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Vokiečiai bombarduoja Ryga nuo sausžemio Ir juriy?aXTSli0S An,eril{08 Taiko^onferencii.anegauna vietos posėdžiamskareiviavimą.

Ryga negales išsilaikyti.

North Dakota
CAR-

Mii waukee majoras pra-

Jie sako, kad

smar-
visos

RUGSeJO (SEPT.) 4 1917 m. BROOKLYN, N Y.

Montreal, Canada. — Pir
ma diena, kuomet tapo pa
skelbta , kad jau įėjo į galę 
’įstatymas apie priverstiną

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

Petrogradas, 1 d. rugsėjo.
—Rusų generalis štabas 
praneša, kad vokiečiai pra
dėjo Rygą bombarduoti nuo 
sausžemio , jūrių ir orlai
viais iš viršaus. Jie esą pa-

, siryžę paimti palei Rygą
tvirtoves.

Suprantama, jeigu tvirto- matosi, kad darbininkai ir 
ves paims, tuomet jau ir kairieji socialistai, kurie ne-! 
Ryga negalės išsilaikyti. Uutinka su dabartinės vai-1 

-- t džios politika.
RUSŲ KARIUMENĖ ATA

KUOJA VOKIEČIUS.
Berlynas, 1 d. rugsėjo. —

Vokiečių generalis štabas 
praneša, kad palei Dvinską 
rusų kariumenė daro 
kias atakas. Kolkas 
atakos esą atmuštos.

iškilo revoliucija. Sukilėliai 
nori nuversti dabartinę vai-’ 
džią. Valdžia, su pagelba iš-1 
tikimų kareivių, sukilėlius 
numalšinus.

Nors telegramoj nepasa
kyta, kas dalyvauja sukili
muose, bet iš visko aiškiai

J '

VALSTIEČIŲ LIIGA AP
SAUGOJIMUI PRIVATI

NĖS NUOSAVYBĖS.
Petrogradas, 1 d. rugsėjo. 

—“New York Times” kores
pondentas praneša, kad Ru
sijoj susitvėrė valstiečių lii- 
ga apsaugojimui privatinės 
nuosavybės. Lyderiu tos lii- 
gos esąs kazokų generolas 
Kaledinas. Jis, kalbėdamas, 
nepaprastoj nacionalčj ta
ryboj, kuri buvo Maskvoj, 
pasakęs:

“Kas jus išgelbėjo 14 lie
pos nuo bolševikų (kairiųjų.

ITALAI PRADĖJO 
JUS UŽPUOLIMUS 

SO RAJONE.
Londonas, 1 d. rugsėjo. — 

Generolas Cadorna, gavęs 
naujų spėkų, pradėjo smar
kiai atakuoti austrus Carso 
rajone.

Kita italų armija, po va- socialistų)? Męs, kazokai, 
dovyste generolo Capello,da- liuosi žmonės. Męs neap- 
ra smarkias atakas Bainsiz- svaigome laisve; męs neap- 
za rajone. Kad sulaikius spangome. Męs neturime 
italų atakas, Austrija pri- .partijinų programų, 
versta dalį savo kariumenės ’ męs jums (Darbininkų iri 
paimti iš rusų fronto ir pa- r ’ ’ A' ' ™ 1 *v
siųsti prieš italus.

DI-

Visų šalių darbininkai eiki
te išvien, jūs nieko nepralai
mėsite — tik retežius.

1 d. rugsėjo, Minneapoly- 
je, turėjo prasidėti posėdžiai 
delegatų Liaudies Tarybos. 
Bet štai Minnesota guberna- 

- . - . - .v -itorius išleido įsakymą, kad
Įeniimą į kariumenę, pasizy-|j0 vaijomoj valstijoj nebūtų 
;mėjo^riaušėmis ir kiuvinais ^aį konferencijai vietos,
susirėmimais žmonių su po- rpuomeį rengėjai pradėjo 
ilclJa* j ieškoti kitur vietos, bet iki

Priešai priverstino karei- šiol dar niekur negali suras- 
viavimo surengė francūzais ti—■ visur jų neįsileidžia, 
apgyvento j miesto daly mil-i Buvo norėta padaryti su- 
ižinišką mitingą. Mitinge važavimas Hudson, Wis.,betįžinišką mitingą. _ , 
ė viešai buvo renkamos au- miesto majoras pasakė, kad 
kos supirkimui ginklų dėl tjų neįsileis. Kada komite- 
Ikovos su priverstinu karei-!tas pribuvo į minėtą miestą, 
viavimu. Paskui minia tai susiorganizavus gauja 
|maršavo didesnėmis gatvė- I užpuolė ant komiteto ir tas 
'mis ir išdaužė tų namų lan- turėjo neštis iš miesto.

bet silpna dvasioje. Viską 
sugadino visokie agitatoriai, 
kurie gavo laisvę fronte ka
reiviams skelbti laisvę. Ka
reiviai nesupranta tų visų 

[idėjų, vienok stengiasi jas 
gyveniman įvesti ir tuomi 
daro suirutę”....

Pabaigus Aleksiejevui kal
bėti, kalbėjo Breškovskiene 
ir Kropotkinas. Breškovs- 
kienė kvietė dabartinę val
džią mesti žodžius į šalį, 
griebtis už darbo ir padėti 
armijai pergalėti priešą. 
Kropotkinas kvietė visus 
Rusijos piliečius susivienyti 
ir kovoti-su Vokietija.

Kerenskis, sakydamas pa- 
valstijos skutinę prakalbą prieš už- 
užkvietė darant posėdį, pasakė, nors

gus, kuriuose gyvena atsto
jai, balsavę už įvedimą pri-[gubernatorius 
,verstino kareiviavimo. Ka- Liaudies Tarybą surengti taryba jokių praktiškų rė
dą demonstrantai daužė lan-[konfrenciją jo valdomoj val
gus, tai įsimaišė policija. Pa- stijoj, bet patriotai pradėjo 
leista darban ginklai, lazdos grūmoti, kad neįsileis ten.
ir akmenįs. Keturi policma- 
nai ir vienas iš minios tapo [nešė, kad jo mieste gali susi- 
sunkiai sužeisti, 15 kitų len-i rinkti ir jis dės visas pa-j 
gviau sužeistų. [stangas, kad neprileidus prie

Karės dievaitis Marsas dairosi, ar dar nesimato pa tuo pačiu laiku įvyko betvarkes, bet rengėjai jau 
šaulyje tokios šalies, kuri dar neprisidėjus prie pašau- riaušės ir Quebec, nes ten .nusprendė griebtis kitokių 

Todėl lines karės. [irgi tapo surengta demons- Pyiemomų. Jie ^sako,. kad
• .......... - .... -1T- .................. ir.... ^-r4- .. ' ... t racija prieš priverstiną ka- delegatai važiuos į Wa-

Kareivių Atstovų Tarybai); 
atvirai pranešame: apleiski-' 
te vietas, kurias turite už
ėmę, nes pas mus nėra nei 
jiegų, nei vyriškumo, nei ga
lės atlikti ta darba, už ku-V C. 7

rio jūs griebiatės”.

Finlandijos Seime 
Rusu kareiviai.

’politišką partiją, kuri rū-’reiviavimą. 
pinsis negrų padėjimu. Jie j 
mano, kad ta partija 
trauks virš miliono balsuoto
ju.

RUMUNŲ FRONTE
DELI MŪŠIAI.

Rumunų fronte įvairiose 
vietose eina didžiausi mū
šiai.

Fokšano rajone du rusų RENGIASI PRIE PUSME- 
nauji pulkai apleido savo TINĖS REVOLIUCIJOS 
tranšėjas, atsisakydami i 
ginti jas nuo priešų užpuo
limo.

PO VERDUNU TĘSIASI 
ARTILERIJOS MŪŠIAI.
Paryžius, ld. rugsėjo. — 

Francūzų generalis štabas 
praneša, kad po Verdunu vi
są laiką eina smarkus arti
lerijos mūšiai. Jokių svar
bių permainų neįvyko.

VOKIETIJA SIŲS LENKŲ 
PULKUS Į FRONTĄ.

Berlynas, 1 d. rugsėjo. — 
Vokietijos svetimų reikalų 
ministeris pranešė, kad iš 
priežasties prasidėjusių di
delių atakų įvairiuose fron
tuose, bus Lenkijoj sumobili
zuoti lenkų pulkai ir pasiųs
ti į frontą.

Jeigu taip bus pasielgta, 
tai, be abejonės ir lietuvių 
paklius į tuos pulkus.

SU-

zultatų ir neatnešė, bet vis
gi šaliai suteikė didelę nau
dą. Nors įvairios politiš
kos grupos smarkiai kriti
kavę dabartinę valdžią, vie- 
[nok pripažinę, kad valdžia 
rūpinasi šalies gerove ir 
kiek gali darbuojasi dėl la
bo žmonijos. Užbaigdamas 
savo kalbą pasakė:

“Dabartinė valdžia buo- 
džiai sergės revoliucijos rei
kalus ir neprileis prie jokių 
ko nt revoliucijų, nepaisant 
kas jas norėtų sukelti”. f \
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SOCIALISTAI REIKA
LAUS ATŠAUKTI 
PRIVERSTINĄ KA - 

REIVIAVIMĄ.
Rochester, N. Y., 1 d. rug

sėjo. — Vietos socialistai į- 
dėjo į savo municipalę plat
formą būtinai reikalauti,

shingtoną ir laikys savo po
sėdžius ant pleciaus palei 

. Wilsonas gi 
pasakė, kad visi delegatai, 
pribuvę į Washington©, bus 
areštuoti.

Washington© policija pra
nešė, kad ant pleciaus posė
džiu nebus, v

Kaip matosi, tai Kanados I3altąjį Namą
su", liaudis “nemaloniai” pa

sitiko priverstiną kareiviavi
mą, v

FINŲ SOCIALISTAI ŠAU
KIASI PRIE RUSŲ.

Petrogradas, 1 d. rugsėjo. 
'Rusijos socialdemokratų lai- 
jkrašty “Novaja Žizn” 
spausdinta Finliandijos 
cialiatų atsišaukimas.

‘prašo rusų socialistus nepri- 
. | leisti prie to, kad jų seimas 

mas, kuriam Kerenskis įsa- į^šaukime

šalyje bus renkamos aukos, skirsto ir bando posėdžius 
Rusijos revoliucijos naudai.;tęsti, tai į seimo svetainę į- 

! vesta rusų kariumenę ir ne
įleidžia į vidų delegatų.

Finliandijos general-gu-

ŠVENTĖS.
Petrogradas, 1 d. rugsė

jo. — Darbininkų ir Karei
vių Atstovų Taryba rengia
si vidury rugsėjo apvaikš
čioti sukaktuves pusmečio 
Rusijos revoliucijos. Visoje

'dijos kivirčiai kasdien eina 
didyn ir nežinia kuo viskas 
užsibaigs. Finai nenori ė 
lenkti galvą prieš Kerenskį,' 
pastarasis gi reikalauja, kad 
visi jo paliepimai būtų šven-Į 
tai pildomi. '

Kadangi Finliandijos sei-

Įke tuojaus išsiskirstyti, nesi-

AUSTRIJOS DARBININ 
KAI BADAUJA.

Bazelis, 1 d. rugsėjo. Iš bemato riui Stachovičiui Ke- 
Viennos praneša, kad Aust- renskis paliepė vartoti gink- 
rijos darbo ministeris, kai- juota jiega, jeigu reikės ži
bėdamas parlamente, paša- nus nuraminti.
ke, jog darbininkai, dirban-

at- 
so- 
Jie

būtų išvaikytas. Jie savo 
________ j -priduria, kad 
niekad prieš dabartinę Ru
sijos valdžią nebuvo išėję.

VOKIETIJA RENGIA PO
PIEŽIUI ATSAKYMĄ.
Iš Amsterdamo (Olandi

jos) praneša, kad 28 d. rug
pjūčio buvęs posėdis Vokie
tijos specialės komisijos, ku
riai esą pavesta sustatyti 
popiežiui atsakymą ant gau
tos taikos notos. Komisija 
susidedanti iš 7 reichstago stij “risid5i rie talkinin-Į 
atstovų ir 7 narių imperato- ku h. ke]b? Vokietijai ka.l 
riaus tarybos. Pirmininką- ,

JAPONIJA IRGI KA
RIAUS IKI PABAIGOS.
Washingtonas, 31 d. rug-

pjūčio. — Japonijos misijos kad būtų atšauktas įstaty- 
vadas, kalbėdamas senate, nias prievartinio kareiviavi- 
pasakė, kad Japonija labai

<

nes jis yra priešingas 
nudžiugo, kuomet Suv. Vai- Suv. \ alstijų konstitucijai.

mo,

VĖLIAUSIOS ŽINIOSJaponija esanti pasiry- 
žus kovoti iki pabaigos, nes j 

pavergta- ■
vęs kancleris Michaelis.

Antras komisijos posėdis norinti išgelbėti pavergta-! 
būsiąs tuomet, kuomet ofi-[sias tautas iš po baisaus mi- 

litarizmo.
Toliaus savo kalboj nuro

dė, kad ši karė Japoniją ir čia prasidėjo areštai an- 
Suv. Valstijas suvesianti į ti-militaristų. Kaip tik ta- 
didesnį draugiškumą, todėl p0 paskelbta, kad priversti* 
abidvi išvien privalą eiti pe-'no kareiviavimo įstatymas į- 
tis petin. [ėjo į galę, policija tuojaus

--- [pasiskubino suareštuoti 7 
MASKVOJE UŽSIBAIGĖ žmones.

i POSĖDŽIAI NEPAPRAS- I 
mnkas Dato šiandien pa- T0S NACIONALĖS TA- 1 
skelbė, kad valdžia greitu 

i laiku pradėsianti visoj šaly
_ įvesdinėti svarbias politiškas įžiai nepaprastos nacionalės

’ ir kariškas reformas. Kada tarybos kuria 
Berne ;buS Paske.lb_tos reformos,tuo- kęs Kerenskis.

met prasidės nauji rinkimai riausias karės vadas gen. 
į parlamentą. Karalius Al- Aleksiejevas paskutiniame I 

Atlantic City, 31 d. rug-,streikų. Streiką veda sočia-įnia^norėdamas^^uranUnti1^ posėdyje kritikavo
— Čia buvo negrų su-.listai; pastarieji jį ir orga-’r i- dabartines valdžios komisą-
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LAUKIA ANTROS POPIE
ŽIAUS NOTOS.

Washingtonas, 1 d. rugsė
jo. — Čia eina pusiau oficia- 
lis gandas, būk Suv. Valstijų 
prezidentas Wilsonas lau
kiąs antros nuo popiežiaus 
taikos notos. Kardinolas 
Gibbons iš Baltimorės esąs 

šaukti nacionalį darbininkų tarpininku tarpe Vatikano
streiką išreiškimui protes- b’baltojo Namo Washingto-

‘ne. ________
STREIKUOJA PRIEŠ 

MAISTO BRAN
GUMĄ.

Paryžius, 1 d. rugsėjo. 
Kad išnešus protestą prieš 
maisto brangumą,
Curiche ir Bazely (Šveicari- . ,,.,..i.tmpnt., 
joj) darbininkai paskelbė ‘ 1

cialiai sužinosią, ką mano 
apie popiežiaus notą Turki
jos, Austrijos ir Bulgarijos 
valdžios.

KANADOJ AREŠTUOJA 
ANTI-MILITARIS- 

TUS.
Montreal, Canada. — Jau

Darbininku ir Kareiviu
ti anglies kasyklose, esą ant Atstovų Tarybos skyrius 
tiek išbadėję^ kad jau negali (Einliandijoj stengiasi
dirbti ir todėl anglies trūk
stą. Kad iškasus daugiau 
anglies, buvo iš fronto per
vesta 12,000 kareivių ang
liakasių, bet ir tas nepagel
bėjo. Ministeris reikalavo 
padidinti anglikasiams por
ciją, kad jie sustiprėtų 
dirbti.

to prieš dabartinės Rusijos 
valdžios tokį pasielgimą.

Jeigu dalykai taip ir to
linus eis, tai gali įvykti kru
vinų susirėmimų.

ISPANIJOS VALDŽIA 
ŽADA REFORMAS.

Madridas, 1 d. rugsėjo. — 
Ispanijos ministerių pirmi-

RYBOS.
Maskvoje užsibaigė posė-

VĖL PETROGRADE 
KILIMAI.

Kas dabar Rusijoj dedasi, 
sunku sužinoti, nes teisingų 
žinių negauname. Kerens- jo. — Kazaniuje iškilo gais-

BAISUS GAISRAS.
Petrogradas, 1 d. rugsė-

NEGRAI ORGANIZUOJA 
NAUJĄ POLITIŠKĄ 

PARTIJĄ.

kis džiaugiasi, kad viskas ei-1 ras ir apėmė visą miestą. PJueio
na gerai, visi sukilimai nu
malšinti ir valdžia turi stip- 

'' - rją jiegą. Vienok tam sun
ku tikėti. Štai 31 d. rug- 

į pjūčio New Yorke žydų lai- 
' ■ kraštis “Forward” gavo nuo 

savo korespondento telegra
mą iš Petrogrado, kad vėl

Gyventojai išbėgiojo į gi- važiavimas, kuriame daly va- inizavo. Jeigu šis streikas 
rias ir laukus. nesuteiks pageidaujamą re- 

tuomet bus ap
skelbtas platesnis — prisi
ėdęs gazų ir elektros stočių

rias ir laukus. Gaisras tę- vo 2,000 delegatų nuo jvai-
sėsi 36 valandas. Atsirado ri0 Amerikoj gyvuojančių zultatų, 
daugybė plėšikų. Tuojaus organizacijų. Suvažiavimo 
tapo pareikalauta kariume-,iškovoti geresnes!
nė ir mieste apskelbta karės politiškas teises, nes dabar darbininkas. Vadinasi, vis- 
stovis. Veik visas miestas [negrai labai suvaržyti. Nu-;kas sustos ir gyventojai ne-

ITALAI UŽĖMĖ 23 AUST
RIJOS MIESTUS.

Isonzo fronte italams se
kasi gana gerai. Jie pada
rė smarkius užpuolimus irbuvo sušau-

Bu\ęs vy- pagmg 23 Austrijos miestus 
jir miestelius. Austrai sten

giasi juos sulaikyti, bet nesi* 
i seka.

rų veikimą ir valdžios pasiima.v
Mat, pirmą revoliucijos [elgimą, kad kareiviams su- 

sukilimą pavyko numalšinti,įteikė perdaug didelę laisvę, 
bet matomai liaudis neri-[Apart kitko jis pasakė: 
niauja ir karalius bijo, kad “Laike carizmo armija buvo 
neprisieitų važiuoti pas Ru- silpna ammunicija, bet už 
sijos Mikę ir svečius, todėl tai stipri dvasioje; dabargi 
ir reformas žada. (atbulai: stipri ammunicija,

VOKIEčIŲ ORLAIVIAI 
BOMBARDUOJA RUSI

JOS LAIVYNĄ. 1
Palei Rygą apie 40 vokie

čių orlaivių užpuolė ant Ru
sijos laivyno ir mėtė bom
bas.karta suorganizuoti naują teks šviesos?išpleškėjo.

i
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laikraščio ir Gyveninio Apžvalga
a

IŠ LAIKRAŠČIU

Aš atdariau duris
—Ar čia gyvena....? (čia jisai suminėjo 

mano naują pavardę, kaip aš užsiregistra
vau knygose).

Su sekančiu “Laisvės” nu
meriu pasibaigia “Vokiečių 
Kareivio Atsiminimai”, ku
rie už savaitės-kitos išeis 
pusėtinai stora knyga.

Tie “Atsiminimai”, lygiai 
kaip ir Kirkpatricko “Karė 
—Ko Dėlei” yra puikiausi 
žiedai prieš-karinės literatū
ros. Tuodvi knygi visuomet 
turės savo vertę.

Nekurios Lietuvių Sociali
stų Sąjungos kuopos auga 
labai smarkiai. Brooklyno 
19 kuopoj, Worcesterio 40 
kuopoj ir tūlose kitose kuo
pose skaičius narių siekia 
jau pusantro šimto. Dauge
lis naujų narių, suprantama, 
turi labai mažą supratimą 
apie organizacijos uždavi
nius ir vidurinę tvarką. Prie 
viso to prisidėjo ir abelni ne
sutikimai organizacijoje, į- 
vairųs ginčai, skersakiavi- 

• mas.
Štai kodėl mums rodosi, 

kad gerai padarė L. S. S. 40 
kuopa, įsteigusi specialį Vei
kiantį Komitetą, kuris riš 
įvairius nesusipratimus. Tuo 
būdu manoma apsaugoti 
kuopos mitingus nuo vaidų 
įtekmės.

“Keleivis”, pranešdamas 
apie tūlą Anglijos valdžios 
agentą, veikiantį Amerikos 
lietuvių tarpe, rašo, kad tas 
agentas trečiųjų teisme pa
sakė:

“Visi lietuvių socialistų 
laikraščiai, “Keleivis”, 
“Laisvė”, “Naujienos” ir 
“Kova” bus sulaikyti”.

All right. Bent žinosime, 
kas žada sulaikyti lietuvių 
socialistų laikraščius.

|

Štai kodėl męs tankiai la- 
bai-labai abejo j am apie re- 
voliucinumą tūlų lietuvių so
cialistų, kurie žodžiuose ro
do begalį revoliucinumą, o 
darbuose yra tikri oportu
nizmo pelės.

