia, 
tis, kuriam tapo nukirsta pusė -ausies, kuomet nors trumpą laiką išbūna karėje.

. Aš neture- Kuomet liuosnorių užklausia, kodė^g’

. Visos būdelės nebuvo užimtos, nes 
Dešimts jų aš prikabinau mūsų skaičius vis labiau tirpo. Pagaliaus

dievo prisakymą “Neuž
mušk”, bet sakydami, kad 

U |B vi B Europos francūzai yra be-
IC OnOfllOniQI ^ev^ah kad jie nemaloniai 
l\u II U U I U U I d I J)asiel£č su kunigais laike 

francūzų revoliucijos ir kad 
dabar užtai dievas juos bau
džia vokiečiais, todėl ir ne
reikia eit jiems į pagelbą. 
Tai toki jų motyvai. Ar ga- 

jlima tad žiūrėti į tokį judėji
mą, kaipo į tvirtą, daug reiš
kiantį? Ar galima tikėti, 
kad tokis mayoras Martin vvvrv
yra tvirtas jnti-konskrip-1 Kraujas veržėsi plačia sriove. 
tas, kuomet jis stovi už tę-|jau jokios medžiagos dėl bandažavimo, tai jie įstojo kariumenėn, jie atsakydavo, kad 
simą karės? Tai yra negali-.bent vatos pridėjau prie žaizdos. Jisai nu- neturėjo apie nieką supratimo. Jie buvo ar 
mas daiktas. Veikiausia,jis rodė į mašininę kanuolę. Aš daviau jam po svetima įtekme, ar turėjo labai klaidin- 
yra gudrus politikierius,mo- ----- U —-i------------------------- ---- .•
kautis žmonėms pataikauti,!

ir konskipcija
(Nuo mūsų korespondento).

Žiūrint į paskutinių laikų 
žinias apie Canadiečių prie
šinimąsi konskripcijai, gal

U- 4- T> V * ‘vlcnia Una KcU1Ub Z-mUUCmb pdtdlKdUU, tUO bUŪU galdUS UZdCgtl gl^UataS.larchistus. Pagalios vis- visais bus teisingai pasielg- nieku, galima .sakyt, nepasi- kad palaikyti savo vietą. A1> žaibo greitum
i suveda į vieną Leniną, pa, liosai bus kuo-teisin- žymėjęs - galėjo atsirasti j t()kis ž kuris‘ tiki J
Pirma viskas buvo caras, gausiai ištraukta ir t. t. ir judėjimas pries konskripci- kad kar6 vedama dgl jo ’ kanUolės ’ ‘
įbar tarp revoliucionierių t. t. Dabar jau pradėjo pa- ją, kuomet Suvienytose Vai- rcika] H bQti ieši L; ’avo tik kūnų ir drabužių liekanos.Dabar tarp revoliucionierių t. t. _____

tuo viskuo yra Kerenskis sakyt, kad nieks o nieks — stijose, kur darbininkiškas
(neseniai buvo Miliukovas) J net ir ligūstas vyrelis ir že- judėjimas stovi ant augštes- įad"yien
o tarp buržujų — Leninas, .nočius — neišsisuks. Tik nio laipsnio,—žymaus masi- mUsIųsi 0 kili dūlu nuo to

Amerikos viešpačiai da- štai ir vėl susigriebia: pati nio pasipriešinimo dar nesi- puosį? ’ Tas |)fltu neprotin-
bar kovoja už demokratiją, ir vaikas, girdi, gelbės vyrą mato. Iš šalies žiūrint į Ca-’ ir’neSažininga kaip bu- 
mušdami jai tiesiok į nuo tarnystės. Taip andai nadiečius matosi kas tai ne- vo neprotihgas tu Ameri- 

galvą, ir čia randama reak- laikraščiai pranešė iš “tikrų” paprasto ir gal daugelis ma- kos socia]jstų darbas kurie 
cijos kaltininkai. Tik čia šaltinių. Aš manau, kad me- no, kad Canados valdžia ne- tikej0, kad ši karė yra ve
da nesuvežta į vieną asme- Ino ja. Kaip jus manot? O pajiegs konskripciją įvesti—; dama ’už.demokratiją ir Sto
ni. Kai-kas iš socialistu bu- kuriems reikia stot pas vai- neapsidirbs su anti-kons-1 ..........................

konscripcijai, t. y., norėti, 
ii už “savo” i

muštųsi, o kiti būtų nuo to

ga ir nesąžininga, kaip bū

Reikėjo tik kelių dienų ir visi tie liuos-

nį. Kai-kas iš socialistų bu- kuriems reikia stot pas vai- neapsidirbs 
vo pradėjęs suverst į Mor- ’ džios daktarą ir kurie tinka, kriptais.
ganą, bet užkliuvo liežuvis, tai raminasi tuo paskelbi-1 Ar ištiesti taip bus? Ar
A itin • vnnnfųc tninn nūpio . __ 4.:i____

cigarą, liepdamas palaikyti gerą ugnį, kad gą įsivaizdinimą apie karę, 
tuo būdu galėjus uždegti granatas.

Žaibo greitumu aš mečiau šešias gra- nuo jos pradžios ir nebuvo sužeisti, vienas 
Nežinau, kiek žmonių tapo nužu- po kitam buvo atleidžiami ant vakacijų 

; jau nebebuvo, o ore su- (atostogų) dešimčiai dienų. Kaip jau sa
ikiau, męs nustojom daugybės žmonių, tuo 

Tai yra tik paveikslas to, kas atsitik- tarpu mūsų aficieriai buvo puikiausioje 
gei davo kasdien, kas naktį, vis ir vis ta pati sveikatoje.

kraujo ir naikinimo sėja. Nėra ką nei sa
kyti, kokia baisybė žmonių turėjo žūti pa-, jos ir patraukiau link namų tokiame sto- 
našiose aplinkybėse. |vyje, kad sunku sau įsivaizdinti. Viskas

Męs vis dar buvom sugulę savo senose ėjo gerai mano kelionėje iki Diedenhofen.
vietose, neidami atakon. Bet vėl virvėmis j Ligi tos stacijos gelžkelis yra rankose 
tapo pritraukta daugiau ainmunicijos. Du- karinės vyriausybės. Nuo Diedenhofo pra- 
elis rankinėmis granatomis vėlei prasidėjo.'sideda imperatoriškas Alzas-Lotaringijos ir

Tie kareiviai, kurie dalyvavo karėje

Tiktai rugsėjo mėnesį aš gavau vakaci-

vėjo už sutruškinimą kaize- šimtai granatų buvo paleista iš vienos ir Prūssų-Hesseno valstybės gelžkeliai. Taigi, 
:rizmo po kapitalistų ko-'kitos pusės. Tačiaus taip ilgai tęsties nebe- man reikėjo persėsti traukinin, kuris ėjo į

Amerikos “progresyviai”, 
Kurie senojoj Rusijoj matė 
kaltininką carą, o dabar Le
niną, pas save namie mato 
Ai-Dabliu-Dabliu (I.W.W.). 
Paskutiniu laiku pradeda 
visą “šalies išdavikų” ama- 
r į suvest į Germerį—Socia- 
l4itų Partijos sekretorių. 
Kažin, ar neatsinaujįs Hay- 
wood’as — I. W. W. sekreto
rius? Męs tarp ko kito ma
tom da ir Gompersą 
f Socialistai — visi kada 
Aiokinasi,kada studijuoja,tai 
sako: kaltas netikęs surėdy- 
mas.Šiame sakinyje talpina
mi privatinė nuosavybė, arba 
darbas dėl privatinės žmo
gaus naudos.

Panaikink tokį surėdymą, 
kuris spiria kiekvieną žmo
gų rūpintis tik savimi, dirb
ti tik savo naudai, savo pel
nui, o svietas tu o j aus persi
mainys: žmonės neišnaudos 
žmonių, nelenktyniuos — 
nelaužys vieni kitiems 
sprandų, nes nereiks bėgti 
prie turtų, kad užgriebus 
j’upsius sau vienam.

Taigi privatinės nuosavy
bes teisė yra pamatinė reak
cijos priežastis. Bet kaip 
čia padarius, kad męs, kurie 
esame naikinimui privatinės 
nuosavybės teisės, turime 
naudotis taja teise net tada, 
kada ją naikinam?

Ot, neišrišamas klausi
mas!

Draugai! Neišsiskirkime

mu:. aš ženotas, turiu pačią Canadiečių antikonskripti- 
ir vieną vaiką, tai nereikės... nis judėjimas yra ant tiek 
Tam sykiui gal neims, — tvirtas, kad galėtų atsispir- 
man norisi pridėt. Bet vii- ti prieš konskripciją? Ne. 
ties nėr. Nes jau daug vii- Jeigu trumpoj ateityj neso
čių daugeliui išnyko. Įsidarys tam tikros aplinky- 

* įbes, kurios galėtų tą judėji-
* * mą sustiprint, — masinio

Bloga reakcija, kad ji ne pasipriešinimo laukti nega- 
urmu ateina. j Įima. Gi tokias aplinkybes

Revoliucionieriau! Ne- gali, iš dalies, sudaryti lau- 
rūgok ant žmonių, kad jie kiamų rinkimų kova.
prisitaiko prie aplinkybių, j Kas konskripcijai prieši

nasi? Anglai jai nesiprieši
na; priešinasi tik francūzai. 
Bet tas jų pasipriešinimas 
nėra tvirtas — ne principia- 
lis, ne klesiniai susipratusių 
darbininkų pasipriešinimas, 
dargi ir neorganizuotas. Jis
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ilgai tęsties nebe- man reikėjo persėsti traukinin, kuris ėjo | 
atsitikti. Negau- Saarbruecken. Vos tik aš spėjau užimti

laviaus taip ilgėti ivsucs ntuc- iiiiui rvincju pciowsti u duniimi, auna vju £ 
manda ir tuo pačiu laiku ne- galėjo. Kas nors turėjo atsitikti. Negau- Saarbruecken. Vos tik aš spėjau užimti 
ya .priešinosi Amerikos įsi- darni jokio paliepimo, be jokios komandos, vietą savo suvalkiotoj, purvinoj uniformoj, 

i męs šokome įnirtusiai pirmyn, laikydami kaip ve prieina konduktorius, revizuojantis 
rankose durklus. Męs prasimušėm per pra- bilietus. Žinoma, aš neturėjau bilieto. Tu- 
garinę ugnį ir tuomet prasidėjo baisioji rojau vien paliūdyjimą, kad galiu važiuoti 
kova, kuri vadinasi akis už akį, dantis už ant vakacijų ir pasportą, kuris man buvo 
dantį. Durklai, aštrus, kaip britvos, skynė įduotas gelžkelio stacijoje Chatel. Konduk- 
galvą po galvai. O priešai ėjo tik, ėjo be torius, peržiūrėjęs mano popieras, vėlei pa- 
jokio sustojimo.

Mums taip-pat pribuvo paramos. Žu-

gavęs iš tų, kurie yra kalti 
už reakcijų. Ne visada tik-

venkime, kad, ana, ten ir 
ten yra kaltininkas! ten jis

Rūgok ant slogučių, kad ne 
vienu sykiu mus visus paima 
už pakarpų ir ne sykiu varo 
visus lyg avis. Jei taip jie 
darytų, tai tavo geismai iš
sipildytų... *

Kasžin kas pasakė: kapi
talizmas
springs. Caro valdžia pati 
savim springo,springo ir už
springo. Žmonės tik pagel
bėjo. Amerikos kapitaliz
mas, garsiai dainuodamas 
apie Europos demokratiją, 
patyloms dirba didžiausią 
trustų trustą, kuris kapita
lus sukoncentruos į nedau
gelio rankas, o mažiejie 
trusteliai, biznieriai, “mid- 
dlemanai” turės išnykti. Tai 
reakcija—bent lig laikui.

pats savim už-

kišimui į karę.
Kad Canadoj konskripciją 

nesutiks (šiandieninėse ap
linkybėse) masinio pasiprie
šinimo, tai kas kart darosi 
aiškiau. Parlamentas jau 
konskripciją priėmė, bet 
žmonių judėjimas netik kad 
neina tvirtyn, bet atbulai— dynės tęsėsi be pasigailėjimo. Žmonės ėmė-' įa 
silpnėja Pakol žmonės ne- si, kaip gyvuliai ir žmogaus gyvastis šuns gįrartikYarėropZ-aci7o7toS 
priims obalsio Salin kare , gyvasties nebuvo verta. Aš sukniubau ir kreipg mano atydą j tai( kad aš dabar va. 
pato! jų priesimmasis bus puoliau ant akmens. Ogi prieš mane mil- žiuoju valstybės gelžkeliu ir todėlei privaląs 
silpnas ir be pasekmių. Vai- žiniškas francūzas, besikėsinąs sapero pi-’pasipirkti bilietą.

Aš vėtros greitumu smukau šalin ii’| pranešiau, jog bilieto visviena ne- 
, pike pataikė į akmenį. Tame pat momente pirksju Įr paprašiau jo pranešti stacijos vir- 
1 mano durklas įsirėžė į jo pilvą. Jisai krito, šįninkui. ~
i kaip varpa, šaukdamas dėl nežmoniško ken-1 
tėjimo. Aš paėmiau jo pikį, kuris pasirodė 
atsakančiu ginklu. Vienam oponentui aš 
dūriau tarpe galvos ir pečių taip, kad net 
kaulai subraškėjo. Bet štai, prieš mane jau 
kitas priešas. Aš vėlei išsitraukiau 
durklą...

Gavę daugiau paramos, męs pastūmėm 
i. Po 
ir ėmė

klausė bilieto.
Aš atkreipiau jo atydą į mano paspor- 
Jisai atsakė, kad tasai pasportas esąs

džia mokės su tokiais apsi- kiu. Aš vėtros greitumu smukau šalin ir 
dirbti.

Vaidotas. šininkui. Kunduktoriui aš pranešiau, jog 
nepykstu ant jo, nes jisai tik pildąs paliepi
mus. Jisai išėjo ir sugrįžo atgal su staci
jos viršininku. Pastarasis peržiūrėjęs ma
no popieras pasakė, kad aš turiu pasimoke- 
ti už bilietą, v

i Pranešiau jam, kad tam tikslui neturiu 
pinigų. Aš pasakiau dar jam, kad per pas
taruosius tris metus buvau kareiviu ir to
dėlei negaliu turėti pinigų. Ištikrųjų, iš 
kurgi aš galiu gauti pinigų?

—Jeigu jūs neturite pinigų, tai negalite 
važiuoti ant vakacijos—buvo man atkirsta, 

kareivius mi “prielankioj vokiečiams žingsnių. Pasibaigus mūšiui, męs pasijutom *, ^š
-- 'esą lygiai toje pat vietoje, kokioje buvom be™ "la"e. į Pavalo

prieš 4 dienas. Tūkstančiai lavonų užklojo P1’^^1 l ?etą is kur esu kilęs. Ne- 
žemelę mažo kaimelio Vauquois. Ir visos i^g1 P«’ tris metus turejaujcareiviauti 
tos aukos buvo veltui.

KOVA SU “KRAMOLA”.
yra tiktai, kaipo pasekmė' Patriotinė “Amerikos ap- 
dviejų tautų—anglų ir fran- sigynimo lyga” kreipėsi į vi- 
cūzų — trinimosi. Apie po- suomenę “mobilizuoti ne 
ra mėnesių tam atgal “Lais- vien karės fronte, bet ir jo 
vėj” buvo rašyta apie Cana- užpakalyj — namie”. Lygos, 
dos francūzų katalikų prie- nuomone viešbučių savinin- priešus atgal per kelioliką žingsnių 
šinimąsi konskripcijai. Tie- kai turėtų uždrausti parda- trumpam mūšiui priešas pasisuko i 
sa, tai buvo didelis judėji- vinėti vokiečių kalboj laik- bėgti ir męs vijomės jį iki pietiniam kaimo 
mas, kurio centru bene buvo raščius, taip-pat ir laikraš- kraštui, čionais francūzai padarė ant mū- 
Montreal’as. Buvo atsitiki- čius ir žurnalus, kurie veda- su kontrataką, atstumdami per kokį 100 
mų, kad žmonės J 
ant gatvių užpuldavo, laik- dvasioj”.
raščių redakcijų, pritariau-• Tarp pastarųjų paminėta 
čių konscripcijai, akmeni- į “Massses” ir Pearsons” žur-

Ir, ar šiaip, ar taip, šaky- mįs Jangus išmušdavo, gene- nalai.
1------9 i , , .kite, kas kaltas? ’raliu streiku grasindavo ir

J. Baltrušaitis, t. p. Tam judėjimui net ir 
Pittsburgh, Pa. francūzai kunigai bažnyčio-

se pritardavo. Bet ar iš to jas pasakė, kad Little’o mir- 
Balandžio mėnesį šių me- ’galima pasidžiaugti, ypač tis tiek jo troškulį įvykdė, 

tu Socialistų Partija turėjo socialistams? Ne. Nesvarbu, vienybės suteikė darbinin- 
67,788 narius. Liepos mėn kad jie priešinosi, bet svar- kams, kiek jis.nebūtų, galė-

(“Kova”).

Aną dieną vienas kalbėto-

ir per vienus metus ginti savo “Faterlandą” 
ir už tą viską mane nenori net veltui par
gabenti namo.

Aš dar kartą paaiškinu, kad aš visvie- 
na nemokėsiu ir kad aš, jeigu ir norėčiau, 

Per keturias dienas męs niovėmės,kaip ^ai negaliu kuo pasimokėti.
■ ' ’................... J Pagaliaus, aš pareikalauvau, kad apie
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XXII.
ANT VAKACIJŲ.

kokie barbarai ir išeikvojom’ visą savo spė-

S. P. turėjo jau 90,390 na- bu, ueiKo jie pnesinosi, koki jęs jos sutverti uieną ir nua
riu. Per tris mėnesius S. P. to pasipriešinimo motyvai tį kalbėdamas apie vienybės 
narių skaičius paaugo ant buvo ir yra. Žymiausis an- reikalingumą per du šimtu

9. < Be abejonės, rugpjū- ti-konscriptas yra Montre- metų.
mėnesis bus nemažiau al’o mayoras Martin. Jls4 z (“D. B.”)..CIO

ką. Bet štai mus paliuosuoja. Paliuosuoja |U> praneštų kariniam gelžkelio komandk« • 
Iznvnlnpiio Vn mno anaii'kfnl nnloiilznvn 1'lUl.

buvo saxonieciai, kurie turėjo atlikti savo 
priedermes, kaip infanteriečiai. Męs buvom 
taip nusidėvėję, nuvargę, kad neturėjom jo
kių pasekmių.

