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Vokiečiai užėmė Rygą
•konferenciją, dabar jau per-1 
• keitė savo nuomone ir agi
tuoja priešingai.

Kareivių durtuvai prieš
Liaudies Tarybą.

Petrogradas, 5 d. rugsėjo. 
—Vokiečių armija, po vado
vyste Bavarijos princo Leo
poldo, užėmė Rygą, svar
biausi portą Rygos užtvan
koje. Netekimas Rygos — 
Rusijai didžiausias smūgis. 
Daugelis pradeda kalbėti, 
kad dabar vokiečiams jau 
atviras kelias į Petrogradą.

1 d. rugsėjo vokiečiai 
smarkiai pradėjo bombar
duoti Rygą ir visą frontą. 
Rusai priversti buvo atsi
traukti nuo Dvynos paupio. 
Tuomet vokiečiai greitai pa
būdavo j o per upę du tiltu. 
Rusų artilerija vieną sugrio
vė, bet per kitą kareiviai 
persikėlė ir rusų pėkstinin- 
kai jų negalėjo sulaikyti.
Kaip Galicijoj, taip ir Ry

gos fronte, rusų armija su- 
sibuqfcivojo ir leidosi bėgti. 
Tuomet komandierai palie
pė apleisti Rygą. Rusai dar 
nespėjo apleisti Rygą, o jau 
ant jos pasipylė vokiečių 
granatos. Rusai pakeliuje 
viską degino ir naikino.

Vokiečiai praneša, kad sy
kiu su Ryga jie paėmė 150 
kanuolių, keliolika tūkstan
čių kareivių nelaisvėn ir la
bai daug amunicijos.

Rusai savo pranešimuose 
nepažymi nuostolių, tik pa
sako, kad daugelyje vietų 
kareiviai be jokių mūšių ap
leido savo tranšėjas.

organizuota ne ant baimės 
ir mirties bausmių pamatų, 
bet ant supratimo, kad ji 
kariauja ne už užgrobimą 
svetimų teritorijų.

RUSIJOJ SUSEKĖ MO- 
NARCHISTŲ SUO

KALBĮ.
Petrogradas, 5 d. rugsėjo. 

—Šiomis dienomis tapo su
sektas monarchistų suokal
bis, kurie norėjo suareštuo
ti dabartinę valdžią ir vėl 
ant sosto užtupdyti carą. 
Tą norėjo padaryti tuomet,, 
kuomet 'Maskvoje buvo po-1 įsakymą, kuriuo m ^faktiškai 
sėdžiai Kerenskio sušauktos 
nacionalės tarybos.

Pirmiausia apie tai suži
noję Petrogrado Darbinin
kų ir Kareivių Atstovų Ta
rybos nariai.

Buvo padaryta kratos. Su
areštuota daugelis aficierių 
ir civiliškų žmonių Petro
grade ir kituose miestuose. 
Valdžia laiko slaptybėj sua
reštuotų pavardes, bet iš 
tikrų šaltinių patirta, kad 
tarpe jų randasi nemažai ir 
žymių visuomenės veikėjų.

Manoma, kad suokalbinin
ku lizdas randasi kur nors 
netoli Petrogrado.

“LAISVĖ ŽODŽIO”.
Washingtonas, 4 d. rugsė

jo.— Suv. Valstijų sostinės 
policijos viršininkas išleido

panaikina laisvės žodį. Su
sirinkimai ant gatvių visiš
kai uždrausti. Svetainėse 
susirinkimai leidžiami ta iš
lyga, jeigu kalbėtojai nepa
lies valdžios darbų ir jos 
nekritikuos.

Tai tau ir laisvės žodis!...

KĄ SAKO ANGLŲ 
SPAUDA APIE RYGOS 

PAĖMIMĄ.
Londonas, 5 d. rugsėjo.— 

Anglijos laikraščiai rašo, 
kad dabar rusams prisieis

KAZOKAI ir DABARTINĖ 
VALDŽIA.

Londonas, 5 d. rugsėjo.— 
Iš Petrogrado laikraščio 
“Times” korespondentas te
legrafuoja, kad tarpe dabar
tinės valdžios ir kazokų ga-‘ 
Ii kilti konfliktas. »nežinia.

Dono kazokai baisiai ne
užsiganėdinę, kad dabartinė 
valdžia panaikino tas jų pri
vilegijas, kuriomis jie nau
dojosi šimtus metų. Valdžia 
panaikino rinkimą valdinin
kų ir paskyrė į jų vietą sa
vo komisarus. Iš tos prie
žasties kazokų generolas 
Kaledinas likęs paprastu ka
reiviu.

Kada Maskvoje pasibaigė 
[nepaprastos nacionalės tary
bos posėdžiai, tai tarpe Ka- 
ledino ir Kerenskio įvykę 
smarkus susirėmimai.

Korespondentas spėja,kad 
kazokai bandys sukilti prieš 
dabartinę valdžią.

TARPTAUTINĖ SOCIALI
STŲ KONFERENCIJA 

ATIDĖTA.
Londonas, 5 d. rugsėjo.— 

Iš Stockholmo praneša, kad 
tarptautinė socialistų kon
ferencija, kuri turėjo prasi
dėti 9 d. rugsėjo, tapo atidė
ta neapribuotam laikui. Ko
mitetas, kuris rūpinosi su
šaukimu konferencijos, su
sidūrė su daugeliu įvairių 
kliūčių, tame skaitliuje ir su 
neišdavimu tūlu šalių socia
listams pasportų, todėl pri
verstas buvo atidėti.

Kada konferencija įvyks,

apleisti Petrogradą, nes vo
kiečiams atviras kelias. Nuo! 
Rygos iki Petrogrado apie 
350 mylių. Maskvoje laike 

‘nacionalės tarybos posėdžių 
generolas Kornilovas pasa
kė: “Jeigu mūsų armija ati
duos vokiečiams Rygą, tuo
met priešui atviras kelias į 
Petrogradą”.

Laikraščiai nurodo, kad 
dabar vokiečių laivynas dar 
smarkiau galės veikti ant 
Baltijos jūrių. Rusų gi lai
vynui, kuris randasi Finų 
užtakoj, prisieis trauktis į 
Finliandijos pakraščius.

Amerikos spauda mažiau
nusiminus.Washingtone ma- frontų apielinkėse. Už re- 
no, kad pakol vokiečiai pa- žolinei ją balsavo visi delega- 
sieks Petrogradą, tai rusų j tai, išskyrus keturių, tarpe 
valdžia visą sostinę suspės kuris buvo ir socialdemokra- 
perkraustyti į Maskvą, tas Ccretelli.
Washington© valdžios nuo
mone, dabartinei rusų val
džiai visais žvilgsniais daug 
drąsiau būtų sėdėti Mask
voje, negu Petrograde... 
Matomai jie tikisi, kad vo

kiečiai nepadarys tokios 
Jclaidos, kokią savo laiku

^buvo padaręs Napoleonas,— 
neprivers rusus sudeginti 
Maskvą!

Talkininkai labai nusimi
nę ir bijosi, kad vokiečiai 
nepriverstų Rusijos atskirai

PROTESTUOJA PRIEŠ Į- 
VEDIMĄ MIRTIES

BAUSMĖS.
Petrogradas, 5 d. rugsėjo. 

—Petrogrado Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Taryba iš
nešė protesto rezoliuciją 
prieš įvedimą mirties baus
mes fronte ir artimesnėse

Bn

DIDELĖS RIAUŠĮS AR
GENTINOJ.

Buenos Aires, 6 d. rugsė
jo. — Pirmiausia čia gelžke- 
lių darbininkai išėjo į strei
ką. Greitu laiku prie jų pri
sidėjo ir kitų provincijų dar
bininkai ir iškilo generalis 
streikas. V aidžia pareikala
vo kariumenę. Tarpe strei- 
kieriu ir kareiviu buvo 
smarkiu susirėmimu. €> v-

METALO DARBININKAI 
PRIEŠUS GI KAREI.

Šiomis dienomis Brookly- 
ne buvo konvencija darbi
ninkų, dirbančių metalo iš- 
dirbystėse. Apart kitko ta
po priimta rezoliucija, užgi
nanti socialistų poziciją ka
rės klausime.

Taipgi tapo priimta rezo
liucija, kurioje protestuoja
ma prieš gubernatoriii pa
sielgimą su Liaudies Tary
ba, t. y., kad jie uždraudžia 
Liaudies Tarybos atstovams | 
susirinkti ir apsvarstyti tai
kos klausimą.

Konvencija kviečia visus 
darbininkus, ypatingai or
ganizacijų narius, prisidėti 
prie socialist partijos ir. 
balsuoti už jų kandidatus.

KRATOS IR AREŠTAI.
Indianapolyje agentai ir 

detektyvai įsiveržė į “Kalna
kasių Sąjungos” ofisą ir pa
darė kratą.

Tokie užpuolimai ir kra
tos buvo daromos bėgyje 
paskutinių dviejų savaičių 
daugely kitų miestų.

Grand Rapids, Mich., tapo 
suareštuota penki kalnaka
sių unijos organizatoriai. 
Tris jų prievarta įvilko į 
traukinį ir išvežė iš miesto. 
Tūluose miestuose tapo iš
vaikyti susirinkimai Ameri
kos Darbo Federacijos uni
jos.

Arizona valstijos Ameri
kos Darbo Federacijos orga
nizatorius tyčia nuvažiavo j 
Washington©, kad pradėjo* 
kovoti su tais, kurie perse
kioja unijas.