PAVYZDYS DARBO 
SOLIDARUMO.

Socialių mokslų įstaiga, 
vadinamoji Rand School, 
New Yorke, šį mėnesį persi
kelia į savo naujai įgytą na
mą ant 15-tos gatvės. Tuo 
būdu New Yorko socialisti
nė demokratija įgija sau 
puikią pastogę, puikų liau
dies namą. Darbininkų uni
jų ir soc. partijos ofisai, 
knygynai, skaitykla, teatrų 
salė, mokykloms kambariai, 
valgykla ir t. t. — visa tai 
ras sau vietos naujame na
me.

plaukia iš tos sistemos.
Ir ve, pastaramjam nu

mery tasai laikraštis prane
ša išleisiąs specialį numerį 
lietuviams kareiviams.

| “Šįmet męs norim su
rengti numerį lietuvių i 
kareivių, todėl labai mel
džiame, kad prisiųstute 
savo paveikslus ir pakal
binkite kitus kareivius 
lietuvius”.
Tokiuo prašymu kreipia- 

už<masi į kareivius. Prie to, 
: “ar

tautos skolos, pragyveni
mo brangumas, priversti
nas kareiviavimas, karės

aukos—visa tai tik didina
neužsiganėdinimo liepsną.
Mūsų militarinė aristok
ratija nieko gero nedaro...

Socializmas —■ ne r-
dešimties metų. bet užduodama klausimas: 
dabar yra politiniu faktu būtų naudinga, kad męs tal- 
Ohio, kurį męs turim pri-!pintume į “Am. Liet.” apie 
pažint ne vien šioj valsti- kareivių muštrą?” 
joj, bet ir visoj šalyj”.. | Vadinasi, rengiasi popu- 
Kuomet tūli patriotiniai lerizuoti militarizmo idėją...

Vokiečiu kareivio 
kares atsiminimai

socialistai sako, kad sociali
stų įtekmė šioje šalyje ma
žėja, tai kapitalistų laikraš
čiai, kurie seniau visai ne
paisė socialistų judėjimo,da
ba r pradeda labai rimtai su 
juo rokuoties.

“Moteru Balsas” rašo:
“Spaudos laisvė jau dingo 

Amerikoje. Su žodžio lais
ve irgi ne geriau. Emma 
Goldman savo prakalboj a-RUS JOJ H. ĮVioiuman savo praKaiuoj a-

Buvęs Rusijos pačtos ir gitavo prieš priverstiną ka- 
telegrafų ministeris Ceretel-' reiviavimą ir todėl tapo nu-

Palyginant ūmu laiku, A- Ii (socialdemokratas) viena-geista dvejiems metams ka
merikes darbininkai sumetė me iš savo aplinkraščių ra- lėjiman ir apart to užsimo- 

Tei-j keti $10,000 bausmės.<$30,000. Mums linksma,kad še: 
ir lietuviai socialistai nuo to 
neatsiliko ir prisidėjo su sa
vo aukom.

Liaudies namas, kurį įgi
ja N. Y. darbininkai, bus jų ‘ 
politinio, unijinio ir kultūros 
judėiimo centru. Visa kas 
darbininkiška ras ten sau 
vietos.

Męs norime netik pastebė
ti, bet ir pabriežti vieną 
faktą, kas ypač svarbu 
mums, lietuviams socialis
tams. Kuomet buvo pradė
ta agitacija už įgijimą liau
dies namo ir laike tos agita
cijos — visi amerikonai so
cialistai elgėsi solidariai, ėjo 
išvien. I

Plūdimų, kelionių, jieško-; . . . v 7 * — --------
jimo “kairumo” “dešinumo” mas Gorky neseniai rašė sa- tų konferencija Stockholme 
ir t. t. visai nebuvo. Visi vo dienrašty “Novaja žižn”, įvyks ar tonori 
suprato bendro darbo tiks- kad abelnai kultūros Jaips-į valstybių valdžios.

Juodu piktinosi ir stebėjosi, kad karei
vis, grįžtąs iš karės lauko, turįs mokėti už 
bilietą.

Pagaliaus, atėjo stacijos viršininkas su 
seržantu. Jisai pareikalavo parodyti doku
mentą, ant kurio buvo parašyta, jog esu pa
leidžiamas vakacijoms, pareikalavo knygų 
ir kitų popierų.

—Ar turit pinigų?
—Ne.
—Iš kur atvykstate?
—Iš Chatel, Argonuose.
—Kaip ilgai išbuvote fronte?
—Keturiolika mėnesių.
—Ar buvot sužeistas?
—Ne.
—Ar jūs visai nebeturite pinigų?
—Ne, juk karės fronte nereikia pinigų.
—Bet pinigai už bilietą visvien turi bū

ti užmokėti. Jeigu jūs negalite, tai kompa
nija turi užmokėti. Meldžiu pasirašyti po 
ta popiera.

Aš pasirašau visai nepaisydamas po 
kuo pasirašau. Seržantas pridūrė:

—Jūs negalite važiuoti šiame vagone. 
Jums nevalia kalbėti su kitais pasažieriais. 
Jūs turite paimti vagoną, kur parašyta: 
“tik dėl karininkų”. Eikite ten.

—Vadinasi į šunų vagoną — sumurmė-

galėjo būti pasportu. Užrašų knygele jaŠ 
pabriežiau rubežiaus liniją ir vėlei išvažia
vau.

Didžiausiai nuvargęs aš pasiekiau Cre- 
feldą tą pačią naktį. Nuėjau į pirmą pa
matytą hotelį, nusisamdžiau kambarį. Ho- 
telio knygose užrašiau savo falšyvą vardą 
—landšturmerio vardą ir nuėjau gultų, šeš
toj valandoj ryte kas tai pabaladojo į mano 
duris.

—Kas ten?

—Ar jūs turite kokias popieras, kurios 
paliudytų jūsų vardą?

—Meldžiu. (Čia aš įteikiau jam land- 
šturmerio paliūdyjimą).

—Viskas gerai. Atleiskite, kad sutruk
džiau jus.

—Tai nieko, tai nieko... — mėginau 
būti mandagiau ir mislijau, kokia gi man

Socialpatriotų atsiranda 
nevien iš dešiniosios pusės, 
bet ir iš extra-kairiųjų šau
kikų. Pavyzdžiu gali būti 
kad ir Henry Slobodin, vie
nas iš kairiųjų ir stambus 
bendradarbis “International 
Socialist Review”. Savo laiš
ke socialpatriotai Chesteriui 
Wrig’it’ui tasai pabėgėlis 
rašo:

“Įėjęs ministerijon, pa- sėjai gerai žinojo, kad kal- 
dėjau visas pastangas, tinamoji pinigų neturi ir ji 
kad pagerint darbininkų negalės tų tūkstančių užmo-'. 
padėjimą. ] 
dos veik per pusę buvo su- kuoilgiausia kalėjime. Jeigu 
mažintos, o algos pakel- išsėdėjus paskirtą terminą 
tos. Tačiaus nepaisant to nebus išmokėta ta suma, tad 
viso, pačtos darbas netik reikės atsėdėti kalėjime ir 
kad nesitaiso. o vis dar ten atidirbti rokuojant po, .... ,. v ’ .v? v, . . r) fi«nriq kaimu kelinis. Y/r- • i „ i u.- : r t maudyti ir gauti žmoniškus marškinius. Po namas Kaimų Ktiiaisblogyn eina. Ministerija vienąjloleią i dieną, arba į terioniu ir kankinimosi nacraliaus ’valandas—pasiekiau 
gauna skundu nuo priva- dvidešimts keturis metus. . .. * ... : ’P? - ’ kaire nuo tos vietosv . in'iion o nei vnduf i mwilmia rhmhiv/inio I1UU LUo VlulUo
tiniu asmenų ir visuome
nės įstaigų, kad daugybė 

laiškų prapuolė. Pačtos 
sutvarkymas pirm revo
liucijos buvo geresnis”.
Jeigu taip ištikrųjų yra, 

tai tas parodo, kad su Ru- 
Įsijos paČta blogi dalykai. ? tinio biuro nah*ys d. P. Tro- 
l Atsimenam, kad Maksi- elstra, Tarptautinė socialis-

Darbo valan- keti, bet jie nori ją laikyti ,,dU as’—Nereik tų pastabų — sušuko jis.
Namus aš pasiekiau laimingai. Pir

mos valandos po pasimatymui buvo
* sujudinančios, o paskui vėlei viskas ėjo savo 

keliu. Čia man buvo proga atsakančiai išsi-

Tarytum akmuo nuslinko nuo mano • 
krūtinės, bet miegoti jau aš nebegalėjau. 
Kai rengiausi, girdėjau, kad tasai policijos 
atstovas apvaikščiojo visus kambarius. Aš 
nieko nežinojau, kad parubežėje visus pa
keleivius taip uoliai egzamenuoja. Laimė, 
kad išanksto turėjau paliūdyjimą, nes ki
taip jau būtų buvę po manim.

Nepavalgęs nei pusryčių, nuėjau ant 
gelžkelio stoties ir rizikavau nusipirkti bi
lietą į Kampten, nepaisant didelio būrio Pį>- _ 
licmanų. Aš aprokavau, kad ligi rubežiaus- ♦

labai įvisviena yra kokia 18 viorstų. Daug baga
žo su savim neturėjau, tik mažą čemodanė
lį, nuo lietaus apsiautalą ir lietsargį. Ei- 

; — ėjau kokias penkias 
'valandas—pasiekiau kaimelio Herongen. Į 

j i£’ijau Ppogų apsirėdyti civiliais drabužiais, (kairę nuo tos vietos buvo Niederhofen kai- 
a Visa tai man gana keistai išrodė, nes taip luelis. Iš visų pusių mačiau laukuose dir- 

‘ . Man reikėjo iškvosti 
iš jųjų, kaip eina Prūsų - Olandų rubežius.

“į nu
sprendžiau kreipties prie žmonių, kurie sa
vo išvaizda nepriminė “bažnytinių tūzų”. 

Vykti į Neiššaukęs jokio įtarimo, patyriau, kad tų 
••’dviejų vietų vardai yra “Herongen” ir 

“Niederhofen” ir kad kerasirų patrulės 
randasi Herongene. Vienas farmerys man 

. .      , v. 'pranešė, kad kareiviai randasi Schwarzo 
Konfe- j patOgiausia buvo man prasprukti Olandi- viešnamy. Sutikau tūlą olandą, kuris dir-

....T Y -’r'Vjon. Bet kaip? Tai buvo gan sunku. As x 1 
Pa?“,b^’J ' k8'8/’0 -^ ^^au tūkstančius pienų tik tam, kad tuo- "amo.

’ .ii0.1; i.iaus včlei nuo jų atsisakyti. Nusprendžiau,
kad apie mano bėgimą niekas, net mano, 
draugai, neprivalo žinoti.

Kapitalistai tik ir nori, 
toki žmonės nesimaišytų visko buvau atpratęs. Tik dabar, kiek; bočius farmerius. 

normališkesnėse aplinkybėse, aš pradėjau 1 -----
protauti. Aš nusprendžiau—kas bus,kas ne-p^a<^ gavus tų. reikiamų informacijų 
bus, o aš jau prie jokių aplinkybių negrįž- 1 K 

išiu karės frontan. Pasirinkti aš turiu tik
“Keleivis” rašo:
“Kaip apsireiškia Sociali-

stų Internacionalo tarptau- d• šali _ šveicarija Olandija.

ai* nenori

Šveicariją nebuvo jokios prasmės, nes toji 
šalis iš visų pusių buvo apsiausta kariau- 
jančiomis valstybėmis. O beto, Šveicarija 

:ipati bile valandą galėjo įsimaišyti karėn.
nis Rusijoj labai dar žemas, rencija atsidarys, kaip jau 

’ Paveizdan, ii
dar yra socialistų, kurie nei lauko sklypo Vokietijoj pen- sis 14 d i e n ii.
cento nedėjo Liet. Soc. Są- kis sykius tiek užauga, ne- šaukiama ne taikai padary- 

Kuomet'^u Rusuose. Gerų amatnin- ti, bet padaryti sutartį tar- 
įsi-|kų Rusijoj labai maža. A- 

tuoj|kelnai sakant, techniškas iš- 
.. silavinimas labai prastai 
Kuomet mū-', stovi.

lą.
Na, o pas mus? Ir dabar

jungos namui.
“Naujienų” bendrovė 
geidė įgyt sau namą, 
pasigirdo švilpavimai 
kandžiojimai, rvuomei niu-jp^ 
sų laikraščiai taip reikalai!-1 Nežinom, kaip dabar, bet 
ia paramos, tai ir dabar dar revoliucijos Rusijos dar- 
tūli vadinami socialistai sta- ibibininko darbo našumas 
to pinkles agitacijai už laik- K spartumas) buvo daug ma- 
raščius. |žesnis, negu latvio, vokie-

Kulturiškumo ir išsilavi- įčio ar fino, darbininko.
nimo trūksta tūliems mūsų Šitos aplinkybės yra di- 
d raugams.

. “Aš esu revoliucinis so
cialistas. Tokiuo aš bu
vau ir iki karės. Aš esu 
revoliucionierius ir dabar 
ir būsiu tokiuo po karės. 
Ir tik todėl, kad aš revo
liucionierius, tai dėsiu vi
sas pastangas, kad pagel
bėjus Amerikai ir jos tal
kininkams, kad sutriuš
kinti germanų militariz- 
mą ir autokratiją, šioji 
karė, iš talkininku pusės 
—yra tai liuosybės karė, 
paliuosavimas pasaulio 
nuo didžiausio pavojaus...‘ ~ ~ „

i “Man labai gaila, kad '’ai išreiškia “The Akron Be-,kV^s . 
taip daug Amerikos socia
listų klysta, eidami prieš 
valdžią, kuri kariauja už 
liuosybę ir demokratiją...”

|žesnis, negu latvio, vokie- 
išsilavi- ičio ar fino darbininko.

RAUDONASAI PAVOJUS 
OHIO VALSTIJOJ.

Daytono rinkimai, kur so
cialistai sumušė republiko-

dėlės kliūtys revoliucijos žy
gyje.

PO TRUPUČIUKĄ... PRIE 
MILITARIZMO.

Y ra toksai laikraštis, kaip' 
nūs ir demokratus, sujudino (“Amerikos Lietuvis”. Jisai 
visus Ohio politikierius. Su- mažai dalyvauja ginčiuose, 
sirūpino Cleveland©, Colum-Ąižtat paduoda daug žinių,1 
bus’o, Cincinnati ir Akrono paveikslėlių, f _ 
politikieriai.

Męs galime palinkėti p.H. 
Slobodinui laimingos kelio
nės į kompaniją Morgan- 
Rockefeller and Schwab,ku
ri “gina šios šalies liuosy-

Ag bo' Prūsuose, o kiekvieną vakarą grįždavo 
. Jisai turėjo pasą.

Aš pamislijau sau, kad tokio žmogaus 
man kaip sykis ir reikia. Tuojaus jam pa
sakiau, kad aš pasitikau daugelį olandų, 
dirbančių Prūsų pusėje ir pavaišinau jį ci
garu. Aš pranešiau jam, kad Heringene 
Schwarzo viešnamy yra daug kareivių.

Išsišnekėjus jisai papasakojo, kad ka- , 
reiviai, kurie saugoja rubežių, turi labai 
daug darbo.

—Kiekvieną 30 minučių eina kavaleri
jos pa t rulė, o kiekvieną bertainį valandos 
eina infanterijos patrulė.

Tuomet aš jo užklausiau, kaip eina ru- a 

bežius. Jisai man nurodė ranka.
—Šičia tiesiai, į dešinę per girią; tie 

augšti kaminai tai Venio dirbtuvės. To 
man užteko. Dar valandėlę pakalbėjęs, aš 
apleidau jį.

Dabar man reikėjo prieiti prie sienos 
(rubežiaus) taip, kad patrulė manęs nepa
matytų. Tasai man pavyko sekančią 
naktį.

Aš pasislėpiau krūmuose. Priešakyje 
buvo atviras laukas. Toj vietoj išbuvau 
tris dienas ir tris naktis. Trečios dienos 
vakare nutariau išpildyti pieną. i

Reguliariai kas penkiolika minučių ėjo 
patrulė, susidedanti iš 3—6 kareivių. Kuo
met sutemo aš paėjėjau į dešinę ir buvau 
kokius 500 yardų nuo rubežiaus. Laukiau 
kolei truputėlį labiau nušvis, nes tamsoje 
absoliučiai nieko nemačiau. Laukiau auš
ros. Savo apsiautalą suvyniojau taip, kad 
nebūtų jokio šumo. Patrulė praėjo. Pra
dėjau eiti visu smarkumu. Staigiai pasi
rodė kita patrulė iš dešiniosios pusės. Pat
rulė buvo tolumo per kokius 200 yardų nuo 
rubežiaus. Dabar—-kas greičiau dabėgs iki 
rubežiaus—aš ar jie? Laimėjimas bus tų, , 
kurie geriau bėgs. Patrulė susidėjo iš o j 
vyrų. Jie pradėjo šaudyti, bet manęs ne- / 
užgavo. Trenkęs viską į šalį, pradėjau lėT 
ti, nelyginant viesulą. Aš laimingai pėr* 
bėgau per rubežių ir sustojau tik tuomet, 
kuomet buvau olandų pusėje per kokia 50 
yardų.

po visų tautų socialistų ben
drai kovai už užbaigimą 
karės socialistų nustatyto
mis taikos sąlygomis. Karė 
negali užsibaigti be visų ša
lių darbininku kovos už tai
ka. Nuo tos kovos socia
listui jau neatsisako, 
suvažiavimas į Stockholm© 
konferenciją yra pirmu žin- *: daug ko kito ir pranešiau, jog vykstu ap- 
gsniu tos visuotinos tarptau- lankyti savo seną draugą. Jam aš prane

šiau savo paslaptį ir pasižadėjau remti vi
sais galimais būdais.

Mano vakacijos pasibaigė. Aš vėlei ap
sivilkau savo uniforma ir mano giminės 
manė, jog aš grįžšiu karės frontan. Aš nu
vykau pas savo draugą ir tenais tuojaus 
permainiau drapanas. Aš sunaikinau savo 
uniformą ir ginklus. Kaip ką įmečiau į upę 
—lai plaukia sau į jūrą. Tokiu būdu panai
kinęs visas pėdsakas, aš pasiekiau Koelną 
(didelis Vokietijos miestas ant kranto Rei
no upės). Iš Koelno nuvykau į Duesseldor- 
fą ir tūlame hotelyje apsistojau ant nak

ties. Jau buvo praslinkę keliata dienų po 
pasibaigimui mano vakacijos. Tūkstantis 
minčių skverbėsi mano galvon. Aš supra
tau, kad jeigu mano pienas nepavyks ir 
mane sugaus, tuomet lik sveikas mano 
gyvenimėlis. Karės lauko teismas lieps 
mane sušaudyti. Nusprendžiau pereiti ru
bežių palei Venio. Žinojau, kad rubežius 
labai aštriai saugojamas.

Venio apielinkės ir pati rubežiaus lini
ja man buvo nežinoma; aš buvau visiškas 
naujokas šioje apielinkėje. Nutariau per
mainyti savo pieną. Sugrįžęs pas savo 
draugą, pasakiau jam, jog negalėsiu pereiti 
rubežiaus, nežinodamas jo linijos. Todėlei 
man esąs reikalas gauti tos vietos žemlapį. 
Aš taip-pat pasakiau jam, jog man reikia 
gauti kokias nors falšyvas popieras, kurios 
liudytų, kuo aš esu. Jisai davė man landš
turmerio paliūdyjimą, kuris, esant reikalui,

XXIII.
BĖGIMAS OLANDIJON.

I Mano atostogos ėjo prie užbaigos; be
diko jau tik keturios dienos. Aš atsiminiau 
j vieną savo seną draugą Reino provincijoj. 

J V . Pienas buvo gatavas. Mano šeimynai ne- 
•;-J pastebint, aš susidėjau drapanų, čebatus ir

tinio proletariato kovos už 
surealizavima socialistišku 
idealų visam civilizuotam 
pasaulyj”.

J. ŠERNO FONDO 
REIKALE

sa-
20,

Šerno Draugų Kuopelė 
talpina daug vo susirinkime rugpj.

j visokių istorijų ir tuo būdu 1917 m., dėl kaikurių prieža- 
Šitą kapitalistų baimę ge- pasireklamavo, kaip “bepar-'sčių nutarė gerb. Šerno fon- 

”, Ramaus, lėto lietu- dą laikinai suspenduoti. Jei- 
acon Journal”_ kapitalistų v^ko būdo žmonės mėgia gu kas norėtų siųsti aukų

laikraštis. Įskaityti tą atsargiai tautiš- gerb. Šernui, prašome adre-
Socializmo banga auga! ką laikraštėlį. Jisai neka-'suoti jas jam asmeniškai. 