Jisai piktai pažvelgė į mane ir dingo.
Tame pat vagone, greta manęs, sėdėjo 

du civiliai žmonės.
(Pabaiga bus). '



Knut Hamsun.

BADAS
Vertė švenčioniškis.

(Tąsa).
tuoj kas nors tau pasipainioja ir visus pir
muosius pienus suardo, išblaško!
trijuose skyriuose negaliu parašyti vien tik 
dėl to, kad neturiu paišelio arba dešimties 
erų, idant galėčiau nusipirkti! O kas būtų, 
jeigu aš nueičiau pas tą muitininką ir pa
reikalaučiau savo paišelio? Aš dar užtekti
nai turėsiu laiko ir galėsiu gana daug pa
rašyti, pakol į sodną pradės žmonės rinktis. 
Juk pasirodžius tokiam veikalui, gali įvyk
ti didelės permainos ir daugelis žmonių ga
li tapti laimingais. Pats sau tvirtinau, kad 
tas mano veikalas gali jaunimui atnešti di
delę naudą. Gerokai apmąstęs, priėjau 
prie išvedimo, kad nepaliesti Kantą; tą len
gvai galima padaryti, tik reikės truputį nu
krypti į šalį, kuomet prieisiu prie vietos ir 
laiko. Bet už Renaną, tą seną nudėvėtos 
parapijos kleboną, aš neužtikrinu... Kaip 
ten nebūtų, o veikalą reikia parašyti, nes 
už kambarį nemokėta ir jau gaspadinė ne
leis pernakvoti, šis klausimas mane dau
giausia ir kankino, net ir tuomet jis iš gal
vos negalėjo išeiti, kuomet apie nieką ne- 
mislijau ir buvau visiškai ramus. Su tuo 
būtinai reikia užbaigti. Greitai apleidau, 
sodną ir nuėjau pas muitininką pasiimti 
paišėlį. |

Nusileidęs nuo kalno, pavijau dvi mo-. 
teri. Tame momente, kuomet aš jas norė
jau aplenkti, netyčia savo ranka dasilytė- 
jau vienos moteries rankos. Tuomet pakė
liau galvą ir pažvelgiau jai į akis: ji buvo 
pilno, truputį išblyškusio veido. Staiga ji 
susijudino ir pasidarė nepaprastai daili, 
maloni; nesuprantu, kodėl ji taip staiga su
sijudino? O gal praeiviai ištarė kokį nema
lonų žodį ir ji išgirdo, o gal kokia nors min
tis perbėgo per jos smegenis žaibo greitu
mu? O kas būtų, jeigu ji susijudino nuo 
mano dasilytėjimo prie jos rankos? Jos 
augštos krūtys ėmė kilnotis ir ji nerviškai 
pradėjo spausti skiečio kotą, kurį laikė ran
koj. Kas jai pasidarė?

Sustojau ir vėl ją praleidau; nežinau, 
man tas apsireiškimas tokiu keistu išrodė, 
kad negalėjau toliau nei eiti. Pykau, ner- 
vavausi pats ant savęs; viena, piktumas 
ėmė, kad brusloto kišeniuje užmiršau paiše
lį, antra, kad taip smarkiai prarijau sūrį su 
francūziška duona. Mintys pradėjo krypti 
visiškai kiton pusėn, atsirado koks tai keis
tas noras pagązdinti tą moterį, prikibti prie 
jos ir paerzinti vienu ar kitu būdu. Pagrei
tinu žingsnius, aplenkiu ją, staiga sustoju 
priešais ir žiūriu jai į akis. Stoviu ir išver
tęs akis žiūriu; staiga sugalvoju ir vardą, 
bet tokį keistą, kuris pirmiau man niekad 
į galvą nebuvo atėjęs, būtent Ilajale. Kada 
ji visiškai arti prie manęs priėjo, aš išsi
tempiau ir prabilau:

—Tamsta tuojaus pamesi savo knygą.
Tariant tuos žodžius, pats jaučiausi, 

kaip mano širdis smarkiai pradėjo plakti.
—Savo knygą? — ji prabilo savo drau

gei, eidama toliaus.
Piktumas pradėjo augti ir aš ėmiau

ją ir gėriuosi. Ji niekaip negali suprasti to 
mano išsireiškimo, kuris, teisybę sakant, 
buvo beprotiškas. Ji neturėjo nei tik kny
gos, bet ir laikraščio. Netikėdama savimi, 
žiūrinėja, kiša rankas į kišenius, žiūri į ma
no rankas, ar aš neturiu knygos, apsisuka 
ir žiūri į mano rankas, ar aš neturiu kny-t 
gos, apsisuka ir žiūri atgal į šalygatvį, žo
džiu, įtempė savo menko proto visą energi- 

Vplknln kad supratus, apie kokią knygą aš kai-
*" Lx ai I z-x .->« i t i z- J n n n Ir i i z J z-\ i iz-v** n i zi i • 4- ■■bu. Jos veidas sekundomis mainosi: tai pa

rausta, tai vėl pabąla, krūtinė kilnojasi, 
sunkiai alsuoja.

—Nepaisyk to žmogaus kalbos, — tarė 
jos draugė ir paėmus už rarikos pradėjo 
tempti, — nejaugi tu nesupranti, kad jis vi
siškai girtas.

Nors aš tuomet buvau vergu kokios tai 
nematomos jiegos, kuri mane prislėgė, vie
nok, viską supratau ir mačiau,, kas aplin
kui dedasi. Didelis rudas šuo perbėgo sker
sai gatvę ir nubėgo į sodną; ant to šunies 
kaklo buvo siauras lankelis iš naujo sidab
ro. Toliaus, kitoj pusėj gatvės, ant antrų 
lubų tarnaitė atidarė langą ir pradėjo jį 
plauti iš lauko.
supratau, tartum, čia nieko tokio nebūtų

rvoJ EKN&.

Karės našta. Įsitėmykite, kas ją neša.

drobulių, klumpių, skepetai
čių, užtiesalų,lietuviškų kry
želių, švilpinių ir kitų žais
lų, o daugiausia — juostų. 
Siųskite viską šiuo adresu:

.Bazaro Komitetui, 
307 W. 30th St,

New York City, N. Y.
Nuo red.—Tekstas šio at

sišaukimo, tūlose vietose, 
žeidžia mūsų matymą, ta- 
čiaus, talpiname jį, “Laisvoj 
Sakykloj”, kaip tai esame 
papratę daryti.

Bve, tai privalo turėti pilna

DARBININKŲ LIUOSYBE^a.'p^ss;“:*
--------- ------- i savo darbą. O tą atsiekti

Kapitalistų valdžia, kaip leidžiamų laikraščių, kuriuo- galima bus tik tuomet, kuo
met darbininkai bus organi

Jį -------±----------------- -c --------- , ---- ± |-------------- Z--------------- Zl

Viską aiškiai mačiau, viską įtik sumano pravesti naudin-'se aiškinamos visokios suk- 
t gus savo klesai įstatymus, tybės ir nurodomos kapita- zuoti ir prigulės prie socia- 

buvę. Abidvi moterįs buvo užsidėjusios tuomet pradeda apie ką nors listų šunybės, 
vienodas skrybėles ir ant kaklų užsirišu-įkalbėti, tankiausia kalba a- 
sios škotiškus kaspinus. Man.atėjo j galvą pie ramybę ir pavyzdingą 
mintis, kad jos seserįs.

Jos pasisuko į šalį, priėjo prie muzika-
tvarką, apie abelną šalies 
gerovę ir t. t. Kapitalistų

liškų instrumentų krautuvės, sustojo ir pra- spauda deda visas pastan- 
dėjo šnekučiuoti. Aš irgi sustojau.

.listii partijos.
Nors męs, lietuviai, netu-; . Galskis.

rime taip vadinamos kapita- j Chicngo, III.
listiškos spaudos, bet už tai’ 
turime jau tokią, kuri kapi
talistams pataikauja, kuri

dėjo šnekučiuoti. Aš irgi sustojau. Paskui gas,kad tik suklaidinus zmo- didžiųjų kapitalistu pė- 
jos sugrįžo atgal, praėjo pro mane, pasuko nes ir pasinaudojus ta pro- (Jomis ir mulkina darbiniu- 

kus. Pavyzdžiui, kunigų 
leidžiami laikraščiai yra ne 
kas kitas, kaip tik darbinin
kų mulkintojai. Ir tie, ku
rie skaito, kunigų leidžiamus 
laikraščius, visuomet būna 
priešingi progresyviam dar-

I į Universiteto gatvę ir leidosi tiesiai ant ga bei žmonių tamsumu.
>šv. Olafo pleciaus. Aš visą laiką sekiau jų| Jeigu darbininkai rengiasi 
I pėdomis. Jos atsisuko, pažvelgė į mane nei prie streiko, tai kapitalistų • • •. • • • • t — • • • *__________ _ * _ _ * "1 1 * _ *_tai nusigandusios, nei tai nusistebėjusios ir spauda stengiasi darbinin- 
aš neįžiūrėjau ant jų veidų jokio piktumo, kus sukurstyti, padaryti 
jokio susiraukimo. Ir tas jų kantrumas,tarpe jų betvarkę. Ir jeigu 
mane sugėdino, priverstas buvau nuleisti pasirodo, kad darbininkai ____o_x___o__
žemyn akis. Nutariau daugiau jų neperse-j organizuoti ir spauda nieko ^jninkų judėjimui ir net ne- 
kioti, neįkirėti, bet taip sau sekti paskui ir negali padaryti, tuomet jau supranta reikalingumo ben- 
tėmyti, kur jos eis. \ \ J 1 1 _____ ______ _____

Priėjo prie didelio, keturių gyvenimų1 riausias būdns stmrdymo or- ■ savo būvio. Taipgi tūli tau- 
namo, numerio antro ir sustojo. Dar sykį gąnizacijų bei darbininkų (tiški organai bijo kalbėti a- 
atsįsuko, pažiūrėjo ir įėjo į vidurį. Aš irgi vienybės, tai nusamdymas pje pagerinimą darbininkų 
priėjau prie durų, sustojau ir atsirėmiau provokatorių. Ypatingai pa-,būvio. Mat, jiems rūpi pri- 
lempos stulpo. Jos laiptais užlipo augštyn. (staiaesiams pavyksta pasi- |Vatiškas biznis, o apie tuos, 
Kada viskas nurimo, atsitraukiau nuo stul- ■ darbuoti ten, kur tarpe dar- kurie remia tą biznį, nenori 
po ir pakėliau akis į viršų. Ir štai atsitin-(biniPkU.dar nėra tvirtos or-(jr užsiminti. Jeigu darbinin
ką kas tokio nepaprasto: lango uždanga pa- 'gan^acijos. . Įsisukę provo-,kai suprastų savo reikalus, 
kyla, langas atsirado ir pasirodo galva SU|katoriai tuojaus padaro de- 1SUsiorganiuzotų į unijas ir 
dviem juodomis akimis, kurios tiesiai įsi- zorganizaciją, sufabrikuoja prigulėtų prie socialistų IU UVVrtOVi

i vvx^. — pusbal- visokius suokalbius,.o pohci-Įpartijos, tuomet labai leng- Ta broliška meilė, tie
šiai prabilau ir pajutau, kad jau raustu. Ir Ja areštuoja darbininkų va-|Va būtų pasiliuosuoti ir nuo 
kodėl ji nepašaukė ką nors į pagelbą? Ko-j apkaltindama juos pra- kapitalistų išnaudojimo.
dėl nepagriebė puodų su kvietkomis, kurie sižengime prieš valdžią.

Tie užmetimai tankiai bu- dnrbininkus, gerai supranta
X r r-4 4- 4- z-v»-» 1 zJ ' •• • • 1« 1 i • •

griebiasi kitokių būdų. Ge- (p.os kovos už pagerinimą

smeigia į mano veidą. “Ilajale!”

BIBLIJA
LietuviSka. tikra, pil- 
na. pagerinta. Kaina: 
Lietuv. raidėms, 35,09 
Gotiškoms raid. >3.50
Gaunama tiktai pas:

M. X. MOCKUS. 
1 P. O. Box 54.

Detroit, Mich.

KAS PADARE DIEVUS?

♦♦♦♦♦♦

\LAISVOJli
SAKYKLA

iTnrmnniiimmiiii
Gelbėkite mūsų dailą.

Karei bėgant, nuolatos 
pasirodo pastebėtini daly
kai. Iš vienos pusės mato
mi baisus, bjaurus išradi
mai, kurių tikslui yra skan
dinti moteris, vyrus, vaikus; 
šaudyti ir žudinti kuodau- .* i. t/is šv? Panelės Nekalto prasidS- 
giausiai kareivių; griauti ir įv
ardyti priešų gyvybę, dailą! . _
Tq ViInQ Y'nP'fnmp Vyvo- Dievaite, yra kokio tai labai jai1S KILOS puses matome OI O ( Dievo sesuo, pati ir motyna vaikų, 
lišką meilę, kuri visomis sa
vo jiegomis, stengiasi užgy-j

hrahina, from an idol in the Indian Muaeum.
(Brahma, Dievas yra visų dievų Tėvas.)

KSI V A R BI AU SI EJ I faktai šioj kny- 
goj randasi paimti iš Mytholiogijų, 

Encyklopediškūjų Žodynų ir aštuonių Bib- 
lijų Knyga su keturiolika galingiausių 
Dievų paveikslų:

Nekurį yra net ir už karlienf dan-

2. Kiekviena nekalto prasidėjimo 
‘ įbai galingo

3. Tr|s galingiausi Dievų Sunai. Kai- 
po išganytojai ir atpilkėjai svieto
,4. Kiekvienas Dievas giriasi kad ]ia dyti tų baisių išradimų pa- svietą sutvėrė ir pats savę pasidarė, 

dfjrvfnq cnšnlnti 5. Paveikslas pirmo žmogaus ir joOary tas zaizuas, susupu moteriškės. Kurios žydų Dievas Jaho- 
tuos nukentėjusius Žmones; veu, padarė ant savo išveizdos. 
išgelbėti nuo amžinos pra- 

I žūties jų gyvastį-ir triūsą. 
! apsi

saugojimo principai yra 
kiekvienoje tautoje ir tau- 

Kapitalistai, išnaudodami telėje.
t Iš visų Europos tautų lie-buvo ant lango ir nepaleido man į galvą? e x ____________ _

Arba kodėl nepasiuntė ką nors į apačią, kad na provokatorių taip gud-(unijų ir socialistų partijos (tuvių klausimai ir lietuvių 
mane pavarytų? Mudu nejudame, kaip sto- riai.sugalvoti, kad kaltina- reikšmę, todėl ir deda visas'daila yra mažiausiai žinoma, 
vylos ir žiūrime vienas kitam į akis; pras- rnieji negaliu prirodyti, jog pastangas, kad darbininkus Praėję aliantų bazarai gi

Knyga: 5x8 32 puslapių. Kaina 15c.

PerkupČiams, petlioriams, agentams ir 
šaip pardavinėtojams duodama geras nuo
šimtis Ant pažiūros nesiunčiama niekam. 
Atsišaukite žemiau nurodytu adresų.

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

RUTKAIJSSPAUSTUVE
338 W. End Ave.. DETROIT. MICH.

lenką minuta, kita; tarpe gatvės ir lango, Į jiems, tas užmetama netei- dar ilgiau tamsybėj palai- ___ i ___ _____ 7
bet nepasigirsta nei žodelio. Ji atsitraukia singai ir tankiai atsiduria kius ir kad jie nesuprastų'mažai žinoma, vienok užin- I 
nuo lango, — aš sudrebu, tartum per mano(^^eil}s metams kalėjime, savo klesos reikalų. Kleri- .teresuoja amerikiečius. New 
kūną elektros sriovė perbėgo; matau, kaip arba ir nužudo.. Abelnai,_A- kalų ir tautininkų laikraš-1Yorke, pabaigoj lapkričio, 
ji lėtai, nenoromis traukiasi nuo lango ir (merikos darbininkų . judėji- čiai irgi stengiasi sulaikyti atsibus didžiausias aliantų 
dingsta gilumoj kambario. Tas jos paleng- jst°rija labai įvairi viso- darbininkus nuo organizavi- bazaras, kokio dar nėra bu- j 
vas atsitraukimas buvo neva sveikinimu kinis persekiojimais darbi- mosi, ir palaikyti juos tam- .Vę Amerikoj. Jisai tęsis per : 
manęs; aš pajutau tą malonų, švelnų pa- niRkų vadovų. . Manau, kad sybėj. ... . i ’ '' '25 dienas ir manoma, jog
sveikinimą ir mane apėmė nepaprastas ,įįekus reikalo čiajšskaitliuo-1 
linksmumas. Taipgi pasisukau ir nuėjau r—L— 1..................

rodo, jog mūsų daila, nors
TeUphoe III

daktaru J. MISEVIČE
Specialistas Airiica Ir 

Plaaiiq lift.

1

v ' ' 26 dienas ir manoma, jog 
■ Kada eina kova už pageri- žmonės iš visų S. V. lankys 
nimą būvio, tuomet žmones jį. Šiame bazare jau ir lie-

Nūs 12—2 po piet 
Nuo 6—8 vakare.