Negeriau yra ir kituose 
miestuose.

Sumanymą padavė išnešti 
protesto rezoliuciją socialre- 
voliucionieriai. Autoriai re
zoliucijos nurodo, kad mir
ties bausmę pasmerkia netik 
socialistai, bet visa demo
kratija. Mirties bausmė de
moralizuoja visą žmoniją, y- 
patingai tuos, kam ji turi 
būt lekcija. Įvedimas fronte 
mirties bausmės, kareivius 
padarys aficierių vergais ir 
jie priversti bus iš baimės 
aklai pildyti visus jų įsaky
mus. Armija turi būt per-

MIRĖ ŠTIURMERIS.
- Petrogradas, 5 d. rugsėjo. 
—Petropavlovskoj tvirtovėj 
mirė buvęs ministerių pir
mininkas štiurmeris. Kada 
caras tapo nuo sosto nuver
stas, tai štiurmcrį suarešta
vo ir pasodino į Petropalov- 
sko tvirtovę.

Jeigu iki 1 d. rugsėjo kas 
nors Amerikoje nežinojo,kas 
tai yra Liaudies Taryba 
(People’s Council), tai da
bar, veikiausia jau tikrai ži
nos. Patriotai ją išgarsino.

1 d. rugsėjo turėjo įvykti 
Liaudies Tarybos suvažiavi
mas Minneapoly, Minn., bet 
gubernatorius tos valstijos 
pasakė, kad jojo valstijoj 
nebūsią vietos “izmieni- 
kam”, “valstybės priešam” 
ir “kaizerio padėjikam”. 
Tuo būdu, Minneapoly suva
žiavimas neįvyko.

Daugelis delegatų, ypač iš 
rytinių valstijų, buvo jau ke
lionėje, kuomet gauta žinia, 
kad Minneapoly jiems nėra 
vietos.

Tai kurgi dingus?
Gauta pakvietimas nuo 

North Dakota gubernato
riaus. Mat, toj valstijoj 
kiek laisviau, nes ją valdo 
.bepartyvė farmerių organi
zacija. Liaudies Tarybos 
suvažiavimo delegatai manė 
jau vykti į šiaurės Dakotos 
miestą Fargo, bet čia vėlei 
gauta žinių, kad to miesto 
majoras su patriotais rengia 
jiems pirtį. Sako, neįsileisią 
visai į miestą.

Matyt, visoj Amerikoj bu
vo padaryta sutartis užda
ryti burna taikos šalinin
kams.

Bet jisai nesimpatizuo- quit, kongresmanas Mason, 
Subatos va- ex-senatorius Works ir kiti.

Konvencija reikalauja at
šaukimo įstatymo apie pri- 
Iverstiną kareiviavimą ir vi- 
'suotino balsavimo tame 
klausime. Reikalauja panai
kinimo slaptos dipliomatijos 
ir liaudies kontrolės ant už
sienio politikos. Reikalauja 
taikos rusų revoliucijos pa
matais ir teisės kiekvienai 
tauti pačiai sau nuspręsti li
kimą.

sas
ja šiai karei.
kare jisai pasako, kad Illi
nois’© gubernatorius Low
den neturi teisės bosauti 
Chicagoj. Jisai, Thompson, 
duodąs įsakymą policijai, 
kad ši nedarytų jokių kliū
čių taikos ir demokratijos 
konvencijoj. Jisai gvaran- 
tuoja žodžio laisvę. Majo
ras Thompson šiaip ar taip 
kalbant, parodė pusėtino 
drąsumo.

Ir štai, nedėldienį 2 d. 
rugsėjo West Side Audito
rium susirenka taikos šali
ninkai ir pradeda konvenci-

Chicago,*!II., 3 d. rugs

ėtnyčios vakare dalis de- y^icagoj.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS'.
AREŠTAI TĘSIASI.

Petrograde ir kituose 
miestuose kasdien areštuo
jami nauji suokalbininkai, 
kurie norėjo nuversti dabar
tinę Rusijos valdžią, 
gelis suareštuota 
caro giminių.

Dau
bų vu šio

buvusį 
fronto

komandi®,r$1 w

Generolą Gurko, 
(Rusijos pietvakarių

ANGLIJOS PRAMONĖS 
UNIJŲ KONGRESAS. 
Blackpool, Anglija. 3 d. 

rugsėjo prasidėjo Anglijos 
pramonės unijų 49-tas meti
nis kongresas. Delegatai at
stovauja virš tris milionus 
organizuotų darbininkų. 
Kongresas išklausė parla
mento komisijos pranešimų 
apie valdžios neišdavimą pa
sportų delegatams važiuoti 
į Stockholmo tarptautinę 
konferenciją ir rekomenda
vo, kad kongresas pareika
lautų išleisti delegatus į tą 
konferenciją.

Reikia pažymėti, kad bu
vęs darbo ministeris Hen- 
dersonas, kuris pirmiau sto
vėjo už siuntimą delegatų į

Rusų socialdemokratai, 
bolševikai, kuriuos dabarti
nė valdžia laiko kalėjime, tę
sia bado streiką. Vienas jų 
jau mirė, kiti arti mirties. 
Darbininkai reikalauja, kad 
juos kogreičiausia paliuo-' 
suotų iš kalėjimo. Valdžia 
neatkreipia į tai atydos.

Thomas J. Mooney, kurį 
San Francisco teisėjai pa
smerkė mirtin, išliks gyvas. 
Suv. Valstijų prokuroras su
seko suokalbį, pagal kurį 
Mooney buvo pasmerktas 
mirtin.

Rusijos ■ valdžia išvaikė 
finų demonstraciją. Kada 
finai surengė didelę demon
straciją ir norėjo įeiti į sei
mo rūmus ir ten pradėti po
sėdžius, rusų raiteliai juos 
išvaikė.

legatų atvyko į Hudson, 
Wise. Iš čia juos tuojaus 
išginė majoras su būriu sa
vo talkininkų. Delegatams 
tuojaus liepta nešdinties,jei
gu nenori, kad jiems patrio
tiški mušeikos kailį išveltų.

Važinėjanti konvencija 
neturėjo kur dingt. Vieni 
sakė, reikią vykti į Wash
ingtona, D. C., kiti į Mil
waukee, bet, tuo tarpu, di
desnis delegatų skaičius su
sirinko Chicagoj.

Bus kas nebus — nutarta 
daryti konvenciją Chicago- 
jc. Ji prasidėjo 11 vai. 1 d. 
rugsėjo West Side Audito
rium. Žmonių ir delegatų 
tuoj prisirinko kupina sve
tainė. Pirmininkavo drg. 
Setdmaft, garsus socialistas 
advokatas. Bet vos tik su
važiavimas pradėjo įeiti at
sakančio© vagon, kaip gauta 
įsakymas nuo Illinoiso gu
bernatoriaus Lowden tuo
jau išvaikyti delegatus. Po
licija ir detektyvai tuojaus 
uždaro suvažiavimą ir čia 
jau areštuoja draugą Sted
man. Tik vėliau jį paleido. 
Delegatų tarpe didžiausias 
pasipiktinimas.

Tai ve kokia liuosybė žo
džio Amerikoj 1 Tai ve, kaip 
čionais saugojama Suv. Val
stijų konstitucija, kuri gva- 
rantuoja liuosybę žodžio!

Ateina nedėldienis 2‘ d. 
rugsėjo. Gubernatorius 
Lowden riktuoja kariumenę, 
tik ne prieš germanų kaize
rį, o prieš... taikos šalinin- 
kus Amerikoj.

scenos ateina Chica
gos (majoras Thomnson. Tai

detektyvų, bet jit pmiu 
Thompsono įsakymą ir ne
vaiko susirinkimo. Chica- 
gos policijos viršininkas 
Schuettler sumobilizavo 
1,000 policmanų ir pranešė 
klausysiąs majoro, nes jisai 
esąs tiesioginis viršininkas 
policijos department©, o ne 
gubernatoriaus Lowdeno.

Kai konvencija svarstė 
savo reikalus, Illinoiso gu
bernatorius siuto, būdamas 
Springfielde. Pagaliaus nu
tarė siųst kariumenę. Liepė 
devinto pulko generolui 
Dickson’ui paimti keturias 
to pulko kompanijas ir lėkti, 
kaip tik traukinys gali bėg
ti, į Chicagą. Traukinys ga
bena patriotišką vaiską 
greitumu G0 mylių į valandą 
iš Springfield© į Chicagą. 
Vėlai vakare kariumenė jau 

bet konvencija 
jau pabaigus savo sesijas.

Kas bus panedėlį, 3.d. rug
sėjo? Kai aš rašau šiuos 
žodžius (panedėlio ryte), aš 
nežinau dar, ka veiks kariu- 
menė, bet aš žinau, kad ka
reiviams jau liepta užtaisyti 
šaudykles ir... reikale pradė
ti kovą... ne su germanų kai
zeriu, bet su taikos mylėto
jais Amerikoj.

Liaudies Taryba įgis A- 
merikoj revoliucionišką re
putaciją. Jos šalininkų skai
čius dar labiau paaugs, nors 
ir dabar jau po ta vėliava 
spiečiasi virš pusantro mili- 
ono žmonių.

Chicagos patriotai baisiai 
siunta ant majoro Thompso
no. Mat, jisai “supeizavo” 
Chicagos patriotų garbę. 
Miesto taryba žada suspen
duoti majorą, valstijos pro
kuroras rengia darodymus, 
kad patraukus majorą teis
man. Mat, sulyg Illinois’o 
konstitucijos gubernatorius 
yra augščiausias autoritetas 
valstijoj ir jeigu majoras jo 
neklausė, tai majorą reikia 
baust.