Tą turi pripažinti Akrono (nujoja, nevargina smegenų. Likusieji ižde pinigai, $81.36 1 j i • 1 v. • -w • ’<YVYioin rlmnnn Irimiain'inifi VAiifnvd-n n/ln rxl i ty CS zy y»vy i i ikapitalistų laikraštis, 
sako:

a

ne, būtų įvykę visame O-

Tie, kurie kartais labai 
smarkiai šūkauja ir skelbia
si su savo revoliucionumu, 
yra tik komedijantai revo
liucijos, frazės artistai. To
kių žmonių ši karė davė 
daug: Hefve, Aleksinski, 
Krapotkin, Lensch, dabar ir 
Slobodin.

jįs opiais dienos klausimais, o nutarta perduoti p. Sermu 
to kaip sykis ir reikia dau- ‘

Tas kas įvyko Dayto- Sumai mūs^ žmonių. .
2 ■ niekuomet netikėjom, 

hio, jeigu tik žmonės gale- kad tuo keliu galima^ patar
tu išreikšti savo norus.
Kiekvienas žmogus, kuris v. .
turi ryšius su miniom ir kOom; kad šioj gadyne.] ga- 
žino, ka minios ištikrųjų ^tų viešpataut koks tai ab- 
mano, 'turės pripažinti, soliutis bepartyvumas. . Męs 
kad jeigu Ohio dabartės tat sakėm kad nuoširdus 
įvyktų rinkimai, tai nei i faktoriai Amerikos. Lie- 
vienas iš Ohio delegacijos Pv>9 > pamažėli, nejucnomis 
i kongresą, nepapultų at- žmones susitaikint
stovu, net Pomerene ir.ir su kapitalizmo sistema ir, 
Harding... Milžiniškos, su visom skriaudom, kurios

nauti ir padėti darbininkų 
klesai. Męs niekuomet neti-

lėtų viešpataut koks tai ab-

redaktoriai “Amerikos Lie-

jo pilnon dispozicijon.
Tariame ačiū visiems,ku

rie prijautė mūsų darbui.
Šerno Draugų Kuopelė: 
Dr. A. L. Graičiūnas, prez.
M. Jurgelionienė, sekr.
M. Damijonaitis, ižd.

Patarėjai:
J. Laukis,
A. Visbaras,
K. Norkuj,
V. Mišeika, .
K. Gugis,' 
Drg. J. Jo 
A. Lalis.

nikaitis,

i .. w
(Pabaiga bus)

Kvapą vos beatgavau. Kas gali



Knut Hamsun.

BADAS
Vertė švenčioniškis.

dėlei praslinkus, atėjo du vyru, atsisėdo ant 
mano suolo, užsidegė cigarus ir ėmė balsiai 
kalbėti. Mane tas privedė prie pašėlimo ir 
norėjau su jais pradėti kalbėti, bet paskui 
apsvarsčiau, kad neverta,nuėjau į kitą pusę 
sodo, radau ten tuščią suolą ir atsisėdau.

Ir vėl mintis apie dievo neteisingą pa-, 
sielgimą pradėjo mane kankinti. Rimtai 
apsvarsčius, priėjau prie išvedimo, kad jis 
elgiasi labai blogai. Ir kam jam kištis į 
mano reikalus, gadinti visus pienus? Juk 
aš prašau ne ko kito, kaip tik “kasdieninės 
duonos”, o jis ir to man pavydi. Jaučiau, 
kad po kiekvieno badavimo smegenįs išsek
davo, galva pasidarydavo lengva, tartum, 
svetima ir aš jos nejausdavau ant pečių; 
apart to, man rodėsi, kad akys, kuomet aš 
žūiriu į kokį nors daiktą, nepaprastai

šauly pagarsėti ir dabar negaliu persiskirti.
Aš nutilau. Muitininkas priėjo prie 

manęs arčiau ir žingeidžiai žiūrėdamas 
tarė:

—Argi taip?
—Šiuo paišeliu,—šaltai tęsiau savo kal

bą,—parašiau trijose dalyse veikalą “Apie 
filosofijos supratimą”. Aš manau, kad jūs 
girdėjote apie tą veikalą?

Muitininkas atsakė, kad girdėjęs tokį 
užvardymą. • -

Aš pasakiau, kad tai y. a mano parašy
tas veikalas. Todėl visiškai nenuostabu, 
kad atėjau atsiimti šį paišelį, nes jis man 
labai brangus ir saugoju, kaip savo kūdi
kį. Dar išreiškiau savo padėką ir pasakiau, 
kad niekad negalėsiu užmiršti jo malonumo, 
kurį jis man dabar suteikė... Taip, aš to 
niekad neužmiršiu. Sudiev.

Išeidamas iš krautuvės, jaučiausi taip 
išdidžiai, tartum, aš tam žmogui būčiau 
suteikęs geriausią tarnystą arba kitokią 
panašią vietą. Pakol spėjau išeiti iš krau
tuvės, jis man du sykiu žemai nusilenkė ir 
dar sykį atsisveikino.

Tarpdury sutikau moterį su ryšeliu; 
ji išrodė — pakeleivė. Pamačius mane, 
bailiai prisispaudė prie durų, kad davus
progą man išeiti, aš griebiausi už kišeniaus, nuosavą turtą, neapsakomai nudžiugau, 
norėdamas jai duoti keliatą erų, bet kiše- Juk aš dar šešis sykius galėsiu nueiti pas 
nius buvo tuščias; aš susigėdau, akis nulei
dau ir nuėjau. Ji įėjo į muitininko krau
tuvę.

Saulė augštai pakilo, buvo apie dvylik
ta valanda. Mieste pasidarė didesnis judė
jimas; žmonės vaikščiojo gatvėmis, lenkė 
vieni kitiems galvas ir šypsojosi. Aš alkū
nes prispaudžiau prie savo kūno, susitrau
kiau, susikuprinau, pasidariau daug ma
žesnis ir praslinkau pro savo pažįstamus, 
kurie stovėjo ant kampo universiteto gat
vės ir žiūrinėjo į praeivius. Lipdamas ant 
karališko kalno, gilinausi į mintis.

Visi žmonės, kuriouos aš tik sutikau, 
linksmai ir lengvai savo galvas laikė ant 
pečių! Visi linksmai žengė gyvenimo vė
žėmis, tartum, jie buvo šokių svetainėj!

Sėdėdamas ant suolo mislinau apie vis
ką, o širdyje vis augo ir augo neapykanta 
prieš dievą už neteisingą jo pasielgimą ma
nęs linkui.

Jeigu jis, mane persekiodamas ir kan
kindamas, norėjo pataisyti, priartinti prie 
savęs, tai visgi klydo, — tame jį galėjau pil
nai pertikrinti. Ir aš, akis pakėlęs į dan
gų, piktai, vos ne verkdamas, tą viską jam 
atvirai pasakiau.

Studentų gojalyje girdėjosi muzikos 
garsai, — buvo jau po dviejų. Išsiėmiau iš 
kišeniaus popierą ir maniau ką nors para
šyti. Tuo tarpu iš kišeniaus iškrito užra- pelną, 
šų knygutė, kurioj dar suradau barzda-1 
skutyklos šešis bilietus. Radęs tą mažą

jai pritaria ir Kerenskis. 
| Maža dalis socialrevoliu- 
cionierių nedalyvauja minis
terijoj, kovoja su kare ir la
bai tankiai eina išvien su 
bolševikais.

Į dešinę nuo socialrevoliu- 
cionierių eina liaudininkai 
socialistai ir darbo partija, 
kurie neseniai susijungė į 
|“darbo žmonių nacional-so- 
’Cialistišką partiją”. Ta srio- 
vė pradėjo veikti 1906 me
tais, kuomet užgimė pirmo
ji dūmą. Liaudininkai - so
cialistai yra ramus, pasto
vus dešiniojo socialistų spar
no elementai. Prie jų pri
dera Bulota, Vodovozov-. Jie 
stoja už karę.

Tarpe socialistiškų ir 
tarpe reakcinių—atžagarei- 
vinių partijų — yra libera
lų vidurys. Tai taip vadi
nami kadetai, pirmeiviai.ar
ba, kaip juos seniau vadino teisybėje, 
konstitucijos demokratai.
Tai inteligentų, vidutinių rencijos Brooklyne. 
biznierių, apšviestesnių Ma-| 
skvos kupčių, į 
nių dvarponių ir pramoni-' 
ninku partija. Ta partija kampis — padalint ir penkis 

! šiaip taip sugyvendavo i 
senąją valdžia, nors pusėti
nai ir pasipešdavo. Revoliu-'padalyti ir penkis ir tris ly- 
cijai kilus, kadetai sukairė-jgias dalis tai, be abejonės, 
jo. ir šiuomi tarpu tai pati jisai gali padaryti ir tą, ko 
stipriausia ir labiausia su- nieks negali padaryti, 
organizuota Rusijos buržu
azijos partija. Kadetai turi 
savo tarpe daug moksliniu-Į 
kų, daug ekspertų, daug pa
tyrusių politikoj žmonių. Jie 

sukimšo kalėjiman ar išžu- stoja už karę ir turi ryšius 
dė. Ir tiktai pabaigoje pe- su Francijos, Anglijos ir A- 
reito šimtmečio pradėjo 
busti revoliucionierių min
tis ir pradžioj šio šimtme
čio įsikūrė Socialrevoliucio- 
nierių partija, kurios gar
siausiais vadais buvo Ger- 
šuni, o dabar Breškovskie- 
nė, Savinkov, Černov.

Socialrevoliucionieriij par
tija labiausia tuomi skyrėsi 
nuo socialdemokratų parti
jos, kad ji pripažino terorą 
—žudymą caro bernų. So- 
cialrevoliucionierių partija 
nudėjo ministerį Plėvę, Si- 
piaginą, Bogoliepovą, caro

Kur dingo Lietuvių Socia
listų Sąjungos istorija, ku
rią rašo brolis Baltrušaitis?

*

♦ ♦

Kur dingo Liet. Soc. Są
jungos konstitucija, kurią 
gamina ar tik ne brolis Gri
gaitis?

->(/?< I**-

Kviečų trustas ačiuoja militariškai valdžiai už gerą

Kokios partijosbarzdaskutį ir uždyką apsiskusti! Mano 
ūpas žymiai pakilo. Bilietus gražiai ištai
siau, įdėjau į knygutę ir vėl įkišau į ki
šenių.

Vienok rašyti negalėjau. Parašiau dvi 
eilutes ir viskas iš galvos išsisėmė, mintys 
pradėjo skrajoti, išsiblaškė ir nepajiegiau 
sukoncentruoti ir priversti dirbti. Neužte
ko to, kad negalėjau dirbti, bet dar musės ma vardai įvairių 
ir uodai lindo prie manęs, nutūpė ant popie- partijų. Kalbama apie bol- 
ros ir dar labiau gadino suirusius nervus, ševikus, menševikus, kade- 
Bandžiau pūsti, kad tuos mažus sutvėrime- tu s, oktiabristus ir t. t. Dau- 
lius numetus nuo popieros, bet ir čia netu- gelis skaitytojų neturi sū
rėjau pasekmių, — tartum tyčia tie gyvu- pratimo apie tas partijas ir 
lėliai prisispaudė prie popieros ir priešinosi painioja vienas su kitom, 
manopūtimui. Ir juo aš daugiau pūčiau, | Taigi, aš sumaniau, bent 
tuo labiau jie kibo, spaudėsi prie popieros trumpai, paaiškinti tų par-

veikia Rusijoje?
Pastaruoju laiku mūsų 

laikraščiuose tankiai mini- 
Ru sijos

Ant jų veidų nesimatė jokio rūpesčio, jokio,ir nesijudino iš vietos. Ir tik tada apleis- tijų vardus. 
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*

* ♦

Kur dingo Olszewskio lie
tuviška enciklopedija?

♦ i

* ♦

Juokuose, kartais, dau
giau teisybės, negu pačioje

Iš draugijų atstovų konfe-

Ma-! Charakteriškas, nors juo- 
pirmeiviškes-jkingas vaizdelis. “Aš galiu, 

aš galiu — sako brolis Be

su, ir tris lygias dalis”.
Hm! Kada žmogus gali

»
konferencija

♦

Brooklyno 
mini su simpatija apie tarp
tautinę socialistų konferen
ciją Stockholme.

Taigi, toj konferencijoj 
pirmininkaus drg. Čcheidze.

Bet ką ant to pasakys bro
liai iš “Kovos”, Petrogrado 
“Tiesos” rėmėjai? Juk bol
ševikai eina prieš tą konfe
renciją.

Labai tankiai sveikas a- 
merikiečių protas paima vir
šų ant įšnekėto sau bolševiz
mo.

merikos imperialistais. Jų 
vyriausi vadai — Miliukov, 
Rodičev, Šingariov, Troboc- 
koy, Dolgoruky ir kiti. Vv- 
riausias kadetų laikraštis 
“Rieč”.

Į dešinę nuo Kadetų eina 
vadinami oktiabristai (spa- 
lininkai) kitaip ta partija 
vadinasi — partija 17 d.spa- 
lių, 1905 m. Ta partija bu-, 
vo ramstis senosios caro vai-1 
džios, nors kaip kada juod- 
vi susišnairuodavo. Spali-' 
ninkai atstovauja reikalus 
stambaus kapitalo ir stam
bių žemvaldžių, o taip-pat ir 
činovninkiją . žodžiu ta-' 
riant, tai buvo stambios, 
buržuazijos partija. Jos 
vadovai Rodzianko, Gučkov, 
Godnev ir kiti. Ta partija 
turėjo didžiausią įtekmę tre- ■ 
čioj ir ketvirtoj durnoj.

Po revoliucijai apie oktia-
nieriai dar ir tuomi skiriasi j bristus nieko negirdėti. Re- 
nuo socialdemokratų, kad ivoliucija juos paliko toli-to- 
jie labiausia žiūri'į sodžių, o Ii užpakalyje ir gal būti, jie 
ne pramonės darbininkus, išnyks nuo politiško gyveni- 
Socialrevoliucionieriai jau
seniai darbuojasi kaimuose, ju 
ypač Pavolgės gubernijose, prie Kadetų, kad bendrom j 
Jie reikalauja žemės sociali- spėkom ginties nuo socialis-j 
zacijos, būtent, kad žemė 
nebūtų keno nors privatine 
savastim, o visų bendra nuo- dešinės yra įvairios šersties 

• kad kiekvienas aiškiai atžagareiviškos, ar- 
tik tiek tegalėtų ba, kaip jas stačiai vadina: — t • 1 ! • 1 v • , • V 1 J • •i partijos —

davo popierą, kada jiems nusibosdavo ten!
1 i • T —> • • « . • • a

socialdemokratii 
stovėti. Buvau pradėjęs mislyti apie tuos'partija' dalinasi į bolševikus 
sutvėrimėlius, bet j ausis atsimušė dvi aug- ir menševikus. Bolševikai, 
stos klarneto gaidos ir vėl mintis suardė. , lietuviškai pasakius, turėtų 

Negalėdamas parašyti straipsnio, po-/ vadinties daugumiečiais - di- 
pierą įkišau atgal į kišenių, akis užmerkiau džiumiečiais, nes jų daugu-
ir atsilošiau ant suolo. Tame momente nia (bolše); :
mano galva pasidarė tokia blaiva, kad ro- tai mažumiečiai, nes jų
dėsi ir sunkiausios mintys negalėtų smege- mažuma (meriše). Tos dvi

. Atmerkiau akis, pažiurę- sriovės rusų socialdemokra-
sokių nelaimių, kurios suardydavo visus.jau pamačiau, kad mano kojos truputį tų partijoj apsireiškė' jau
mano pienus ir nukreipdavo mintis į kitą, j dreba.,
priešingą mano norui; pusę. Aš negalėjau'žiūrėti 
atsisėsti ant suolo arba žengti žingsnį pir-'i čeverykus ir jie tokį įspūdį padarė, kad gu menševikai, 
myn, kad nesusidūrius su kokiais nors ne- Per viS£I kūną šiurpuliai perbėgo. Panašus’rodo mažiau 
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vargo, jokių sielvartų. Matomai, jų sąžinė 
buvo rami, neturėjo jokių skausmų ir gė
rėjosi gyvenimu. Aš gi, būdamas jaunas, 
vos tik įžengęs į gyvenimą, ėjau greta tų 
žmonių ir jau užmiršau, kas tai yra laimė! 
Apie tai užsimąsčiau ir priėjau prie išvedi
mo, kad man likimas nepaprastai žiarus. 
Ir kodėl jis taip su manimi žiauriai elgiasi? 
Aš jau nežinau, kas tai yra laimė ir links
mumas! Iš visų pusių buvau apsuptas vi-^U nuvarginti.

Nusiminiau ir dar atydžiau ėmiau nuo 1903 metų. Bolševikai 
Taip bežiūrint, žvilgsnis įsismeigė'skaito save kairesniais, ne- 

Bolševikai 
_________________________ - .- - - i___ _____  nuolaidumo 

malonumais, kurie sugadina visą ūpą. Pra- apsireiškimas gali atsikartoti tik tuomet, buržuazijai, veda su ja at
bėga pro mane rudas šuo arba praeina sen- kuomet susitinki labai seniai matytą drau- kaklią kovą.

_  • i • • v n • v i ! <a vai ta ta IrC-i w zl 1 a A X • • i • • • 1

J V p o O ±

menševikai — dėdę Sergijų, budelį Pavlo
vą ir šimtus kitų. Socialre
voliucionieriai pripažino te
rorą (galabijimą caro ber
nų) tik Rusijoj, kolei ten ne
buvo konstitucijos. Bet da
bar jie teroro jau nepripa
žįsta, politiškais žudymais 
neužsiima. Socialrevoliucio-

LIETUVOS
ZEMLAP1S

TAISĖ M. ŠALČIUS.

Reikalaukite “ Laisvės ” 
Administracijoj.

bernis, tuoj išveda mane iš
ir mintis nukreipia j kitą pusę. Ir kas su 
manimi darosi ? .

Dabartinėj 
lygsvaros'£3 arba pats rastum savo kūno dalį. Aš ministerijoj bolševikai neda- 

jaučiau, kaip mano čeverykai tyliai, man- lyvauja. Bolševikų vadais
Ar tik dievas neprispau- dagiai šnabžda man į ausį: “Męs jau silpni yra Lenin, Zinovjev, Kame- 

dė prie manęs savo piršto? Ir kodėlgi tuos V tuojaus turėsime tavo kojas apleisti”, nev, Kollontay, Ganecki. Gi 
visus nesmagumus turiu aš pakelti? Ko- Širdis suskaudo, akyse pasirodė ašaros, menševikų vadai—Dan,Mar- 
dėl ne kitas, sakysime, kad ir Pietinės Ame-ikūmščias suspaudžiau ir kartojau sau: Ne- tov, Ceretelli, Skobelev, 
rikos koks nors gyventojas? Ir juo labiau; jaugi ištikro man reikės su jais persiskirti? čcheidze. Menševikai turi 
aš apie tai mislinu, tuo daugiau tas klausi- Stengiausi susilaikyti nuo ašarų, tyčiojausi viršų Darbininkų ir Karei- 
mas painesniu ir nesuprantamesniu darosi, savęs ir tą dariau sąmoningai, vių Atstovų Taryboje ir da- 
kodėl aš privalau tokią gyvenimo naštą Juokinga, tartum pirmiau būčiau nematęs lyvauja ministerijoj. Bolše- 
vilkti? Mane ir tas dar stebino, kad nelai-1savo čeverykų! Kad nusiraminus, prade- vikai turi savo ’ 
mes visame pasauly negalėjo surasti kito jau studijuoti jų išvaizdą,ir keitimąsi '" 
žmogaus, bet ėmė spiestis vien tik apie ma
ne. Kodėl jos neprikibo prie kokio nors

rikos koks nors gyventojas?

dariau

Kaina tik 60 centų.

mo paviršiaus. Šiuomi tar- k

”ku“bris,“i .ttSJĮf Jonas MATHUS.
Geriausias, Didžiausias ir Sva
riausias saliunas visam South 

Bostone. .
[vairus gėrimai ir užkamlžiaL 
Patarnavimas prielankus. Atsi
lankykite ir pers’, ikrinkite.

JONAS MATHUS * 
(Lietuvis Savininkas)

išdirbti, j nacionalistai, dešinieji ir ex- ■ } 342—-344 W. Broadway* 
” i. tra - dešinieji. Tai jau' 

Socialrevoliucionieriai da-|Puriškevičiaus ir Markovo 
lyvauja ministerijoje. Žem-.lizdai. Tai vis tie žmonės,- 

ministeriu yra;kurie nori gražinti sena ca-
• Į v ♦ jgarsus teoretikas.ro valdžią.

tų. 1
Oktiabristų kaimynais iš;

. savybe ir 
laikraštį žmogus ■

i t “Pravda”, o menševikai“Ra- gauti žemės, kiek pats su i juodašimtiškos 
'laike kojų judinimo jįj formą, sutru- bočaja Gazeta”.
'kusią ir sudėvėtą skūrą ir atidengiau,! šios karės laiku nuo bol- Samdyt darbininką nevalia 

knygų pardavėjo arba kokios nors ekspe- kad jie turi išvaizdą, panašią į veidą. Da- ševikų ir menševikų atskilo 
dicijos, kuri laivais plaukioja? lis mano gyvasties persikėlė į čeverykus; vadinami patriotiniai socia- 

. Nuo bolševiku atski- dirbystės c *

So. Boston, Mass.
(Dešimts žingsnių nuo Lietu
vių Labdarystės Draugijos Na

mo.
Eidamas galvojau ir niekaip negalėjau R0, turėjo ant manęs nemažesnę .įtekmę, listai.

prieiti prie išvedimo, kodėl aš turiu taip.kaip žmogaus dūšia, kvėpavimas ir šiaip lo Plechanov ir Aleksinski, Černov, 
kankintis, tartum, už viso pasaulio nuodė- jau kūno dalys._ v , ... nuo menševikų—Deyč, Za- įSoc.-rev.