279 BERRY STRUT 
BROOKLYN, N. Y.

J

ni visas niekšystes, kurias 
_ |papildė organizuotas kapita- kovoja už didesnį duonos tuviams yra paskirta vieta.į
Kada atsitraukiau nuo lango, tai jau'^s Pr*eJ darbininkus. Kiek- kąsnį. T------------------ .c __

persekioti tą~moterj7 li”tame ‘pačiame ‘lai- neturėjau drąsos atsisukti ir pažiūrėti ar ™nas dar imn as, s aian- tautininkų spauda arba vi-
Tuomet klerikalų ir Nežiūrint to, kad pelnas nuo

• “Lietuviškos būdos” sušelps

Brooklyn LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA.

perSeKlOtl tą moterį, ir tame pačiame lai- hikrnšriim tn pakini -Y • 4 opauua Vi- F , Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-
ke aiškiai supratau, kad elgiuosi labai kvai- ^SL"T’1§J0 .I?”??*,.mato, taipgi mato ir tuosT'tyd^s M?kova^o’’jeigu to "1USU badaUja C1US Lletuvo7•Vestuvių, Susirinkimų ir tt

oiofvrniiC! Vninimc io_l .i . V ,

įleidžia vien tik darbininkų ne darbininkų, bet darbda- 
'suvaržymui. vjų naudai. Negana to: jie

giau mislinau apie tai, tuo labiau nervavau-lai, nepadoriai, vienok negalėjau save su- Siau imsnnau apie tai, tuo laoiau nervavau- sxa£vmuq kuriuo^ valdžia iš-1 n r- % T" •
valdyti; mano piktumas, sujudimas ant tiek * * nernnavau Man-rodėsi, kad p stov., f
buvo galingas, kad stumte stūmė į pačius 
beprotiškiausius pasielgimus. Ir tas neper-

palei langą ir seka mano pėdas ir tas mane' 
baisiai kankino. Išsitiesiau, kiek galėda-. --------- - -o---------v-

gatve tolyn. I Nepereina nei vienas strei- išleidžia tokius kalbėtojus,palėio kad aš pmiau sau kartoti i o o- tnkip mas išsitempiau ir leidausi gatve tolyn. I Nepereina nei vienas strei- išleidžia tokius kalbėtojus, 
g J ’ ’ 3 vienok Kolos drebėti, nors dėjau visas pastan- kas, kad darbininkai nebūtų kurie mulkina žmones, šmei-

*x: x:„ • • u„x —------ I nvocfnm’nmi n-z ioi Irnrl iio vifi nrcrpniynniina ir flpmnra.mano pasielgimai yra idiotiški, 
neišsilaikiau: eidamas paskui ją kraipiausi, 
šaipiausi ir kosėjau be jokio noro, tartum, 
koks beprotis. Vėl pralenkiau ir palengva 
ėjau pirmyn. Taip eidamas jaučiau jos 
žvilgsnius, kurie varstė man pečius ir ne
noromis turėjau riestis, kaip ežys, nes gėda 
buvo už beprotišką elgimąsi. Taip beeinant 
mane apėmė kokie tai keisti jausmai: ro
dėsi, kad aš toli, visai kitame krašte ran
duosi, o čia ne aš, bet svetimas eina, kaip 
ežys susitraukęs.

Praslinkus kelioms minutoms, moteris 
priėjo prie knygų krautuvės ir sustojo pa
lei langą. Aš irgi sustojau palei kitos krau
tuvės langą. Kada ji praėjo pro mane, aš 
vėl prisiartinau prie jos ir atkartojau savo 
pirmą sakinį:
, —Tamsta tuojaus pamesi savo knygą.

Ji, truputį nusigandus, prabilo:
—Kokią knygą?! Ar tu supranti, apie 

okią knygą jis kalba?!
Ji susinervavo, sustojo. Aš neapsako

mai džiaugiausi jos tuo sumišimu, žiūriu i

gas, kad eiti tiesiai, bet negalėjau išsilai-! areštuojami už tai, kad jie .Įia organizacijas ir demora- 
kyti ir ėmiau svyruoti. Kad nusiraminus, išdrįsta, pareikalauti nuo lizu.oja darbininkus. Artai 
mosavau rankomis, spjaudžiau į visas pu-;darbdavių didesnio duonos(tokie kalbėtojai ne kapita-,

je, mums bazare yra graži Pu3kus steičius su naujaisiais jtaisy- 
proga užlaikyti ir platinti! *
mūsų dailius rankdarbius.' 
Nors tėvynėje mūsų dailą 
drasko, mėgina išnaikinti, 
bet męs čionai dėkime visas 
savo pajiegas užlaikyti ją. 
parodyti ją visam pasauliui.

Tad viengenčiai, naudoki- ’ 
ku-ųnės šia proga. Merginos irsės, galvą riečiau į viršų, bet niekas negel- kąsnio ir žmoniškesnių dar- listų apmokami tarnai,

Po’visa kūną tartum skruzdės bėgio-[bo sąlygų. Pagal kapitalis- rių tikslas sugriauti organi- moters, aukaukite savo mez-bėjo. ;
jo, nugara gi svilo, nes man rodėsi, kad jos^ų„supratimą, tai čia laisva 
žvilgsniai varsto ją.
tų žvilgsnių, pasukau į kitą gatvę ir nuėjau 
pas muitininką pasiimti savo paišelį.

Su paišeliu neturėjau jokio vargo: mui
tininkas atnešė bruslotą ir paprašė, kad aš 
pats peržiūrėčiau visus kišenius. Apart 
paišelio, dar radau dvi kvitas, kurias taipgi 
pasiėmiau ir širdingai paačiavau muitinin
ką už jo tokį malonumą. Jis man labai pa
tiko ir atsirado noras jį irgi nustebinti. Bu
vau jau išeinąs per duris, bet paskui dai
nuodamas sugrįžau, išsiėmiau iš kišeniaus 
paišelį, iškėliau į viršų ir pradėjau aiškinti, 
kodėl sugrįžau atsiimti tą paišelį. Pasa
kiau jam, čia šis paišelis daug kuo skiriasi 
nuo kitų, nes tik su jo pagelba galėjau pa- 

(Toliaus bus).

darbi- ginius, išsiuvinėjimus, audi
nius. Vyrai, prisiųskite sa-

zacijas ir panaikinti 
ninku vienybę?

Įvairios darbdavių sąjun-'vo išpjaustytus, išdrožinė- 
gos užlaiko visokius kalbė-jtus, iškalinėtus lietuviškus 
tojus, kurie, prisidengdami daiktelius. Motinėlės ir tė- 
Jtokios nors religiškos sektos vėliai, išmokinkit savo vai- 
ąrba net ir darbininkų or
ganizacijos, kad lengviau 
prisitaikytų prie tamsesnių 
darbininkų ir varo savo juo
dą darbą.

Darbininkai, rodos, turėtų . „ .
atskirti tuos parsidavėlius jusiems broliams, ir 
nuo tikrų savo vadovų, ku- dailius rankdarbius nuo pra-

Kad išsigelbėjus nuo]šalis, viešpatauja demokra- 
tija ir darbininkai pilną tei
sę turi liuosai badu mirti, 
bet neprivalo išdrįsti parei
kalauti didesnės algos, kad 
apsigynus nuo bado. Kapi
talistų spauda, neatkreip
dama atydos į darbinin
kų padėjimą, visokiais bū
dais juos mulkina ir 
įkalbinėja, būk darbinin
kų organizacijos neša blėdį, 
bet ne naudą.

Nieko nėra nuostabaus, rie visuomet kovoja už dar- žūties užlaikyti. Kiekvieno; 
kad didžiuma darbininkų žmo,nnJ ,k!e®os. reikalus, miesto lietuviai siųsite sa-, 
dar tiki kapitalistų spaudai,jJei8'u darbininkai nori būtino puikius darbus j pi milzi-, 
nes jie neskaito savo klesos7-Iluosais’ naudotis pilna lais- mską bazarų. Prisiųskite t

Motinėlės ir te

kus kokių nors lietuviškų 
darbelių, kad ir jie, paau
kaudami juostą, ar ką kitą, 
prisidėtų prie to žmonių my
lėtojų būrelio, kuris stengia
si pagelbėti mūsų nukentė- 

• mūsų
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Prenumerata metams: Ame
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Konferencija New Yorko
ir apygardos lietuvių 

draugijų delegatų.
c)) Pilna laisvė kiek

vienai tautai spręsti apie 
savo likimą.

2) Remti kiekvieną 
darbininkų masinį judėji
mą, veikiantį linkui taikos 
atsiekime.

3) Kad padarius, idant 
būsiančioji taika būtų už
baiga visų karių, tai męs 
pasiryžtame vesti neatlai- 
džią klesų kovą, kaip eko
nominiai, kovojant profe
sionalėse darbininkų or
ganizacijose už darbinin
kų ekonominio būvio pa
gerinimą, taip ir politiki- 
niai kovojant politiškoje 
socialistų organizacijoje 
už valdžią, ; 
darbininkų reikalus iki vi-

Laike “Laisvės” Bendro
vės prakalbų Cliffside, N.J. 
kur pirmininkavo drg. K. 
Steponavičius, o kalbėjo d. 
Pruseika, buvo plačiai išaiš
kinta kaip “Laisvė” užaugo, 
kaip plėtojosi, kokius jinai; 
turi tikslus. |

Po prakalbų tuoj penki 
draugai užsirašė “Laisvę”, 
2 draugai prisirašė prie ben
drovės, o į popieros fondą 
surinkta $10,00.

Ačiū draugams cliffsidie- 
čiams.

DRAUGAMS.
keturios kuopos Lie-
Socialistų Sąjungos

Jau 
tuvių 
prisidėjo prie “Laisvės” ben
drovės. Tos kuopos yra: 
Elizabetho, Jersey City,Wa
terbury ir Eastono.

Tos kuopos, prisidėdamos 
prie “Laisvės” bendrovės į- 
gija, sykiu su kitais bendro
vės leidžiamo laikraščio na
ves nariais,kontrolę ant ben
drovės leidžiamo laikraščio. 
Tuo būdu “Laisvė” vis la
biau visuomenėja, vis dides
nis žmonių skaičius užinte- 
resuotas jos leidimu.

Kitaip ir būti negali. 
Jeigu darbininkų visuome
nei yra reikalingas toks lai
kraštis, kaip “Laisvė”, tai ne 
kas kitas, kaip ta pati dar
bininkų visuomenė privalo 
juo rūpinties.

Pelnų “Laisvė” niekam 
nedavė ir neduos, bet nau
dos ji davė labai daug. Tūk
stančiai žmonių, perėję per 
“Laisvės” skaitymą, pasi
darė Socializmo šalininkai. 
Gi šimtas mūsų skaitytojų 
šiuomi laiku rašosi prie Lie
tuvių Socialistų Sąjungos.

Štai kodėl ir visos kitos 
kuopos L. S. S. kuogreičiau- 
sia turėtų prisidėti prie“Lai- 
svės” bendrovės, ir tai tuo- 
jaus, nelaukiant.

Rašykitės, draugai ir kuo
pos, prie “Laisvės” bendro
vės.

Pereitą nedėldienį, 26 rug
pjūčio, Brooklyno Labor 
Lyceum įvyko lietuvių drau
gijų atstovų konferencija, 
kurią sušaukė L. S. S. IV 
'rajonas. Iš Brooklyno, New 
Jersey ir kitų apygardų, su
važiavo daugiau, kaip 140 
delegatų, kurie atstovavo 53 
draugijas (virš 6000 narių), 
taigi, konferencija buvus 

‘pusėtinai skaitlinga. Pirmi
ninkavo draugai C. Herman 
ir Bekampis. Sekretoriavo 
P. Bukšnys, padėjikas—Ig. 
Beeis. Salėje buvo ir pašali
nės publikos, kuri nedalyva
vo diskusijose.

Dienotvarkis buvo išank- 
sto išdirbtas, rezoliucijos iš- 
anksto buvo parašytos.

Pirmuoju punktu dieno- 
tvarkyje stovėjo: taikos rei
kalavimas. New Yorko ir 

‘(apygardos lietuviai užsire- 
|komendavo kaipo karšti 
; darbininkiškos taikos šali- 
ininkai. Jokio džingoistinio 
Ibalso, balso reikalaujančio 
karės nebsigirdėjo, nežiū
rint to, kad butą žmonių į- 
vairiomis pažiūromis. Tame 
klausime priimta sekama re
zoliucija:

“Imant atydon, kad
1) karėje niekuomet ne
galima surasti teisybės, 
nes joje laimi ta pusė, ku
ri turi didesnes militari- 
nes spėkas ir yra geriau 
prisirengusi iš militarinio 
atžvilgio, niekas negali 
užginčyti, kad Belgija ka- 
rėje su Vokietija visuo- viavimo taip.pat priimta re.

stymui klausimo, kaip rei- rezoliucija unijų klausime Na, o Chicago j — irgi yra 
kia šiais sunkiais karės yra oportunistiška, ignoruo- punktas apie laisvą Lietu- 
laikais ginties nuo susiau- j anti tą faktą, kad ne visos vą.
rinimo darbininkų teisių, unijos yra geros, 
netik gintis, bet ir didinti <_
tas teises—prieina prie iš- kjų aiškiausios sveiko senso biau plati programa yra tuo 
vedimo, kad — i

1) Rėmimas ir aktyvis rezoliucija 
dalyvavimas šios šalies so-1 
cialistų partijoje bei dar
bininkų klesos^ kovos pa- pi]ietinįų teisių, apgynime 
matais stovinčiose unijo- ateivjų, ne piliečių teisių,dėl 
se yia pats geuausias at- ;maist0 pabrangimo ir t. t.) 
sa ymas kapitalistų e- pabaigoje išrinkta komite- 

teisių tas varju New Yorko ir a- 
pielinkės lietuvių draugijų 

taip-, taikos ir teisių komitetas. ;

Skirtumas, kaip matot, tik
Tačiaus nepaisant tos aiš- varde. Beto, chicagiečių la-

I 
i

Taigi, “Kova” aiškiai bu
vo atmetus mintį, kad lietu
vių darbininkai turi išpra- 
džių organizuoties savybėje. 
Ji griežtai pasipriešino viso
kiom lietuvių tarybom ir

1 P* alUO J 1 01 VUV|v. . . 1*

liogikos, praėjo didžiumos tarpu dar tik projektas, dar.šiaip jau ceni^akzu?^°J^x}’ 
ne pats galutinas nutarimas.

Taigi, pati gyvenimo lio- 
gika, nepaisant atskirų ly
derių pastangų, veda prie to, 
ką “Laisvė” pasakė dar 
prieš mėnesį laiko: tas judė
jimas, kuris eina po vėliava 
Workmen’s Councils, ar.
kaip męs jį nepavadintume,' Taigi, pasielgė kaip tik at- 

, (kad ir Chicagine taryba) y-.bulai, negu norėjo “Kova”.
ra tai mobilizacija kairiųjų! Antras dalykas. “Kova,r

Beto, priimta dar visa eilė 
kitų rezoliucijų (apgynime 

. apgynime

sai, darbininkų
mindžiotojai.

2) Konferencija
pat atranda, kad 

daug pagelbos darbininkų
klesai gali duoti tas darbi-. ., , . . T.
ninku miniu judėjimas,ku-1Pasegus vardą Lie-| 
ris koncentruojasi Darbi
ninkų Tarybose (Work
men’s Council’iuosc), ku
rį tai judėjimą konferen-, 
cija pripažįsta remtinu”. |
Mažumos rezoliucija, kaip j 

aiškiai matosi, turi ta skir- 7 C

.staigom, padėkim komite
tam ir t. t.

Na, o L. S. S. IV rajono 
draugai ėmė ir sutvėrė cen
tralizuotą apygardos lietu
vių draugijų įstaigą, ir už
vardino jį taikos ir teisių 
komitetu.

1 Įlfacll I
rinViJ d t au gai noiėjo, kad vjsuonlenės spėkų tam tik-,rekomendavo stačiai dėties

kokiu nors budu prie to ko- iprie svetimtaučių darbinin-

tuvių Socialistų Sąjungos IV 
rajono, bet už tą jų įnešimą 
balsavo vos tik keli žmonės. 
Taigi, New Yorko ir apie- 

Ilinkės lietuvių draugijų ko- 
imitetas veiks visai savysto- 
>viai — rengs ,esant reikalui 
į prakalbas, protestus, tarsis

riems tikslams atsiekti.
Visi keliai darbininkiškos'kų organizacijos, prie “įvai- 

liogikos veda į vieną bendrą rių tautų darbininkų organic 
vagą. izacijos” (N32), bet nei chi-

|Cagiečiai nei brooklyniečiai 
nepaklausė ir šio patarimo. 
Ėmė ir susiorganizavo iš- 
nradžių kaipo lietuviai dar
bininkai, o jau tik paskui 
mislija apie susidėjimą su

“Kovos” red. N32 smarkiai 
pasakė, jog ji griežtai 
priešinga tam, kad lietuviai 
darbininkai organizuotų koantrinančia tumą nuo didžiumos rezoliu-1^ kitu tant‘ darbininku nn iaruim!1Kai o^anizuoių ko- misija apie susidepmą su ciios kad ioie rekomenduo-’ - 1 • • • • •1 } kias tai savas įstaigas (lie- kitų tautų darbininku orga-

suomenė nebus prirengta Jama i’emti ir dalyvauti ne ga]imais būdais gins ateivių' 1 lstai£as) kovai Pnes mzacijom, apie bendią dar- 
iki tam laipsniui, kad pa- vien S. P. ir klosimais pania- teises, publikuos (garsins) 
naikinti patį kapitalistinį ra’s stovinčiose unijose, betiapje savo darbus, kad pla
sti rėdymą, esantį Driežas- atrandama, kad remtinas y~ičioji, netik lietuvių, visuo-. 
čia šio pasaulio karės. £alJsįmenė apie tai žinotų ir taip

4) Mums apeina ne ku- sveikti ir tas minių jud.ėji- toliau

cijos, kad joje rekomenduo-’

čia šio pasaulio karčs

rios bent šalies kapitalis
tų interesai, bet visų šalių 
darbininkų gerbūvis. Pa
stovią taiką įvykins ne iš
naudotojai, bet darbinin
kai”.
Šitoj rezoliucijoj esama ne 

visai teisingii minčių, žiū
rint darbininkų klesos rei-

. - ■■ v^xxevd. Užsiminta net apie
mas, kuris koncentruojasi delegatu siuntimą j Wash- 
darbminkų tarybose. Mažu- Jngtoną" D. C. 
mos rezoliucija yra . p1 
ir liogiškas išvedimas iš to 
punkto vienbalsiai priimtos 
rezoliucijos apie taiką (pir-Į 
moji rezoliucija), kur pasi
žadama remti “kiekvieną, 
masinį darbininkų judėjimą!

•j Komitetas bus laikinas, 
bet jo laikas neaprubežiuo- 
tas, vadinasi, kolei tęsis tos 
nepaprastos aplinkybės, ku
rias iššaukė karė.

Drg. Ignas Beeis teisingai 
^jos"kalba|vedantl linkui taikos”. Tuo pastebėjo: tai kodėl tą ko-

ųnilitarizmą. bą.
“Kova” rašė ve ką žodis į Męs dabar skaudžiai galė- 

žodį: tume pasijuokt iš “Kovos”,
“Lietuviai darbininkai iš tos “Kovos”, kuri leido d. 

gali tiesiog, be jokios lie- Šukiui išniekinti “Laisvę” ir 
tuvių centralizuotos orga- kalbėti apie velniškumus, 
nizacijos, prisidėti prie į- Męs galėtume iš jos dar la- 
vairių tautų vietos darbi- biau pasiiuokti, kad Brook- 
ninkų judėjimo prieš ka- lyno komitetą kaip sykis sa
rę. | (Pabaiga ant 8-to pusi.)