Draugas A. Germer, Soci
alistų Partijos sekretorius, 
pasakė: “aš nesutinku su 
Thompson© pamatinėse pa
žiūrose, bet šiame atsitiki
me jisai parodė drąsos ir 
mokėjo apginti Suvienytų 
Valstijų konstituciją, kovo
damas su anarchija”.

Liaudies Taryba laike 
penkių valandų sesijos pe
reitą nedėldienį, išpildė vi
sa, kas reikėjo dėl progra
mos. Priimta konstitucija. 
Knnvencnnj i? ras ^©kalbas

SUAREŠTUOTAS CARO 
BROLIS SU 10 PAČIA
Petrogradas, 5 d. rugsėjo. 

Buvusio caro brolis Mykolas 
su savo žmona tapo areštuo
tas ir pasodinti į kalėjimą. 
Kada caras buvo priverstas 
atsisakyti nuo sosto, tuomet 
jis savo manifeste paskyrė 
caru brolį Mykolą. Dabar 
tapo susekta, kad Mykolas 
organizavo juodąją spėką ir 
norėjo apsiskelbti caru.Taip- 
gi esąs suareštuotas ir kuni
gaikštis Dimitrij Pavlovič.

Reikia tikėtis, kad ir dau
giau buvusio caro giminių 
bus areštuota.

VOKIEČIAI RENGIASI 
APLEIST BELGIJĄ.

Londonas, G d. rugsėjo.— 
Anglai Flandrijoj palengva 
vis eina pirmyn ir stumia 
vokiečius iš Belgijos. Sa
koma, kad vokiečiai visiškai 
maną apleisti Belgiją. Ma
tomai, jie tiki daugiau pel-.

ITALAMS SEKASI.
Rymas, G d. rugsėjo. — 

Italams gerai sekasi austhj 
fronte. Jie paėmė labai 
svarbią poziciją—augščiau- 
sį kalną, vadinamą švento 
Gabrieliaus ir virš tūkstan- 
ties karei viii nelaisvėn. Trie
stas esąs apsuptas italų ka- 
riumenės ir manoma, kad 
greitai pasiduos.

VOKIEČIŲ ORLAIVIAI i 
UŽPUOLĖ ANT 

ANGLIJOS.
3 d. rugsėjo, nakčia, vo

kiečių orlaiviai užpuolė ant 
miesto Chatam, kuris ran
dasi 30 mylių nuo Londono 
ir pradėjo mėtyti bombas. 
Bombos mėtyta į kariškas 
laivyno dirbtuves ir užmuš
ta 108 kareiviai; 92 sužeisti.

Tai 29-tas iš eilės užpoli- 
mas vokiečių orlaivių ant 
Anglijos. .

'opAblikonas,socialistų prie- pasako Dr. Magnus,:

KORNILOVAS REIKjU j 
LAUJA SENOSIOS 1

DISCIPLINOS. !
Petrogradas, 5 d. rugsėjo. 

—Generolas Kornilovas, -* 
vyriausias karės vadas, •- 
atsiuntė iš fronto Kerens* 
kiui telegramą reikalauda- 
mas kogreičiausia įvesti a|> 
mijoj senąją discipliną* nė* 
kitaip būsią blogai.

Kerenskis jam atsakė,kad 
tas klausimas tuojaus bu* 
svarstomas ministerių po*S* 
dyje. „rti

o
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laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga
Kadangi pastaruoju laiku 

sentikiai lietuvių socialistų 
tarpe yra nepaprastai įsi
tempę ir draugiškumas nyk
te nyksta;

Kadangi “Laisvės” redak
cijos vienoks ar kitoks elgi
masis gali atsiliepti ant tų 
santikių pagerėjimo ar pa
blogėjimo, tai męs. jausdami 
savo didžią atsakomybę 
prieš skaitytojus ir prieš vi
są darbininkų visuomenę,rū
pinsimės visais galimais bū
dais nesutikimų ugnį ge
sinti. Rūpinsimės, kad mū
sų kritika niekuomet neišei
tų iš draugiškumo rubežių. 
Rūpinsimės, kiek galėdami, 
dildinti aštrumus, 
piktas pašaipas 
rinėjimus.

Prašome visų 
bendradarbiu ir t

naikinti 
ir užsiva

“Laisvės” 
korespon-

mų keliais,- o jeigu reikia 
kur kritikos, tai rašyti man
dagiai ir principialiai.

Męs manome, kad ta tak
tika sustiprins vienybės 
sriovę Lietuvių Socialistų 
Sąjungoj.

vienokioj ar kitokioj formoj, pirmeiviškas unijas išpra (organas liaudies tarybos) x., . . .
ligitol, kol Sąjunga šiokiu ar džių padarėte klaidą, bet rag0 patsai draugas pan. nuotlklai ir aPlinkybes. 
tokiu būdu nepaims “T
vės” į savo rankas — kas li- jkad reikia organizuoti kai- jyVorl^men’s Council”.*
gitol daryti? H™. . . . .

Mums matosi, kad visi są-i taikos ir teisių reikaluose ir k^ Taryba darbo

darbininkus, idant užtik- gramzdinti; pradeda steng- tinasi balsavimo diena. Męs, dešiniaisiais, taip ir su kai- 
rinus kuogreičiausią tai- tis atskirti pelus nuo grūdų lietuviai socialistai, turime riaisiais. Bet ar pajiegs jis 
ką ir kad pagerinus gyve- patys tamsiausieji ir nieko kiekviename mieste sukon- tą padaryti? Labai abejoti- 
nimo sąlygas visose indus- iki šiol nesvarsčiusieji apie centruoti, sujungti visas na! \Męs matome iš tų ži- 
trijose”.
Laikraštyje “The Facts”, pageri™™

sujungti visas na! ,Męs matome iš tų ži- 
savo reikalus ir gyvenimo progresyviškas spėkas, vienių, kurias gauname per 

Prie to juos sas mums pritariančias or- kapitalistų agentūras, kad’ 
verčia šių dienų gyvenimo .ganizacijas, o prie to dar armijoj dezorganizacija,kad!, 

susijungti su kitų tautų so- čieli pulkai apleidžia transe- ’ 
cialistais ir jų pritarėjais ir jas ir traukiasi atgal. Iš to 

pradėti kuo- aiškiai matosi, kad armiją*.
• • sz 1 • • 1 • 1 v • •_ __

--------------------------------------- rašo patsai draugas .ran-,
Lais-'dabar ir.jūs jau . pamatėte, ken kokiais tikslais įkurtai

riosios visuomenės spėkas!sai’"sak^’kaiTta' DarbinFn- kad dėl'švento kapitaKstų^markiausią kampaniją už^ei jos didžiuma, priešinga 
ir i.- . .....v., žmonių pelno darbo žmonės stu-,snclallRtll Partl.14 nnkimuo-j dabartinei valdžiai. Kont-

•se, kad tuo būdu pasiuntusĮrevoliucijine jiega organi- 
i savo narius, savo draugus į zuojasi ir kelia nosį kasdien.' 
įstatimdavystes, kad ten bū- jaugščiau. Ne šiandien, tai

* Tna"rn*"x’kk-Tq'o'vvn tu didesnis balsas darbinin- rytoj su ta jiega reikės susi- ’ JUį, III. Moneta gJVV , _____ ______ X • VIA

Taigi, matant tokias “ša-! ,v .
Ji- lies tvarkytojų” pastangas, 7a(‘a išvien

, v ( c <7 v 1 -------- — ------------- — — ~ — —-

jungiečiai visais galimais kad reikia jungti tas mūsų teisėms apginti įsikūrė to- miami neišbredamon vergi-
J.....“J  ........ X? UT _• cn7J.-<ic< 011 Irvlu Imliu rlni’lii-' I—. i i » TA 1 . ’• i - • i i •būdais turėtų remti “Lais

vę”, ką daugelis jų ir daro.
Dabar apie L. S. S. kont

rolę. Tuo žvilgsniu mėgin
ta buvo susitart So. Bostono 
pasikalbėjime, kur apie laik
raščius buvo išnešta tam tik
ros rezoliucijos. Vienoj iš tų 
rezoliucijų buvo pasakyta, 
kad laikraščiai turi vaduo-

mais ir, esant reikalui, tar-

dra-
Po 

keli 
šie 

Mi-

rezoliucijoj buvo išreikšta 
pageidavimas, kad ir Pil
dantysis Komitetas tartųsi 
su laikraščiais, kuomet eina 
klausimas apie laikraščių 
taktika. Tačiaus ir vieniems 
ir kitiems buvo palikta 
ugiškos kritikos teisė, 
ta rezoliucija pasirašė 
desėtkai sąjungiečių ir 
redaktoriai: Kapsukas, 
chelsonas ir Pruseika.