-social- f
Jie stoja už ka- revoliucionieriai irgi suski- vairias Rusijos partijas, jei- 

lo į dvi dali. Vieni ėjo tarp- gu nerokuoti anarchistų,ku- 
socialdemokratų tautiniu keliu, kiti pripažino yra net 3 rūšių: anar- 

Dabartės, kada kilo chistai-patriotai
7 ’ 1 ♦ 1 • J • •
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| Tai tiek, trumpai apibrie-l
žus, galima pasakyti apie Į- K. LUTKAUSIlgai tyrinėjau čeverykus, svarsčiau ir sulič. Juos vadina social- 

mąsčiau apie jų padėjimą. Tuo tarpu pri- patriotais, 
siartino prie mano suolo nedidelio ūgio se- rę.

Greta
partijos stovi antra didelė ir (karę.
įtekminga socialrevoliucio- j Rusijoj revoliucija, socialre- 

v K’ViJVJiV V 14^1 U l U Vi 1|JCtAl/lJC€o Tos partijos jvoliucionierių partija smar-
mano galvoj iškilo viesulą, išblaškė visas šaknys labai gilios. Jossie-.kiai paaugo. Tai partijai 
mintis ir priverstas buvau čeverykus vėl kia tų laikų, kuomet gyvavo [pasiseke laimėti Petrogrado 
palikti čeverykais, o visos tos mintys, siel-’garsioji “Narodnaja Volia”lir Maskvos rinkimuose.

1 . .1? 1^1 •  ?_•  _______ ____ 1 • • • -r ▼ i • \ v 1 v • • • JC. • • 1 _ 1 1*

dabar pradeda viską užmiršti. Pasisukau1 carą Aleksandrą II (1881 cionierių partiją priplaukė 
' Į metais, 1 d. kovo). Po ca-daugybė naujų žmonių, dau- 

Ir ką bendrą aš turiu su tuo seniu ?,ro Aleksandro nužudymui giausia iš smulkiosios bur- 
Absoliutiškai nieko! Jeigu tik tą, kad jis/'Narodnaja Volia” pradėjo,žuazijos ir ta partija pasida-

* pulti ir pulti; Visus vadovus trė lygir valdiška partija, nes

Šios karės pradžioj social-mes. Net ir radęs liuosą suolą, negalėjau 
atsikratyti nuo tų minčių. Nuo gegužės 
mėnesio aš jau pastebėjau, kad mane apė
mė koks tąi silpnumas, negaliu suvaldyti 
savo valios ir eiti prie kokio nors tikslo. 
Man rodėsi, kad mano viduriuose užsiveisė 
čielas skrusdėlynas, ir tie maži sutvėrimė-

(liai baigia graužti visus vidurius. Ir kas 
gali būti,jeigu dievas nusprendė mane visiš-

\kai sunaikinti? Atsikėliau ir pradėjau , . .
Vaikštinėti palei suolą. j gėla rodėsi labai seniai pergyventa ir jau ((žmonių Valia) nužudžiusi Šiuomi laiku į socialrevohu-
~ Padėjimas buvo labai blogas; netik vi- įniršti tt nrininnVa

nelis, atsisėdo kitame gale, sunkiai alsavo ir
kartojo:

—Taip, taip, taip, taip.
Vos spėjau išgirsti senelio žodžius,kaip nierių partija.

ŽODIS

sas kūnas skaudėjo, bet ir rankos. Paga
lios ir nuo savo puotos jaučiausi nekaip, 
nes perdaug buvau sotus. Vaikščiojad nu
leidęs galvą ir nemačiau praeivių. Valan-

i, anarchis- 
tai-komunistai ir anarchis- 
tai-teroristai. I IS, marškiniai,

i , ta-j- renkotas, liet- Brooklyno Dede. ieargi, kakla.
. rtaa tr Kiloki 

vyriški aprėda- 
PTRTTTA lai» užeik Pa? 
JL> JUDUI J 21 , mane, o gausi 

'Ą. Lietuviška, tikra, pil- 1 Viską, vertės 
na, pagerinta. Kaina: Savo pinigŲ.

F? Lietuv. raidėms. 15,00 1 
Gotiškoms raid.

M Gaunama tiktai
M. X. 1

P. O. Box 84. . 
Detroit, Mich.

131 Grand St,
BROOKLYN, N. Y.

teoretikas.ro


DĖL P. GRIGAIČIO

Pub.

Juzintiškis.

“LAISVE” Į RUSIJĄ. Musonas militaristų rolėje.

jimo su S. P.
klausimą aštriai ir princi- tvarkyti šalies viduriniuose buržuazijos reformas.

Man rodos, kad ir akliau-

Iš LAIKRAŠČIŲ.
iš

pa-

-į 1*4-1 okiviclllnLL4 JJclI Uljct yl ei JoUctll“
daug skirtumų, sais kitajs . kapitalistiniais donla iki‘ pat jos branduolio.

socialistų džiojimuose
V* UVVAKA1MVU J Į1AUV* • • v • • • •• • J X U 1XI y Cl /j 1UII 1 1U U 01 101? 1 IV 1 1 1 Į J 1

1906 metais, atvykęs A- pai augančioj organizacijoj, pjtalizmą, ir jo vieton įsteig- ma. Kiekvienas ‘jos silnnu- 
v *■ I Irnlrin I k? IZ inl-ilriin i • • 1* i • vi i • • *■I kokia yra L. S. S. Kritikuo- socialistišką draugijos

Kiekviena jos gįsla turės iš
laikyti žiauriausi išsitempi-

viena svarbi priežastis, kuri 
verste verčia rimtai pasi-

“ATEITIS” ŠAUKIASI PA- 
GELBOS.

naikina visas smulkiosios

'jingo.s darbipinkų išsiliuosa-:p).o]etai.juta ir, bent’ Įniki- 
glauąties po jo spar-

socialistų partiją. Kada ji darbininkai ir jų klesos rei- 
jau yra revoliucijinė parti- kalų reiškėjai, tai mūsų 
ja, tad jai prisieis vėliaus smulkioji buržuazija ir jos

jvimui. Kad reformos
1 apitalistų išmislas, nes jiem 'niL 
jos reikalingos,—kad nu ra- -jos

žodžiai
Ir ištik rujų — 
prisimihkime P. 

rolę Amerikos 
liet, socialistų judėjime.

žmonių akyse Šliupas buvo ,cūzpi sakydavo*. ■
tuomet nelyginant Rynm VslV™as. . £™do

į tais susiginčija su “
nom”.

Bet kritika, nuomonių su-’ c-

'daug įvairių nuomonių. Jos palaiminimais; o socialistu 
buvo ir bus, ypač taip štai- siekiai—kad panaikinti ka-

]sitijos, o ne kokiij tai buržu- 
azinių tarybų.

Proletarai nieko bendro

šios šalies S. P. Šioje minty-[jos būvis eina blogyn, 
je reikia jieškot- išeiginio kiai matyti.
punkto tos agitacijos, kuri į Valstijų didžiųjų kapitalis-1 nįs "kapitalizmas naikina 
privedė L. S. S. prie susilie-jtu valdžia, dėl pasekmingo ‘vaizbos laisvę, jis kartu ir

LAWRENCE, MASS.
“Lietuvos”, i 18 d. rugpjūčio atsibuvo 

Darbininko” T,. M P. S. A 8 kuonns “Bi-

to esant varoma į jaučio ra- gijos, bet apie socialę revo- 
. Kuomet stambieji spe- lįucija.

Socialistai turi kovoti 
prieš valdžios stengimąsi 
įvykinti militarizmą, ir nai-

Hna du sykiu savaitėj: Utar- 
ainkaia ir Pėtnyčiomis, 183 Ro
ebling St., Brooklyn, N. Y. Lei
džia Lietuvių Ko-operatyviška 
Spaudos Bendrovė,183 Roebling 
St., Brooklyn, N. Y.

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

Telephone Greenpoint 5231.
The Lithuanian Semi-Weekly

“LAISVĖ”
Published by the 

Lithuanian Co-operative 
Society (Inc.) 

Every Tuesday and Friday 
nt 183 Roebling St., BrooKlyn, 
N. Y.

Yearly subscription rates: in 
U. S. $2.50, to foreign count
ries $3.50

Pres. Chas. Lutkus, Secretary 
A. Jurevičius, Treasurer V. 
Paukštys, Editor L Pruseika, 
Ass’t editor V. Paukštys.

“Entered as second class 
matter March 11. 1914, at the 
Post Office at Brooklyn, N, Y., 
under the Act of March 3,1879.

P" šios luomos įsimaišymas kle- buržuazijos kad 
nuomonių Sų kovoje trukdo darbinin-Ą,

T .' ’.„t!,esą: klJ kIesai k°voti prieš kapi- to'proletariato?
Laisve kar- talizmą.

i Naujie- Kadangi ginčai tarp

y

■ •

TMuplMaa Gruenpuint i 111.

Drg. P. Grigaičio atkelia- 
vimas į. rytines valstijas su- j 
kėlė daug kalbi) ir komenta- į 
rų. Kodėl drg. P. G. buvo 
pakviestas atvykti į rytus— 
apie tai rašo drg. K. Liut-, 
kus kitoje vietoje šiame' 
“Laisvės” num. ir mums ro
dos, kad jo pastabose daug. VIVO, J v/

'teisybės. i
Abclnai imant, P. Grigai-' 

čio maršrutas turėjo didelį! 
pasisekimą. Ko kito ta- 
čiaus nebuvo galima ir lauk
ti. Gaila tik, kad daugeliu 
vietų d. P. G. negalėjo nu
vykti, nors ir labai buvo 
kviečiamas.

Tačiaus, mums nors ne
smagu pažymėti, bet reikia 
pažymėti, kad buvę kelioli
ka vietų, kur dalis socialistų 
i griežtai priešinosi tam, kad 
rengti P. G. prakalbas. Tie
sa, tai buvo reti balsai, jų 
buvo nedaug ir į tuos balsus 
visai galėtume neatkreipti

Pastaruoju laiku vis dides
nis skaičius “Laisvės” eg
zempliorių pradeda eiti į Ru 
siją.

Štai kokį laišką “Laisvės” 
administratorius gavo iš Si
biro.

“Gerbiama Administ.!
Meldžiu tamstų išsiųsti* 

man jūs leidžiamą laikraš-j 
tį “Laisvę” žemiau paduo-' 
tu adresu: Rusija, Irkuts- 
kaja gubernija, Sliudan- 
ka, , selo Deno, Ivanu 
Juchnevičių”.
Ačiū draugam J. Baltru

šaičiui, Merkynes Vaidilai,J. 
Svyrūnėliui, Saulės Broliui, 
J. Stančikui, Buolio Sūnui, 
Vaidotui ir A. Petrikai už 
straipsnius.

Vieni straipsniai tilpo,ki
ti tilps.

nių, kurie norėjo užboiko- 
tuoti Grigaiti, kaipo socia
listišką veikėją. Kad tie? 
protestantai būtų taip sau 
šnekėję, tai nereikėtų apie 
tai rašyt. Bet dalykas tame, j 
kad tie protestantai kalbėjo, 
kaipo “geri sąjungiečiai” — 
kaipo ištikimi Sąjungos pat- 
Įriotai. Ir tik todėl, jie prie
šinosi P. Grigaičiui, kad ji
sai “esąs Sąjungos priešas”. 
Ve ką tie žmonės šnekėjo ir 
tokių dalykų negalima pra
leist pro šalį.

Galima būti vienokios ar 
kitokios nuomonės apie to 
ar kito žmogaus veikimą. 
Galima nesutikti su ta ar ki
ta P. Grigaičio pažiūra, bet 
išcĮrįsti kaltinti P. G. pra
sižengimu Sąjungai — yra 
tai klejojimas nenormalio 
žmogaus, yra tai pikta fan
tazija nekulturiško aziato.

Draugas V. Kapsukas, sa
vo įžangoj prie Jono Biliū
no biografijos pasakė seka
mus auksinius žodžius: 
“Pirmiausia tai darbininkų, 
pareiga parodyt, kad jie, 
moka gerbt savo veikėjus ir 
draugus”.

Geri

| Socialistams nėra uždrau
sta dalyvauti tose tarybose, 
pakol jie jose platina socia- 
Jizmo mokslą, ir agituoja už 
i socialistų partiją. Bet kada 
dalyvaujantieji socialistai 

'veikia dėl jų naudos, jie per
dengia socializmo principus 
.ir kenkia socialistų partijai 
I Labai klysta tie socialis
tai, kurie mano, kad socia
listų partijai prisidėjus prie 

j “žmonių tarybos”, būtų ga
lima daug gero nuveikti dar- 
ibininkų klesai. Mat, joms 
apeina reformos. Reikia ži
noti, kad reformos yra ka-

kur kalbama apie reformas. 
Čia apsireiškia autoriaus ne
atleistinas socialistui nesusi
pažinimas su S. P. progra
ma. Juk tai abecėliška ak
sioma, kad pirm įvykinimo

J- 111 ■«!»■

ROCKFORD, ILL.
26 d. rugpjūčio buvo L.

P. S. 5 kp. draugiškas išva
žiavimas į Sinnissipi Parką. 
Vėliau pasirodė tas išvažia
vimas ne taip jau draugiš-

y 11V0 KJ LA V V/ KAV***. *

relius ir kitaip veikė — vie
ni žaidė, kiti šnekučiavosi, 
dainavo. Buvo girdėtis net: 
“ten, girdi, bolševikai, o čia 
menševikai”...

Vėliau prasidėjo vakarie
nė. Čia irgi pasirodė keis-

Vienus pradėjo kviesti

socialūs reformos męs rei- nes buvo pasidalinę į bu 
kalaujam daug-daug refor
mų dar šioje kapitalistinio 
išdirbinio sistemoje. Gaila, 
kad d. Karalius to nežino, o 
imasi mokinti kitus.

Kalbėdamas apie smulkią
ją buržuaziją d. Karalius 
daro teisingų išvedimų apie i ta.
jos nepastovumą, apie jos'prie valgio, o kitų ne. Po 

/būtybės tragediją ir apie .vakarienei, drg. černauskas 
pitalistų išmislas, nes jiems jfcnzi, kurian smunka smul- pakalbėjo apie moterų veiki- 
jos reikalingos, — kad nu- įkioji buržuazija. Tačiaus d. 'mą. Tad sekė deklamacijos 
raminti neužganėdintus dar-.Karalius dar nepajiegia su- ir t. t. Grįžtant namo, gir- 

|bininkus., Kautsky seniai prast, kad kaip tiktai šitos'dėjosi iš daugelio neužsiga- 
jnurodinejo, kad. devynios iš smulkiosios buržuazijos be- nėdinimas tvarka ir tokiu 
(dešimts reformų yra pavo- (|os tankiai verčia ją remti draugiškumu.

revoliucijoj smulkioji 
minti neužganėdintus dar- burž**.azija ir jos vadovai su- 
ibininkusKad reformos nėra ]f)šė jmgu ir ne pirmutinę 
naudingos ' darbininkams ir svarbiausią rolę, tai visgi jos 
kad jos vien tik apeina bur-iro]$ buvo pusėtinai svarbi, 
žuazijai ir politikieriams, tą Jeigu tos mulkiosios buržua- 
aiškiai liudija darbininkų zijos spėka buvo vanduo dėl 

iz • ri ais",gyvenimo ėjimas.blogyn.Ka-'proletariato malūno, tai juk 
• jau p>’em^an^s valstybi- juo galima naudoties darbi

ninkų klesos reikalui.
Eidamas nrie lietuviu gy

venimo charakteristikos, d, turi da ii’ po šiai dienai poli- 
Karalius deda Grigaitį ir jo tikoje ir šeimynoje. Nors 
remiamą darbininkų tarybą žmonių mažai teatsilankė, 
—kaipo smulkiosios buržua- mat, labai staigiai ant grei- 
zijos reikalų reiškėju. Bet tųjų garsinta, daugelis nei 
čia kain sykis labai vaizdžiai nežinojo, bet kuopa su o r ga
li1 pasirodo, kad d. Karalius nizuota iš 9 narių ir aukų- 
dar visiškai nemoka pritai- padengimui lėšų surinkta 
kyt marksizmo mastą prie $4. 41.
esančių lietuviu gyvenime ( Ten pat ant vietos buvo 
konkrečių aplinkybių. Tas paskirta pirmo susirinkimo* 
drg. dar to nežino, kad 90%(vieta ir išrinkta valdyba: 
Amerikos lietuvių yra darbi- Org. Petronėlė šeštakaus- 
ninkai ir tik 10% smulkios kiūtė, sekretorė Aleksandra 
buržuazijos. Gi darbininkų Trakimienė ir iždin. Petro- 
taryboj renkasi ne ta smul- nelė Artugienė. Linkėtina, 

neturi su buržuazija. Jų rei- kioji buržuazija, bet kain kad naujoji kuopa gerai gy- 
kalai skiriasi vieni nuo kitų, sykis darbininkai. Ir tiktai vuotų ir da daugiau naujų. 

Reikia didinti ir stiprinti todėl, kad taryboje renkasi draugių rašytųsi.
Paš-Puikiūtė.

pialiai, o kadangi gyvenimo reikaluose kapitalistine be- 
liogika kaip tik pūtė pave- tvarkę, pradėjo politiniai ir’sias social-patriotas gali ma 
jui, tai mūsų L. S. S. lai- ekonominiai koncentruotis, ityti, kad jau neląikas kal- 
mingai priplaukė prie Sočia- smulkioji buržuazija pasi ju- - būti’ apie reformavimą drau- 
listų Partijos. t------- ----------- ............................. •

Grigaičio rolė visuotinam ga.
Amerikos lietuvių seime (kuliatoriai pradėjo veikt, o‘ 
taip-pat buvo labai svarbi. -Suv. Valstijų maisto dikta- 
Tautininkų pralaimėjimas, torius Hoover irgi įgija vis 
socialistų pozicijos sustiprė-į daugiau spėkos, tai šimtai kinimą spaudos laisvės bet 
jimas liogiškai išsivystė iš tūkstančių smulkių buržujų veikti varde socialistų "par-
socialistų taktikos visuoti-.visai pradeda iškrikti 
nam seime. Kas iš socialis
tų tuomet nesidžiaugė, o tie, 
kurie murmėjo, ką gero jie 
siūlė? “Naujienų” dienraš
čio sutvėrimas yra begalo 
didelis ir svarbus laimėjimas 
mūsų judėjime, o P. G. ten 
lošė nemažą rolę.

Šios karės laike P. Gri
gaiti^, galų-gale — ne su so- 
cialpatriotais, ne su impe
rialistais, ne su Spargo,bet 
su didžiuma Amerikos Soci
alistų Partijos — už sąmo
jingą darbininkų klesos po

litiką. laikyti kapitalizmą dar su
teisinei Tai viskas. Apie antraei-'didesne :

i liūs dalykus nekalbam. Čia* ‘ I  i* i — j • i    , 1.• x . !

X Ponas M. Šalčius 
kviestas dirbti, kaipo “Atei- 
ties” redaktorius.

XChicagoje einantis 
“Draugas” pastaruoju laiku! 
žymiai sušvelnėjo. Kolionės1 
pradeda 'išnykti, bliuzniji- 
mai prieš socialistus taip- žodžiai, 
pat. Politikos klausimuose nię’s 
laikraštis bando užimt libe- 
raliskesnę politiką.

Tačiaus tono mainymas 
nėra tai politikos krypsnio 'merikon, jisai praveda aiš-!K.0Kia yra KmiKu°- ti socialistišką draugijos
mainymas. jku rubežiu tarpe šliupizmo ties męs netik galim,bet kar- tvarką, arba socializmą, tai

------------- ir' socializmo. Daugelio tais, .turim Dar seni f ran- šios luomos įsimaišymas kle-

biznio vagos. Visokios rū
šies maži kapitalistai ir a- 
gentėliai nustoja laisvės da
ryti gerus biznius. Ir ne
mažas skaičius jų visai ban- 
kruti j a. Ypatingai sublogė- 
jo Real Estate biznis.

Šitie smulkieji buržuazai,
jausdami savo gyvenime ap- įkinkiau kapita- ideologai
sunkimmą ir kad netapti ai- p 
giniais vergais, puolasi prie 
darbininkų, ir dargi vadina 
save socialistais, kad išvien

Bet kuomet smulkiosios
buržuazijos, siekiai yra pa- laikys ugnes, bus menkos

- 1 vertes ir bus jai lemta pra-' staiga.
konkurencija, f su žūti. Dabartiniame krizyse Drg. Karaliui reikėtų ge- 

.platesne vaizbos laisve, ir vi-'socia]jstų partija yra išban- riau sutvarkyti savo pažin

listais. Drg. Debsas sako, “Draugo”,
“socialistų partija eina taip smarkiai užsipuola ant 

per savo ugninį kankinima, tarybos. Drg. Karalius, pats 
nors ji yra tikrai revoliuci- to nejausdamas, padeda tai 
jinė partija, bet jeigu neiš- smulkiajai buržuazijai ata

kuoti darbininku klesos i- t L

f koopera

“Ateitis”, kuri ėjo iš ran
kų į rankas, iš korporacijos 
į privatines rankas, iš pri
vatinių rankų 
cijos rankas, kuri iš savaiti
nio laikraščio pradėjo eiti 
tris sykius Į savaitę ir pas
kui vėl pasidarė savaitiniu, 
dabar šaukiasi pagelbos. 
Leidėjai atvirai pasako, jei
gu minia neparems, neateisi 
j pagelbą, tuomet gali būti 
“Ateities” dienos suskaity
tos.