PUIKUS PIKNIKAS

LIETUVOS
ZEMLAPIS

kalu žvilgsniu ir jos kalba!veaantl ,nnvKU1 taiK0S *. ?10 LaiJ.K°AT V
labai prasta, tačiaus pamati-itarl)U’ 5p^zaimos rezoliucijo- nntetą nepavadmt New Yor- 
nės jos išvados priimtinos, o^e aiškaus, nuoseklaus,lio- o n apygaidos darbininkų 
ypač tas punktas, kur kalba- flško išvedimo nėra, o vis- Taryba? <
ma apie rėmimą kiekvieno kas paliekama kaboti ore. Irištikrųjų! Bet čia dau- 
darbininku masinio judeji- Didžiumos rezoliucijoje yra geliui pakvipo Chicagos dar- 
mo, einančio link taikos. j Pam^tinė, stačiai ne- bininkų taryba ir... atmetė. L—

Reikale priverstino karei- Ristina klesiniai susiprastu- O tačiaus faktinai imant,

Irištikrųjų! Bet čia dau-

Subatoj po piet (3 vai.), 1 September » Rugs , 1917
Avenue NIBLOS GARDEN New York

Puikus Programas. Šokiai ir Ž ristai. Įžanga 25c. ypatai
Visi atsilankiusieji pilnai bus užganėdinti.

mo, einančio link taikos.

siems darbininkams klaida skirtumo tarpe Chicagos
met turėtų pralaimėti, ne- zo]iucija; kurioj sakoma:ka- (ypač Amerikoj) apie uni- Het. darbin. tarybos ir New 
žiūrint, kaip didžiai netei-dan„i (jabartinis priverstino jas' Mažumos rezoliucijoj.Yorkiškio. komiteto veik ir 
singas butų pirmosios nu-kareiviavimo jstatymas nc. aiškių-aiškiausiai ------ -
skriaudimas per pastarą- ,sutinka su §ios šalies abel. apie rėmimą tų unijų
singas butų pirmosios nu- kareiviavimo įstatymas ne- l^iškių-aiškiausiai kalbama 

tų ku-
I rios stovi klesų kovos pama-

nėra.
Žiūrėkite:
Ir ten ir čia naujai su t ve r-JQ.

2) Neveizint kokias 
skriaudas ši šalis nuken
tėjo nuo brutalės Vokieti
jos valdžios ei girnos su 
musų piliečiais ant jurų, 
vienok, pagal musų nuo
monę, tai tie Vokietijos 
valdžios žudymai ir musų 
piliečių išnaikinimas jų 
nuosavybės negalima ati
taisyti da skaitlingesniu 
musų piliečių žudymu ir 
dar didesniu musų • šalies 
turtų naikinimu, kas į- 
vyksta karę pratęsiant.

3) Dabartinė pasaulio 
karė yra vedama naudai 
kariaujančių šalių išnau
dotojų, gyvenančių iš dar
bininku triūso. Ta aiškiai 
patvirtina įvairių šalių 
valdžių atsisakymas išduo 
ti daleidimą savo šalies 
darbininkų atstovams da
lyvauti Rusijos darbinin
kų šaukiamoje Stockhol- 
mo konferencijoje, apkal
bėjimui taikos reikalų. 
Išnaudotojai, apskelbė jai 
ir su rengėjai šios karės 
nori ne darbininkams tin
kamos taikos, bet stengia
si prieiti prie tokio šios 
karės užbaigimo, kad bū
tų galima ir ant toliaus 
darbininkus išnaudoti.

Męs randame reikalin
gu tad. apreikšti sekan- 
v • •ciai:

1. Reikalaujame tuo- 
jaus užbaigti karę ir pa
daryti taiką ant Rusijos 
darbininkų paskelbtų pa
matų, būtent —

a) Taika be aneksijų,
b) Taika be kontribuci

ją ir ,

naja demokratine dvasia ir 
verčia eiti kariumenen žmo
nes prieš jų norą, kas pagal 
mūsų nuomonę yra priešin
ga S. V. konstitucijos 
amendmentui, užginančiam 
įvesti priverstina tarnystę

j • i* I v • 1 11 • L lUll 11 U1U 1 1CA LI I Cl 1 OlIlVUltais, o didžiuma kalba, apie tog jgtai laikin- k , t Tiicno “d n vhim Iru i t vi t t 77 i 1 r tvisas “darbininku unijas”, |v« ~ ± ' r i "j , • i • c i ’ sis sios nepaprastos aplmky-nedarydurna jokio skirtumo.
vTTTįTuo tarpu, kiekvienas nors j

- 'šiek tiek labiau apsitrinęs1. Ir ten ir čia vadovauja są- 
darbininkas žino, kad Ame- jungiečiai. Ir ten ir čia bu-

/ T • i “ - “ “įvesti priverstina tarnystę, ... . ------- . . kvipąfną ivnirinQ nvo-nnitai rndnmp rpiknlinmi vpikn riko«l esama ir atzagareivių v0 Kviestos jvaiiios o*ga™ tai raaame reiKalingu. leiKa- • Kvietimas zaciJos. Ir ten ir čia L. S. S.
laut panaikinimo priversti-iaaiD/.n.y unlJ9;vietimas nrifnria T
nn Vnrpiviąvi’mn khtvmn - J remti 11’ tas linijas yra dl-ĮraJ°nai tam Plltaiia D. b. n2 kaJeiviavimo įstatymo ’iv. riiri^;anqiaq nenuoseklu- S- VIII rajonas, kaip girdė- 
u oi c ityio namo visvj dlaf" h’nm kviečia klienas rieties
tytų” kareivių.

Taip-pat reikalaujama pa-

jom, kviečia kuopas dėties 
'prie tarybos ir faktinai jos 
.visos nevien dedasi, bet ir 

’ vadovavo įsteigiamam susi
rinkime. Gi L. S. S. IV ra- 

"reika- j°nas (pridūrsim, visos L. S. i

mas.
J Juk męs, padėkim, žinom, 

leisti iš kalėjimų tuos, kurie kac^ tūlos Amerikos unijos 
« y . • • v Ti • /Irimui YYHrJnlnn InilrA i zxaaabuk tai prasižengę del to p 
statymo.

Klausime apie apsigynimą
nuo susiaurinimo darbinin- lauJa imtinuos kariumenen,i 
kų teisių buvo paduota dvi arba vyti iš Amerikos. Taip, 
rezoliucijos. Viena daugu- paveizdan, buvo Bostone , t
mos (C. Herman, Bekampis, Central Federated Union.(Vienodi. Ir Chicaga stoja.

Rice-Her- Beto, męs žinom, kad tūlos pries nepihecių ėmimą į ka-' 
man) ir mažumos (L. Pru- gompersinčs unijos veda riumenę ir Brooklynas; ii^ 

skirtu-(bjauriausią kovą su Work- Chicaga uz taiką ir Biook- 
mas tarpe tu dvieju rezoliu-imen’s Council’iaus su tuo lynas (taikos sąlygos visai 
ciju buvo tas, jog didžiumos minill judėjimu, kurį konfe-,vienodos—ir vienur ir kitur, 
rezoliucija sako- rencija atrado reikalingu reikalaujama taikos nisųl

' Mes'nnskiri-ime už remti. revoliucijos pamatais — be
pareiga_  B' įsivaizdinkite dabar, aneksijų, be kontribucijų);

1. Visomis mūsų galėję ,k.ad sulyg didžiumos rezolĮu-,ir Chicaga , ir Brooklynas

J. Jukelis ir M.

seikos. Pamatinis

2)
8)

5)
6)

■ kalba apie visas unijas a- 
belnai.

Dėl susipratusio socialisto 
šiame klausime negali būti

unijos veda riumenę ir Brooklynas; ir.

2)
8)

, buvo Bostone

(kurių vadeles laiko Gom- 
pers) stačiai šunis karia ant ;
ateiviu darbininku ir o ... . v _' S. nepasiklausęs) susauke

net šią konferenciją.
Ir ten ir čia tarimai veik

Ir Chicaga stoja-

LIETUVIAI, SKUBINKITĖS SU 
PAGELIA SAVO NAMIŠKIAMS

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

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

Už siunčiamus pinitrus mes pilnai gvarantuojam ir už tai at
sakome. Kurie dėlei tolumo negalite stsilankvti vnatiškai j musų 
banka išpildyki+e šia blnnka ir iškirne kariu su money orderiu 
prisiųskite j BOSAK STATE BANK, Scranton. Pa Lithuanian dep,

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

Kaimas ..........................................................................................
Gminas arba volostis......................................................................
Paskutinis pačtas arba miestas .................................................
Pavietas, (Ujezd) ............................................................................
Gubernija, Rėdyba ..........................................................................

Diena............................. Parašas siuntėjo.......................................

šita blanka galima vartoti siunčiant pinigus ir Vokietijon.
Su visokiomis informacijomis kreipkitės į

BOSAK STATE BANK
SCRAINTOIN, PA.

riiniu.

prieš priverstiną kareiviavi
mą; ir vienur ir kitur nėra 
L S. S. kontrolės ir viskas į- 
steigta be žinios visos L. S. 
S. Ir vienur ir kitur bus va
roma sistematinė agitacija, 
vedama savystoviai.

Gi dėl Lietuvos — tai Bro- 
niame klesu kovos "lauke, ^umą tarpe unijų, o didžiu- ’oklynas už mažųjų tautų ap-

esančiomis organizatyvė-.cBas> re^Įa remti panašias 
mis spėkomis pasipriešin-,\ln’ias* Visai kas kita ma
li prieš tolymesni darbi- žumos rezoliucijoje, fenais 

aiškiai pabriežta, jog remia
ma tik tas unijas, kurios sto
vi darbininku klesos kovos v

ninku tiesu susiaurinimą

2) Per darbininkų uni-V1 ttaroininKų Klesos kovos 
jas ir socialistų partijas, pamntais. Kaip matot, ma- 
ekonominiame ir politiki- zumos rezoliucija daro skir-

stengtis netik sugrąžinti mos nedaro to skirtumo ir .sisprendimo teisę. Reiškia,

taisB m. šalčius.

Kaina tik 60 centu.

Reikalaukite^ “ Lai s vės 
Administracijoj.

ir dėl Lietuvos reikalauja
ma, kad jos žmonės patįs 
spręstų savo likimą. Spręs
ti savo likimą (pravo samo-( 
opredelenija) teoretiškai 
yra teisė steigti Laisvą Lie- 

“Po visapusiam apsvar- cijoj, tuo tarpu, didžiumos atuvą.

prieškarinės, laikinai su-Į 
siaurintas, tiesas, bet iš
kovoti sau da platesnes ir 
geresnes tiesas”.
Tuo tarpu mažumos rezo-. dviejų nuomonių. Aišku,kad 

liucija (L. Pruseikos) ve ko-kairiųjų socialistų pažvalga 
kį išvedimą daro: !atsispindi mažumos rezoliu-



KORESPONDENCIJOS
’ L. S. S. IV RAJONO 

M ARŠRU AS.
Agitacijos Savaitėj.

Kalbės drg. J. Šaltys:
Rugsėjo 1 d. 59 kp. Hobo

ken, N. J.
Kalbės drg. J. Neviackas:
Rugs. 2 d. “Aido” choro 

koncerte, Brooklyn, N. Y.;
Rugs. 3 d. 147 kp., Eliza

beth, N. J.
Rugs. 4 d. 11 kp., Newark,

vinti savo širdį. Bet ir čia pintis, kad kiekvieną vasarą 
būna daug nesmagumų: vie- gauti mokytoją ir suorgani- 

Įni paskui negali dasigauti(zuoti mokinius, kurie lanky- 
namų, nes kojos neklauso'sis į mokyklą. Mokyklos 
galvos, o kitus policija nusi-' vieta randasi ant E. 31st St.

gana brangiai už tą nakvy- sirinkimus.
nę pareikalauja. ( 18 d. rugpjūčio buvo susi-

l Daugelis lietuvių bandė rinkimas minėto Ratelio.
i, bet Kalbėjo A. J. Vaičiūnas ir

Randasi dvi pašelpinės ve(Įa ant nakvynės ir paskui ir čia Ratelis laiko savo su- 
draugystės — šv. Petro ir 4-0 ■nnVtT-.T sirinkimus
Povilo ir šv. Mykolo. Prie 
abiejų draugysčių priklauso 
ie patys žmonės ir abiejų s]apta laikyti smukles, „ - ---------  -

veik vienodos konstitucijos. nepavyko> tuojaus policija V. Andriulevičius ir paskai- 
Di augystės nieko neveikia. 1 gaggk^ nubaudė. Pirmu- tą laikė akių dr. Semuliūnas

Kalbės drg* J. V. Stalio- 
raitis:

Rugsėjo 1 d. 52 kp., New

Randasi i£ S. L. A. 105 
kuopa, bet ir pastaroji nieko 
neveikia. Teisybė, vasaros §avinžti 
laiku važinėjo į farmas su j r— - -------------

bačkutėmis, bet tokį veiki- kankinasi. 
mą negalima priskaityti kokis poky]js 

•*ie naudingo. n v.
Buvo L. S. S. 245 kuopa, 

.<uri pirmiau darbavosi ga
na smarkiai. Bet dabar veik 
visi kuopos nariai išvažinė
jo ir kuopa paliovė gyvavus.

gana

tiniams nepasisekus, kiti ir
gi bijosi pradėti slapta par-

Tokiu būdu daugelis ir 
. Bet jeigu būna 

• vestuvės, 
krikštynos ar tam panašiai, 
tai policija leidžia iš kitur 
parsigabenti. Tuomet jau į- 
valias pamaukia visi užtroš-

Viskas pavyko labai gerai. 3 
d. rugsėjo, E. 31st St., Good
cock House svetainėj, Liet. 
Jaunimo Lavinimosi Ratelio 
bus vakaras. Programas 
susidės iš dainų, deklamaci
jų, muzikos, prakalbų, pąs- 
kaitų ir t. t.

Rugsėjo 2 d. Rajono išva
žiavime Newark, N. J.; I Anglai socialistai
* Rugsėjo 3 d. 59 kp. Jersey 'smarkiai veikia.

Daytonietis.City, N. J.
Rugsėjo 4 d. 36 kp. Bay

onne, N. J.
Rugsėjo 5 d. 83 kp. C.

Brooklyn, N. Y.
Rugsėjo 6 d. 168 kp. Great 

Neck, N. Y.
Rugsėjo 7 d. 65 kp. Pater

son, N. J.
Rugsėjo 8 d. 250 kp. Cliff

side, N. J.
Rugsėjo 11 kp. Newark,

stai šiomis dienomis buvo 
vestuvės. Suprantama, to
kių progų mažai yra, todėl 
tęsėsi gana ilgai ir dar ne
žinia, kiek laiko būtų besitę
susios, jeigu ne ta nelaboji 
policija. Mat, kada jau įva-

HOLYOKE, MASS.
Čia lietuvių yra nemažai, 

bet didžiuma jų tamsus, nie- lias atsigėrė, tuomet pradė- 
.ko daugiau nežino, kaip tik jo tarpe savęs peštis ir lan- 
I girtuokliauti ir kazyruoti. gus daužyti. Svetimtaučiai 
Gyvuoja dvi draugijos: se- subėgo ir žiūri į tą namą,kas 
nesnė šv. Kazimiero,kuri tu- čia toliaus bus ir kuo viskas 
ri apie 50 narių ir neseniai užsibaigs. Neilgai trukus 
sutverta ant laisvų pamatų, pribuvo ir policija. Nors 
todėl savo veikimu jau ap- jaunikis tvirtino, kad dau- 
lenkė senąją.. Dabar ši giau tokių “žaislų
draugystė susivienyjo su kartos, vienok policija visus 
Easthamptono lietuviais ir išvaikė ir paliepė vestuvinę 
išvien veikia.

19 d. rugpjūčio D. L. K. 
Keistučio draugystė buvo 
surengus Easthampton, 
Mass., prakalbas. Kalbėjo 
Dusevičia. Jis savo užduotį'

” neatsi-

Per Agitacijos savaitę 
draugai privalote biskį dau
giau pasidarbuoti. Daugiau 
neprašysiu, bet reikalausiu 
iš kiekvienos kuopos rapor
to: 1) kiek prakalbų sureng
ta? 2) viešų susirinkimų?

puotą užbaigti.
Kitas.

MINERSVILLE, PA.
Iš mūsų miesto pašaukė

atliko labai gerai ir publika lietuvių stoti į kariume- 
• 4 vedusius ir 13 neve-

Rodosi iš jų tik vie-
3) publikos atsilankė? 4) jikosi pilnai užganėdinta.
naujų narių prirašyta? 5) Prie draugystės prisirašė 3 dusilJ-
kiek literatūros (laikraščių, naujį nariai ir sutvėrėme L. nas rūpinasi, kad pasiliuosa- 

ar iivrasv. i *v Vifi cri vien tvli nioVnknygų) parduota ar užrašy
ta? ir t. t.

Reikalavimas buvo, kad 
daugiau Rajonas duotų pa
našių agitacijos kortų, kaip 
neseniai buvo padaryta. 
Naujų kortų gaunama “Lai
svėj”. Kreipkitės ypatiškai 
ar reikalaukit prisiųsti.

L. S. S. IV Raj. sekr.
D. P. Pilka.

S. S. kuopą iš 10 narių. |vus> kiti visi 1nieko 
Linkėtina naujai kuopai nesako. Tarpe pasauktųjų, 

- ■ • - - - rodosi, tik vienas pilietis.
♦ v-

♦ ♦ 4 '

15 d. rugpjūčio buvo išva
žiavimas, kurį surengė kuni
gai ir biznieriai. Žmonių

gyvuoti ir energingai dar-, 
buotis dėl visuomenės labo.

RACINE, WIS.
(Nuo mūsų korespondento).

Rugp. 19 d., L. S. S. 124 
kuopa turėjo parengusi pra
kalbas ir pikniką. Kalbėto
ju buvo T. L. Dundulis, iš 
Chicagos. Oras gražus bu
vo, todėl ir publikos įvairių 
pažvalgų prisirinko; buvo ir 
iš Kenosha atvažiavusių.

Kalbėtojas pakritikavo po
nus, šalies vadovus ir valdo
nus už įvėlimą Amerikos ka- 
rėn; pakritikavo vyčių lyde
rius—kunigus, kurie norėjo 
suorganizavę lietuvišką vai- 
ską pasiųst Francijon dėl iš
skerdimo, bet laiku vyčiai 
apsižiūrėjo, daugelis atsi
metė ir prie socialistų prisi
rašė.