“Laisvė” visuomet pritarė 
dvasiai tų rezoliucijų. Męs 
visuomet esame tos nuomo
nės, kad redaktoriai turi 
tarties su labiau patyrusiais 
sąjungiečiais iš Pild. Komi
teto. Męs abelnai esame dė
kingi už kiekvieną gerą pa
tarimą. Męs gerai žinome, 
kad redaktorius, patsai vie
nas būdamas tarpe keturių 
sienų, gali suklysti, gali ne
tekti kontakto (ryšio) su 
gyvuoju pasauliu. Gi pasi
tarus su draugais jau visai 
kas kita. Taip ir turėtų bū
ti. Tačiaus, jeigu tų pasita
rimų neįvyksta, tai jau ne 
mūsų kaltė. Ne męs esame* 
kalti,kad draugiškumas pra
deda nykti. “Laisvė” iš Sa
vo pusės rūpinasi tą drau
giškumą palaikyti, bet jai 
persunki ta rolė. Jeigu “Ko
va” mums padėtų, būtų visai 
kitaip. ~ ’. 7, L

“Kova”, mūsų nuomone, 
užėmė negerą poziciją dar
bininkų tarybų klausime. 
Juk dėlei to dabar ir eina tie 
didieji ginčiai. “Laisvės”

“LAISVĖ” — JOS SANTI- 
KIAI SU L. S. S. IR DAR
BININKŲ TARYBŲ 
KLAUSIMAS.

Pastarame “Kovos” (N35) 
telpa gana sumaniai parašy
tas straipsnis apie vadina
muosius “privatinius” laik
raščius. “Kovos” red. lygi r 
magina atsistoti ant teisin
go pamato. Ji, galų gale, po 
visapusio^psvarstymo pri
ėjo prie išvedimo, kad ir va
dinamieji “privatiniai” laik
raščiai gali būti naudingi ir 
geri. Jeigu “Kovos” red. vi
suomet tatai būtii pabriež- 
davūs, tuomet seniai-seniai 
tasai klausimas apie privati
nius laikraščius būtų buvęs 
išrištas. J***

red. prieina prie 
to išvedimo, kad ir “privati
nis laikraštis gali būti tikras 
mūsų draugas, kurį organi
zuoti socialistai, kiek galė
dami privalo palaikyti”.

Seniau taip reikėjo kalbė
ti! Tačiaus “Kova” stato ta 
sąlygą, kad privatinis laik-l

iuncos kontrolei. Mes ma-'me klausime ir jeigu ‘Lais- 
-•"Y’ ir “Kovos” redakto- 
Iriams reikėtų stoti prieš di- '"IV® ® *1*1 •• ®

raštis turėtų pasiduoti Są-;P°z\cBa (Įaug teisingesne ta- 
jungos kontrolei. Męs ma-'m_f 
npm, kad šita mintis yra tei-(vfs 
singa, savo pamate. I '7 . .

Juk jau ėjo kalbos, kad džiausią socialistų minią ir 
“Laisvė” taptų Sąjungos sa- išaiškinti savo poziciją, pa- 
vastim. Jau buvo’šis-tas tuo matytumėte, kad męs niekuo 

“j ais_ neprasižengėm prieš Soc. 
Partiją ir Sąjungą.

spėkas su kitų tautų darbi
ninkų minių judėjimu...

Argi męs nesakėm tą nuo 
pat pradžios?

Kaip matot, “Laisvės” po
zicija išlaikyta nuo pradžios1

APIE SCOTT NEARING.
Vienas draugas kovietis 

seniau buvo prisikabinęs• 
prie “j 
dino profesorių Scottą Nea- 
ringą socialistų draugu, 
sai mums tuomet 
piktą užmėtinėjimą.

Dabar apie tą profesorių 
rašo “Kovoje” drg. ‘J. Balt-

dėl, kad Amerikos Darbo jos gelmėn ir kada jau pa- 
Federacijos bosai, su Gom- tys darbininkai pradeda su- 
persu priešakyje, nuo pat prasti, nv vxox\u.o u v vv- i . . . v . i .. . . w
karės pradžios nuėjo tar-jnime yra gerai, - tad da- kl-’ >'* ątsispyinmas pries vi-Įremtu re>kes kovoti_ne_žo- 
nauti kapitalui. Ir ve kada (kartinis laikas yra geriau- 
atsirado būtiniausias reika-(sia proga mums, socialis
tas įsteigti naują tikrai dar- tams, eiti į minias skelbiant 
bininkišką centrą, kuris įim-'socializmo mokslą, aiškinant 
tų visų tautų darbininkus, ijo principus ir nurodinėjant

Męs manom, kad draugas iš kur šių dienų gyvenimo 
visi blogumai pareina. Da
bartiniu laiku socialistų 
partija pastebėtinai smar-

_ „ v , v. ' i “Kovos” redaktorius, per- 
Laisves , bud si PJįva"'skapGS šį straipsnelį, pamą

stęs aiškių aiškiausia, kad 
_ į darbininkų tarybai pritaria'kiai auga, bet neužtenka to, 

padaiervjsos tikrai radikąliškos A-tkad socialistų kuopos kož- 
merikos visuomenės spėkos name mieste, gautų kehas- 
—pritaria Soc. Partiia. nri-^dešimts ar simtus nauju na

rių, neužtenka, kad agituo-

Męs, lietuviai, susiorgani-Te nieko ngveik- 
J 11 darbininkų klesos

taria visos švaresnės unijos,i Cell 1CL V10V0 dVCUvollV? ‘“•'‘V?

pritaria ir socialistu spauda, ti žmones stoti partijon ir •A A A 'll*® ••••■!
i i .. Męs, lietuviai, susiorgani-.....mi mums geras kad ,ps \ ’avEjC) tdėlįtu dėl darbininkų klesos

°" ,o kad'taip mums parankiau reikalų. Męs turime žinoti,
susišnekėti, vėliaus turėtu- ;:a.d s.avo prigulėjimu pauti

ene prisidėt prie to didžio •Įaj n’eko gero neatliksime. 
tarptautinio kūno.

“Scott Nearing yra tuo-

skelbia tikrą mokslą, kaip 
tai yra pačiame gyvenime, 
nepridengdamas buržua
zijos ideologija. Kaip jis 
aiškina, kas yra ir prie ko 
tat veda visuomenę, tai 

. buržuazams tas išrodo hc- 
rezija, socializmu. Ir jis 
yra socialistų draugu,kaip 
“Laisvė” pasakė; žinoma, 
tas nereiškia, kad jis yra 
socialistu: tas reiškia,kaip 
aš suprantu, tik socialistų 
“simpatiką”. Netikėti to
kiais simpatikais turime 
tiek, kiek netikime ir par
tijos veikėjais. Neturime

kad taip mums

ATLIKIME
DARBĄ

jai nieko gero neatliksime, 
j jeigu neveiksime su pasi
šventimu ir energija. Dabar 
užstoja vėsesnis laikas ir ar-

sus niekingus užmanymus džiu, bet ginklu. Kad prie- 
Lapitalo bernų, kurie ikišiol to neprileidus, visos demo- • 
mums darė įstatymus dėl sa--kratinės jiegos, visi pažan- 

darbo gesnieji elementai privalo 
mūsų'taipgi organizuotis. Tuo 
New j tarpu to nėra, Kerenskis ei- 

baisa- na savo keliais. Jis jau ne- 
vimo dienoje bus nuspręsta nori skaitytis su Darbininkų 
ar moteris pripažinti lygias ir Kareivių Atstovų Tary- 
žmonėmis su vyrais, tai yra, ba. Pirmiausia jis turėjo 
ar suteikti joms balsą, kad skubintis sušaukti Rusijos į- 
jos pačios turėtų teisę prisi- steigiamąjį seimą, į kurį bu
dėti prie darymo įstatymų fų suvažiavę žmonių išrink- 
dėl darbo žmonių naudos, ar ti delegatai, bot nešalti 
ne. .konferenciją. Dabar ^pie į-

Reikėtų visais galimais bū- steigiamąjį seimą jau nieko 
dais ir visiems stengtis iš- negirdėti, Kerenskis pats jį 
naudoti šią progą ir energiš- atidėjo neapribuotam lai
kai, nuoširdžiai pasidarbuo- kui. Mat, jis žinojo, kad j tą 
ti, o vėliaus savo darbo vai- seimą suvažiuos didžiuma jo 
siais galėsime pasigėrėti.

Tad, prie darbo tuojaus!
Buolio Sūnus.

vo naudos. Prie to 
reikėtų sujudinti ir 
seses moteris, ypač

| priešų, tai pasiskubino su
jaukti tarybą ir užkvietė ar- 
jtimesnius savo draugus.
| Rusijos padėjimas labai 
i sunkus ir nežinia, koks gali 

H lnmn ha i”JlimS CI3116 VI6I3 . -Mwwrs 
----------------- lyk ai eina geryn. Joto

siomis dienomis užsibaigė Negana to. Jau susitvė- ™ai kapitalistai tikisi, Kad 
posėdžiai Kerenskio sušauk- re taip vadinama žemdirbių Kaledmas ir kompanija ša-, 
tos taip vadinamos nepapra- partija apsaugojimui priva-.lies va'dymą paims į savo

būti aklais, asmenų gar- šios ša]ies
bintojais-fanatikais, kaip: 
nereikia būt ir šmeižikais- 
fanatikais ”

Prisidėjus Suvienytoms 
Valstijoms prie Europos di
džiosios skerdynės, užstojo 
ir darbininkams sunkesni 
laikai <~ 
visokius suvaržymus laisvės kapita]jstu jr 
__ _____ > žmonėms, kada ‘ ' 
darbininkų susirinkimai dėl 
apkalbėjimo savo leikalų y-^aUg svarstyta, bet prie nie-'vų Tarybai: “Męs, liuosi ka-j 
ra persekiojami ir ardomi, gero nGprjeita,nieko nau-Jzokni, išgelbėjome jus nuo 
kada kalbėtojai, mirodantie- cpng0 §ajjai nesuteikta. Ke- bolševikų... Jums čia ne vie- 
jj ir skelbiantieji teisybės renskjS) kuris šaukė tą kon-.ta. Apleiskite savo vietas ir 
žodžius apie kapitalo tarnų ’ferGncij^ matomai nuo išeikite. Pas mus nėra nei 
siutimą ir stengimąsi viso- c|aPg ko tikėjosi, pabai- vyriškumo, nei energijos, nei

’ " "Nors ši konfe-'drąsos nuveikti tuos darbus,

tos taip vadinamos nepapra- partija apsaugojimui priva-. Hes va'dymą paims į savo 
. stos nacionalės tarybos. Toj tiškos nuosavybės. Tos par- rankas.. Męs tikime, kad 

Jau nekalbant apie, taryb0j didžiuma dalyvavo tijos lyderis—kazokų gene- j tie, kurie nuvertė carą, pasi- 
' /' " i ir dvarponių, rolas Kaledinas. Jis konfe-’stengs neprileisti prie šalies. 
Darbininkų ir valstiečių ma- rencijoj atvirai pasakė Dar- valdymo carbernių Kaledi- 
""i. Buvo daug kalbėta, bininkų ir Kareivių Atsto- nib • Švenčioniškis.