Męs nesistebime, kad “At
eičiai” sunkiai einasi, nes 
gerai žinome, ką reiškia lai
kraštį leisti. Tik mums vie
nas dalykas nesuprantamas: 
kur dingo ta didžiausia San
dora, kurios “Ateitis” skai
tosi organu? Nejaugi jos 
nariai negali palaikyti savo 
organą?

Matomai ta jų organiza
cija tik ant 
15... j

popieros dide

28 d. rugp. atsibuvo pra
kalbos surengtos Ehzabetho 
4 kp. Lietuviu Moterų Pro- 
gresyviško Susivienyjimo su 
tikslu suorganizuoti moterų 
Susivienyjimo kuopa. Kal
bėjo drg. Jukelis iš istorijos 
praėjusių! gadynių moterų 
padėjimą ir iš dabartinio 
moterų gyvenimo. Nupie
šė kokią nelygybę moteris

L. M. P. S. A. 8 kuopos “Bi
rutės” piknikas. Pavyko ga
na puikiai. Žmonių buvo pu
sėtinai daug iš visų apie- 
linkės miestelių. Liks pel
no. Abelnai, kuopa darbuo
jasi gerai ir narių skaičius 
auga. Žadama ant žiemos 
mokintis teatrą.

rgesniu išva- Linkėtina geru pasekmių.
i M. M. Našlaitis.

tuomet nelyginant Rymo\ . , . t
papa. Šliupo socializmas bu-l^ai 
vo mišinys—savotiško anar-1___ „
chizmo, individualizmo, lais- 
vamanybes ir tautiškumo— .n , ........ .......—...........
tai buvo tikros treierios de- ^dunmas, polemikos^ niekoi]ietuvius socialistų 
vynerios. Grigaitis stojo į neturi su tais pa^ ' ‘ ‘ ‘
kova su Šliupu ir po tam kas J'1 iais’ ( 
atsitiko Waterburv — šliu-|zVia?a.us . .v . v.. iniekinimu — su tais būtent no žvaigžde pradėjo .^esti. b, „ 
Grigaičio agitacija buvo tuo J ’

mas, bus aiškiai matyti”.
Socialistai neturi eiti prie 

[ sutvirtyti 
- socialistų partija, bet prie 

, kuris kįla 
visuose pasaulio kraštuose 

d. prieš savo išnaudotojus ka- 
Grigaičio, smulkiosios bu r- pitalistus... — 
žuazijos lyderio, ir “Kovos”,

yra tai brėk
štanti aušra”, sako draugas 

į organo, J. Vitkauskas, kuri ves visu 
mažai šalių proletariatą prie soci- 

revoliucijos, prie revo-

VTIUįCUtlV atimti Cl UUVU IU17 J-T 1 • j • 1 1 Ii . tūli draugai, kurie kažin ko-lenciūgu, kuris sujungė A- _ T Q Q Doms
merikos Sąjungą su mark
sizmu, bent jo elementare 
nedagogika ir su didžiu ju
dėjimu '
nekalbant jau apie tai, kad 
toji agitacija davė mums 
aišku paveikslą partijų ko
kos Lietuvoje.

Tai buvo pirmas labai di
delės svarbos P. G. nuopel
nas mūsų judėjimui.

Atvykęs Amerikon antru 
kartu P. G. pradėjo veikti, 
kaipo amerikonas ir jisai t 
tuo jaus pagavo tą

Turėdami kokį norą užsa
kymų ir norėdami valgyti 
gerą, skanią, puikiai pa
darytą duoną, tai visados 
kreipkitės j mus. Duoną 
siunčiame ir kitą miestu.

Kepa geriausią duoną iš 
Cysty r u g i n i y rnilty. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poki- 
liams ***•»•*•

F. MASIULEVIČIUS ir SUNAI, Savininkai

209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greehpoint) BROOKLYN, N. Y<

DU OFISAIi

189 Grand SL 
prieš Comedy teat, 

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

Par pastaruosius 
10 meta mano prak
tikos. aš pasekmin
gai išlydžiau dau
giau, kaip 10,000 li
goniu. Mano ofisai 
prieinami darbinin
kams todėl, kad na- 
dėlinial mokesčiai 
Bcngvua;kiekvienae 
turi profra atitaisyt 
savo dantie togo- 
ritualai.

TRAUKIMAS BE SKAUSMO,— 
MANO SPECIALISKUS.

ir augš. Į| Užpildymas aukeu — JI ir augS.
H ir „ U Užpildymas sidabru—50c. ir

v unan rodos, klaidina
piMzodziavimu,isus|pratusįus socja]įstus, tai alūs revoliucijos, prie revo- 

garbes^ plosimu, norįu nurodyti, kad socialis- liucijos, kuri panaikins klo- 
-"-"--'jtai jokiu būdu negali veikti sas, prašalins išnaudojimą ir 

kuriuos auklėja vjen su “žmonių tary- kivi ant šių skriaudos griu- 
T (People’s Councils) vėsių pastatys tvirtą ir aug- 

■•• štą socializmo 
riotai. Nieks neužginčys,! 
apart Grigaičio, kad “žmo- 

ir “Amerikos 
lietuvių darbininkų taryba” 
yra smulkiosios buržuazijos 
judėjimas, ir kad socialistų 
partija yra apsišvietusio 
proletariato judėjimas, ku
riam rūpi, visuomenės 
reikalai, — ekonominė lygy
bė, o smulkiajai buržuazijai 
apeina vientik jos pačios rei
kalai, buržuazinė laisvė, — 
šios dvi sriovės negali veik
ti harmoniškai. Tarp jų
dviejų nesutikimai yra neiš
vengiami. ..

dėl vadina save L. S. S. pat- -pa gaj* dalyti social-pat
riotais. ruimą.

Į PIRMIAU | Į DABAR Į

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

KALBAME LIETUVIŠKAI IR LENKIŠKAI.

Rusijos darbininkų, SMULKIOJI BURŽUAZIJA ■;
IR SOCIALISTAI

Teisingai Karolius Mark
sas mokino, kad besiplėto
jant stambiam kapitalui, 
smulkioji buržuazija slinks 
į proletariato eiles, ir kad 
pakol ji rasis proletariato 
armijoje, daug kliudys tiem 

tuojaus pagavo ta sveiką'prietarams, kurie trokšta 
minti, kad Amerikos liet, išsiliuosuoti iš po alginės 
socialistai patįs vieni nieko verguvės jungo..
neatsieks, jeigu nesusidės su Kad smulkiosios buržuazi-Kad smulkiosios buržuazi

Detroit, Mich.
Redakcijos

Drg. Karaliaus straipsnis 
rodo, kad autorius jau mė
gina marksistiškai protaut, 
bet dar nepajiegia pritai
kyt marksizmo metodą, ri
šant pastatytuosius klausi
mus. Dėlei to ir išeina pu
sėtinas kratinys su citatom 
iš Kautskio ir Dėbso ir su 
nušvietimu veikimo liaudies 
tarybų. Be viso to straips
nyje yra anarchizmo prie- 

. maišų, tuoj būtent vietoj

prierašas. — AR NORI VALGYT GERA DUONĄ?

GARSAS SSU* KEF TU VE

'Ąžįi V. ‘''"’į' "/U; »■
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kimas į Argentinos lie- Į Kapitalistų laikraščiai ka- kad jos surengtų prakalbas 
tuvius. Labai keistai at- sdien varo šlykščiausią agi- ir kalbėtoju užkviesti kun. 
rodo, kad apart Liet. Sočia-[taciją prieš ateivius, netu-Mockų. Girdėtis, daugelis ( 
listų Sąjungos Argentinoj rinčius pirjnų popierų. Ka- kuopų žada rengti prakal-‘ 
dar randasi kokie ten “Bue-'da užsiregistravusius atei- 
nos Aires socialistai”! Aš.vius pašaukia pas daktarą ir 

bu- nieko nesakysiu prieš patį randa tinkamais, tuomet 
Są- atsišaukimą, bet tik apie tų jiems paduoda blanką ir lie-

bas. i j
Visos kuopos ir pašalinės 

draugystės, norinčios su-. 
rengti prakalbas, susižinoki
te su komisijos nariu šiuo 

____ o_______ „ _____ f ___ x x adresu: J. I. Aleksis, P. O.
, Agitavo tuomet nieko nesakyčiau, Vadinasi, ateiviai persekio- Box 344, N. Diamond

bos vietos Liaudies ^Tarybos ^v-sus ra§y^s prįe įos SąjUn- [ bet dabar randasi sąjunga ir jami iš visų pusių ir kuo tas Pittsburgh, Pa.
........... ' ........... Bet bėda, kad mažai' todėl ne kokie ten socialistai persekiojimas

» prakalbos, privalo išleidinėti atsišauki- sunku pasakyti.
"j Vieni sėdėjo netoli jo pra-mus, bet sąjunga, jos išrink- liūdna, kad ateiviai tyli ir į 
įkalbų, kiti gulėjo ir tarpe ti komitetai arba kuopos.Vi- nieko nesako tiems prispau- kareiNia^imo komisija

e, PHILADELPHIA, PA.
Uždraudė Liaudies Tarybai 

prakalbas.
24 d. rugsėjo, Arch St., te

atre, turėjo įvykti prakal-

PATERSON, N. J.
12 dieną rugpjūčio 

vo Lietuvių Darbininkų 
jungos piknikas. Žmonių1 draugų taktiką. Jeigu Ar-(pia išpildyti, kad gavus pir- 
susirinko nemažai. Kalbėjo [gentinoj nebūtų L. S. S., mas pilietiškas popieras. 
kun. Dobašinskas.

skyriaus. Rengėjai buvoi 
gavę iš policijos leidimą ir j kas 
viskas tapo surengta. Bet! 
Štai vakare, kada žmonės1

užsibaigs, *
Tik tiek j * *

Į Vietos paliuosavimo

Sta.,’

ėmė rinktis, svetainės savi- savęs kalbėjo, juokavo. Kai- su r taip yra ir tas turi būti
ninkas pranešė, kad valdžia 
jam uždraudė svetainę ati 
daryti. Publikos susirinko

. apie 300. Pribuvo policijos pa^arti 
ir ėmė žmones skirstyti sa-

Ir kas gi dabar 
Susieina keli drau

gai, žodis po žodį ir atsišau
kimas iškeptas. Kiek teko 
patirti, tai ir šį atsišaukimą 
išleido dvi ypatos ir dar vie
na jų nepriklauso prie Są
jungos. Vadinasi, čia norė- 

—Ir ko čia klausysi, kad,ta parodyti, ką “męs” gali- 
jūs niekad teisybės nesako- me.

Argi negeriau būtų išėję, 
Ar męs neatsimename, kaip i jeigu tą atsišaukimą būtų 

reštuoja dar tris, tarpe jų kunigas Staknevičius pasiel- išleidus L. S. S. Arg. 2 kuo
pa, kuri randasi taipgi Bue
nos Aires mieste.

Turiu priminti, kad išlei- 
atsišaukima buvo su-

kėtojas supyko ir apleido [pas mus. 
savo vietą. Tuomet atsisto-į išeina? 
jo vietos kunigėlis ir norėjo 

i savo parapijomis, 
_ , , v, - .kad jie neklauso kalbėtojo,
kydami, kad šį vakarą pra- j^ajp tik kunigas ėmė iš
kalbų nebus, \icnok zmo-, nietinčti, tuojaus vienas at
neš nesiskirstė. Policija' 
pradėjo areštuoti. Pirmiau-1 
šiai suareštavo A. Traskro- 
novą. Tas nepagelbėjo, pu- vjsuomet meluojate,
blika vis augo ir augo. A- nięS neatsimename, kaip;

ir vieną merginą. Minia1 
dar labiau ėmė spiestis ir 
policija pamatė, kad jau vie
na nieko nepadarys, tuomet darbelius, dar neužmiršome, !sti tą atsišaukimą buvo su- 
pareikalavo kareivių ir ju- kaip Macochas išlupo akis manius pirma kuopa 1916 
reivių. Pastarieji tuojaus panelei švenčiausiai. ! 
puolėsi j minią, bet pastaro
ji davė jiems vietą praeiti ir

geri
Antras atsiliepė:
—Gerai žinome kunigų

dėjams.

NASHUA, N. H.
Vietos socialistų kuopa kalbantį 

žymiai pradėjo, augti. Ne- lauja. 
seniai buvo parengtos pra-; 
kalbos ir kalbėjo J. Neviac-j 
kas. Prie kuopos prisirašė A. P.

nuo i 
atsi-1 i 

sako duoti blankas. Todėl 
'reikia prievarta reikalauti.! 
Kurie lietuviai silpnai su-j 
kalba, lai pasiima gerai su- 

ir tuomet išreika-

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

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

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

Visi tie adresai, žinios ir pasveikinimai nesutilptų 
šiame laikrašty, jeigu p. Zaro panorėtų juos išdru- 
kuotj, 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 rlantir be ršous-nio ir veltui 

tiem, kurio duoda taisyt ir naujus ideti. Visus darbas visiškai te 
skausmo. Dr. Chas. Tei-cbberg yra rai Žir.<>n as kaipo sp«-cialis- 
tas įvairiose atsitikimuose. Ateik ir du< k išeirran inuot. Infotnn- 
cijos dykai. Mano karūnos ir tiltuką’ 22 karato. Dalias gvsrrr- 
tuotas. Ofiso valandos: nuo’E) A. M. iki S i’.M. Petnyfion 's r.u<> 9 
A M. iki C I’. M. Nedaliomis nuo 9 A .M. iki 1 !’. M.
DR. CH AS II-1SLHBERG, I). D. S. Liet. Drntirtiis 
5OO Grand St. Kampas Union Ave. Brooklyn, N. Y. 

. Kalba Lietuviška. Lenkiškai, Rusiškai- T« l. btagp S6W>

A. kuopos bus, 
5 nauji nariai. Po prakalbų piknikas nedėlioj, 9 d. rug-' 
irgi prisirašė du nauju na- sėjo, toj pačioj vietoj, kur ir į 
riu. Daugelis pasižadėjė pirmiaus buvo. Šis piknikas, v 
vėliaus prisirašyti. , veikiausia, bus jau paskuti- =

■ Atvėsus orui, kuopos na- nis, todėl visi atsilankykite.
riai subruzdo jieškoti sve
tainės, kurią galėtų nusi
samdyti visam žiemos sezo
nui. Kuopos susirinkime 

f . . < 4. n . ' tz •<. !tapo suaukauta palaikymui metais, bet Centro Komite- (<AT . . n i - „ pa L v , .“Naujosios Gadynes” $3.60.,tas apie tai užmiršo ir dabar | i...~
'pos narai daugiau rūpintų- 

o , muSlLsi drg. J. Jenkaus reikalais,Sąiungą ir jos kuopas- . - . . —’

Trečias pridūrė: _ . “ u.a‘1T‘ I Geistina būtu, kad kuo-
—Žinome ir kunigo Šmi-.jį išleido kokie ten socialis-1__ ____ , __ _

jie negalėjo prikibti prie darbelius, apie kuriuos tai. kurie ignoruoja 
n i Alini ’ • • -tamonių. . Greitu laiku, susi- jas niekad neužsimenate, 

rinko apie 800 žmonių ir ne-1 Kunigas, norėdamas su-
AIIAtniHAA • •

Vienas rengėjų paaiškino,! 
kad čia jau prakalbos nega
lės įvykti, pranešė apie tai
kos konferenciją, kuri įvyks 
Minneapoly ir paprašė pub
liką išsiskirstyti. Paskui dar 
pratarė keliatą žodžių tūlas 
advokatas ir po to publika 
išsiskirstė.

Laisvas Vaikas.

imitid ii ivjo ci kJ pad* i • i i i— ••n v i • |kuris dabar randasi kaleli-Draugai, taip besielgdami. v- - - - - , me uz nesiregistravimą.
, v. 1 Taipgi suareštuotas ir ant-neatnesime ,o dar atbulai, b. . .. T TZ v. ,' 7 : n Imr i utį n I

sitraukė nuo svetaines durų. )Vai(Įyti savo parapijomis, męs jokios naudos Sąjungai
P™ ™ ,ir. pradėjo neatnešime ,o. u... ]ietuviš _ j Kučinskas.

saukti, bet paskui pamate, suska dysime jos spekas.Męs ^. rodosi bus 17 d. 
kad niekas nenusigąsta, tuo- privalome veikti taip, kaip 
jaus nubėgo policiją pašauk- mūsų konstitucija, nrogra- 
ti. Kada pribuvo policija ir(mas ir taktika reikalauja, o 
patyrė, kame dalykas, atsi- 1"'~
sakė areštuoti “kaltinin
kus”.

Vienok praslinkus ketu
rioms dienoms tapo suareš
tuoti J. Kaminskas, J. Dul
kė, S. Elikonis ir J. Dulkė. 
Juos kaltina už tai, kad lai
ke pikniko, kunigui bekal
bant, pavartojo viršnurody- 
tus žodžius. Visi keturi tu
rėjo užsistatyti po $200 kau
cijos.

Kuo teismas užsibaigs ir 
kokia jiems bus bausmė, dar 
nežinia.

M. Pajauskas.

rugsėjo.
K. Barauskas.

ROCKFORD, ILL.

of P., 218 S. Main St., bus 
mėnesinis susirinkimas L. S.
S. 75 kuopos. Pradžia 9 v. | 
ryte. Visi kuopos narai! 
malonėkite atsilankyti.Taip
gi kviečiame ir pašalinius.

Rašt. A. Meldažis.

ir 21 rugpjūčio, 10 vai. 
ryte, mirė.

I Velionis nepriklausė prie 
• jokių draugysčių ir moteris 

pasiliko su dviem kūdikais 
labai vargingam padėjime.

! Lai būna jam lengva šios 
šalies žemelė.

M. M. Našlaitis.

G. LASKEVIC1A
Geriausia PirmeiviSka Užeiga 

771 BANK ST. 
WATERBURY, CONN.

Tel. 964-3.

ne taip, kaip kas sumano. 
Geistina būtų, kad ateity to
kių apsireiškinrų tarne mū
sų draugų nebūtu. Kas yra 
veikiama, apie tai privalo ži
noti visi saj’ungiečiai, bet ne

PITTSBURGH, PA.
(Nuo mūsų korespondento).

“Laisvėj” buvo rašyta, 
kad A. P. L. A. 9-tas seimas 
išrinko komisiją '

INKERMAN, PA.
26 d. rugpjūčio, Valley 

View parke, buvo išvažiavi
mas, kuriame dalyvavo ar
timesnių L. S. S. kuopų 
draugai. Diskusuota klau
simas “Socializmas ir Lietu
vių Darbininkų Taryba”. 
Kadangi mažai buvo tokių, 
kurie atsakančiai pažintų L. 
D. T. platformą, tai disku
sijas laimėjo socialistai.

Reikia pažymėti, kad ke- 
liatas socialistų vieton drau
giškai pasikalbėti, dalyvauti 
diskusijose, nusisamdę. au
tomobilių ir išvažiavo...

18 d. rugpjūčio tapo sua
reštuotas draugas P. Ta
mošiūnas už atsisakymą sto
ti į kariumenę. Mūsų “dra
ugai”, kuriems rūpi bačku
čių tuštinimas, neprisidėjo 
prie paliuosavimo draugo 
Tamošiūno. Dabar yra su-' 
areštuotas ir drg. P. San-1 
dargas už dalinimą kokių 
ten lapelių palei bažnyčią. 
Pažiūrėsime, ką tie patys 
draugai darys su drg. San- 
darga.

Iš ARGENTINOS PA
DANGES.

Vėliau kuopa nutarė pri
sidėti prie N. A. P. S. F. ir 
kaip galima darbuotis ir ra
ginti kitas draugijas prisi
dėti. Nors mūsų kuopelė 
nedidele, bet vis tik darbuo- 

įjasi. Apart kitko, nutarta
Tam

GRAND RAPIDS, MICH.
Vyčių kalbėtojai nestoja į 

viešas diskusijas.
21 d. rugpjūčio buvo pra- parengti vakarienę, 

kalbos vyčių armijos; kai- darbui išrinkta komisija iš 
bėjo tūlas Poška iš Chica- 

Būt 'gos- Apie tas jo prakalbas 
labai geistina, kad scranto-!(n<;verfa n#ei minėti,jies gaila 
niečiai galėtų tokį naudingą laikraštyje vietą užimti. Jis 

ucak, darbą atlikti, nes būtų pa- pliauškė taip, kaip tik iš- 
peržiūrėti mankiau dėl mūsų lietuvių manė, bet, suprantama, tie

ją,negu pas anglą; lietuvis^patiko.^ Jis savo armijai sa- 
, nokytojas dauggeriau viską kė: “Aš jums duodu du me- 

kuopos išaiškins, negu anglas. Lin-jtu laiko naikinimui socialis- * i — _ . . • i • Ln Iar\4- rriii v»2Slzi4*ri Lrn rl

SCRANTON, PA.
i Scrantono L. S. S. 2-ros 
tkuopos draugai mano į- 
i steigti mokyklą dėl ateinan
čios žiemos mokint lietuvių, 
[rusų ir anglų kalbų.

'slaptai išleisti atsišaukimus i Centro Sekretoriaus knygas, mokintis pas lietuvį mokyto-' j° pliauškalai davatkoms
ir po jais pasirašyti ko
kiems ten socialistams.