Taipgi buvo atsilankę vie
tos vargonininkas su parapi
jos kasininku. Taipgi ir 
daugiau parapijonų buvo ir 
visi išgirdo tiesos žodį. Jei 
tų žmonių—parapijonų šiek- 
tiek protas veikia, tai dau
giau netikės, ką kunigas sa
ko.

Kaip piknikas, taip pra-

iai galima pranešti. Kleri- r I 
kalai su patriotais, indivi- 
dualai veikia ant katalikiš- 
kai-tautiškos dirvos išvien. 
Trijų mėnesių bėgyj katali
kai turėjo net trejas prakal
bas, bet . kaip jie savo pra
kalbose stengiasi prirodyt, 
kad dievas yra, kad žmogų 
dievas sutvėręs, o ne iš bež
džionės išsivystė ir tam pa
našiai, tai mažai klausytojų 
susirenka.

Tautininkai buvo parsi-! 
siųsdinę viso labo tik moky-[ 
toją su visu bizniu, t. y. pra-' 
kalbomis ir prelekcijomis,! 
tai ir viskas.

Socialistai irgi mažai 
veikia. Balandžio mėnesyj. 
buvo surengę prakalbas, 
kuomet Stilsonas su bizniu > 
važinėjo — aukas namui 
rinkdamas, todėl negalima 
sakyt, kad tai prakalbos bu-[ 
vo, ir dabar lauke buvo pra
kalbos.

Berods, kaip girdisi, tai 
socialistai lavinasi, susirink
dami karta į savaitę disku- 
suoti bile klausimą. Disku- 
šantai silpni ir diskusijos be 
sistemos vedamos, bet viltis 
yra, kad išsilavins, juk lavi
nasi !

758 ypatos/dkurie pabėgo iš vietų užimtų vokiečių ir 
♦ austrų kariumenes.

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

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

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

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

DYKAI. DYKAI! Aš ištraukiu dantis be skausmo ir veltui 
tiem, kurio duoda taisyt ir naujus ideti. V isas darbas visiškai be 
skausmo. Dr. Chas. Teschberjr yra gerai >in<-n as kaipo rpecialis- 
tas įvairiose atsitikimuose. Ateik ir duok ikeRzan.inuot. Infutn a- 
cijos dykai. Mano karūnos ir tiltukai 22 karato. Darbas yvarar.- 
tuotas. Ofiso valandos: nuo’9 A. M. iki 9 P.M. Petnyčfomia nuo 9 
A M. iki 6 T.M. Nedeliotnia nuo 9 A.M. iki 1 P. M.
DR CHAS TESCHBERG, D. I). S. Liet. DfrtUtas 
500 Grand St. Kampas Union Ave. Brooklyn, N. Y. 
Kalba Lietuviška. Lenkiškai, Rusiškai- Tel. Stagy 3C98

KEARNEY - HARRISON, 
N.J. , . ..buvo skaitlingai.

14. d. rugpjūčio buvo susi-1 Dabar rengia socialistai ir 
darbininkai išvažiavimą ant 
3 d. rugsėjo, kuris įvyks 
East Mahanoy Junction 
parke. Bus įvairių kalbėto
jų. Geistina būtų, kad ko- 
skaitlingiausia žmonių susi
rinktų ir pasiklausytų pra
kalbu.

Senas Singelis.

rinkimas suvienytų organi
zacijų atstovų. Į susirinki
mą pribuvo nuo 10 draugi
jų bei kuopų atstovai, o nuo 
6 — nepribuvo.

Nutarta surengti ant 1 d. 
rugsėjo balių ir pelną pas- 

1 kirti sušelpimui nflo karės 
nukentėjusių lietuvių.

Taipgi tapo nutarta su
rengti angliškai-lietuvišką 

i koncertą, į kurį pakviesti 
'žymesnius anghj veikėjus ir 

iškas- kalbėtojus.

DAYTON, OHIO.
Lietuvių čia randasi apie 

500. Jau dešimts metų at
gal, kaip susiorganizavo pa
rapija vadinama “šv. Kry
žiaus” ir nusipirko vietą dėl 
bažnyčios. Iškasė skiepą ir 
uždėjo fundamentą, kuris iš
stovėjo keturis metus ir to-' 
liaus nekilo. Pagalios gavo, 
kunigą; pastarasis patarė 
tuojaus tą piečių su i___
tj skiepu aprašyti vyskupui. - nutarimą, 246 kuopos. Apart kitko nu-
Parapijonai taip ir padare. , .JYnuidunų, i rinndnm Jka visiems bendrai veikti tai ta sui engti 1. L. Dundu-

MUSKEGON, MICH. . 
(Nuo mūsų korespondento).

18 d. rugpjūčio buvo nepa-
Konferencija dar sykį at- prastas susirinkimas L. S. S.

išlaidų, kokios gali būt sam-įapie tūlo bedievio krikšty
siant advokatą. Bandymas nas, rašęs neteisybę ir todėl 
pamatyt jį kalėjime nenusi- išvadina melagiumi. 
sekė — neleido. Draugai, 
nepamirškite aukaut į Rajo-,kam melagiaus vardas pri- 
no politiškų kalinių šelpimo klauso. Ar korespondentai 
fondą, nes gal “prasikaltę- negalėtų paaiškinti,koks ten 

triukšmas buvo po N135 
Moultrie St.? Kokiai inten
cijai buvo iškelta puota ir 
visi apieljnkiniai gyventojai 
“gėrėjosi” šauksmais?

Toliaus, sako, būk kūdi- 
važiavo automobiliuje pasi-ne mažiau skaitytojų “Ke- *10 nevežę krikštyti, bet tik 

. Besiskubindami įpivis” turi, npkain tokiame kūmai išvažiavę su kūdikiu, 
pasivažinėję ir vėl parvažia
vę. Toks pasielgimas tikrai 
gudrus, nes apgavo dievą ir 
velnią — dievui pasakė, kad 
kūdikį išvežė krikštyti,o vel
niui, — kad tik automobiliu
je pavežioti.

Man neapeina, kur tą kū
dikį vežė — į bažnyčią ar į 
karčiamą, bet kam tuomet 
panašios ceremonijos, kam 
veidmainiauti, apgaudinėti 
dievą ir velnią? Kaip pra
šyti kūmus, atlikinėti visas 
ceremonijas, išleisti kūdikį 
iš namų ir vėl paskui par-

PITTSTON, PA.
(Nuo mūsų korespondento).

Rugpjūčio 21 d., po pietų, 
apie antrą valandą ,patiko 
nelaimė du dūšių ganytoju.
Jiedu pasiėmė po meilužę njgentą, pasakė, kad Pittsto-

lių” rasis ir daugiau.

* ♦

“Keleivio” administracija, 
laišku pabardama savo a-

važinėti. Besiskubindami ]eivis” turi, nekaip tokiame 
pasislėpti nuo pažįstamų piymouthe ir liepė imt pa- 
žmonių akių, užvažiavo ant1Vyzdį nuo Plymoutho. Nors 
didelio pasažierinio troko (“Keleivis” ir giriasi skaity- 
(buzo) ir tą sudaužė į šmo- tojais Plymouthe, bet man 
telius. Dvi moterįs, anglės, j rodosi, kad tenai ne kokia 
tapo sunkiai ;-i sužeistos ir atmosfera,nes nesiranda nei 
vargiai išliks. Kunigų auto- socialistų kuopos. Bene 
mobilius ir pasažieriai liko (“Keleivis” auklėja sandarie- 
areštuoti. Kas toliaus bus, čius? Tečiaus kas kita su

kalbos pavyko .visai gerai, tiktai laikas parodys. .Mer-įPittstono
Po prakalbų įstojo į vietos 
socialistų kuopą apie 20 nau
jų narių.

Matyt, kad žmonės suju
dę su šaukimu kariumenėn 
ir areštais. Mat, vieną a- 
reštavo už platinimą atsi
šaukimų neiti kariumenėn, o 
kitą, tai vietos soc. kuopos

ginos, buvusios su kunigais, “Keleivi”! 
užklaustos teisėjo ir repor
terių, aiškinosi, kad jos dir
bą pas kunigus “naktimis”,

apielinke, Mr.

HUDSON, MASS.
Niekur nerasi tokių pasi-

Dabar prisieina pažiūrėti,

nes dienomis reikią važinė- .baisėtinų dalykų, kaip mū-
tis. Taigi, geri laikai pavir-ĮSų mieste: apsidairyk ap- p r
to į sielvartą ir manding, ar ]inkui ir pamatysi darbinių- veztl- Pagalios, kam taip 
nebūtų buvę geriau dirbti ka su parišta ranka, su nu- |bu.v° s,tr!okuo^ ka^ kutinai 
“dienomis”, o važinėtis nak- trauktais keliais pirštais ir 1

sekretorių; pas jį ir kratą timis?

tis. Taigi, geri laikai pavir-' sų mieste: apsidairyk ap-

t. t. Čia galima priskaity. lykytas, automobilius pavė- 
ti desėtką, kitą bepirščių. i av(l’ \ai . nusamdė, ar 
Tas nelaimes daugiausiai su- *0( (" ’ .^.a( .po kmi.

“Darbininkų Diena”, kuri tinka lenkai ir lietuviai, nes. u ?ai^ls Jau ^cpmma ku-

ta VII Rajono L. S. S., nusi-'civilizuotesnį darbininkai,L. Ma"au> ’““’.užteks tų gm- 
sekė gerai visais atžvilgiais, [vengia tokių darbų, o mūsiš-n1?’ . e pnmiau, negu su-

užprenumeruo-;nas paskui Kitą, nors gerai ūą. apsižiūlėkite, ar tik ne- 
lšdcxhxxvcv ^cvxLv, exj/hhex^į,,j, |ta apie 50 darbininkiškų lai-1žino, kad ant tos mašinos pH 1 ^zjeju
ant kurios reikia parašyti’: kraščių, pasakyta keturios (katras tik dirbo, an,e 0 10 z,ej
vardą ir pavardę, kada gi- agitatyviškos prakalbos, ku-,pirštų liko.
męs, kiek amžiaus, kur gi- rios susirinkusiems labai pa-'darbininkus laiko apdrau- giau privatinis, negu visuo- 
męs, vedęs, pilietis; jei ne, tiko (taip girdėjau nuo bu- dus. Yra išrokuota ir už nu- meniškas ir “Laisves” skai- 
ar manai išsiimti pilietystės vusių) ir minia, susidedanti (traukimą pusės piršto moka tvtojams tokie ginčiai

padarė, — mat, jieškojo, ar 
ras tų atsišaukimų. Sekre
torių paliuosavo, bet kuopos
protokolų knygos po areštu buvo nigpjūčio 14 d. sureng-(anglai ir abelnai daugiaus 
liko.

Gal ir kitur taip, kaip ir.
Racinoje. Veik visose dirb-[Parduota bei išdalinta daug^kiai eina, kaip tos avys vie-j 
tuvėse tapo darbininkams literatūros, užprenumeruo-'nas paskui kitą, nors geraituvėse tapo darbininkams literatūros 
išdalinta darbo aplikacijos. I

, tas be,
liko. Kompanija, Nuo red. — Dalykas dau

Griebtasi vėl statyti, bet tik ** +_v.em.u PTolimi hnvneviAn« ^u^c/del suselpimo nukentėjusiu 11111 pi akai bas. loliausbuvo
baSrZla Ša . lietuvių. pakeltas klausimas apie pri-
sklepe laikomos pamaldos. , Geisti"a bt^> kad tos taS ‘

draugystes ir kuopos, kurios11 kmp socialistai turi pasi- ^a užbaigiai*Parapijonai ėmė nerimau
ti, kad kunigas mažai rūpi
nasi bažnyčios statymo rei
kalais, nepasako sugrau
dinančio pamokslo ir t. t. i 
Pagalios, nuvyksta pas vys
kupą ir paprašo, kad jis

dar nepriklauso prie susi- 
vienyjimo, tuo jaus prisidėtų 
!ir sykiu su mumis veiktų. 
[Susivienyjimas veikia be- 
partyviškai, susirinkimuose 
nepaliečiama jokios partijos 
ir jų reikalai, bet tik svar

Vyskupas atsako, kad kito 
neturįs ir liepia su esančiu 
susitaikyti. Dalis parapijo- 
nų tuomi vyskupo pasakymu 
labai įsižeidė ir atsitraukė 
nuo parapijos: vieni nuėjo 
pas vokiečius. Mat, vokie
čių kunigas susikalba lietu
viškai, o kiti visiškai paliko 
be parapijos.

Dabar parapija pakrikus, 
* kunigui nemoka algos ir ne

duoda kambarių; jis gyvena

0,1 11101X01 100111X1 VI [J XXX C VJ O WO j-----------2/ ~~ -----------------------1 -------------- ---- ------------------------|---------------------------------- C I------------------ L----------------------- ----- ------------------ r-. - ‘ ne~

popieras; kur vėliau dirbai; iš pusantro tūkstančio, klau-. mažiau, už visą daugiau, žingeidus, todėl šiuo atsaky- - 
ar ilgai; kada pradėjai; ka-*sčsi prakalbų. Kalbėjo lie-(Net randasi tokių kvailiu- mu juos ir užbaigiame.

. dėl kokios!tuviškai drg. L. Pruseika, kų, kurie didžiuojasi, jei pa-
elgti, kuomet bus imami. !pl,iežasties. gavai mo. angliškai—Dr. Woodcock ir ima, padėkime, už pirštą 100,
Diskusijose dalyvavo apie lo k-t .p kokj ęjarbą dirbai. To- draugas Thompsonas iš dolerių. Pinigus prapiški-Į

ki klausimai reikia paduoti [York, Pa. Nors iškasčių su- nęs, vėl eina ir lenkiasi prieš: 
iš dvieju vietų, kuriose vė- rengime buvo net $190.00,te- bosą, kad gautų darbą. Pra-!
liau dirbai. ’ čiaus liko da ir pelno apie šo vėl tos mašinos, kad liku-

Prie užbaigos klausia, ko- .$125.00, kuris buvo skiria- sius pirštus parduot. Mūsų 
kiame amate specialistas; mas: pusė Sąjungos Namo bepirščiai, sutarę, galėtų 
|kiek metų patyrimo turi. (Fondui ir pusė Rajono agi- lengvai pareikalauti kompa- 
Žemiau to išpildo dirbtuvės 
užžiūrėtojas, ir tuomi gali
ma suprasti, kad ta aplika
cija nepasiliks dirbtuvės ofi
se, bet bus siunčiama kur, 
nes sako: prie mūsų dirba 
nuo tada ir tada, tiek gau- areštuotas draugas 
na mokėt ir laikrodžio nu- Tamošiūnas, narys 233 kp. 
meris su foremano parašu.

Darbai eina gerai. Užmo-Įkaitinamas už nestojimą ant 
kesčiai nedideli, rasime kad ,’egzaminacijos ir už išsireiš- 
moka tik 20 c. į valandą, oĮkimą “nenorėt” kariauti nei

socialistų ir keliatas pašali
nių. Ant galo sekė diskusi
jos temoj “Kas prašalins ka
res”? Diskusijos tęsėsi iki 
vakarui.

čiaus liko da ir pelno apie šo vėl tos mašinos, kad liku- M zs zs t • <1 i • • I • • v I 1 * n r-<

Stoma, kaip sušelpus nuken-l _ Geistina būtų, kad ir tan-
tėjusius nuo karės.

Sekantis susirinkimas bus 
28 d. rugpjūčio, L. Huntma- 
ino svetainėj, 756 Harrison 
Ave., Harrison, N. J. 
džia 7:30 vai. vokore.

S. org. prot. sekr.
J. V. Baltrukonis.

Pra-

giau kuopa surengtų tokių 
vakarų.

CLEVELAND, OHIO.
Vietos lietuviai darbuoja

si gana gerai. Užsidarius 
vakarinėms mokykloms, bū
relis lietuvių nutarė įkurti 
speciales klesas ir parsikvie
sti mokytoju studentą P. J. 
Žiūrį. Į klesas lankosi nuo

Mokinai

tacijai. nijos, kad ji pataisytų, pa
gerintų mašinas, kurios taip 
nemielaširdingai ėda žmonių

MONTELLO, MASS. 
Puikus koncertas.

Musų gerbiamas kompo
zitorius M. Petrauskas, at
sisveikindamas su vietos lie
tuviais, rengia puikų kon
certą, kuris įvyks 29 d. rug
sėjo. Tame koncerte daly
vaus pats M. Petrauskas ir 
kiti žymesni aktoriai.

Areštai politiškų prasikal-,pirštus. Bet kur tau kom-[ Jsvaziavus M. Petrauskui, 
tėlių prasidėjo jau ir pas'panija gerins mašinas, kad,y.leĮois.1,eĮu'-;]al gal\ nematy- 
mumi. 18 d. rugpjūčio liko,dar avių yra užtektinai,vie- '

■ ; Petras nam pirštus nuima, tai de-
_ . I •“’1.1 •* *1 1 • • 1 • 1

L. S. S. iš Inkerman, Pa. Jis

kitus miestus ir ten atgai-4telį.

ti tokio puikaus koncerto, 
todėl geistina butų, kad visi, 
atsilankytų.sėtkas vėl stoja į tą vietą.

Kietas.

. t. gelbėjimi# pirmo politiško Tas ar tie korespondentai rios vėliaus gali būti dono-
Iš lietuviško veikimo trum- *prasikaltčlio”, tai yra, ant sako, būk aš, aprašydamas sais dėl policijos.

M. A. Belch, Akron, Ohio. 
—Nors toks “Žvaigždės” 
draugystės pasielgimas ir 
peiktinas, vienok męs neno
rime “Laisvėje” talpinti to-

HUDSON, MASS.
Mūsų miestelis priskaito-;___ t. t ___ ....

mas prie nelaimingiausių: 12 iki 20 ypatų.
PITTSBURGH, PA.

Atsakymas j atsakymą.
( “Laisvės” N65 tilpo man 
atsakymas, po kuriuomi pa-

Ratelio tikslas — rū-

cuoaa Kamoanų; jis gyvena t v . į
iš. to ką gauna už šliūbus lietuvių gyvena gana daug, sumanė įkurti nuolatinę mo- pragyvenimas brangus, pa-;uz vieną žemę. Susirinkus(

L j: g3T> veizdan: pork chop svaras Rajono komisija bei komite-
nis iau labai silpnai eina ir Kurie labai ištroškę, o tokių ’vuotų ir todėl sutvėrė Lietu- 30c., cukrus 11 c. svaras ir tas sumetė kellatą dolerių sirašo J. B., P. V. ir J. V. kias korespondencijas, ku-

4. . • « v. i • • ’ ▼    v ____ • i. j. A n' o c IrAvnnnAv uSlioiia rrnll kliši

krikštus ir laidotuves. Biz- o smuklių nėra — sausas, kyklą, kad ji visuomet gy- _ _ _ — — a « * a aw a i ’ » • 1 1 i
veikiausia, bažnyčia liks ne- daug yra, privalo važiuoti į vių Jaunimo Lavinimosi Ra-
užbaigta. •
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GREAT NECK. ( 
N. Y.