, > , • ♦ •____  m______ 1. _ ž . V______ • -
švenčioniškis.

KRIAUČIŲ UNIJA IR 
DARBININKŲ TARYBA.

Amalgamated Clothing. _ . .
Workers of America netik kiais būdais labiaus pavergti 
simpatizuoja, o ir aktvviš- liaudį, areštuojami ir kišami ‘ 
Rcii dalyvauja davbininku kalejinlart> kada laikiasciai, j^uvoike vienok ji šaliai di~ 
taryboje. Tuo tarpu, ta u- rašantieji teisybę apie kapi-!^^ naudą atnešė”.
nija yra pati progresyviš- talo bernų negeistinus Jrj Dabar ]-įja klausimas, ko- 
kiausia iš visų Amerikos u- pragaištingus ant darbinin-naudą atnešė?
nijų, gana arti stovinti prie kų pasikėsinimus, baudžia-! ^pjG konferencijos veiki- 
Socialistų Partijos. mi ir atimama teisė Per mą męs žinome iš kapitalis-

Gj atžagareivinės unijos, pačtą juos siuntinėti; kada‘ti§kų ]ajkraščių pranešimų, 
kuriose viešpatauja Gom-’parinktieji sveikiausi ir vienok drąsiai galime dary

ti išvedimus, kad dešinieji ir 
kairieji, neskaitant jau kai
riųjų socialistų bei bolševi
kų, buvo neužganėdinti da
bartinės valdžios veikimu.

žvilgsniu ir daroma.
vės” bendrovės nariai, visi
socialistai, karščiausia tam
pritarė ir daugelis jų net iš-!ka<l didelių skirtumų tary- 
sižadėjo savo įdėlių į bend- i 1^1 di,i si m o visai ti c i a*
rovę. Taigi, “Laisvės” ben- kia tiktai noro, ir galima 

• drovės nariai absoliučiai ne- lengviausia susišnekėti. ■
Juk Amerikos Soc. Parti-

sakė ir sakys,

sipriešina Sąjungai, nesi
priešina tam ir redakcija. Jos Kom. pritaria tam 
V. Kapsukas, išvažiuoda-:judėjimui; visos pirmeiviš- 
mas iš Amerikos, gana pla- u™j°s pritaria tam ju- 
čiai rašė “Kovoje”, kad “Ko- dėjimui
vą” reikia kelti į Brooklyna spauda pritaria tam judėji- 
ir Brooklyne gi statyt L. S. ™ui’ visi *ym?sni.Soc- Pai’’ 
S. namą. Rašydamas tai, d. tijos vadai pritaria tam ju- 
M Kapsukas turėjo omenyje dėjimui, pagaliaus net pati 

ket “Kova” turėjo pagirti New 
draugiškai su ja susitart.su- Yorko teisių ir taikos komi- 
vienyti spėkas. Mums mato-į tetą, nors pirmiau buvo sa- 
si, kad šios liogikos keliu jkitis, kad jokių lietuviškų j- 
męs ir turėtume eiti. “Lais- staigų nereik. 
vės”bendrovės nariai visi so
cialistai ir, 
bendrovės,

ne nustelbt “Laisvę”

visa socialistų

JUODAŠIMČIŲ
ORGANIZACIJA

toks pasakymas reiš- 
Kuo tas kvepia? Jis 
aiškiai pasakė, kad 
kazokai, išgelbėjome

Gi atžagareivinės unijos, ’
kuriose viešpatauja Gom- parinktieji 
perso dvasia, smerkia kaip tvirčiausi darbininkai prie- 
liaudies, taip ir darbininkų 'varta yra verčiami eiti žu- 
tarybas.

Amalgamated
Workers unijos vadovas ad- Įvino kapitalo reikalus, kada
vokatas Panken yra pirmi-(tas viskas daroma prieš di- gu dabartine valdžia ėjo tik 
ninku Workmen’s Council (džiumos žmonių valią ir jų centras. Kada generolas 
New Yorke. Kaip praneša.nesiklausus, o prie to dar Kornilovas įėjo į svetainę. 
“The Advance” (unijos or-'prisideda išgabenimas šios vieni atsistojo ir pradėjo 
ganas), bus mėginama su-palies pagamintų maisto šaukti: “Lai gyvuoja gene- 
rišti vienybės ryšiais visas .produktų ir kitų reikmenų 7olas Kornilovas”; kiti gi 
darbininkų tarybas, gyvuo- kariaujančioms Euronos 
jančias Amerikoj į vieną di- valstijoms; kada šios šalies 
dėlę organizuotą minią ko- darbininku pragyvenimo 
voti u? taiką ir už darbinin- kainos pakilo per trumpą

Geistina būtų, laiką kelis sykius daugiau, o
1 • V 1 • *1 • i 1 ,9 1 • 1 •

i vai ta j i et vui viainx vili zai 
plyti kitos šalies tokių pat 

Clothing darbininkų minias už kru- 1 I • t • 1

“The Advance” (unijos or-prisideda išgabenimas ; 
ganas), bus mėginama su- šalies pagamintų maisto 9 i • • 1 ww XZ 9 • • ' —

Kaip matote, darbininkų 
prisidėję prie tarybų klausime, mūsų vir- 
jie nesirūpina šus. Męs neprasižengėm 

pelnais, ir rūpinasi tik, kad Prieš nieką ir jokių taisyk- 
paskleisti socialistiškas idė- ]ių, jokios disciplinos nesu- 
jas. laužėm. _ ‘laužėm. Tiktai jūs, drau- 
' Kaip matot, draugai, mū- žai iš “Kovos”, eidami prieš 
tai) kelias aiškus ir tiesus-BetiVĮsą Socialistų Partiją,prieš 
Jigitol, kol neįvyks vienybė .vi®? soc- spaudą, prieš visas

Michigano valstijoj susi
tvėrė juodašimčių organiza
cija, kuri eina lyginai to
kiais pat keliais, kokiais pir
miau eidavo rusų juodašim
čių organizacijos. Ta orga
nizacija leidžia neva laik- 
raštuką-lapelį, kuris pašvęs
tas šlykščiausiai agitacijai 
prieš socialistus ir I. W. W. * 
uniją. Socialistus visur vadi-

už kuriu jūs griebiatės”!
Ką 

kia? 
labai 
męs
jus nuo bolševikų, sukimšo- 
me juos į kalėjimus, o jūs 
prasišalinkite; jeigu geruo
ju neprasišalinsite, męs ir su
T* •* i • • 1 —* 1 11 ’ na raudonaisiais ir tas žodis
Jis aiškiai pasakė, kad <o- atSpaus(]intas raudona spal
vos. nenusileis. va

Beje, gal jis pilnai sutin-; Tame iuodašimtiškame la,.
pely šaukiama viešai kovoti 
su socialistų organizacija ir 
su I. W. W. unija, nes abid- 
vi tos organizacijos nori šią.

J1 šalį parduoti vokiečiams.Žo- 
džiu, kurstoma žmonės priėv 
pogromų. Todėl ir nenuosta-

’ bu, kad vietomis užpuolama 
ant socialistų ir I. W. W. li
nijos ofNų ir padaroma po
gromai.

Amerika gali pasidžiaug
ti savo demokratizmu, nes* 

, „ . . atsirado juodašimčių orga-
,1 ric generolo Kaledmo par- n|zacįja> kurj šlykščiausią;.

agitaciją varo prieš darbi
ninkiškas organizacijas.

dei Kerenskio gali būt drą
sus,nes už savo pečių turi iš-

jo pritarėjai pasmerkė
!Kerenskio politiką, pasmer
kė dabartinės valdžios dar- 

perdaug “demo- 
elgiasi, perdaug 

žmonėms laisves duoda.
Vadinasi, dešinio ii rengia

si prie kovos ne vien su kai-, 
šaukė ta riaisiais. bet ir su dabarti- 

.... _ vferenciją tuo tikslu, kad ne valdžia ir su Kercnskiu.
kįlančiomis išlaidomis na( vrus savo gale, kad suži- >l>l'ic generolo Kalėdinė par- :__ .... 1 .' . ‘ ‘ .t.,...