L. S. S. Arg. Centro Kom.
Org. T. Žebrauskas.

3 ypatų.
“Amerikos Lietuvio” N34 

tūlas lowellietis, aprašyda
mas L. Pruseikos prakalbas, 
sako, kad Pruseika nieko ne
kalbėjęs, bet tik užsipuolęs 
ant tautininkų. . Matomai, 
tas korespondentas nesu
prato, jeigu taip rašo. Jo
kių užsipuldinėjimų nebuvo, 

tų, bet žiūrėkite, kad po ^en tik pasakė gryną tei- 
dviejų metų jų čia nei vieno 'sybę, kad mūsų tautininkai 
nebūtų”. Kaip visi vyčių žengia viena žingsnį pirmyn, 
kalbėtojai, taip ir šis gyrė-'o du žingsniu atgal. Tatai 
si, kad esąs didelio mokslo, (patvirtina ir tas faktas, kad 
o socialistai esą tamsūnai. kuomet Lowellio visi para- 

Kadangi jis visokiais žo-!pijonai užprotestavo prieš 
gižiais šmeižė socialistus, tai kunigą, tai tautininkai pra

Sekretorius iš savo pusės ir
gi pasiskyrė komisiją- 

24 d. rugsėjo, '
name, įvyko komisijų posė- ketina gero pasisekimo 
dis, kuriame dalyvavo ir draugams.
Centro Komitetas. Komisi- 

, jos surado, kad Centro kont- 
lonais įsi ute a ienai jro]ęS komisiįos raportas, til- 

Drug. Company, kun, .kaip. «Laisv>„ N6į tei.
rodosi, turės erera pasiseki- . 6 i‘ J --i singas, o Centro Sekreto- Pamatims kapitalas c ,’ naus — klaidingas. Sekre

torius bandė išsisukti nuo 
i tos klaidos, bet jam nepavy
ko. Jis norėjo prirodyti, 
būk nematęs bankos knyge
lių ir negalėjęs už 1917 m. 
pirmą pusmetį įrašyti nuo
šimtį ir t. t. Bet čia jo pa
ties paskirtoji komisija pa
rūdijo, kad knygelės buvo

LAWRENCE, MASS.

mą.
bus $25.000, Šeras $25.00.

Daugiausia tuom rūpina
isi drg. P. Jatulevičius. Ma-

Berisso. — 10 d. birželio noma, kad kompanija bus1 
(buvo susirinkimas L. D. L. didelė.
D. 82 kuopos apsvarstymui 
bėgančių reikalų. Susirin- ( 
kime prisirašė prie kuopos
7 nauji nariai. Palyginus su 
lietuvių skaitliumi, kuris

Korespondentas.

CLEVELAND, OHIO.
Darbdaviai jau pradėjo

Kuopietis.

bužiu.
v

ve.
F. Putinas.

*

J.Bamba.

*
♦

Viešas žodis Buenos Aires 
socialistams.

♦ ♦

Pastaruoju laiku mūsų

“Laisvės? N42i tilpo Bue- ras, o paskui tinkamus pa
los Airės socialistų atrišau- imti į kariumenę.

I. A. K-as.

SCRANTON, PA.
11 d. rugpjūčio anglių ka

sykloj tapo sužeistas Jonas 
Veževičius.v . BeŠaunant an- (t]rg. K. J. vidury prakalbos dėjo jam skvernus laižyti ir 
glj, suvis pataikė i veidą ir padavė jam laišką, kviesda- ]<ep nugj0 net i bažnyčią gie- 
įsmusė abidvi aki. ‘ ........... ” '
mingasis nugabentas į Phi-jbetojns atsako, jeigu sočia-Į 
ladelphia, Pa., ligonbutį. Dar pstai pastatys jam tokį dis- 
teisingai nepatirta, ar jis^usanta, kuris turės aštuo- 
galės nors kiek matyti, ar niu klesu diploma, tai jis 
visiškai pasiliks neregiu. tuOmet stos į diskusijas ii; 
Jeigu visiškai pasiliktų ne-įjie galėsią būti sekantį ne
regiu, tuomet jo moteris su dėldieni.

tų labai sunkiame padėjime, pasitarti
' ls.tvarka, tais tas 

r) “ f**-** 2^1-^ <"» * n 4"i
, , e e ’į viešas diskusijas.
•Savidonių kaimo. Ji^ai A-[maj bijo, kad nepadavus so-',

“ •• • • ....
va, kurį meldžia atsišaukti. į0 aiškiai matosi, kad

išmušė abidvi aki. T « • JL <" * z V- i -• J

Nelai-jmas į viešas diskusijas. Kai- <joti.

čia randasi tai nrip knonos sav5). darM varyti pirmyn, priduotos ir jis prižadėjo į- hųriu mažų kūdikių atsidur- 
/v’nvm Talkininkų šalių ateivius, rašyti į knygas $110.95. ]apaj sunkiame padėji^''

_ _ . Pareikalauta, kad sekre-| Nelaimingasis paeina iž ,v 
išsiimti. |torius nesielgtų sauvaliskai, T^auno gub., Vilkmergės pa-1™ 

.Kurie atsisako išsiimti po-,bet pildytų didžiumos mitą-!vieto, Vaitkuškės valsčiaus '■ 
i. atleidžia nuo limus. iSscivi/lnrnn Vnimn

prisirašė gana daug. Čia km. . irmu ier
V!S0’aAb.° ,.10.tnvu} ra’}fla®1Ta-| prievarta verčia 
,pie 200 ir jeigu męs, L. D. L.H 
.D. 82 kuopos nariai, netingė-1 . . di •’ . , , 1 .v, .’ .j ipieras, tuos atleidžiasime, bet energiškai pasidar-h i • i : . .v. . . , . , , ?. ,v. darbo ir dar visaip išjuokia,buosime, tuomet didžiuma r v. . * p , . . i gazdina areštu ir deporta-jų prigulės prie kuopos, nes fv ,, , hf,tn
matome, kad ir dabar zmo- , . . _ , - nvoriaiA ctuicbii................ pasekmmgOsne kova su at- mieste pradėjo slankioti po ono w bur St nes musu organizacijai sim- L . . * . v. . . k* >vnuui 01.. . - J eiviais, neturinčiais pirmu karidorius ir Kiemus vagi- pnpatizuoja. 1 .r ..v-. . .. u 11. * 1 • . * 1 . rd*v • 1 -ii ipilietisku popieru, jieDabar prie kuopos priklau- J . - 1 1. •’.. ! v . 1 - • * organizavo 1 tamso pilnai užsimokėjusiu 19 , , , . v

• t* t n t tv N 4. darbdaviu draugija ir narių. Is L. D. L. D. Cent-' v ' v
ro sekretoriaus pranešimo 
aiškiai matosi, kad Suv. Val
stijose yra daug kuopų, ku-l 
rios turi tik po pusę tuzino

' narių. Vadinasi, :
kuopa labai gerai gyvuoja, i

Vietos lietuviams knyga’
“Karė—Ko Dėlei”? labai 
patinka. Stalioraitis buvo į 

parsitraukęs 20 egzemplio-

RUMFORD, ME.
12 d. rugpjūčio buvo pir

mas piknikas, kurį parengė 
L. S. S. 136 kuopa ir L. D. 
Draugystė. Diena buvo dai
li, todėl ir žmonių susirinko 
gana daug; rengėjams pel
no liks.

L. S. S. 136 kuopa nutarė 
surengti išvažiavimą su pra
kalbomis. Kalbėtoju nutar- fuojaus visus išparda-

RACINE, WIS.
L. S. S. 124 kuopos susi

rinkimas atsibus September 
5 šių metų po No. 500 Monu- 

Vėliaus socialistai nuėjo nwnt Sq./kampas 5 ir Main 
apie diskusijų1 gatvių. Pradžia 7:30 vai.

i “mokslin- vakare . Meldžiame visus 
visiškai atsisakė stoti draugus atsilankyti, nes yra. 

Mato- svarbiu reikalu.-- - - - ______ i

į menkoj _ tu in brolį Stanislo- cialistams savo kailį”.
75 .... . 5 .....  ' | Iš to aiškiai matosi, kad

/ezev*čius> (vyčių kalbėtojai tik pliaukš- 
Scranton, fi jr visokias nesąmones pa-•>

susi-piai, kurie paima viską, kasi 
tikrą j tik jiems pasipainioja po 

nei (ranka. Keliatą lietuvių taip- 
■ viena dirbtuvė, priklausanti gi nuskriaudė. Taigi, lietu- 
. prie .tos organizacijos, nelai- viai, būkite atsargesni, išei- 
ko ir nepriima darbininkų, darni iš namų nepalikite at

J. Petrikys

LAWRENCE, MASS. 
Kapitalizmo auka.

13 d. rugpjūčio, Arlington

šakoti moka, bet kada pri
sieina, stoti i viešas diskusi
jas ir rimčiau kalbėti, tuo
met jie bėga šalin.

Ar nepuikus kalbėtojai?
Korespondentas.

neturinčiu pirmu popieru. daru durų ir kiemuose dra- AfTill Co. dirbtuvėj, tapo ap-

ta užkviesti drg. J. Neviac- 
ką iš Worcester, Mass. Jei- 
gyi pasitaikytų priežastis, 
dėlei kurios negalima būtų 
surengti išvažiavimą, tuo
met vetainėj bus surengtos 
prakalbos.

Prie tos draugijos priklauso 
musų .gi ^dėsnių dirbtuvių. • Rei- 

(kia tikėtis, kad greitai vi
sos dirbtuvės susiorganizuos 
ir panašiai pradės elgtis.

| Reikia .pažymėti, kad šia- 
;me mieste iš talkininkų šalių 
randasi apie 32,000 užsiregi
stravusių jaunų vyrų, kurie 
neturi jokių pilietiškų po
pierių Tokiu būdu kapita
listai sumanė visus juos pri
versti išsiimti pilietiškas po-

šutintas Pranas Urbonas, 40 
metų amžiaus. Jis dirbo 

[prie vilnų darymo. Norėda- 
L. S. S. 55 kuopa nutarė , mas greičiau vilnas išvirin-

ATYDAI VISŲ!
Ona Giedraičiūtė iš Law

rence, Mass., ką pajieškojo 
savo brolio Antane* per šį 
laikraštį, lai atsišaukia ant 
šio adreso:

Anton Gedroiz
Box 582, Saranac Lake,N.Y.

B

LOWELL, MASS.
26 d. rugpjūčio buvo susi

rinkimas L. S. S. 203 kuopos.
> nuo 

tymu. Išrinko komisiją, kuri daugiau garo. Tuo tarpu A. L. D. T. Po ilgo apsvars- 
rūpinsis teatro reikalais. Į garas išmušė stiklą ir į iš-ttymo, laiškas vienu balsu

n. b. b. 00 Kuopa nutarė. Inas greičiau viniai lavų ui- pii.nuiKM y.
surengti vakarą su persta- ti, atsuko kraną ir paleido. Puvo skaityta laiškas

J. VVU VI VZ A C7> ----------------Z- Z-------------  | '

komisiją įėjo J. I. Aleksis, siveržusią garo sriovę pa- atmestas. Svarstant .buvo 
I. Paukštis ir S. Gumaus- kliuvo jis. Garas apšutino tnurodyta, kad A. L. D. T. 
kas. Linkėtina komisijai ge- jį visą. Iš didelio skausmo gMi vesti prie suirutės ir 
rų pasekmių. į norėjo per langą šokti į upę, Sąjungos skaldymo.. Mums

♦ bet darbininkai sulaikė, pa-,rodos, kad tai atlikti^ ką
• ♦ [dėjo į “sinką” ir laikė ap- pasibriežus yra A. L. D. T.,

A. P. L. A. paskutinis sei- Į^ovę ledais, pakol iš ligon- gali geriau L. S* S., negu 
mas paragino visas kuopas,^t$io vežimas pribuvo* K minėta

GREAT NECK, N. Y 
Pranešimas.

6 d. rugsėjo, T. Plakščio 
svetainėj, bus prakalbos L. 
S. S. 168 kuopos. Kalbės J. 
V. Stalioraitis iš Philadel
phia, Pa. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Visi vietos ir apie- 
linkių lietuviai malonėkite 
atsilankyti, nes 
daug naujo.
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PR A N EŠIMAS MUZIKANTAMS.
16 lietuviškų šokių, himnų ir t. t.

į Specialistas įvairių Ii- 
. gų, o ypač vaikų, niote- 
R rų ir prie gimdymo.
• 0FF1S0 VALANDOS; nuo 8 iki 10 v. 
i ryto; nuo 12 iki 2 v. po piet; nuo
I 6 iki 8 v. vak. Nedalioj iki 12 ryto.

409 n ewes st., 
Cor. So. 2nd St. Brooklyn, N. V

svetainė (Palac* 
koncertams, teatrams, ba 
susirinkimams ir E-llinj

Mokslo Nereikia Jieškot
o*ad /nes nurodome kalu «engvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką. 

kaliMM gramatikų savo namuos® Iluošam® laike. Visi iirooWii 
_ Nurodymai ir knyga DYKAL Jdėk atempq. Adresą®!

i;Artavii KtnspoidenciBm Mokyklą 11271.Roboy2LClMM-'

KODĖL 
nebūt linksmu, kuomet 

kaštuoja tiek mažai?
Galvos skaudėjimas ir nerviškumas, 

daugiausia paeina nuo silpnų akių. 
VUnintėlIs išiisydymas. -- moksliškai pri

taikyti akiniai. Matvkit aklu srecia* 
lįstų jo APTIEKOOtž 
DR. MEDOFF 

500 Grand St.iT“. Brooklyn, N.Y.

su didžiausiomis pa
tai:

pilvo, širdies, plai

ner vų ir ligų
per kurią

dėl

SPEšEL ORAKULUI TE
LEGRAMA.

Sei, mister Orakule, aš ži
nau, kad tu esi gudrus, bet 
ir mano galva ne dzūkiškas 
molinis uzbonas. Atsimink, 
kad aš esu mergalogijos ir 
bačkalogijos studentu, todėl j 
klausiu tave, ar negalėtum! 
su manimi stoti į viešas dis- ■ 
kusijas? Aš žinau, kad tu’ 
esi socialistas, todėl pirmą 
sykį skiriu temą “Ar bus ge
riau, kuomet taps panaikin
tas kapitalas?”

Mat, broli, socialistai be
ne ir tu galėsi tuos apgavi
kus ginti. Sykį aš nuėjau į 
jų prakalbas ir išgirdau 
šaukiant, kad reikia panai
kinti kapitalą ir tuomet 
žmonės bus laimingi. Nie
ko nelaukęs nubėgau namo, 
pasiėmiau visą savo kapita
lą, nusinešiau į tautišką į- 
staigą ir sunaikinau. Iš ten 
parėjęs, pasišaukiau skudu
rų pirkėją ir atidaviau jam 
visus drabužius ir rakandus. 
Kada nuo visko apsivaliau, I 
maniau tapti laimingu, bet 
pasirodė visiškai kitaip — • 
tapau nelaimingu, nes nega
liu ir bačkalogijos universi
teto lankyti. - • —

Taigi dabar aiškiai pasi
rodo socialistii melagystė.

Bačkalogijos studentas.

—Ar geria?
—Apart pieno, nieko ne

geria.
—Ar paskui merginas ne

bėgioja?
—Tas jam į galvą neatei

na.
—Ar neskaito bedieviškii 

laikraščiu?
v )

Į —Nei į rankas neima,ku-

visokius susirinkimus?
—Ir kojų nepajudina.
—Tada laiminu, kad turi 

toki dora sūnų. Jis ir tau 
ir šventai bažnytėlei ir po
nui dievui atneša naudą. 
Tuojau? ir ji prirašyk prie 
parapijos, tai bus mūsų šu
las, kurio priešai nepar
blokš. Beje, kiek jis metų 
turi?

—Greitu laiku
šeši mėnesiai, kunigėli, 
labai mitrus sūnelis.

sukaks 
bet

Abidvi nori Žinoti.
Atėjo mergina ir klausia 

pas kapitalistę tarnaitės 
vietos. Kapitaliste sako:

—Vieta yra, bet aš nore- 
čia žinoti, kaip ilgai tarna
vai paskutinėj vietoj, kurią 
dabar apleidai?

—Viso dvi savaiti... Vio 
nok ir aš norėčia žinoti, kaip 
ilgai ponia išlaikei paskutinę 
savo tarnaitę, kurios dabar 
netekai?

EDISON PATENT CO., Inc
Kuri atlieka užjovinimua visokių išradimų dėl užpatentavimo, pažintą
ja visus Lietuviškus išradėjus, kad vietinė valdžia pajieško tinkamų 
KARIŠKŲ IŠRADIMŲ ant jūrių ' “
turi 
dėl

(su

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

firmoms panašiais vardais neturi jokios sąjungos.)

kiekvienas. Kariški išradimai 
peržiūrėjimo ir NUPIRKIMO 

EDISON PATENT CO. Inc.
256 Broadway,.

t,

GRABŪRIUS (l’ndatak.H) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

šbalsamuoju ir laidojo numirusiu* 
ant visokių kapinių.

Parsamdau Automobilius ir Karie
tas Veselijoms, Krikštyto.as ir šiaip 
pasivažinėjimams.

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

Telephone 7SG7 Main.

LIGŲ PRIEŠAS —
MŪSŲ DRAUGAS.

i

Sutaisytas is tormuios- 
recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

įsireiSkia csųjf stebėtinai pasekmingu 
nuo yt limo pilvo ir i irnu, yer- 
klės skaudėjimo, dusulio, palios 
skaudėjimo, nustojinio apetito, 
ialėio palvoje, ect., r.d., Sutai
somas išdirbOju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLER10-
Feno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje imt pušų šimtmečio 35e. 
už bonkutę visose apt ieko.se, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš
F. Alt. RICHTEK Ai CO. 

14—80 Washlogtoo Street, New York.

Orakulo atsakymas. — 
Kada tu skudurų pirkėjui a- 
tidavei visą savo turtą, tai 
užmiršai iš to dzūkiško mo
linio uzbono, kurį nešioji ant 
pečių ir vadini galva, iškrė
sti surūgusią bulvinę košę ir 
sykiu su skudurais atiduoti. 
Jeigu taip būtum padaręs, 
tuomet jaustumės laimin- 
giasiu pasauly žmogumi ir 
nekviestum manęs į viešas 
diskusijas.

Klausyk, Orakule, kada 
Judošius pardavė Jėzų už 30 
grašių, tai paskui nubėgo ir 
pasikorė, o mūsų kunigai 
pardavinėja Jėzų ir nepasi
elgia taip, kaip Judošius. 
Kame dalykas.

Mažas Vieversėlis.

Labai blogai.
—Ar tu girdėjai, kad 

berija, turinti 400 kareivių 
ir viena kariška laiveli, 
skelbė Vokietijai karę?

—Labai blogai! ....
—Ar tu manai, kad ji 

muš vokiečius?
—Ne sumuš, bet pavogs, 

t. y., norėjau pasakyti — 
konfiskuos kelis 1 
laivus, kurie dabar randasi 
Liberijoj.

v jUciun »

vokiečių lėliais.

Perdaug svarbi. 
—Turiu pripažinti, kad 

tokią švarią jaunamartę, 
kai]) mano pati sunku visa
me pasauly surasti.

—Netvirtink, nes kitai]) 
gali apsirikti. ....

—Kasdien suvartoja po 
tris svarus muilo ir kaip pa- 

bliūdai, 
šakutės

Atsakymas. — Judošius 
pardavęs Jėzų už 30 grašių, 
pamatė, kad iš to negalės j duoda valgyti, tai 
pragyventi ir didesnio biz-'šaukštai, peiliai ir 
nio paskui nepadarys, todėl 
nusižudė. Kunigai gi el
giasi truputį gudriau. Pir
miausia kunigai Jėzaus 
kraują patys išmaukia, o

muiluoti.

‘ AR TURI TĄ NAUJĄ 
KNYGĄ APIE LYTIŠK 
GYVENIMĄ?

Jei dar neturi, tai pasiskubink gau
ti, nei knyga gali greit ’šaibaigt.

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

Knygos vardai
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 dalvkus 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 daugybe įvairiausių dai
nų. Tarpkitų yra nemažai senoviškų, 
kurias mūsų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos

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

> KAINA 50c.

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, 
užstojamas gerklėje ar krū
tinėje ir t. t. Tas paeina 
nuo nereguliariško ir ne- 
normališko skilvio. Geriau
sias vaistas, kuris apsaugo
ja nuo tų ligų arba greit jas 
prašalina — tai Provizo
riaus Vinco J. Daunoros 
TREJOS DEVYNERIOS 
arba TREJANKA. Tai ne- 
įveikimas ligų priešas, o 
kartu mūsij draugas. Rei
kalaukite to draugo pas a- 
gentus arba tiesiog prisiųs- 
dami 50 centų pačtos ženk- 

. Vincas J. Daunora, 
Provizorius, 229 Bedford 
Ave., Brooklyn, N. Y.

AR VERTA .BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

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

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

gaus vargus senovėje ir apie dvasiš
kuos darbus, tam ši knygelė būtinai 
reikalinga. -• ■—

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus siųskite 

šiuo adresu:
F. STROPUS,

6 Loring St.,
So. Boston, Mass

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA

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

draugu, 
tojamas
se.

<<ltf

<'Q

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ If 
PRIEŽASTIES LIGOS?