Tel. 2320 Green point

J. GARŠVA Uoro

per kurią
dėl

JUOKŲ 
KĄSNELIAI

IŠRADĖJAI
JEIGU NORITE GAUT PATENTĄ SAVO IŠRADIMUI 

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

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

]ir dar pakračiau, tai visos 
merginos ėmė klykti, su kė
dėmis virsti ir nuo manęs 
bėgti. Visoj svetainėj pasi
girdo juokas. Ir aš priver
stas buvau apleisti svetainę, 
nes visą siutą ištepiau ta 
prakeikta pautiene ir nega
lėjau prie žmonių prisiglau
sti. Išėjęs iš svetainės, tuo
jau nubėgau pas savo gaspa- 
dinę ir papasakojau visą is
toriją. Ji sunkiai atsiduso, 
persižegnojo ir tarė:

—Socialistai veikia išvien 
įsu piktomis dvasiomis. Pik- 
!ta dvasia žinojo tavo tikslą 
ir norėdama suardyti visus 
pienus, prikrovė kiaušinių Į 
tą kišenių, kuriame turėjai 
kendes.

Vadinasi, gaspadinė išaiš
kino visą paslaptį ir aš jai 
pilnai tikiu, nes moteriškė 
veda cnatlyvą gyvenimą ir 
nelaiko daugiau burdingie- 
rių, kaip tik mane. Bet aš 
visgi nesuprantu, kur buvo 
mano aniuolas sargas, kurį 
aš, eidamas į svetainę, špe- 
šel užsiorderiavau. Juk jis 
turėjo matyti, kaip pikta 
dvasia krečia šposus ir prie 
to neprileisti. Nejaugi ir jis 
tuomet trinėsi tarpe mergi
nu?

Kaip sau norite, bet jeigu 
tokie “leiziai” aniuolai sar
gai ir pavėlina piktoms dva
sioms tyčiotis iš viernų ka
talikų, tai prastas biznis. Ir 
tik pamislykite, kiek aš tu
rėjau nuostolių! Penktuką 
užmokėjau už kendes; dvi
dešimts penkis centus už ti- 
kietą, kad galėčiau įeiti į 
pilną velniii svetainę; pus
antro dolerio už išplovimą 
ir suprosinimą.. siuto ir pen- 

atsikratyti, geriausia mergi-i^is dolerius kunigėliui, kad

Pikta dvasia.
Bedieviai juokiasi, kad 

pikta dvasia nekrečia 
šposų. Bet męs, vierni ka
talikai, gerai žinome apie 
piktas dvasias. Jos netik 
šposus krečia, bet tankiai 
užsėda ant žmogaus, ypa
tingai ant davatkų, vedan
čių cnatlyvą gyvenimą ir jo
dinėja, kaip čigonas ant ku
melės.

Sykį man pikta dvasia iš
kirto šposą, kurio savo amžį 
niekad neužmiršiu. Dalykas 
buvo sekančiai: mūsų mies-; 
te cicilikai rengia visokias 
pramogas ir pas juos lan
kosi nemažai dailių mergi
nų, žinoma, jau apsėstų pik
tos dvasios. Turėdamas 
krikščionišką širdį ir pildy
damas prisakymą 
artimą savo, kaip 
ve”, persižegnojau, 
jau tris sveikas 
maldelę prieš piktą pagun
dą, pasišaukiau aniuolą sar
gą į pagelbą, atsidaviau visti 
šventų valiai ir nuspren
džiau nueiti į socialistų 
rengtą koncertą.

Suprantama, aš ėjau 
dėl to, kad pasiklausyti, 
jie ten pasakos, pas mane 
buvo visiškai kitoks tikslas 
—aš norėjau prisivilioti ke
liatą merginų, kurios jau 
randasi po globa piktos dva
sios ir išsivesti iš socialistu 
koncerto.

Bet kaip jas prisivilioti? 
Paklausiau savo gaspadinės, 
pas kurią gyvenau ant bur- 
do, ar nežino ji kokių lašų 
Ar šiaip, ar taip, aš tą die
ną nusprendžiau pusdoleri- 
nę praspendyti ir išgelbėti 
keliatą nekaltų dūšelių. Gas- 
padinė sako:

—Lašų yra, bet kada su 
lašais prisiviliosi, tai pas
kui ir pats nuo jų negalėsi j

PUIKIAUSIA 
MODERNIŠKA

LAISVĖS

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

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

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

“LAISVĖS” KNYGYNE
Randasi įvairiij naudingų knygų, kurias patariame kiekvienam 

perskaityti,
Kas skaito, tas daugiau žino ir Jam nereikia prašyti kitų paaiš

kinimo. Reikalauk katalogo.

pats sa- 
sukalbė- 
Ma rijas,

nas vilioti kendėmis—nusi
pirk kendžių, nueik į svetai
nę, išsiimk iš kišeniaus, pa
rodyk merginoms, tai visos 
paskui tave ir seks.

—All right, — sakau, — 
tuojaus nusipirksiu už nike
lį kendžių ir drožšiū į sve
tainę.

ėjau į krautuvę, nusipirkau NART/UPkIQITP 
už penktuką kendžių, įsidė-Į <*ImI\I0IIu 
jau į kišenių ir marš į sve- 
tainę. .3 V,*..' ‘

i vidų, apsidairiau 
aplinkui, kur randasi dau
giau merginų, priėjau prie 
jų ir atsisėdau, 
trukus, atėjo ir 
merginų, atsisėdo greta ma
nęs ir aš pasijutau tarpe jų, 
kaipo inkstas tarpe taukų.

Na, tariau sau, dabar jau 
lengvai išgelbėsiu tuziną žū
stančių dūšelių ir išsivesiu 
iš svetainės. Truputį pasi
tryniau tarpe jų, pasispau- 
džiau į vieną ir j kitą pusę, 
kad sujudinus merginas. Ir 
kada jos visos sužiuro į ma
ne, įkišau ranką į kišenių, 
kad išsitraukus kendes ir pa 
rodžius joms. Ir ar žinote, 
kas atsitiko?... Bijau ir pra
sitarti... Stebuklingu bu du 
kišeniuje atsirado pusė tu
zino kiaušinių, kuriuos aš,'išrašykite ant “Laisvės” 
tarpe merginų besitrinda- do ir parašykite laišką, mi
mas, sukriušau ir padariau rodant vardą, pavardę, kiek 
pautienę. Suprantama, į tą turite metų, tėvo ir motinos 
pautienę įkišau ranką ir ka-[ vardus, užsiėmimą ir pilną 
da ją ištraukiau iš kišeniaus adresą, iš kur paeinate.

iššventino mano siutą. Juk 
aš negalėjau nešioti nešven
tintu siutu, į kuri velnias 
kiaušinius dėjo ir paskui aš 
iš jų padariau pautienę.

Na, ar ne “bom biznis”?

183 ROEBLING ST 
BROOKLYN. IN

Mokslo Nereikia Jieškpn
Beito, kad mes nurodome kaip tengval išmokti anglų kalbą, aritmetUų 
Sėtuvių kalbos gramatiką savo namuose liuosam® laike. Visi išmoknu

Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk etempą. Adresas-

SJwhnrtw I«r«$poadenciiiM Mokykla. 1IV H Botev SL CMmm

S0R01

GRABORIUS (Undataker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

tbalsamuoju ir laidoju numirusiu* 
ant visokių kapinių.

Parsamdau Automobilius Ir Karie
tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiai) 
pasivažinėjimams.

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

Telephone 7867 Main.

LIGŲ PRIEŠAS — 
MŪSŲ DRAUGAS.

Neilgai 
daugiau

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

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

Money Orders visuomet 
var-

Žmogus linksmas ir ra
mus, kol jis sveikas. Papras
ta liga padaro žmogų nelai
mingu. Tankiausiai žmogų 
kankina vidurių arba skil
vio ligos — nemalimas, dis
pepsija, diegliai ir skaus
mai, išpūtimas, diegliai šo
nuose, krūtinėje ir nugaroje, 
užstojimas gerklėje ar krū
tinėje ir t. t. Tas paeina 
nuo nereguliariško ir nę- 
normališko skilvio. Geriau
sias vaistas, kuris apsaugo
ja nuo tų ligų arba greit jas 
prašalina — tai Provizo
riaus Vinco J. Daunoros 
TREJOS DEVYNERIOS 
arba TREJANKA. Tai ne- 
įveikimas ligų priešas, o 
kartu mūsų draugas. Rei
kalaukite to draugo pas a- 
gentus arba tiesiog prisiųs- 
dami 50 centų pačtos ženk
leliais. Vincas J. Daunora, 
Provizorius, 229 Bedford 
Ave., Brooklyn, N. Y.
Brooklyno Lietuviams!

Pirmas Brooklyno ,
LIETUVIS

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

K J. VASILIAUSKAS

Sutaisytas » formules- 
recepto; suteikto ifonintlD- 
gu Jigypto zokoninku,

•psireiSkia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir iarnu, ger
klės skaudėjimo, dusutio, galvot 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 
ialčio galvoje, ect., ect., Sutai
somas išdirbėju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo Šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per pusę Šimtmečio—35c. 
už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai i6
F. AD. RICHTER & CO. 

74—80 Washiagtoo Street, Mew York. B

PHONB W’MSBURGH 5415

DR. I. COHN
Specialistas įvairių li

gų, o ypač vaikų, mote
rų ir prie gimdymo.
OFF1SO VALANDOS: nuo 8 iki 10 ▼. 

ryto; nuo 12 iki 2 v. po plot; nuo 
6 iki 8 v. vak. Nedėlioj iki 12 ryto.

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

PRANEŠIMAS MUZIKANTAMS.
16 lietuviškų šokių, himnų ir t. t.

dėl visos orkestros 10 knygų $4. Dėl 
Beno 10 knygų, 20 lietuviškų rinki
nių, šokių maršų ir t. t. $4. Dėl 
Piano arba vargonų 18 lietuviškų vei
kalų $1 Knyga išsimokinimo notų 
lietuviškoj kalboj be mokytojo $1. 
Draugai pasipirkit greitai, ba mažai 
jau liko.

G. A. BARONAS
P. O. G. D. McKEES ROCKS, PA.

LIETUVIŠKA APTIEKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galinti 

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

AR TURI TĄ NAUJĄ < 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

J ei dar neturi, tai pasiskubink gau
ti, nes knyga gali greit :š«ibaigt.

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 svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijena; motinystė ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagystė ir daug kitų įdomių dalykų.
> Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti.

KAINA TIK 50c.
AR MYLI DAINAS?

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

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

kurioje telpa daugybė įvairiausių c ai
ny. Tarpkitų yra nemažai senoviškų, 
kurias mūsų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos

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

• KAINA 50c.
AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kuriestengiasi 

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

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

gaus vargus senoveje ir apie dvasiš
kuos darbus, tam ši knygele būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus siųskite 

šiuo adresu:
F. STROPUS,

6 Loring St.,
So. Boston, Mass.

Idealis 
Muilas

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

Severą’s 
Medicated 
Skin Soap
(Severos 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 antiseptiškas 
Bkiedys vidujiniam 
ir išlaukiniam var
tojimui, patartinas 
kasdieniniam plovi
mui burnos ir gerk
lės, taipgi vietiniam 
pritaikinimui.

Kaina 25 centai
SEVERA’S 

FOOT POWDER
(Severos P r o 6 k o s 
Kojoms) žinomos Ir 
patartinos kaipo an- 
tiseptlškos proškos, 
suteikiančios paleng
vinimą nuo kojų 
prakaitavimo, api- 
brinkimo, skausmo, 
niežėjimo ir šutimo 
kojų.Kaina 25 centai

Apart augičiau minė
ta preparatų dar at
kreiptame atydą j kitas 
gydomasis^ toaletines 
reikmenas. išdirbinėja- 
mas ir parda\inčjamaa 
po "Severos” apsaugotu 
ženkleliu. Reikalaukite 
tiktai tikrų Severos pre
paratų, parduodamų vi
sur aptiekose, arba už- 
fisakykit tiesiog, jeigu 
arti jų gauti negalit 1,

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

SERGANTIEJI!

DR/k/WPES*

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IS 
PRIEŽASTIES LIGOS?

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

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

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

140 EAST 22 ST,N

Telephone 119 Great Neck.

TAM. PLAKSTIS
GERIAUSIA UŽEIGA I

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 
teisingiausiai.
WOOD ROAD,

Telephone 2639 South.
Dvi puikios užeigos:

LIETI V1Ų. HOTELS
Kuriems yra reika'as apsistoti, čle 

nai galima gaut nakvynę arba ir ii 
gesniam laikui gyvent.

Taip-pat puiki 
all) 

iams, 
.lley.

svetainė (Palacu 
koncertams, teatrams, ba 
susirinkimams ir B-llinj

J. BULOT, Savininkai 
08—3rd Ave., So. Brooklyn, '

Tarpe 22 ir 23 Sts
Antra užeiga:

CAFE SU SVETAINE 
RĘSTAURANTU

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

SO BROOKLYN, N. Y.
Tel. 3967 Souti

N.I

e

DIDELA PROGA
DEL VYRU NUSILPNEJISTO 

ANT LYTIŠKU ORGANU

Prlslunskite mums tik 50c.
TJusilpnejle ant lytišku organu vyrai, 

kaip tai nerviu, paliks išgydynti ant visa
dos per vartoiirna. gyduolių NOVO. Tai 
yra, galima pasakyti, eudaune gyduolė, 
kurios Išgydė jau tūkstančius vyru ser
gančiu lytiškoms ligonis. .Jei esate ser
ganti ant lytišku nusilpnėjimu, kad ken
kia jums betvarke nerviu, kad nustoet 
vyriškumą, kad esate nusllpnejesiam 
padėjime, Šaltos rankos arba kojos, galvos 
sopėjimai, užketejiniai viduriu, nevirini- 
niai skilvio, inkstu ligą arba kitos Ilgos 
nuslys, nemielus sapniai, baime sutikti 
žmonhis, k'.lp tai daro nekurto, palikste 
išg.vdynti per vartojimų gyduolių NOVO. 
Gyduoles tas 1 trumpa laika padaris jus 

----- 1 sveikais, tvirtais Ir laimingais, tada gi 1.08 galima bus nauduotis gyvenimu Ir jo 
1 Ot ypatibems. Del atydos, Idant pertikrinti 

i J'19 nVle tnl- NOVO gyduoles t«y pada- oOe. I ris, išsiunsme jums DYKAI kompletišką 
| kursą tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu. 
I kada gi prislunsto mums savo antrašą H 

Ir visokias kitokias sryduoles nu« . pavarde, taip gi sykiu 50c krasos ženkle- 
..... , . ¥. j---------------------- les arba sidabru del apmokejima liešuvisokių ligų, kurios čia dar nepaml* persiuntimą.  ..................... ....................

netos, galima gauti per pačtą.
P. A. URBONAVIČIUS, 

151 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y. ,

li.oe

Maloneklte atkreipti atydą 
ant to. kad tai nėra maža dėžutė, bet 
komletijkas kursas išslgydymul, užtekti- j 
nai ant 15 dienu, labai tanke yra užtekti- I 

i nai Ifislgydymui. Ta proga yra vien j 
svarbia ant trumpo laika- Rašykite mums 
neatidelioklte, talp-gi praneškite kokiam 
laikrašti skaitite ta apgarslnlma ir mes 
Išsiunsme jums tuojaus tas gyduoles.

į NOVO COMPANY,
Dept. 37, Box 4000, Philadelphia

su didžiausiomis pa* 
tai:

pilvo, širdies, plai-

nervų ir ligų
čių jaknų ir tt.

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

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

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

3rd Ave., New York City.

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? "V

GARSAS GERIAUSIA KEPTUVE
Kepa geriausią duoną ii 
Cysty r u g i n i y miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ii* kitokiems poki- 
liams ••*•*»*

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

F. MASIULEVIC1US ir SUNAI, Savininkai.
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, N. Y.

(I
Reikalinga kiekvienam darbininkui 

perskaityti

DARBO ŽMONIŲ ISTORIJA
Parašė J. Berlin. Verte Barabošius

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

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

>
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LAISVOJI SAKYKLA
APIE “DILGĖLES”.

“Laisvė” (N68), paminė
jus “Dilgėlių” prisikėlimą iš 
numirusių, pastato klausi
mą: kokie bus “Dilgėlių” 
santikiai su “Kardu”?

Į tą klausimą čionai trum
pai atsakau: —

Santikiai tarpe “Dilgėlių” 
ir Kardo” turėtų būti kuo- 
geriausi, nes tiedu laikraš
čiu savo turiniu ir pakraipa 
bus visiškai skirtingu, todėl 
konkurencijos tarpe jų būti 
negalės. “Dilgėlės” bus juo
kų ir meilės laikraštis. “Dil
gėlių” pakraipa socialistiš- 
ka. “Kardas” gi yra grynai 
laisvamaniškos pakraipos 
laikraštis. Apart laisvama
niškų aforizmų jame telpa 
šiek-tiek satyros—tai ir vis
kas. Juokų jame nėra.

“Laisvė” pripažįsta, jogei 
geras juokų laikraštis pas 
lietuvius yra reikalingas.To- 
kiu laikraščiu bus “Dilgė
lės”. Prie “Dilgėlių” yra su
trauktos visos geresnės hu
moristų spėkos. Priegtam 
dailės žvilgsniu “7*‘ 
bus vienas iš gražiausių lai
kraščių.