šaukė: “Lai gyvuoja Keren-Į 
skis, lai gyvuoja Černovas”. 
Treti visiškai tylėjo. Vadi
nami. išsyk pasirodė tris 
partijos.kų teises. Geistina būtų, laiką kelis sykius daugiau, o 

kad New Yorkiškis lietuvių už darba mokestis nekįla ir 
draugiių teulų ir tai tos ko- darbininkų įplaukų su kas- kon 
mitetas, prisidėtų prie tos dieh 
minios, nes tik tarptautiškai negalima galų su galais su- noįus, kas su įuomi ir kas 
suorganizuoto i minioj yra durti; kada darbininkai per- prieš jį? Gal jis " '
išsigelbėjimas • Amerikos mato, jog savo šeimynų ne- ryti kompromisus, 
darbininkų klesos.
pat turėtų prisidėti ir Chi-'ti 
icagos liet. darb. taryba. ' + -

The “Advance” rašo:
“Skyriai Workmen’

Council organizuojasi
daugely miestų. Nariai
Amalgamated Clothing u ------ ------------- r x . .. . , . „ . _ . , .
Workers unijos lošia dide- koti ir teirautis išėjimo bū-.kia dešinieji ir smerkia kai- Pulpoj pasakė, kad, da
lę rolę tose tarybose. Męs dų iš tokio negeistino ir .rieji. Drg. N. S. Čcheidze ;baitme valdžia buodziai ser-! 
tikimės suorganizuoti žiauraus padėjimo, pradeda varde Darbininkų ir Karei- SGS revoliucijos interesus ir į 
Minneapoly permanentinį klausytis ir svarstyti, kas Atstovų Tarybos reika- nepnleis prie jokių kontre- 
Workmen’s Council Ame- teisybę šneka, o kas norijavo> kad kareiviai taipgi y°?UC1^ ^paisant kas jas 
rikdj, kuris sujungs visits juos dar toliaus ir giliaus į naudotųsi laisve, kurią da- e 'Į; eiskia, jis davė su-

c J ..r . °, r prasti, ęad kovos kaip su.

lę rolę tose tarybose. Męs 
tikimės s

besnieji žemdirbiai — dvar- 
prisideti'poniai, tuojaus prisidės ir. 

Taip- galima žmoniškai išmaitin- ar prie vienos, ar prie kitos pramonininkai — fabrikan-
i, aprėdyti ir išauklėti, — puses? Jeigu taip, tai šioj. t*ai ir pareikalaus, kad Ke-j

i tada jau ir patiems tam- konferencijoj pamatė, kad P’cnskis su visu savo, stabu 
'siausiems žmonėms pradeda stovint viduryje negalima prisidėtų prie jų, o jeigu ne-' 

S'atsiverti akys ir jie prade- išsilaikyti ir prisieis prisidė- prisidės, tuomet jie išsigel-, 
da dairytis aplinkui, kodėl ti ar prie vienos, ar prie ki- bes, kaip išsigelbėjo nuo bei

tas viskas taip darosi; prastos pusės. Jis pamatė, kadševikų... . ,
deda jieškoti priežasčių, jieš-j jo politiką, jo veikimą smer-l Kerenskis paskutinėj savo

du iš tokio negeistino ir,rieji. Drg. N. S. Čcheidze;kartinė valdžia buodžiai ser-j

progresyvius Amerikos neišbredamą skurdą nu-partinė valdžia naikina

LIETUVOS
ŽEMLAPJS

TAISĖ m. šalčius.

Reikalaukite u Laisvės ”
- Administracijoj.

Kaina tik 60 cetity.
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Ki at Hamsun.

BADAS
Vertė švenčioniškis

'.Ahu/MiV?

VIRGINIJOS
tabakas geriausia
tinka Cigaretams

kataliku obalsiš

ros

nemažiau

Platinamoji Demokratija
Prieš Suvienytų

žinomas, visi apie jį kalba

Ir Chappotali per.dą ir smeigti į kito žmogaus 
Protestų prieš to

kį popiežiaus sauvališkumą 
Paskui aš jam pradėjau paša-’nesigirdi. Kaip dabar gali

Mass. valst. moterims

rankoj laiko seną laikraštį, suvyniojęs vir
šun paskelbimais? Mane apėmė žingeidu
mas ir neatitraukiau akių nuo to laikraš
čio; staiga galvoj užgimė mintis, kad čia 
gali būti kokis nors svarbus dokumentas, 
pavogtas iš archive arba vienatinis pasauly 
laikraščio numeris, 
laikraštį, palengva 
prie to senelio...

Senelis sėdėjo 
iš vietos.' Ir kodėl

PASARGA: Vien tik pereitais metais 
daugiau negu 4 kartus, buvo suvartota 
į cigaretus Virginijos tabako, negu ko
kio kito tabako. Piedmont yra didžiau
si pasaulyj pardavej Virginijos tabako 
cigaretę.

. . . ... niekui—Taip, as girdėjau, būk jis esąs labai 
veiklus ir gabus žmogus?

—Labai veiklus ir apsukrus žmogus 
atsakiau aš. — Agentas ant visko: jis siun

timo apie tuos žemės plotus, kuriuos jis vai 
„j. Bet įsitėmykite ant visados,kad. jo var 
das, lohann-Arendt Chappotali.

5 lapai parodo,kad 
niekur nerandame 

jog Rymo katalikų 
bosas kada nors būtų pasiū
lęs ar bent pageidavęs san
taikos. Visur ir visuomet 

čia bruknes į Chiniją, gabena iš Rusijos'Rym 
plunksnas ir pūkus, agentauja skaromis 
medžiais, rašalu”...

pakelis 
20 už 10c

Kad geriau patyrus tą 
ėmiau šliaužti arčiau

ėmiau jieskoti, ai nesuiasiu maidaknygę, kurią Chappotali išrado? 
| —Ką tokį? Elek....?

—Maldaknygę elektrikinėmis raidėmis, 2,000\metų.
kurios tamsoj šviečia! Jis turi neapsako-1 Bet dabar, kuomet veik 
mai didelę spaustuvę, spausdina knygas, visas žemės kamuolys apsi- 

ikurios turi elektrikines raides, pas jį dir- liejo nekaltu darbininkų 
ba daugybė mechanikų, kurie gauna nuola- krauju, kada žmonių lavo- 
tinę algą, rodosi, kad tokių mechanikų ran- nai sulygino klonius su kal- 
dasi apie septyni šimtai ir daro milioninę nais, kada našlių ir našlaičių 
apyvartą.

' Pradėjau dar labiau meluoti ir paša 
ko jau visokias nesąmones, kurios tik į gal

(ToliausTbus).

rius? — užklausė senis rimtai, be jokios 
ironijos. —xMan prisimena, kad jis jūrei
vis.

rios gaudavo po 3 dol. ir 
daugiau, bet ne 4 dol., ir 154 
buvo, kurios gaudavo po 4 
dol., bet 5 dol. negaudavo, 

pavidalo abejonę, Kitais žodžiais, 264 iš visų 
despotizmas ir moterų gaudavo mažiau 5 

pasaulyje yra dolerių užmokesties'per sa
vaitę.

Tarpe tų 1,132 moterų bu
vo tiktai 258, kurios gauda- . 
vo užmokesčio daugiau 8 
dolerius per savaitę, o SU 
tokia alga moterįs jau 
negali pragyventi Massa- - 
chusetts valstijos miestuose. ?

Nekurios kitos industrijos 
palyginamai blogesnės ir UŽ 
vyrų drabužių išdirbystę. 
Keturi penkdaliai moterų, 
kurios dirbo prie muslino 
apatinių drapanų, gaudavo 
mažiau 8 dol. per savaitę 
Prie žiurkštu ir kitų dalykė
lių dirbo 8.47 ir prie naktai- 
zų —87.6 moterų, kurios 

i gaudavo mažiau nekad 8 
dol. per savaitę.

Demokratija?* Demokra* 
tija dėl Vokietijos! ‘x ' 7

Dirbančių moterų Massa- 
_______ s vai. — tūkstan- \ 
į čiam iš jų neužmokėta,skur*

dirbančiom koteliuose, res- bystės vyrų drapanų. Ten 
torantuose ir išdirbystėse buvo 1,132 moteris pristaty- 
raicoat’ų, vyrų marškinių, tos prie darbo vyrų drapa- 

olių, nektaizų, šleikų ir nu, Iš tų moterų, 43 gau
davo užmokesties mažiau 3

—Jūreivis?! Atleiskite, veikiausiai 
tamsta žinai jo brolį; čia I. A. Chappotali, 
agentas.

Maniau, kad tuomi viskas užsibaigs, 
bet apsirikau, nes senis nenorėjo tą kalbą 
pertraukti ir visiems mano sugalvotiems iš
sitarimams užkirto kelią.

Popiežius 
žino ką daro

j Valstijų dirbančioms fabrikuose *bė- chusettts
pasaulinės'Syje 1916 m. kiekvienai

vaitinė užmokestis buvo' das, nusukimas ir sarmata.
per Amerika! Amerika!

(Pagal Scott Nearing).