Idealis 
Muilas

Severa’s 
Medicated 
Skin Soap
(Severos Gydantis, OdixM« 
Muilas) atsako visiems ši
tiems reikalavimams. J j myli 

motinos vadina jį 
Jis yra kasdien var- 

skaitlingose šeimynose 
Kaina 25 centai.

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.

Telephone H9 Great Neck.

TAM. PLAKSTIS
GERIAUSIA UŽEIGA

Užlaikau geriausį alų ir įvairių li
kerių ir kvepiančių cigarų.

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

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

L. I. N. Y.

140 EAST 22 ST,N.Y,
l.»-tĮjW|il|||

Brooklyno Lietuviams!
Pirmas Brooklyno

LIETUVIS

e Kontra ktorius
Padarome visokį darbą prie naujų 
namų statymo ir senų pataisymo. Ii 
pentinu namus iš lauko, taipgi ir vi 
daus,popieruoju, pleisteruoju ir ei 
mantuoju. Reikale kreipkitės ypatiš 
kai ar laišku šiuo adresu:
46 Power St. arba į gyvenimo vietą 
431 RODNEY ST., Bnxiklyu, N. Y

LIETUVIŠKA APTTEKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galimą 

apturėti per pačtą:
Nuo reumatizmo ....................... $1.01
Kraujo Valytojas .......................... 1.01
Vidurių Valytojas ........................ 1.01
Vidurių Reguliatorius........... i.. 50c.
Trojanka 25 c., 50 c., Ir $1.00.

Ir visokias kitokias gyduoles nu® 
visokių ligų, kurios čia dar nepautl' 
notos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y. ,

Telephone 2639 South.
Dvi puikios užeigos:

LIETUVIŲ HOTELS
Kuriems yra reika'as apsistoti, či® 

nai galima gaut nakvynę arba ir ii 
gesniam laikui gyvent.

Ta i p-pat puiki
*11)

i am s,
Jley.

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

Tarpe 22 ir 23 Sts 
užeiga:
CAFE SU SVETAINE 

RĘSTAURANTU 
J. Bulot, Savininkas,

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

Tel. 3967 SoutI

SEVERA’S
ANTISEP8OL 
yra antleeptlškas 
Bkiedye vidižJInlam 
Ir išlaukiniam var
tojimui, patartinas 
kasdieniniam plovi
mui burnos ir gerk
lės, taipgi vietiniam 
pritaikinimui.

Kaina 25 centai
SEVERA’S 

FOOT POWDER 
(Severos P r o š k o s 
Kojoms) žinomos ir 
patartinos kaipo an- 
tiseptiškos proškos, 
suteikiančios paleng
vinimą nuo kojų 
prakaitavimo, a p i* 
brinkimo, skausmo, 
niežėjimo ir šutimo 
kojų.Kaina 25 centai

Au&rt augAčiau mint- 
preparatų dar at- 

kreipiame atydą j kitas 
gydomąsias toaletines 
reikmenas, i.šdiibinėia- 
niai ir pardavinėjamas 
po ’’Severos" apsaugotu 
ženklel;u. R< ikalaukite 
tiktai tikrų Severos pre
paratų. parduodamų vi. 
sur apuekese. arba už- 
rėakykit tiesiog. jeigu 
arti jų gauti negalite

Diena po dienai, metas po metai 
užsiniu gydymu sergančių žmonių. 
Persistatykite sau, kiek aš išlydžiau, 
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

etų jaknų ir ft.
Dėl gydymo 

turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatą ir X-spinduliai, 
matyt kiaurai kūne. Ne kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, del 
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.

B"

ttžr OFISO VALANDOS: 
nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedaliomis nuo 11 iki 1 po piet. 
Kitomis valandomis galima matyt 

tik pagal sutarti.

Bi
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£
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Nepralekisite

Progos!apie 

plaukus 
tlokaliikai, Pasekmingai gydymai 

visai dykai.
Ar kenti slinkimą plaukų? Ar tavo 

plaukai žilsta? Ar tavo plaukai silp
ni ir lūžta? Ar kenti nuo plaiskanų, 
niežėjimo odos? Ar tu plinki ar pli
kas? Jeigu tu kenti nuo kokios norą 
iš augščiau minėtos plaukų ligos* 
tuojau neatsidėlojant, jieškok pagel
bės. Reikalauk musų iliustruotos 
knygutės “Teisybė apie Plaukus” — 
Parašė žinomas Europos specialistas.

Mes norime tave pertikrinti savo 
iškaščiais. Calvacura Plaukų Gyduo- 
li sulaiko plaukų slinkimą, lunaiki- 
aa pleiskanas, uiežžiimą ir pradeda

—Mano mielas, nors man 
labai sunku, bet turiu pasa- 

i jau
_ . , V _ . ĮJ<WCU OUllA.ll, Mv L LUI 1U

kūną parduoda žmonoms ir kyti> kad mū?ų mei]ė
gauna nepalyginamai dau
giau, negu Judošius. Iš to 
jie padaro puikų biznį, gali 
netik patys pragyventi, bet 
gaspadines užlaikyti, todėl 
ir nesvajoja apie tokius 
kiauliškus darbus, kokį Ju
došius papildė.

Doras sūnelis.
Tūlas parapijonas nunešė 

kunigėliui penkinę ant baž
nyčios. Pastarasis penkinę 
pasiėmė ir pradėjo žmogelį 
egzaminuoti:

—Ar esi vedęs?
—Taip, kunigėli.
—Ar turi vaikų?

Vieną sūnų.
Ar jis doras vaikinas?
Labai, kunigėli.
Rūko? >
Apsaugok viešpatie, nei

neilga.
—Kame dalykas?
—Motina verčia, kad 

būtinai ištekėčiau už to 
tuolio advokato.

—Kaip tai, ar tamsta ne
vedus? Ir kaip žmogus

aš
tur-

są laiką maniau, kad tams
ta vedus, todėl ir meilinau- 
si...

augti plaukai* Mes jumss prisiųiiaB, 
už $1.00. baksuką Calvacura Nr, 11 
■yku su augščiau minėta lliuostrueU 
knygute. Iškirpk šitą kuponą ir ilųi! 
šiandien pas Union Labaratory, 
545, Union, N. Y.

KUPONAS
Union Labaratory,

Box 545, Union, N. Y.
Čionai rasite 10 c, kurie padės p* 

dengt išlaidas siuntinėjimą knygučių 
kurią už 10 c. ir man prlsiųskite. Taly 
gi prlsiunčiu 11.00 už kurį meldth 
prislųst Calvacura Nr. 1 ir auglčiat 
minėtą knygutę (Išklrpes įdėk žitt 
kupaną).

B«r

Gauk šiuos
Mutkos Veikalus.

’’Biruti” — Birutėa arija —30c. 
’’Vestuvės” — Jaunosios arija 84* 
“Kregždele” — duettas — 80e. 
"Eglė” (Žalčių karalienė), žalči®.

ir Gulbė-Dievaičio duettas —7I» 
’’Muziko* žodynėlis” — 25c.
“III Sąsfavinys” — maišyti 

kvartetai — 25c. 
Adresas?

MR. M PETR • r’SKA8,
8H Broadway, Sa, Brotoa,

Vincas J. Daunora j
_______________ APTIEKORIUS ----------------------------------

Kurie manote grįžti į Ru- i 
siją, tai nepraleiskite pro
gos, bet ja pasinaudokite. 
Dabar Rusijos pinigai ir už. 
grybus pigesni. Taigi, kiek
vienas prieš važiuosiant pa
siųskite kelintą šimtų dole
rių į Rusijos valdišką ban
ką (Gosudarstvennuju Sbe- 
regatelnuju kassu). Tik da

lbai’ tokia puiki proga, nes 
■paskui kursas pradės kilti. 
| “Laisvės” administracija 
jau kelintai desėtkų lietuvių 
pasiuntė į Petrogrado val
dišką banką.

.kreipkitės į “L.” 
•raciją, o ji jums 
kopuikiausia.

Money Orders 
išrašykite ant “Laisves”var- 
do ir parašykite laišką, nu
rodant vardą, pavardę, kiek 
vardus, užsiėmimą ir pilną

Taigi visi
Administ- 
pa tarnaus

^229 įgEDFORD^ĄVEl

visuomet
.B

ieko.se


St

Pl.

Pl.

La

* ’■ i*’-

'■ AL

IAkušerka
v«W<cu»n Womans AI«dlca/ 

College. Baltimore Md.
jpMekmlngal atlieka tavo dariai pttt 

gimdymą, taipgi suteikia visokias etilas 
>agelbe invalrlose moterų ligota.

F. Stropiene,*X“,V.;.;
I SO. BOSTON. MASS

DRAUGIJOS, KURIOS 
TURI “LAISVĘ” 

ORGANU.

LAISV®

ft

J A J Q IZZ) J J i tie vaidai yra iš dalies pase- 
Ji Y | įį tarpe mūsų taip vadina-
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Kodėl męs kvietėme 
drg. Grigaitį kalbėti j 

rytines valstijas?
Skaitydamas “Kovą”, da

lyvaudamas konferencijose, 
mitinguose ir asmeniškuose 
pasikalbėjimuose begalo 
daug išgirsdavau nešvarių 
kalbų apie drg. P. Grigaitį. 
Tos visos kalbos man rodė
si bjauriu išmistu ir šmeiži
mu vardo vieno iš žymiau
sių lietuvių socialistų vado
vų, vieno tų draugų, kuris 
pasišventęs darbininkų kle- 
sos reikalams ir vieno tų 
draugų, kuris supranta ir 
moka aiškinti minioms so
cializmo teoriją. Aš, skai
tydamas Grigaičio išreikštą 
sveiką nuomonę negalėjau 
toleruoti tų draugų šmeiž
tus. Tuo labiau, kad ma
čiau, jog tie draugai, kurie 
taip šneka, absoliutiškai ne
turi faktų, nesupranta daly
kų, nes patys sako, 
“Naujienų” neskaitą,

< viską iš “Kovos” žiną.

jog 
bet

ipy- 
no- 
su-

lis sykius prieš “Kovos” iš- 
mislus protestavo, draugai 
to nežino, vienok jį smerkia 
ir drabsto purvais. Galų 
gale toks jų pasielgimas su
kėlė neapykantą ir tarpe 
kuopų narių iškilo ginčai.

Aš, pasitaręs su keliais 
draugais, sumaniau pakvie
sti drg. P. Grigaitį į rytines 
valstijas, kad jis gyvu žo
džiu paaiškintų viską pra
kalbose ir asmeniškuose pa
sikalbėjimuose.

Pribuvus drg. P. Grigai
čiui į Brooklyną, tūli drau
gai pasitiko jį nemaloniai. 
Pavyzdžiui, Brooklyne as
meniškame pasikalbėjime 
tūli draugai buvo 
kę ant Grigaičio ir 
rėjo visą susirinkimėlį
ardyti. Tai buvo pasielgta 
nedailiai ir išsišokta be jo
kio rimto apsvarstymo.

Dabar, kuomet draugas 
Grigaitis pasakė visą eilę 
prakalbų, kuomet susirinkus 
skaitlinga publika, tarpe jos 
suklaidintieji ir patys klai
dintojai, pamatė, kad Gri
gaitis anaiptol nėra tokis, 
kokiu jį visą laiką piešė, 
jis yra socialdemokratas ir 
net kairesnis už tuos mūsų 
“kairiuosius”, kurie visą lai
ką jį diskreditavo.

Ir visur, kur tik jis kalbė
jo, gauname žinių, kad pub
lika likosi pilnai užganėdin
ta jo prakalba ir referatu. 
Manau, kad tie visi priešai 
permainys kalbų temas ir 
sakys, kad daugiau rastųsi 
tokių socialistų, kaip kad 
Grigaitis.

Nors man buvo daromi 
užmetimai, kad aš tą marš
rutą rengiau su blogais 
mieriais, vienok turiu pasa
kyti, kad tie draugai klydo 
panašiai sakydami, nes aš 
neturėjau jokių blogų tiks
lų ir draugas Grigaitis nie
ko blogo savo prakalboj ar
ba referate nepasakė. Ma
no buvo svarbiausiu tikslu, 
kad męs vieni kitus arčiau 
pažintume, suprastume ir 
supratę vengtume bjaurių 

f polemikų, kurios iki šiol bu-
Vo. »

Dabar manau bus 
draugams ir draugei 
dėl męs kvietėme di 
Grigaiti į rytines vai

'iš veikimo chicagos 
DARBININKŲ TARYBOS.

Chicagos Lietuvių Darbi-, 
ninku Taryba priėmė se
kamą rezoliuciją prieš ėmi
mą kariumenėn lietuvių ne 
piliečių:

At the meeting of the 
Delegate Body of the Li
thuanian Worker’s Coun
cil of Chicago held on the 
19th day of August, 1917, 
at “Aušra” hall, Chicago, 
Ill., the following resolu
tion was unanimously 
adopted:—

WHEREAS, the Lith
uanians and other aliens 
residing in the United 
States of America had no 
political right to express 
themselves for or against 
the declaration of war,nor 
could they be heard direc
tly or indirectly by the re
presentatives in Cong
ress of the United States 
in any question;

WHEREAS, the rights 
of the aliens in times of 
peace and war must be 
protected generally by 
the International Law and 
specifically by the trea
ties with several count
ries;

WHEREAS, various 
bills to curtail the rights 
of the aliens and particu
larly to render them liable 
to military service with-x 
out their express consent 
have been originated in 
Congress and supported 
by the press hostile to the 
immigrant of this count
ry;

BE IT RESOLVED, 
that the Delegate Body of 
the Lithuanian Worker’s 
Council of Chicago pro
test against any abridge
ment of the Internatio
nal Law with regard to 
aliens as being unjust and 
contrary to the traditions 
of this country;

BE IT FURTHER RE
SOLVED, that this Dele
gate Body protest against 
the attempts to military 
service regardless of the 
International Law, and 
urge the exemption from 
military service provided 
for the aliens under the 
Rules and Regulations 
prescribed by the Presi
dent of the United Sta
tes under date of June 30, 
1917.

BE 
that a 
lution 
nators
representing this State in 
Washington, and to the 
local press.

IT RESOLVED, 
copy of this reso- 
be sent to the Se- 
and Congressmen

Tehpheae ill Creeapelat.
Daktaras J. MISEV1ČE

Specialistas širdie* tr 
Plaučių Un.

Nue I—10 ryte
Nue 12—2 po piet

271 BERRY STRIKT 
BROOKLYN, N. Y.

-G-

I Protokolų
I i Finansų JTelephone 19W Greenpoint.

Dr. H. Mendlowitz
□ 71 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano speciali 

ttii moterų ligo®.
Gerai įsitemykit adresą:

DR. H. MENDLOWITZ
271 Berry St., Brooklyn,N.Y. 
' Kampas So. l-mos gatves, t

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

Pirmininkas P. Kardokas,
122 Court St. 

Pirmininko pagelbininkas S. Morkia, 
255 Bond St. 

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

Turtų raštininkas J. Kentrus, 
UI Pine 

ždininkas J. Juozapaitis, 
234 Clark 

Iždo globėjai: V. Budriukė, 
108 Inslee

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

129 Pine St.

APLA. DR-JOS CENTRO VALDY
BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI:
Centro pirminink. J. M. Maskeliunaa, 

2025 Colwell et., Pittsburgh, Pa. 
Pirmininko pagelb.Pirmininko pagelb. J. A. Rukai 

1421 Fayette at. Pittsburgh, Pa.
Centro sekretoriui J. B. Miškevičia, 
2135 Sarah Str. S S, Pittsburgh, Pa.
Centro Iždininkas K. V ar ašis, 

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

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

Pittsburgh, Pa.
F Pikšris. 1831 Penn Avr» 

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

kuopos P Samulionia
P O Box 63, McKees Rocks,

3 kp. Svipa>3, No. H, Welder St. 
Glendale Carnegie, Pa.

4 kp. F. Pikšrius, 1331 Penne Ave. 
Pittsburgh, Pa.

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

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

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

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

kp. John Shopis, 713 McKean
Donora, Pa.

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

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

Millsboro, Pa.

P»,
2

7

8

9

Pa.

kp.

kp.

kp.

10

11

12

st.

st.

St.
39

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ 
MAHANOY CITY, PA. 

Pirminikas P. Ysoda,
534 E. Mahanoy Avė. 

Pirmininko Pagelb. J. Kovas,
1227 E. Pine 

Prot. Raštininkas A. Ramauckas, 
1025 East Pine 

Finansų Rašt. P. Petčiulis,
1227 E. Pine 

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

802 E. Market St. 
Susirinkimai atsibūna paskutinį pa- 

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

Brooklyn LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA.

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. 

,x- 1 Puikus steičius su naujaisiais įtaisy-
’SKU mals. Keturios bolių alleys.
ko- KAINOS PRIEINAMOS.

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

I Sekr. J. Kuzmickas, 
1312 So. 48th Ct.

Finansų Sekr. V. Shileika, 
1409 So. 49th Avė.

Kasierius Marijona Bartkienė, 
1500 So.

Kasos Globėjai:
Ona Elterman, 

1533 So.
Zuzana Gulbinienė,

1531
Marijona Dolan,

1533
Maršalka T. Bartkus, 

1500 
Susirinkimai atsibūna 

nį nedėldienį kiekvieno

48th

50th

Ct.

Ct

So.

So.

So. 
kas

49th

50th

Ct.

Ct.

Ct.48th 
paskuti- 

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

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
Valdybos adresai, Racine, Wig.

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

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

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILL.

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

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

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

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

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

P- O. Box 1109. Melrose P*»*^- 
Ičdo Globėjai: W. Janėnas.

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

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

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

Park,

Park,

Il)

III.

Ill.

) Park, Ill. 
kas trečia

St.

St.

St.

Ill.

Ill.

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

802—8th
Vice-pirmininkas K. Dimša, 

812—8th
Užrašų rašt. B. Masiliūnais, 

922—10th
Finansų rašt. J. Waičis,

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

166—10th St., North Chicago,
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,III 
Pagelbininkas J. Wardauskai,

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

nedėlią kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų Liuosybės svetainėj, 801—8th 
St. & Sheridan Rd., Waukegan, 111.

St

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 
1452 E. 33rd St. 

Fin. Raštininkas Antanas Banialis, 
1449 East 24th 

Kasierius M. Lavinskas,
8120 Cory 

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

V. Kvedaravičius
1543 Oregon Ave.

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

Knygius Pranas Tumosas,
3570 E. 72nd

val.

St.

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

517 Michigan Ave. 
Protokolų Raštininkas O. Užbaliutė, 

622 Hulin St. 
Finansų Raštininkas P. G. Aleksynas, 

1516 — 14in Avė 
Iždininkas S. Buzinskis,

721 Lincoln Avė. 
Kasos globėjai:

St. Vazena>5, 1529 — l()th
P. Kutra, P. O. Box 80 

Maršalka i’. Vaitkus, 
415 Wall 

Organo prižiūrėtojas J. Rumia, 
1017 So. 3rd 

Sutrinkimai atJbūna pirmą 
dėldienj kiekvieno mėnesio. 1010 
Main Street. 2 vai. po pietų.

Tel. 2372 Greenpoint.

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pijanus.

St.

St.

st. 
ne- 
So.

$1.00 ANT
savaites
Pristatom į namus ir 

mas apielinkes, 
York, Central Broklyn. 
peth, Ir tt.

MACYS & MARC1N 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

Tarpe Driggg ir Bedford ave’g.
Brooklyn, N. Y.

toll-
Jersey New

Mm-

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 lek. Vituris,

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

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

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

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

Maršalka J. Garnis, 
634 Ferry St., 

Maršalka P. Urbienė, 
676 Church St., 

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

Easton, Pa.

Pa.Easton, 
kas pirmą

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

Pirmininkas K. Matuliauskas,

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL.

Valdybos adresai:
Prezident K. Adomaitis,

1412 So. 49th Avo.
Prezidento pagel. J. Takazauskaa, 

1402 So. 48th CL

SK.

lOKUBAR

TEISINGIAUSIA U t EIGA
UI WYTHE AVE kamp. N«. lak 

BROOKLYN, N Y, 
Talapkan* Graanpaint MP

M4

Bell Phone. Diekinnon 3W5 M.

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
ba “Kardą” ant 
metų. Senas 
skaitytojas, ku- 

gaus knygų už 50 c.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
dą” $1.00, tas gaus knygų už 35 c. 
senas skaitytojas už 25 c, Kas užsi
rašys “Naująją Gadynę”, kaina me
tams $1.50 tas gaus knygų už 50 c.

.Kas užsirašys “Naujienas” ant 
metų ir prisius $5.00, gaus dovanų 
“Keleivį” ant metų arba knygų už 
$1.50, senas skaitytojas gaus dovanų 
’Kardą” ant metų, Kas prisius $1.00 
už ’’Moterų Balsą”, gaus knygų už 
25c, Rašydami pažymėkit, ar esat® 
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 pažįstamul Knygas duosiu 
tik “LaisVės” laidos.

Pinigus siųskit šiuo adresu:
J. POCIUS, 

tS7| Margaret St, Philadelphia, Pa.

GAFE. Pa
kėlei vingue 

priimam ko- 
■ogražiau- 
sia ir visa
dos teisia-

o
637 W. Lombard St.

Pirmininko Pagelb. A. Rulis,
7351 W. Saratoga St.

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

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
Finansų sekretorius W. Vapsevich, 

436—4th Avė., Moline, 
Iždininkas K. Juška, 

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

1220į—7th Avė., Moline,

Ill.