“Dilgėlių” pirmas numeris 
pasirodys apie 12 rugsėjo. 
“Dilgėlių” prenumerata me
tams 1 dol. Pavienis nume
ris 10 c.

karsčiusių visuomenės vei
kėjų patapo savo persitikri
nimams, savo idėjoms išda
vikais. Juk buvo galima iš 
jų tikėties to bile kada. Bet 
ve kas yra stebėtina, begalo 
stebėtina, kad žmonės, kurie 
organizavo darbininkus, mo
kino juos, liuosavo iš vergi
jos retežių, — tačiaus šian- ar maža kas parups lietuvių 
dien nuėjo kapitalistams,lei
dosi pripumpuoti melais ir svajonėse.
veidmainybe ir dabar leidžia lengviau, jei yra savo gink- 
tas bjaurybes darbo žmo- luotą jiega.
nėms į akis, į protą. Tai pa
darė unijistai,

1 ris po teisybės, būtų impe-' Protokol|i Sekr- J- f3Y2mlso * 48th ct. 
ITčillZmO karikatūra) Juk Finansų Sekr. V. Shiieika, 
lietuviams rūpi užgrobti len- i 14U9 So- 49th Ave-
kišką Suvalkų gubernijos 
dalį, pagriebti daugiau į ry
tus nuo Vilniaus, o gal ir šį- 
tą iš Gardino gubernijos. 
Gal prisieis apskelbti karę 
ir lenkams ir gudams? Juk...

imperialistams”?... Bent
Juk ir svajoti

Kasierius Marijona Bartkiepė, 
1500 So. 48th 

Kasos Globėjai:
Ona Elterman, 

1533 So.
Zuzana Gulbinienė,

1531
Marijona Dolan, 

1533
Maršalka T. Bartkus, 

1500 
Susirinkimai atsibuna

nį nedčldienį kiekvieno

5Oth

Ct.

Ct.

1012 So. Main St.
Vicc-Pirmininkas A. Šimonis,

517 Michigan Ave.
Protokolų Raštininkas O. Užbaliutė,

622 Hui in St.
Finansų Raštininkas P. G. Aleksynas,

1516 — 14th Ave
Iždininkas S. Buzinskis,

721 Lincoln Ave.

So.

So.

So. 
kas

49th

50th

C t.

Ct,

Ct.48th 
paskuti- 

menesio, J. 
Neffo svetainėje, 1500 So. 49th Avė., 
Cicero, III.

•va oš globėjai:
Si. Važmas, 
1’. hutra, 1’.

Maria...a F. Vaitkus,

1529 — 10th
O. Box 80

St.

415 Wall 
prižiūrėtojas J. Rumia, 

1017 So. 3rd 
Susirinkimai atsibuna pirmą

dčidienį kiekvieno mėnesio, 1010 So. 
Main Street, 2 vai. po pietų.

Organo
St.
st. 
ne-

Visų Lietuvos žmonių ap- 
socialistai, siginklavimas lietuviui pat- 

revoliucijonieriai ir kitokie riotui dalykas pavojingas. 
Juk negalima lygiai duot 
ginklo ir lenkui ir žydui. Pa
galios, visų Lietuvos gyven
tojų apsiginklavimas reika
lautų duoti ginklą ir lietuvių 
darbininkams. Šitas dalykas 
lietuvių ponams pavojingas. 

(“Tiesa”).

darbininkų “užtarėjai”. Ir 
šitie darbininkų “užtarėjai”, 
tarytum, kokios melnyčios, 
mala savo liežuviais, būk ši
ta karė yra “palaikymo de
mokratijos, žmoniškumo ir 
paliuosavimo žmonijos ka
rė”. Nors aišku, kaip die
na, kad tai yra gryniausis 
melas. Juk jau patyrę esam 
po šimtus kartų, kad kapi
talistai, kaip svietas svietu 
stovi, už demokratiją, žmo
niškumą ir paliuosavimą 
žmonijos, kaip gyvi nieka
dos nekariavo. Istorijos la
pai pilni žinių, kad jie visa-

DRAUGIJOS, KURIOS 
TURI “LAISVĘ” 

ORGANU.

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
Vaidybos adresai, Racine, Wis.

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

Vice Pirmininkas M. Kaupas,
1242 State Sreet: 

Raštininkas A. Vegela,
237 Lafayette Ave.' 

Turtų Sekr. S. Gelumbauskas,
920 Jackson St.

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

Iždo Globėjai A. Pukteris, ;
444 Park View

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

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

i
Tel. 2372 GreenpolnL

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pijanus.

Dilgėlės” ih *į. • ' . v J7 ViOcl'® . dos kariavo pries paliuosa-mem lni_ 1 1

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

Pirmininkas P. Kardokas,
122 Court St. 

Pirmininko pagelbininkas S. Morkas, 
255 Bond St 

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

Turtų raštininkas J. Kentrus, 
UI Pine 

Iždininkas J. Juozapaitis, 
234 Clark 

Iždo globėjai: V. Budriukė, 
108 Inslee

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

129 Pine St.

vimą visos žmonijos. Jie 
stovėjo ir stovi už pavergi
mą darbo žmonių. Ir jeigu 
šita karė būtų darbo žmonių 
ar abelnai už visos žmonijos 
paliuosavimą, tai kapitalis
tai, kaip, perkūno trenkti, 
imtų šaukti, kad kuogrei- 
čiausia šią karę sustabdžius. 
Tačiaus šiandien jie to ne
daro. Kodėl? Todėl, kad 
šita karė yra vedama kapi
talistų ne žmonijos paliuosa
vimo tikslu, bet dar didesnio 
pavergimo tikslu.

Darbininkai, męs turime 
lekciją — brangią lekciją, 
kuri mokina mus, idant ne
pasitikėti, neatsiduoti “su 
dūšia ir kūnu” savo vado
vams, nepaisant, kaip didelį 
pasišventimą mūsų reikalų 
apgynime jie parodytų! Vie
nutės, autoritptai neišganys 
mus. Vienusyk eidami uz 
mus, kitusyk prieš mus, — 
da labiau į raky s mus į ka
pitalistų retežius, negu pa- 
liuosuos iš jų. Tiktai dirste
lėkime, kokiais keliais mar- 
šuoja mūsų “draugai” Kar
vė, Kerenskis, • Russellis, 
Bensonas ir daugelis kitų. 
Jeigu męs, darbininkai, sek
tume šiuos “vadovus”, kur
gi tad męs atsidurtume? Be- 
abejo ten, kur Kristus, par
duotas Judošiaus.

Mokinkimės, lavirtkimės ir 
stengkimės patįs būti savo 
vadovais, savo reikalų ginė
jais, už savo išsiliuosavimą 
kovotojais. Męs sudarome 
minią, ir tik ta minia iško
vos žmonijai laisvę. Ne va
dovai, kurie krypsta ten, iš 
1 <■ • -• DUSiriiiKimai uusiuuna pasKuviii|kut malonesnis vejalis pi a- nedėlį kiekvieno menesio 7 vai. vaka- 
deda pūsti.

Margelis.
Nuo “L.” red. — Prie pro- 

. ,gos, męs duosime pastabų 
—pasirodė pilnutėlis sveiko prie gio straipsnio.
proto bankrūtas. Šitoji “iš
minties stolica” tuoj pasiklo-' 
niojo kelių karūnuočių ir ka
pitalistų, surengusių šią ka
rę, delmonui. Kapitalistai, 
pasinaudodami proga, užsu
ko šitą šviesuomenę, nelygi
nant mechanišką mašiną; 
užsuko gerai, drūčiai — 
taip, kad šita mašina ūžia, 
tarška, kaista-rūksta taip, 
kad apdūmus darbo žmo
nėms akis, apkurtinus jų 
ausis ir išbaladojus iš jų 
oaskutinį krislelį sveiko pro-

J. Neviackas,
“Dilgėliu” leidėjas,

149 Millbury St., 
Worcester, Mass.

Brangi darbininkams 
lekcija.

Jau ne vieną kartą, ne vie
name laike ir ne prie vie
nos progos darbo žmonės 
apturėjo įvairias lekcijas 
nuo tūlų savo vadovų: orga
nizatorių, mokytojų, apskri
tai,tamsiosios minios iš ver
gijos ir skurdo liuosuotojų. 
Nebuvo tačiaus dar progos, 
prie kurios būtų išsiveržę 
aikštėn tiek daug gerų 
faktų, veik visų aiškiausiai 
nušviečiančių tulus darbi
ninkų užtarėjus. Besitęsi- 
mas šitos pasaulinės karės 
net per tris čielus metus, ži
noma, daug prisidėjo prie 
veikesnio išstūmimo aikštėn 
svarbių faktų. Kariško tri
mito atsiliepimas į žmonijos 
protą — parodė to proto 
sveikumą. Jeigu jau ir ne
pilnomis, tai visgi bent vi
dutinėmis skaitlinėmis tapo 
.užbriežta sveiko proto kie
kybė. Tapo nurodyta, kaip 
mažai sveiko proto esama 
žmonijoj. Nekalbant jau a- 
pie tą tamsią minią, darbi
ninkų klesą, pasirodė, kad ir 
pas šviesuomenę labai mažai 
sveikos išminties tebsurasti 
galima. Gi pas taip vadina
mas “išminties stolicas” — 
kolegijų, universitetų profe
sorius, kunigus ir pagarsė
jusius visuomenės veikėjus

TAUTINIS IMPERIALIZ
MAS.

“Laisvas Karininkas” 
(No. 1) perspėja lietuvių 
karininkus nesidėti prie len
kų legionų, nes tie legionai 
“gali būt suvartoti lenkiško 
imperializmo naudai”. Vie
ton lenkų legionų “Laisvės 
(?) Karininkas” siūlo lietu
vių legionus. Dalykas tame, 
kad lietuvių imperializmas 
eis Lietuvos atžagareivių la
bui. Tokiu būdu kiekvienas 
lietuvių patriotas, matyti, 
turi remti lietuvių tautinį 

Švietėjų”: profesorių, kuni-’militarizmą, taip naudingą 
gų ir įvairiais titulais apsi.-. lietuvių imperializmui (ku-

Vistiek, nieko stebėtino, 
jeigu diduma “žmonijos

st.
Pl.

Pi.

APLA. DR-JOS CENTRO VALDY
BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI:
Centro pirminink. J. M. Maskeliūnas, 

Pittsburgh, Pa. 
J. A. Rukai 
Pittsburgh, Pa.
B. Miskevičla, 
Pittsburgh, Pa 

Varašis,

2025 Colwell et., 
Pirmininko pagelb.

1421 Fayette et. 
Centro sekretoriui J. 
2135 Sarah Str. 8 S, 
Centro Iždininkai K. 

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

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

Pittsburgh, Pa. 
Fa Pikšrls. 1831 Penu Ave.

Pittsburgh, Pa.
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. Svipa>s, No. U, Welder St.

Glendale. Carnegie, Pa.
4 kp. F. Pikšrius, 13įUtJ/tfurga, Ara.

kp. J. W. Bražauskas,
PO. Box 154, Cuddy, Pa.

A. Žvirblis, 2228 Forbes St., 
Pittsburgh, Pa.

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

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

kp. John Shopis, 718 McKean »▼•.
Donora, Pa.

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

12 kp J Kindaris, Ambridge, Pa.
18 kpč V Petravičia, P O Box 21.

Millsboro, Pa.

Pa,

5

7

8

9

kp.

kp.

kp.

10

11

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ 
MAHANOY CITY, PA.

Pirminikas P. Ysoda,
534 E. Mahanoy Ave. 

Pirmininko Pagelb. J. Kovas,
1227 E. Pine 

Prot. Raštininkas A. Ramauckas, 
1025 East Pine 

Finansų Rast. P. Petčiulis,
1227 E. Pine 

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

802 E. Market St. 
Susirinkimai atsibuna paskutinį pa-

st.
st.
St.
89

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

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

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

Protokolų Raštininkas ir organo pri
žiūrėtojas A lėk. Vituris,

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

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

330 Taylor All., Phillipsburg^N.J. 
Kasos globėjai:

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

Maršalka J. Garnis, 
634 Ferry St., 

Maršalka P. Urbienė, 
676 Church St.,

Susirinkimai atsibuna
Pėtnyčią kiekvieno mėnesio, 8 vai va
kare, Anglų Socialistų svetainėj, 439 
Northampton St., Easton, Pa.

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ
MELROSE PARK. ILL. į 

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

Pagelbininkas D. Rimša,
P. 0. Box 349, Melrose Park, 111. i 

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

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

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

P. O. Box 1109. Melrose P*»t. 
lido Globėjai: W. Janėnas.

Box G75, Melrose
K. Samolionis, 
Box 613. Melrose 

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

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

$1.00 ANT
savaites

Park, Ill

Park, Ill

Park, III. 
kas trečią

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

MACYS & MARGIN 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

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

toli-
Jersey New

Mas-

Jcigu trokštate įgyti 
geidžiate kovoti su piktąją kapitalizmo tvarka, 

skaitykite ir platinkite

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

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

aiškina socializmo mokslo

“NAUJOJI
to, 64
puikios

“NAUJOJI
biausiuv
klausinius ir plačiai 
teorijas.

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

Norintieji vieną numerį gauti pasižiūrėjimui, pri- 
siųskite 15c.

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

802—8th 
K. Diinša, 

812—8th 
Masiliūnai, 

922—10th 
Waicis,

Vice-pirmininkas

Užrašų rast. B.

St.

St.

St.
Finansų rašt. J.

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

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

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

1330 So. Jackson St., Waukegan, Ill. 
Maršalas K. Navickis,

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

^^144.8..tIack?nn.Jxt., Waukegan, Ill. 
nedelią kiekvieno (mėnesius trečią 
pietų Liuosybės svetainėj, 801’— 
St. & Sheridan Rd'., Waukegan, Ill.

St.

atnaujins,

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

Pinigus siųskite šitokiu adresu:

“NAUJOJI
229 N. 6th Street,

GADYNĖ”
Philadelphia, Pa.

St.
St,

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

Pirmininkė V. Ivanauskiutė.
1452 East 33rd

Vice Pirmininkas J. Katkauskas,
5823 Superior Avenue 

Protokolų Sekretorė M. Misevičiutė 1
1452 E. 33rd St.' 

Fin. Raštininkas Antanas Banialis, l 
1449 East 24th 

Kasierius M. Lavinskas,
■ 8120 Cory

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

V. Kvedaravičius
1543 Oregon Ave.

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

Knygius Pranas Tumosas,
3570 E. 72nd

ris _ __
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- j 
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 Į 
“Keleivi ^risiųs $5.00, gaus dovanų 
$1.50, senas skaiv'yv arba knygų už 
‘Kardą” ant metų, Kas p..o. dovanų 

Už ’’Moterų Balsą”, gaus knygų u* 
25c, Rašydami pažymčkit, 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: 1
h J. POCIUS, I 

1871 Margaret St, Philadelphia, Pa.

o 
637 W. Lombard St.

Pirmininko Pagelb. A. Rulis, 
7351 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.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL.

Valdybos adresai: 
Prezidentas F. Akatckis, 

1360—12th Avė., E. Moline, 
Vice-prez. M. Dackus, 

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

1220J — 7th Avė., Moline
Vapsevich, 
Moline,

Finansų sekretorius W.
436—4th Avė., 

Iždininkas K. Juška,
825—4th Ave., 

Maršalka F. Barauskas 
1220J—7th Avė.,

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL.

Valdybos adresai: 
Prezident K. Adomaitis, 

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

1402 So. 48th Ct.(

gaus

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

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

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

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

Moline, Ill.

Ill.Moline,
T. M. Dr-stė susirinkimus laiko pir

mą nedčldienį kiekvieno mėnesio 
Turner Hall svetainėj, 14th St. ir 6th
Ave., Moline III. ,■

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

Pirmininkas F. RaškeVičia,

JOKŪBAS

CAFE. Pa
keleivinga* 

priimam k*- 
aogražiaa- 
sia ir visa
dos teisin
ga rodą.
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Boll Phone, Dickinson 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. 
Physician and Surgeon (lietuvis gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianoj 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy 
ruy moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
Ofiso valandos: 911 rito. 24 po piet. 7-9 
vakaro. Nedalioms; 9-11 rito 14 no piet.

Parūpinkite savo broliams dvasios maisto
Didžioji Rusijos Revoliucija atidarė 

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

skaityti socialistiškus raštus.
Kas turi savo giminių ir draugų Ru 

sijoj, padarykit jiem dovaną,

Užrašydami “Laisvę
Jūsų broliai ir seserįs ištroškę tiesos 

žodžių.
“Laisvės” prenumerata Rusijoj me

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

mnnIllllllllllllllfflWWIIII mHfWWWWWWmWWWW

VISUOMET PIRKIT
ČEVERYKUS

Naujausios mados 
PAS

J. MARTINAITĮ
157 GRAND ST.

BROOKLYN, N.Y.
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KONFERENCIJA DRAU
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442 Grand St

I

Bush wick Ave. karas

sides 3:30 vai. po pietų.

minas dirbo, prakaitavo per 
visą vasarą, kad tik geriau 
išmokinus dainininkus ir pa
rodžius publikai dainų ver-

V. VAIVADAS
PUIKI UŽEIGA
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Išsirandavoja puikus kam
bariai po num. 121 No. 1st 
St. Dasžinot galima pas 
savininką: F. G., 522 Lori
mer St., B’kjyn, N. Y.

sti- | taines durys bus atdaros

B’klyn,
Telephone 3534 Stagg

Visus užkviečia 
“AIDO” CHORAS.

DU OF15AH 

189 Grand St 
DrteS Comedy teat, 

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

Per pastaruosius 
10 metu mano prak. 
tikos, aš pasekmin
gai išlydžiau dau- 
Riau, kaip 10,000 li
goniu. Mano ofisai 
prieinami darbinin
kams todčl. kad na- 
dėliniai mokesčiai 
lenifvue;kiekvlenaa 
turi proRa sutaiiyt 
aavo dantie kogo- 
riauslal.

TRAUKIMAS BB SKAUSMO,— 
MANO SPUCIALIŠKUS.

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

KALBAME LIETUVIŠKAI IR LENKIŠKAI.

Pild. Komitetas ir organo ką atliks gabesnieji choro 
redaktorius visiškai nesiva- dainininkai. Senelis L. E r e- 
duoja šio momento svarbu
mu, bet vaduojasi savo am
bicija ir savo galybe “męs”, 
visiškai neatsižvelgdami į 
tai, kad tuomi dezorgani
zuoja darbininkų klesą, silp
nina jiegas kovai su impe
rialistine kare, kurioje jau 
ketvirti metai liejasi nekaltų 
žmonių kraujas. Ir kas tas 
baisias skerdynes gali sulai
kyti, jeigu ne darbininkų su- 
siorganizavimas į vieną mil
žinišką organizaciją, po ku
rios programa gali stoti so- jęs savo gabumu tarpe sve- 
cialistas, katalikas, protus- tinitaučių. Bus rusų bala- 

visuo-
Pasi- 

ii .šiandien jau pamate, kad ne baigus .koncertui, prasidės tegul j1į , galvosSokiat

Atsiminkite, kad Labor 
tų. Šios visos sriovės, susi- Lyceum svet. yra viena iš

Apart to, šiame koncerte 
dalyvaus garsusis profeso
rius dainininkas A. Salmag- 
gi, kuris užima pirmą vietą 
oo Karužos. Taigi lietuviai 
turės progą išgirsti ir tokį 
Varsų dainininką bedainuo
jant. Dalyvaus smuikinin
kas C. E. Sadusk, pasižymė-

3 . rugsėjo, 237 Wayne St., 
Jersey City, N. J., bus pra
kalbos L. S. S. 59 kuopos. 
Kalbės J. V. Stalioraitis iš 
Philadelphijos, Pa. Pradžia 
3 vai. po pietų. Visi kas gy
vas/ ateikite pasiklausyti.