Ne žmonijos kraujas, ppnai 50% mažesnės, nie- 1 
ne krūvos lavonų kad jos buvo 1916, ta pati 

ir ne baisiausias skurdas,bet komisija nusprendė, kad 
Romos biznis, kurį Raudona 'mažiausia mergaitei pragy- 
vėliava griauna iš pat pama- venti Mass. vai. miesto rei

kalinga 8 doleriai per savai
tę. Tos pačios komisijos fi
gūra tegul padaro rubežių 

dolerių1 
per savaitę 1916 m., tegul ji 
leidžia sau už gerą dabarti-j 
niame laike, ne kokio fakto I 
atidengimui per komisiją, 
bet patyrimui.

ramiai, nesijudino nei 
jis nelaikė tą laikraštį, 

kaip visi kiti žmonės laiko, viršun raštu, 
bet ne skelbimais? Kas per gudrybė? Ma
tomai, jis nenorėjo tą laikraštį išleisti iš 
rankų; veikiausia neužsitikėjo ir savo kiše
nių. Aš buvau pasiryžęs galvą paguldyti, 
kad ten yra kas nors nešvaraus, slapto. | 

Negalėdamas patirti, kas per laikraš-’ 
tis ir įeiti į tą paslaptį, pradėjau nerimauti, | 
žingeidumas buvo beprotiškas. Įkišau ran- ( 
ką į kišenių 
užsilikusių poros erų, kuriuos galėčiau se-. 
neliui suteikti ir gaučia progą užvesti kai-' 
bą, bet nieko neradau. Atsirado genialė 
mintis: sudaviau ranka per savo tuščią 
kišenių ir tariau: į

—Ar tamsta nenorite papirosų?
Senelis ištarė širdingą ačiū, pasakė, kad 

nerūko ir paaiškino, kodėl paliovė rūkęs,— 
norėjo išsigelbėti nuo galutino apakimo. Jis 
ir dabar jau silpnai matė. |

Kasžin, ar seniai*jis serga akių liga? 
Galimas daiktas, kad jau ir laikraščių nega
li skaityti! 1

Senelis pažiūrėjo į mane. Jo akys bal
tos, apvilktos kokia tai plėve ir darė labai 
bjaurų įspūdį.

—Ar tamsta vietinis? — užklausiau jį.
—Taip, vietinis.
—Ar galite įskaityti laikraštyje, kurį 

rankoj turite?
—Per didelį vargą.
Senelis tuojaus pažino, kad aš ne vieti

nis. Jis turėjo stebėtiną klausą: kada naktį 
visi miega, tai girdi už sienos miegančių 
žmonių alsavimą. Pagalios jis užklausė, 
kur aš gyvenu.

Tuojaus atsirado noras meluoti ir pra
dėjau be jokio tikslo, be jokių ypatiškų iš- 
rokavimų. Nieko nelaukęs prabilau:

—Ant šv. Olafo pleciaus, name numeris 
antras.

Ir ar žinote, pasirodė, kad senis tą vie
tą žino ir savo laiku susipažino su antro nu
merio gyventojais. Jis išpasakojo, kad ten 
randasi fontanas, kelios lempos, medžių— 
žodžiu, viską gerai prisimena. Išpasakojęs 
viską ir dar norėdamas teisingiau persitik
rinti, vėl užklausė, po kokiu numeriu aš gy
venu.

Aš atsidūriau nesmagiame padėjime ir 
norėdamas tą kalbą pertraukti, nudaviau 
negirdinčiu jo klausimo ir vieton atsakymo, 
uždaviau klausimą:

—Jeigu jūs negalite įskaityti, tai ko
kiam tikslui nešiojate šį laikraštį?

Uždavęs šį klausimą, ištempiau ausis ir 
* laukiau, ką senis atsakys, nes maniau, kad 
jau dabar sužinosiu tą paslaptį, kuri mane 
taip užima.

Bet senis visiškai neatkreipė atydos į 
mano užduotą klausimą ir tęsė savo kalbą 
toliau:

—Man rodosi jūs sakėt, kad gyvenate 
name numeris antras? Kadaisia aš tame 
name pažinau visus gyventojus. Kaip va
dinasi dabartinis jūsų šeimininkas?

Galutinai susipainiojau ir neturėda
mas atsakymo, griebiausi už pirmos pa
vardės, kuri pasipainiojo ant galo liežuvio. 
Juk reikia ką nors pasakyti tam seniui, nes 
kitaip nuo jo neatsikratysi.

—Chappotali, — tariau jam.
—Taip, Chappotali, — linguodamas 

galva atkartojo mano ištartą pavardę. Nors 
aš sugalvojau labai keistą pavardę, vienok 
senis ją ištarė teisingai, nepraleisdamas nei 
vienos raidės.

Aš labai nustebau ir įsmeigiau savo 
žvilgsnį į senį; jis išrodė rimtu ir apie 
ką tai mąstė. Ir kaip čia nesistebėti? Ne
spėjau ištarti velniai žino kokią pavardę, 
o jis jau ją pagavo ir nudavė, būk kadaisia 
girdėjo apie tą žmogų. Valandėlę patylė-

< jęs, laikraštį padėjo ant suolo. Mano šir- 
Sdis smarkiau ėmė plakti, rankos drebėti ir 

norėjosi kogreičiausia paimti ir pažiūrėti, į0 
kas per laikraštis. Pastebėjau, kad vieto 
mis laikraštis taukuotas. ?

—Ar tik ne jureiyis tamstos gaspado

katalikų galva, su 
kryžiumi ir krapyla ranko
se, brido per upes žmonių 

—Che-che-che, velniai jį pagriebtų! — kraujo, lipo per lavonų kal- 
pertraukė mano kalbą. nūs, laimindamas gyvuosius,

Ši kalba ir man pačiam pasidarė žin- idant jie kariautų, skersda- 
geidi, atsirado įkvėpimas ir viena melo fra- mi ir žudydami milionus sa- 
za veržėsi po kitai. Bekalbėdamas jau už- vo brolių-darbininkų. 
įniršau apie laikraštį, apie tą svarbų doku-| Rymo 
mentą, įsigilinau į savo melą, pradėjau per-,“Kares duoda dievas ir į jas 
traukinėti* senio kalbą, kad apsukus jam turi eiti kiekvienas, kuris 
galvą ir visiškai sumaišius protą. ! pripažįsta, jog yra dievas

—Ar tamsta girdėjai apie elektrikinę trijose asabose”. Tas obalsis 
skambėjo ir gaudė visose 
katalikų bažnyčiose veik per

Jis turi tą gyvumą ir skonį, 
jog padaryti iš jo cigaretai 
neturi sau lygių.

o ve r r 
kitokių elastiškų tavorų 
'taip pat moterų apatinių dol. per savaitę; 67 buvo, ku 

j muslinų, pedikau 
tu, žiurkštu, nektaizų ir ki 
tokių materijų. Rezultatai 
šito tyrinėjimo parodė ne 
aiškaus 
kad visas 
priespauda 
galima surasti netik Vokie
tijoje ir Austrijoje.

Užmokestis tų moterų dar- 
|bininkių buvo studijuojama 

" » metais labai
1. Keturi metai 

pirmiau, kad kainos buvo

didelius žemės plotus?
Ir kaip jis, išpurtęs ridikas, drįsta taip 

kalbėti apie tą žmogų, kurį aš sugalvojau?! 
Galima buvo manyti, kad ta pavardė ran
dasi ant kiekvienos tvoros užrašyta, nes se
nis ją taip puikiai įsikalė sau į galvą, kad 
per visą laiką kartodamas nepraleisdavo 
nei vienos raidės. Man pasidarė liūdna ir 
paėmė apmauda prieš tą žmogų, kuris taip 
šaltai prie visko atsineša ir niekuo neužsiti- 
ki. Todėl aš jam žiauriai atsakiau:

VIRGINIA tabakas yra 
originalas visų tabakų, 

užaugęs ir nunokęs pietuose. 
Virginia tabakas yra plačiaiašaros banguoja, kaip jūrė, 

tada ir popiežius pasiūlė ka
riaujantiems taiką.

(vą galėjo ateiti, pasakiau net tokią nesamo-] Ką tas reiškia?... Ar po- 
nę, kad tas mano išgalvotas Chappotali bu- piežiaus jausmus sujudino 
vo devynis metus Persijoj vidaus dalykų tas kraujas, lavonai ir aša- 
ministeriu. — A£ manau, kad tamsta neturi ros?... Ar jis tapo bedieviu 
supratimo, ką tai reiškia būti Persijos vi- ir laužo per tūkstančius me
daus dalykų ministeriu? — užklausiau jį. tų skelbtą obalsį: “Karės 
Persijoj ministeris augščiau statomas, negu paeina nuo paties dievo ir 
pas mus karalius, jis arti Turkijos sultono, kiekvienas privalo imti kar- 
jeigu nori tamsta žinoti! . _ _
visą laiką atliko savo užduotis kopuikiau- širdį 
šiai, nebuvo jokių nesusipratimų, jokių 
smagumų

kuriai negali lygintis nei vieno karaliaus Kaulakis,. So. Bostono kun 
duktė bei kunigaikštė, kuri turi tris šimtus j Kemėšis ir kiti kunigai, ku- 
vergių ir ilsisi lovoj, padaryto j iš geltonų rie pasiūlė visus yyčius_ vo- 
rožių. Pasakiau jam, kad iki šiol dar nesu 
matęs pasauly gražesnio už ją sutvėrimo.

—Nejaugi ištikro ji tokia daili, kaip ta- 
mista pasakoji? — šaltai senis užklausė, 
žiūrėdamas į mane primerktomis akimis.

—Grąži? Ji netik graži, bet maloni ir 
pašėlusiai žavėjanti! Akys — deimantai, 
rankos — gintaras! Jos vienas žvilgsnis 
suteikia daugiau smagumo, daugiau malo
numo, negu kitos bučkis; kada ji mane šau
kia, tai jos balsas daro tokią veikmę, tar
tum į mano širdį, pripildytą fosforu, bėg
tų sriovė šilto vyno. Ir kodėl jai nebūti to
kiai dailiai? Ar tik tamsta nepersistatai 
sau ją lygia kokiai nors knygvedei arba 
gaisrininko mylimajai!? Ji nei daugiau ir 
nei mažiau, kaip dangiškas sutvėrimas, jei 
nori žinoti, — ji pasakiška!