Ill.

Ill.

111.

III.

III.
T. M. Dr-ste susirinkimus laiko pir

mą nedėldienį kiekvieno mėnesio 
Turner Hall svetainėj, 14th St. ir 6th 
Avė., Moline III.

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

Pirmininkas F. Raškevičia,
N; ■■ , . •_ ‘ ♦. J* . ■■ f
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Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

hysician and Surgeon (lietuvts gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos
Universitetą) Gydo visokias ligas vy 
ru® moterių ir vaiku. Daro operacijas.
Ofiso valandas: 9 11 rito, 2 4 po piet. 7-9
vakaro. Nedalioms; 9 11 rito 1-4popiet.

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) 
[VAIRUS VAISTAI DĖL ATAUGINIMO PLAUKŲ IR TONIC’AS. 
6) KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfu- 
tnos ir visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojai 
dėl vidurių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų 
aptiekose kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame at
silankyti. Visas persiuntimo lėšas apmokam męs. Siunčiant laiškus, 
galima siųsti pinigais arba stampomis.

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

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



Milžiniškas streikas.
30 rugpjūčio New Yorke 

■ išėjo į streiką 10,000 darbi
ninkų, dirbančių popierines 
dėžes.

Darbininkai reikalauja 
pripažinimo unijos, 8 valan
dų darbo dienos ir pakėli
mo algų ant 20 nuošimčių, 

i Policija rengiasi prie 
(“darbo” ir galima drąsiai sa- 

, nes provo
katorių visuomet atsiranda, 
kurie iššaukia visokias 
tvarkęs ir duoda progų 
licijai įsimaišyti.

VIETINESŽINIOS.
Ašarų paroda.

30 d. rugpjūčio New Yor
ke buvo surengta “ašarų” 
paroda. Iš New Yorko iš
važiavo 30,000 kareivių,kur 
tai į Francijos tranšėjas pa
guldyti savo galvas už “tė
vynę”.

Publika maršuojančius ka- .
reivius lydėjo. Nepaisant į kad tuies, 
tai, kad muzika griežė pui
kias ir linksmas meliodijas, 
nepaisant į tai, kad plevė
savo vėliavos, paroda išro
dė “ašarų paroda”. Tėvai,!
motinos, broliai, seserįs ir! D. N. Y. Liet. Draugijų 
mylimosios maršuojančių'Viešų Reikalų Komiteto su- 
jaunikaičių verkė ir sunkiai sirinkimas įvyks Panedėly, 
dūsavo. .3 dieną September, 7:30 vai.

Liūdna buvo žiūrėti į tą vakare, Tautiškam Name, 
101—3 Grand St . Būtinai 
būkite visi .

Sekr. J. Steponaitis.

Pirmiau sveikatos depart- diškių kaimo. Meldžiu atsišaukti. 
, I J. Budreviciusmentas nieko apie paraly- p, o# pox 156, Sheboygan, wis. 

žiu nesakė, matomai neno- ■ ■■ ....... .....
rėjo gyventojų nugązdinti. ! —----- ------------ —

V. VAIVADAS
PUIKI UŽEIGA

ašarų parodą... ♦

Laisvė žodžio ir New Yorko 
policija.

Šiomis dienomis New Yor
ke, ant Broadway ir kam
pas 35 gatvės, buvo sureng- 

milžiniškas mitingas 
draugų”, 
apie 10

be- 
po-

PASKUTINIS LIETUVIŠ
KAS AUTINGAS.

Paskutinį autingą paren
gė L. G. Kliubas, kuris į- 
vyks Nedėlioję, 9 d. Septem
ber (Rugsėjo), 1917, Wash
ington Parke, Grand St.,

Neima Rusijos pasažierių.
Šiomis dienomis iš New 

Yorko turėjo išeiti Skandi
navijos linijos laivas “Oscar j 
II”. Laivų kompanija buvo ■ 
išpurdavus daugelį bilietų' 
rusams , kurie 
grįžti į Rusiją,
ropos gauta telegrama, kad 
ant laivo nepriimtų nei vie-' 
no Rusijos ] 
Kompanija aiškina, 
Rusijos pasažierius ji pri
valo iš Skandinavijos prista-' b 187

DYKAI!
I

$12 00 vertes
Rusų. Prancūzų ir 

700 puslapių, G,000 
, 4,000 Geografiš-Į

Žodynas Anglų, 
Lotynų kalbų. 4,7 

pasirengę spalvotų iliustracijų,
Būt iŠ Eu- dalykų, 1,400 biografiškų. Nurody-j 

mai kaip iš'arti. Męs prisiusime šitą 
žodyną dykai su 12 didelių katalogų ' 
įvairių firmų. Prisiusk 98 centus per-į 

pasažieriauš. ‘ siuntimo išk^sčių.

i“'!’ LEWIS NELSON
BREMERTON, WASH.

TŪKSTANČIO DOLERIŲ VERTAS 
IŠRADIMAS.

Dėlei panaikinimo pleiskanų, at-
gli.ja uždraudžia laivui imti 
viršaus maisto, kaip tik da- 
važiuoti iki Skandinavijos. nupuolusių plaukų nuo gal-

v. . J vo»;, kaip ir kitokių odos ligų ir deleiSiunčiant gi Rusijos paša- •panaikinimo šlakų, spuogų ir kitokių 
žierius iš Skandinavijos 
Rusiją, reikia atskirai mai
tinti.

Ambasadorius žada kreip
tis pas Anglijos valdžią,kad ' = .. . . . . . . . i

|vo>;, kaip ir kitokių odos ligų ir dėlei

Į veido ligų. Patarimai dykai, tiktai 
malonėkite parašyti, kas per priežas
tis. Rašykite adresu: J. W. 
SAKAUSKAS &CO., Box 42, Sta. E. 
CLEVELAND, OHIO.

(69—74)

ji pavelytų laivui daugiau 
maisto paimti. Ar Anglija 
sutiks tą padaryti, sunku pa-

tas
Airijos laisvės 
Žmonių susirinko 
tūkstančių. Policija būtinai 
nutarė mitingą suardyti ir Maspeth, L. I. Atsiminkite 
areštavo kiekvieną, kuris tik 
bandė kalbėti. Minia ėmė 
piktintis iš policijos tokio 
pasielgimo. Tuomet pasta
roji paleido darban buožes.
Desėtkai vyrų, moterų ir kū- bus daug draugų iš kitu mic- 'plačiau aprašyta, 
dikių tapo sumušti ir ~
žeisti.
randasi
draugų” sekretorius ir dau
gelis kitų žymesnių ypatų.

su-
Tarpe areštuotu

“Airijos laisvės

Sustveikavo darbininkai.
30 d. rugpjūčio Long Is

lande išėjo į streiką Rosen-

Subatos ryte sudegė Lie-kad tai paskutinis lietuviš
kas autingas. Taipgi bėgsi-'tuvių kriaučių korporocijos 
me lenktynėmis. Yra pa- šapa, 929 Flushing avė. Prie- 
skirta 3 pinigais dovanos žastis gaisro dar nežinoma, 
greitesniems. Girdeiau, kad Sekančiam numeryj bus

sfu. Pradžia vai. po. 
pietų. Tikietas vyrui $1.00 ' 
molerei 50c. Geryniai dy 
kai. Trauksis iki vėlai nak-

Būkite ten visi. . .t ies.

PUIKIAUSIA
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412 Grand St., B’klyn,
Telephone 3534 Stagg

814

MODERNIŠKA

LAISVES

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

mq pramogų.
Todėl, draugystės ir kuopos, kada renglat bailus, teatrus, ar 

šiaip pasilinksminimus, visados duokit darbus “Laisvės”
spaustuvel. Mes padarome visokius spaudos darbus gražiai, 
greit Ir pigiai.

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

JOSEPH LIPMAN, M. L 
Specialistas moterų ligų

E. 50th St., New York, N. 1
OFISO VALANDOS:

Iki 10 vai ryte; nuo 1 iki 2 vai. f 
piet ir nuo 7 Mci 8 vai. vakara.

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs iii 

riame ir pasakome visas ligas Ir pt 
gelbstime. Iš‘ kitur atvažiavusiek. 
ligoniams parūpiname vietą, kol t. 
dosi. Reikalui esant, kreipkitės, mų 
apžiūrėsime ir duosime prieteliik 
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 CL

Kas skaito, tas daugiau žino Ir Jam nereikia prašyti kitų paaiš
kinimo. Reikalauk katalogo.

Dr. Richterie
PAIN į 

EXPELLEE 1 
su 

“ANKOR” 
nuo Reuma

tizmo, susti* 
gimo sąna

riuose ir rav 
menyse.
Tikrasis par 

siduoda palu 
lyje šičia nv 
pieštame. Al 
nešk visus pa 
kelius, kuri' 
nebus užpe- 
čėtyti su 
“ANCHOR” | 
35 ir G5 centu ; 
aptiekose ir ■ 
tiesiog nue

F. AD. 
RICHTER A 

CO.
?4r—80 Warn 
Ington St., 
New York

Tel. Orchard 3716

MIK. KAIRU*ŠUS

Philadelphijos sprcialistas vyrą moterį}
DR. WASSERMAN '
PLAUČIŲ, ŠIRDIES, VIDURIŲ LIGAS, REUMATIZMĄ, 
SLAPTAS LIGAS IR ĮVAIRIAS KRAUJO LIGAS. IŠGYDO 
TRUMPAM LAIKE, TAIP KAD NEREIKALAUJATE PER- 
TRAUKT SAVO DARBO. GIMDOS LIGAS GYDO BE OPE
RACIJOS.

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

DAKTARAS WASSERMAN
(fiafr

Kkk\ lenę 
Pukelevingt} 
Priimam 
(JražiaUbial 
Ir visada.

Tikra 
Liet u viAkn 
Užeiga

542 E. 14 St.
COR. AVE. B

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

gydau. Galima ‘susikalbėti lietuviškai.
SVARBUS PRANEŠIMAS. 

I Dramatiškos Dailės Drau- 
susi rinkimas įvyko 

. rugpjū
čio. Susirinko kuo ne
visi draugijos nariai. Nu
tarta greitu laiku atidaryti 
sį žiemos sezoną. Visi na
riai su energija yra pasiri
šę dirbti šį sezoną dar dau-i 
giau, negu dirbo pereitą sez-' 
oną. Susirinkimas apsvars
tęs visą stovį ateinančio 
darbo nutarė dėlei pasek- 
mingesnio veikimo sušaukti 
skaitlingesnj susirinkimą. 
Tas susirinkimas šaukiamas 
dėlei abelno apkalbėjimo te
atralių reikalų. Susirinki
mas bus labai svarbus. Ar
tistas A. Vitkauskas, kalbės 
apie naudą ir vertę teatro. 
Susirinkimas įvyks ketver
ge 6 September, 7:30 vai. 
vakare Palace Hall, 93

.......... .. ....... v gyos
Kviečia Komitetas. pūtnyčioje, 31 d.

(70—71)

d. rugpjūčio buvo kon-
wasser čcverykų dirbtuvės ferencija New Yorko ir a- 
darbininkai. Jie reikalau-lPiel'nkės draugijų, 
ja, kad kompanija pripažin-: šaukė L. S. S. IV 
tų uniją.

ka su- 
rajonas. 

Konferencijos tikslu buvo 
aptarti, kaip pasekmingiau 
kovoti prieš militarizmą, 

. maisto brangumą, apginimą 
į darbininkų teisių ir t. t.Tam 
'darbui išrinkta N. Y. ir a- 
pielinkės Taikos ir teisių ap- 
ginimo komitetas, į kurį į- 
ėjo šios ypatos:

J. Bekampis, L. Pruseika, 
J. Šaltis, A. Žolynas, F. Tra
kimas, Bočkiūtė, Janušonis, 

<<Cį .v,. . .v,. „ t F. Marcinkevičia, Baltuškie-/ Saviškiai saviškių nepa-. > _ — ~ ~
žino.

Pe eitą utarninką Brook* 
lyne įvyko didžiausia “karė” į 
tarpe Amerikos ir Rusijos į 
matrosų. Buvo paleista 
virš šimto šūvių. '__  ___
liatas sužeistų. - —

Dalykas buvo taip. Būrys Sokolų svetainėj, 190 Grand 
rusų matrosų ėjo į uostą ge- St., Brooklyn, N. Y. Drau- 
rokai įkaušusių. Palei uos- Rėš, ateikit į laiką, nes yra 
to vartus susitiko būrį ame- daug reikalų.
rikonų matrosų. Prasidėjo Jakimavičienė,
koliotis, paskui puolėsi į ata-1 
kas. Išsyk mušėsi kumščio-
mis, o paskui paleido darban kimas bus 12 d. rugsėjo šių 
ir revolverius. Kova tęsėsi metų, po No. 736—-3rd Avė., 
apie valandą laiko. Pribuvo Brooklyn, N. Y.

• apie 30 policmanų, bet ir vai. vakare, 
tiems kliuvo. ,

Pagalios nuo rusų ir ame- silankyti, nes turime peor- 
rikonų laivų pribuvo aficie- ganizuoti komitetą ir yra 
riai su blaivais kareiviais ir kitų svarbių reikalų. Taipgi 
sulaikė tą karę.

Policija suareštavo 5 ru
sų kareivius ir kaltina pasi
kėsinime ant žmogžudystės.

Dabar valdžia ir kapitalis- * 
tų laikraščiai aiškina, būk 
tai išėjęs nesusipratimas, 
girdi rusų kareiviai ameri
konus paskaitė “vokiečiais”,,

> REUMATIZMAS.

New York City.

Havanna - American Ci
gar Co. dirbtuvės išėjo ; 
streiką 1,200 darbininkų. Ši, 
kompanija ir Chicagoj turi 
savo dirbtuves; ten irgi dar
bininkai paskelbė streiką.

Darbininkai reikalaujat 
pakėlimo algų ir pripažini
mo unijos.

nė, F. Petrašiūnas, J. Be- 
neseviciūtė, C. Herman, J. 
Jukelis, Plungis ir Račiūtė.

L. M. P. S. 1-mos kuopos 
Yra ke- mėnesinis susirinkimas bus 

.6 d. rugsėjo, 8 vai. vakare,

L. S. S. 20 kuopos susirin-

. Pradžia 8
Draugai ir 

draugės, malonėkit visi at- I • ą Vi* 1 •

nariai malonėkit priduoti 
savo adresus sekretoriui.

Sekr. W. Kazlauskas, 
529—5th Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Vaikų paralyžius.
Per visą vasarą New Yor

ke nieko nesigirdėjo apie 
o amerikonai rusus “vokie-(vajkų paralyžių, kuris ^pe
čiais”, todėl ir išėjo tokia Teitais metais tūkstančius 
smarki kova. | kūdikių gyvasčių prarijo h-

Vadinasi, “saviškiai saviš- tūkstančius padarė amži- 
kių” nepažino. (nais elgetomis. Dabargi

Kad daugiau tokių atsiti-. sveikatos departmentas pra-
kimų neatsikartotų,’ rusų nese, kad pradžioj rugpju- 
laivas tapo iškraustytas iš čio vėl ta liga pasirodė ir 
Brooklyno uosto ir nugaben- iki 25 d. rugpjūčio susirgo 
tas i Hobokena. 21 kūdikis.

Visus žingeidaujančius ir 
mylinčius dailę, kviečia
me atsilankyti į šį susi
rinkimą. Norinčiųjų dirbti 
prie Dram. Dail. Dr. su mie
lu noru pakviesime. Ir taip! 
Kas myli dailą! Kas nori 
prisidėti prie didesnio išto
bulinimo teatro! Kas nori 
ar šiokiu ar tokiu veikimu 
prisidėti prie mūsų teatro 
pakėlimo, eikite į šaukiamą
jį susirinkimą.

Pirmininkas A. Lapinskas 
Režisierius A. Vitkauskas.

Uždyką $5.00.
Noriu gauti darbą už pol- 

terį į Bildingą, bet nei kada 
nedirbęs, todėl sunku gauti. 
Kas iš lietuvių tą darbą dir
bat ir galėtumėt perstatyti 
mane į tą darbą, tai aš už 
tai duosiu $5.00. Vėliau ar 
anksčiau praneškit man laiš
ku.

F. Akelaitis
103 Grand St.,Brooklyn,N.Y.

KAS RADOT?
Pamečiau akinius su baksu Au

gust 26 ant L. S. A. pikniko Or
chard Grove Park, Staten Island, N. 
Y. Kas radot, malonėkite sugrąžin
ti, gausit atlyginimą.

J. KENTRUS

Pajieškau giminių, draugu ir pa
žįstamų. Aš esu Suvalkų gub., Vii- 
kaviškio pav., Pažeriu valsčiaus, VIa-

Naminė gyduolė, kurią pa
taria vartot tas, kuris 

išsigydė.
Pavasaryj 1893 m. mane smarkiai 

kankino Reumatizmas. Kentėjau la
bai sunkiai, ir tik tas gali įsivaizdin
ti, kuris sirgo, daugiau kaip tris 
motus. Bandžiau įvairias gyduoles, I 
daktarą paskui daktarą, bet pagelba 
buvo tik laikina. Ant galo radau gy
duolę, kuri mane visiškai išgydė ir 
daugiau neabsikartoja. Aš galiu nu
rodyti daug ypatų, kurios sunkiai 
kentėjo ir reumatizmas buvo visai 
apėmęs, bet šios gyduolės mane iš
gydė. Aš noriu, kad kiekvienas ken
čiantis nuo reumatizmo, kokioj nors 
formoje, pabandytų šitos pastebėtinos 
spėkos. Nesiųsk nei cento, tik pri- 
siųsk savo pavardę ir adresą, o aš 
prisiųsiu jas išbandymui.

Po suvartojimui, jeigu tos gyduoles 
pagelbėjo nuo Reumatizmo, tada gali 
prisiųsti tik vieną dolerį. Turite su
pranti, kad aš nenoriu jūsų pinigų, 
pakol jūs nebūsite pilnai užganėdinti. 
Ar tas neteisybė? Kam kentėti, jei
gu galima pasigelbėti be jokių iškaš- 
čiu. Neatidėliok, bet rašyk tuojaus.

MARK 11. JACKSON, No. 438D į 
Gurney Bldg., SYRACUSE, N. Y.

Mr. Jackson atsakomybėj. Augš- 
čiau minėtas paskelbimas teisingas.— 
Pub. I

** A
Tel. Greenpoint

seniausia užeigos
VIETA PAS

A. SHRUPSKI
Pas mus galite gauti ska 

niausm alaus, puikios degtines 
ir skanaus vyno. Patarnavi
mas puikiausias, ateikite, o per
si! ikrinsite.

61 S. 2nd Street, 
BROOKLYN, N. Y. 
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J. A. KATKUS
Užlaikau visokių knygų ir kitokiu 

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

Krautuvė atvira nuo 7 iš ryta ik 
12 vidurnakčio.

Toliau gyvenantieji galit kreipti 
laišku šiuo adresu:

J. A. KATKUS
2204 Forbea S* . Pittabnrrh. P»

R Pl L Jilin ora VYRŲ mokintis 
barbeno amato.

a Darbą ^ausi visada. Teika- JųZ lauk informacijų.
LWa. Nosaokoff’s International 

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
' ■ .. .. '.... ■ ■ ■ ’ ■

ĮSTEIGTAS AMERIKOJE 1886 METAIS

Kapitalas x Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių ‘išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų ................. $52.813

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę.

ęELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.

ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį ,,TĖVYNĘ” su ilius- 
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 

organizacija. Kuopos yra\ visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

□. STRIMAITIS
307 WEST 3OTH STREET, NEW YORK CITY

NUSTOS GALVOS SKAUDĖJIMAS, 
JEIGU NEŠIOSI AKINIUS.

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

Išegzaminuok savo akis.
I)R. M. FREEMAN ...

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

Brooklyn, N. Y.
Įsteigta nuo 1902 m.
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VISUOMET PIRKIT

ČEVERYKUS
Naujausios mados 

PAS

J. MARTINAITĮ
157 GRAND ST.

BROOKLYN, N.Y.
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JOHN KITLBOK
CAFE

Didelis hotelis, gera rista 
ousite užganėdinti, 
pakeleivingiems, kambariai J- 

isyti pagal naują madą. Visi

JOHN KULBOK, Savininkas
291 Wythe Ave. Cor. ->o. l-st 
St., BROOKLYN, N. Y.
Tel 279 Greenpoint.

i...........     >

TBI8INGIAIJ8J A ir GBRlAUtMx 
LIRTUVI1KA

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

K. WDLAU8KAH
Aptiekoriws ir Savininkas •

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

Tai, So. Boston, 21014 ir 21019

1 (T^^ikra ITteisinga
LIETUVIŠKA

APTIEKA
Sutaisau receptus tikrai, są

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

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

Brooklyn. N. Y.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Jaa 86 metai, kaly 
gyvuoja Prof. Šiem 
Šokių Mokykla, 951 
Broadway, kamp. 
Myrtle avė. Break

Waltz, Two Step, 
Foxtrot, One Step 

1 ir įvairus naujausios 
• mados šokiai moki

nami, privatškai ir 
kliasoje. 
nv

Mokestis 
15.09 iki $10.09 pagal 

atdara nue 9 ryte 11d

>alių šokiui ir itagi’au. KImm* 
ankydamu Informaciją.
i STERN SCHOOL of DANCINP
M Braadway, BreaMy*. M. 1