Rengėjai.

Parsiduoda grosernė ir 
delicatessen, apgyvento j lie
tuviais ir lenkais vietoj.Par
siduoda iš priežasties, kad 
savininkas mano kitu bizniu 
užsiimti. Ateik: 66 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

(70—72)

Ir

B?' - S

st.

f pirmiau“"] I DABAR|

1 Užpildymas auksu — $1 ir augk 
Užpildymas sidabru—50c, ir

tvėrė tie draugai, kurie “Ko
vą” stato vyriausiu ir veik 
neklaidingu laikraščiu. Ir, 
jeigu net tie draugai turėjo 
eiti visai ne tuo keliu, kokio 
norėjo “Kova”, tai tas tik 
parodo, kad gyvenimo liogi- 
ka ir juos pačius privertė 
eiti naujų .centrų tvėrimo 
keliu, tų centrų, kurių pa
galba mobilizuojama spėkos 
ne vien socialistų, bet ir vi
sos kairiosios visuomenės.

Bet męs nesijuoksim iš
“Kovos”,nepykinsim jos Te-Ponas> demokratas, repubh- (laikų orkestrą, kuri 
gul ji dar labiau rašo apie'^onas *1' ne^ patriotas, kuris met žavėja publiką, 
“velniškus pienus”, ...
dar labiau kiša į priešakį ;L1ž tėvynės reikalus 
dolerinį argumentą, tegul ji domos, bet uz kapitalis- 
svarbiausius gyvenimo ap- ...... .. .
sireiškimus išaiškina dole-.bejusms. į daiktą^ gali ap-,puikiausių; apart to, bus at- 
rizmu.

Męs stengiamės aiškint vi
suomenės klausimus, sten
giamės juos suprast ir ne
paisom atskirų asmenų. Vi-! 
suomet ir visados mėginame 
aiškint reikalus, vaduoda- 
mies marksizmo dėsniais. Ir 
tuo męs skiriamės nuo tų 
žmonių, kurie protavimo bū
das yra mišinys tikro socia
lizmo su anarcho sidika- 
lizmu. I

VISI SOCIALISTAI PRH 
DARBO!

skelbti kovą prieš imperia- daras ir puikus sodas.
'listinę karę ir tą savo kovą! Taigi neužmirškite, kad 
laimėti. j koncertas įvyks 2 d. rugsėjo

Pild. Komitetas ir organo( (September) Brooklyne La- 
redaktorius tik dėl savo am- bor Lyceum svetainėj, 949- 

•bicijos nori mums įkalbėti, 959 Willoughby Ave., du blo- 
kad tą męs galime atsiekti kai nuo Broadway ir Myrtle 
po Sąjungos vardu. Juo- Avė.
kingas tvirtinimas Kiekvie- daveža iki svetainės. Švė
nas socialistas aiškiai " j------- v -------
pranta, kad męs dar negali-'nuo 2:30 vai.; koncertas pra- 
me po savo vėliava sutrauk
ai plačios darbininkų minios, 
o čia kovai su kare ir rei
kalinga minia, kurios Są
junga neturi. Męs Sąjungą 
'statome kelvedžiu, bet visgi 
negalime daleisti, kuomet 
mūsų vadovai dėl savo “aš”

Areštuotas socialistas.
Pittsburgh,Pa. — Sšžinin- 

gas karės priešas Harry 
Alpėm buvo areštuotas, kad 
nėjo pas daktarą ant karinio 
egzamino, kada buvo šau
kiamas. Jisai paleistas po 
$5,000 kaucijos.

Išpradžių Alpernui grasi-; 
no, kad jį visai ant kaucijos 
nepaleis ir patį pirmutinį 
siųs į karę. į

Bet tai buvo tik grasini
mai. :

JOSEPH LIPMAN, M. L
Specialistas moterų ligų 

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

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs ii. 

riame ir pasakome visas ligas ir p. 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiea 
ligoniams parūpiname vietą, kol g 
dosi. Reikalui esant, kreipkitės, mę 
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 Ci

Philadelphijos specialistas vjrų moterų
DR. WASSER MAN
PLAUČIŲ, ŠIRDIES, VIDURIŲ LIGAS, REUMATIZMĄ, 
SLAPTAS LIGAS IR ĮVAIRIAS KRAUJO LIGAS. IŠGYDO 
TRUMPAM LAIKE, TAIP KAD NEREIKALAUJATE PER
TRAUK T SAVO DARBO. GIMDOS LIGAS GYDO BE OPE
RACIJOS.

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

DAKTARAS WASSERMAN
Ofiso valandos: nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro.

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

M. Pefrausko koncertas.
M. Petrausko koncerte,ku- 

,1’is rengiamas Brooklyne, 
trukdo darbą ir ardo darbi- dalyvaus šie artistai: Miss 
ninku vienybę. j E. Greenough,—pianistė; J.

Dabar kaslink lietuviškų Pruselaitukas, — smuikinin- 
tarybų. Čia prisieina pakai- kas; P. Čiurlionis, — piani- 
bėti, kodėl męs turime tver-'stas; K. Strumskis — teno- 
ti ar tai A. L. D. T. skyrius 
ar tai Liaudies Tarybos sky
rius tarpe lietuvių, bet nesi- 
dėti prie anglų. Mūsų orga-

Visoj Amerikoj socialistai 
sujudo, visur varoma agita
cija ir žmonės atydžiai klau
so socialistų žodžio. Prie 
viso to, L. S. S. IV Rajonas 
padarė tam tikras kortas, 
kurios tinka visoms L. S. S. ( 
kuopoms platinti visur ir vi
suomet. Kas paims tą kor
tą į rankas, turės palikti so
cialistu. Patartina visoms ... .
kuopoms Įgyti tas kortas.,™Jas negalima bus nu- 
Už 100 kortų 10 centų ir 
kuopos apmoka persiuntimo, 
lėšas.

Reikalaukite šiuo adresu: ‘
L. S. S. IV Rajonas, 

( 183 Roebling St.,
* Brooklyn, N. Y

D. P. PILKA. I

ras; A. Sodeika — barito
nas; A. Kvederas — bassas; 
P. Jurgeliūtė — sopranas, ir 
k. Reikia tikėtis, kad kon
certas dailės žvilgsniu bus 

V vesti prie svetimtaučių, o’puikus, todėl geistina, kad ir 
antra, mūsų žmonės mažai,publika skaitlingai atsilan- 

J .supranta anglų kalbą, todėl (kytų. Reikia pažymėti, apie 
J ir reikia mums veikti tarpe Pruselaituką, — tai mažas 

"(Savo žmonių, pas anglus gi vaikas, bet turi nepaprastą 
nueiti jau su organizuota gabumą. Jis čia griežš spę
įiega ir sykiu su jais stoti į cialiai parašytą M. Petraus- 
1___ ___ __ t ta! L o 1 n‘kovą, — pareikalauti kogrei- ko veikalą “Nemuųn-teris. 
čiausia taikos.

TT .. .v. J Draugai, šiame klausim^
Henry Slobodin hgisio įr per jy miego! 

priklausė prie extra-kairiu- 
jų sriovės. TaLhu^ ooiševi- 
na simpatizatorius L W. 
W. ir nuolatinis bendradar
bis “International Socialist 
Review”.

Gi dabar tasai ponas rašo' 
Chesteriui Wright’ui, kuris' 
sykiu su p. Gompersu įkūrė 
patriotiškų socialistų ir uni- 
jistų sandorą (American Al
liance for Labor and Demo
cracy).

([Laisvoji Sakykla
Tverkime Darbininkų Tary

bos Komitetus.

Socialist Party Pild. Ko
mitetas išleido paraginimą 
visiems skyriams, kad jie 
tvertų Liaudies Tarybos sky 
rius. Musų Sąjunga yra da
lis Socialist Party, todėl tas 
paraginimas paliečia ir mus, 
męs nuo jo negalime atsisa- 
kyti.Negalime ir todėl, kad 
dalykas begalo svarbus, y- 
pač dabartiniame momente, 
kuomet reikalinga traukti 
visas darbininkų jiegas į 
krūvą.

Mūsų Sąjungos Pild. Ko
mitetas ir organo redakto
rius tam griežtai priešingi; 
priešinga tam ir didesnė da
lis sąjungiečių, kurie seka 
Pild. Komiteto įsakymus ir 
Sąjungos organą. Mūsų

Prakalbos.
3 ir 5 d. rugsėjo, kampas 

mies- Hudson Ave ir Front St., C. 
tuose ir miesteliuose šaukti i Brooklyn, ant gatvės, bus 

'J visas organizacijas prie ben- prakalbos L. S. S. 83 kuopos, 
dro darbo, męs turime tver- Kalbės drg. J. Neviackas ir 

jti tam tikrus vietų komite- kiti.
Itus be jokio atidėliojimo,nes kare.
;dabartiniame momente kiek- tos ir apielinkių lietuvius at- 
viena valanda brangi, todėl 
neeikvokime tuštiems gin- 
čiams bereikalingai laiko, 
kain kad iki šiol darėme.

Visų šalių darbininkai, vie- 
nykimės! Bekovodami sui—xxw., 
kapitalizmu ir militarizmu bus prakalbos L. S. S. 20 
nieko nepralaimėsite, kaip kuopos. Pradžia 7:30 vai. 
tik retežius!

L. Liutkus.
Nuo red. — Šis straipsnis 

parašytas dar prieš susitvė- 
rimą New Yorkinio Komite
to.

privalome savo

Pradžia 7:30 vai. va- 
Kviečiame visus vie-

silankyti.
Komitetas.

7 d. rugsėjo, W. Shedlow 
ir K. Latuko svetainėj, 736 
—3rd Ave., So. Brooklyn,

vakare. Visi vietos ir apie- 
I linkių lietuviai malonėkite 
'atsilankyti.

Rengėjai.

PAJIESKOJIMAl
Pajieškau 'giminių, draugų ir pa

žįstamų. Aš esu Suvalkų gub., Vil
kaviškio pav., Pažeriu valsčiaus, Vla- 
diškių kaimo. Meldžiu atsišaukti.

J. Budrevičius
P. O. Box 156, Sheboygan, Wis. 

(70—71)

TŪKSTANČIO DOLERIŲ VERTAS 
IŠRADIMAS.

Dėlei panaikinimo pleiskanų, at- 
auginimo nupuolusių plaukų nuo gal- 
vox, kaip ir kitokių odos ligų ir dėlei 
panaikinimo šlakų, spuogų ir kitokių 
veido ligų. Patarimai dykai, tiktai 
malonėkite parašyti, kas per priežas
tis. Rašykite adresu: J. W. 
RAKAUSKAS &CO.. Box 42, Sta. E. 
CLEVELAND, OHIO.

(69—74)

mu MOKYKU

VIETINES ŽINIOS
EXTRA, EXTRA IR DAR 

EXTRA!!!
Lietuviai ir lietuvaitės,su

simildami neužmirškite Ai
do choro 5-kių metų jubilėji- 
nio koncerto, kuris nušvies 
Brooklyno padangę naujo
mis, gražiomis dainelėmis; 
pirmu kartu suskambęs “In
ternacionalas” prie puikios 
orkestros; taipgi bus sudai
nuota daug naujų dainelių ir 
tą atliks Aido choras. Dai
nuos vyrų ir moterų Aido 
chorai; bus iš Aido choro 
kvartetai, duetai ir solistai,

d. rugsėjo, Schwab’s 
svetainėj, 200 Avė. A,

12 ir 13 gatvių, New
Hall
tarpe
York City, bus prakalbos L. 

į S. S. 52 kuopos. Kalife J.
V. Stalioraitis iš Philadel
phijos, Pa. 
vai. vakare.

Kviečiame

Pradžia 7:30

visus atsilan- 
Rengėjai.

1 d. rugsėjo, 110 Grand 
St., Hoboken, N. J., bus pra- 
klabos, kurias rengia L. S. 
S. 59 kuopa. Kalbės drg. J. 
Žaltys iš Brooklyno.
džia 7 vai. vakare. Bus ir 
deklamacijų. Visus vietos 
ir apielinkių lietuvius mel
džiame atsilankyti.

Rengėjai.

Pra-

Tel. Greenpoint
SENIAUSIA UŽEIGOS 

VIETA PAS

A. SHRUPSK!
Pas mus galite gauti ska 

niaus’o alaus, puikios degtinė- 
ir skanaus vyno. Patamav’ 
m'i- puikiau.-ias, ateikite, o per 
si! ikrinsite.

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

Tel. Orchard 3716

MIK. KAIRUKŠTIS

Kiekvieną 
Pakelevinirą 
Priimam 
Gražiausiai 
Ir visada.

Tikra 
Lietuviika 
Užeiga

CO«. AVI’. B

fBlSINGi A USjA ir 
urruviiKA

NUSTOS GALVOS SKAUDĖJIM 
JEIGU NEŠIOSI AKINIUS.

Iš daug atsitikimų, akių nova’ 
mats, yra pamatinė priežastis gal 
skaudėjimo, neuralgijos ir daugelio 
kitų nerviškų ligų.

I^egzaminuok savo akis.
DR. M. FREEMAN ...

, Akių specialistas) 
Atsiminkit numerį: 611 Grand St„ 
tarpe Loritner ir Leonard St.,

Brooklyn, N. Y.

Jau 36 metal, kaip 
gyvuoja Prof. Storu 
Šokių Mokykla, 961 
Broadway, kamp. 
Myrtle avė. Broek 
lyu. N. Y.

Waltz, Two Stop, 
Foxtrot, One Step 
ir įvairus naujausios 
mados šokiai moki
nami, privatškai ir 
kliasojo. Mokestis

nuo $5.00 iki $xv.00 pagal šokių. k. 
kykla atdara nuo 9 ryto Iki 11 w 
vakaro, taipgi ir nedaliomis. Mokiai 
me balių šokius ir stage’aus. Kla*» 
atsilankydamas informacijų.
THE STERN SCHOOL of DA NCI N 
•••-BJ Broadway. Broeklyu, N

Sutaiaau receptus eu 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 
ikua, • aš prisiųsiu per exp r*

Gauk šiuos
Muzikos Veikalus.

"Biratė” — Birutės arija —30e. 
’’Vestuvės” — Jaunosios arija 86. 
"Kregždelė” — duettas — 30e. 
"Eglė” (Žalčių karalienė). Žalčio 

ir Gulbė-Dievaičio duettas —71.
"Mazikua Žodynėlis” — 25c.
“III Mąsiuvinya” — maišyti 

kvartetai — 25c.
Adresas:

MR, M PETR ’ r’SKA3, 
Broadway. So. Boston. Maam

G.LASKEVICIA
Geriausia Pirmeiviška Užeiga 

771 BANK ST. 
WATERBURY, CONN.

Tel. 964-3.

J. A. KATKUS
Užlaikau visokių knygų ir kitokiu 

daiktų. Galima gauti pirkti visui 
Amerikoje leidžiamus, laikraščiu? 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

Krautuvė atvira nuo 7 iš ryto ik 
12 vidurnakčio.

Toliau gyvenantieji galit kreipti 
laišku šiuo adresu:

Jk A. KATKUS
2204 Forbee S*, Pitteburgh, Pa

K. MDLAUSKAH
Yptiekoriua ir Sarininkat, 

X2S Broadway, k am p. C Stree:
SOUTH BOSTON. MASS. 

Tel, So. Boston, 21014 ir 21018

IZTJTOL.

F.AiBICHTWICa
t W YORK

■EXPEUE
■ ■(UlNIOtf

ALCOHOL

H

183 Roebling St., Brooklyn, N.Y.

K. LUTKAUS

3
i

i 
3
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Daugybė žmonių bijo velnio, 
todėl visi turety perskaityti tą 
įmygą, nes susipažins su velnio 
istorija, jo darbais ir galybe.

Isteigta nu,' 1902 m

Kaina 20 Centai

PERSKAITYK TUOJAU!
R. G. INGERSOLL'O 

KNYGA

VELNIAS
vertB

FERDINAND de SAM061TIA
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ŽODIS

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

kalnia* 

rtao ar kitokį 
vyriški aprėda- 
iai, užeik pas 
mane, o gausi 
viską, vertės 
savo pinigų.

131 Grand St,-
BROOKLYN. N. Y.

JOHN KULBOh
CAFE

Didelis hotelis, gera vi.ta 
<* užganėdinti.

pakeleivingiems, kam bari ii J- 
isyti pagal naują madą. Visi

Reikalinga
Darbą gausi visada. Teika- 
lauk informacijų.

Noss^koff’s International 
Barber School, 1202 Penn

'■^JfAve., Pittsburgh, Pa.

JOHN KI 1.3UK, Savininko*
291 Wythe Ave. v or. >u. l-et 
St. BROOKLYN. N. Y.
Tel 279 Greenpoint.

Dr. Richterie
PAIN 

EXPELLEib 
su 

“ANKOR” 
nuo Reuma 

tizmo, susth 
gimo sąna 

riuose ir raw 
menyse.
Tikrasis pai 

siduoda pake 
lyje Šičia n» 
pieštame. At 
nešk visus pa 
kelius, kuru 
nebus užpo- 
čėtyti su 
"ANCHOR” 

35 ir 65 centu 
aptiekose ir 
tiesiog nuo 

F. AD.
RICHTER A 

CO.
74—-SO Wait 
fngton St., 
New York

TIKRA IR TEISINGA 
LIETUVIŠKA

APTIEKA
Sutaisau receptus tikrai, są

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

F. KUDIRKA
Lietuvio Aptieks ir Savininkas 
64 GRAND STREET,

Brooklyn. N. Y.

Jonas MATHUS
Geriausias, Didžiausias ir šva
riausias saliunas visam South 

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

JONAS MATHUS
XLietuvis Savininkas)

342—344 W. Broadway
So. Boston, Mass.

(Dešimts žingsnių nuo Lietu
vių Labdarystės Draugijos Na

mo.