—Taip, taip, — prabilo senelis, truputį 
užsimąstęs.

, Toks jo šaltas atsinešimas linkui mano 
kalbos, privedė mane prie pašėlusio piktu
mo ir todėl kalbėjau rimtai. Apie pavogtą 
iš archivo laikraštį ir apie svarbius doku
mentus visiškai užmiršau; laikraštis buvo Į 
numestas ant suolo ir pas mane nebuvo nei 
mažiausio noro patirti, kas per laikraštis 
ir kas jame rašoma. Aš paskendau į savo ] 
kalbą, priešais akis matėsi įvairios vaiden
tuvės, kraujas puolėsi į galvą ir melavau be 
galo ir pabaigos. 1

Senis atsistojo ir pradėjo rengtis ap
leisti mane, bet prieš eisiant dar uždavė 
klausima: , I

prie 
kos”!
ne ašaros

; minios atydą Romos 
link, nepaisydamas, kaip 

;bus su praeities skelbtuoju 
’obalsiu ir su jo agentėlių - 
: kunigų agitacijoms už sker- 
! dynes.
| Manau, kad trumpoje at- drapanų 

Priežodis sako: “Skęstan- eityje męs išgirsime, kuomet 
tis ir už peilio stveriasi”, visos bažnyčios pradės šauk

ti: “Ir męs trokštame są- 
taikos, ir męs kovojome už 
ramybę, o jeigu subedievė- 
jusios karalystės neklauso 
popiežiaus balso, tai katali
kų tikėjimas nusimazgoja 
savo rankas, kaipo nekalty
bės ženklą.

Tai matote

Tas pats yra ir su Roma. 
Treji metai žmogžudystės. 
Kraujo, skurdo ir ašarų me
tai, įgriso žmonijai iki gy
vam kaului. Galo skerdynės 
dar nesimato. Tuom tarpu 
popiežius vis dar laimina tas 
skerdynes. Visos Rymo ka
talikų bažnyčios, kiek turė
damos spėkų, agituoja už 
skerdynes. Žmonija maty
dama ir nešdama ant savo 
pečių visas tas sunkenybes, 
su išskėstomis rankomis lau- 
|kia taikos... Į kurią pusę tik

As girdėjau, kad tas Chappotah turi ! ki.-tinę ,fa didžioj.
minia, minia alkanų žmonių,’ Ar pasiseks jiems žmoni- 
per trejus metus besiblašky- jos akis nukreipti Romos 
dama nuo kardo ant kardo, link, priklausys nuo socialis- 
bebraidžiodama po jūres tiško veikimo ir žmonijos 
žmonių kraujo, pamatė tik- persitikrinimo.

Senas Vincas.rąjį santaikos skelbėją, tik
rą žmonijos išganytoją — 
Raudoną vėliavą ir pradėjo 
spiesties aplinkui ją.

Toks apsireiškimas suju
dino visą Romą. Popiežius, 
nematydamas kito išėjimo, prisidėjimą prie 
kuris galėtų sulaikyti tą karės, minimum užmokė^ 
siūbuojančią minią nuo Rau- ties komisija Massachusett- mažesnė, nekad 5 dol 
donos Vėliavos, paskelbė tai-^s’o valstijoje padarė ištyri- savaitę.
kos deklaraciją, kad atkrei-'mą, užmokesčių moterim* Į Paimkim pavyzdį iš išdir-

kiečių kanuęlėms?... Kat
rie iš jų dabar prisipažins 
prie klaidos: ar popiežius už 
skelbimą taikos, ar Ameri
kos lietuviški kunigai už tę
simą karės?... Čion bus iš
tuštinta ne vienas butelis 
skaniosios, kol bus išrištas 
šis klausimas. Juk kaip ku- ] 
nigai, taip ir pats popiežius = 
dar nėra padarę mažiausios Pu$ 
klaidos, kaip svietas stovi

Kas privertė popiežių prie 
paskelbtosios dekla

racijos?



Pub.

prigulmingą karaliją—indu- jai visada kvietė^ darbinin-

visi sugrūsti į gyvu-

Visi tie reikalavimai

BELAUKIANT.

VIENUS IŠVIJO. O KITUS

to tai nesu- 
pastebėjo 

gyventojas,

na.
nesupratimo Marso gyventojaus.

šalies valdy- 
Aš niekad dar 
girdėjęs apie 
kvailą įstaty-

rė, panaudodavo tam tikslui 
daktarą, kuris jiems buvo 
negeistinas, tą daktaras at
rasdavo nesveiku. Dovanos

Mūši? valstybės vei
kėjas susitinka su Mar
so gyvcntojum ir aiš
kina jam apie karę.

visada priešinga darbininkų 
reikalams, nes priverčia pa
šėlusiai skubinti. Kada 
augščiaus minimi reikalavi-

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

Užmerkiu akis ir matau, matau vis viena— 
miškus, jūres, laukus ir pievas,

Kurias beteisiai laiko sau, užtveręs sieną 
žiaurios širdies Gobšumo Dievas.

maršo
tai ne visai aišku sve-
L i i zx-i-v-t 11 4

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

Tel. 2320 Greenpoint

J. GARŠVA

nų, o vieton to apdė
ti mokesčiais tokius 
d e m o k ra t i n iu s d ai y-

Kapitalistiškų laik
raščių redaktoriai yra 
vergai “bosų” pilnoj to 
žodžio prasmėj; jie nei 
žodžio negali prasitar
ti prieš jų reikalus.

-V TH£
' Z OC£ f?

gyventojas,“ prabilo |
* 11 r* i c\ Iz n 11 y

ir 
kiti karės apaštalai, kad 

pasaulio dc- 
su- 
ant

G.LASKEVICIA
Geriausia Pirmeiviška Užeiga

WATERBURY, CONN.
Tel. 964-3.

streikas buvo
Streikieriai

pasauliui šneka niekadėjai, 
Kaip niekina Tiesos brangiausi idealą 

ir tuos, ką kenkia jų idėjai.
Bejausmis, bet jaučiu galybę naujo laiko 

mėginant spėką darbo lietą;.
Jaučiu—despotų sostai jau neatsilaiko, 

prieš rytą auštantį saulėtą.

Minnesotos gubernatorius 
visgi "demokratiškas”.Liau- 
<&eš“ Tarybos delegatus išvi
jo iš savo valstijos, o Gom- 
Serso sušauktą atžagareivių 

onfrenciją įsileido ir dar 
WDsonui pavelijo pasveikin-

“Ne reik i a suprasti demokratiją taip 
siaurai,” pasiskubino politikierius, "papra
sti žmonės juk negali suprasti painių tarp
tautinių dalykų; juos turi mokyti vyrai at
likti.”

Tuomtarpu pro senato rūmus praėjo 
regimentas kareivių, šitas reginys nema
žai nustebino marsietį ir jis .sušuko:

su federate valdžia, sugrąži
no juos atgal i Columbus, N. 
M., kur ir dabar jie ten lai
koma kaipo belaisviai. Daug 
buvo rašyta apie riaušes 
prieš deportavimą streikie- 
rių. Ištikrųjų gi užmušta 
tik, du

mai buvo priduoti, viena is 
augščiau minėtų Phelps 
Dodge Co. akyse darbininkų 
atstovų tuos reikalavimus 
suplėšė ir numetė į gurbą, 
kitos irgi nieko neatsakė. 
Sekantį rytą 
apšauktas.

GRABORIUS (Undataker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

tbalsamuoju ir laidoju numirusiu 
z ant visokių kapinių.

Pars am d au Automobilius ir Karia- 
tas Veselijoms, Krikštynoms ir iiai> 
pasivažinėjimams.

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

Telephone 7867 Maitų

Kapitalistų Karalija

New York Call”)

Pinigo karalių viešpatystė 
ten, kur įstatymai ir valdžia,

rėš? ŽMOGUS NUO MARSO
■Ina du sykiu savaitėj: Utar- 
ainkai* ir Pėtnyčiomis, 183 Ro
ebling St, Brooklyn, N. Y. Lei- 
iiia Lietuvių Ko-operatyviSka 
Spaudos Bendrovė,183 Roebling 
■t, Brooklyn, N Y.

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

valdžia, 
.tai kapitalistų kišenius ir 
kaip tam kišenini naudin
giau, taip ir daroma, nežiū
rint žmonių noro ar kokių 
ten Įstatų. Toji karalija ne 
kokiam užkerėtam pasaulio 
užkampyj, bet mūsų laisvoje 
Amerikoje, miestelyje Bis
bee, Arizona valstijoj.

Nors tas mažas miestukas 
formaliai neatsiskiria nuo 
Suvienytų Valstijų unijos, 
bet kasyklų savininkai to 
apskričio pasidarė sau nc-

pasipriešino, kad jį ba IS 
paimti iš namų deport: d* 
mui, ir šerifas jį nušovė,. a* 
sirėmime nušautas ir vienas 
šerifas. Netik kad pavie
niais ir dabar tebesiunčia- 

,ma iš Bisbee negeistini pilie
čiai, bet dabar saugojama 
stotis ir kiekvienas atvažia
vęs ir išrodąs į darbininką 
atsargiai kamantinėjamas ir 
atradus esant negeistinu, 
grąžinamas iš kur atvažia
vęs. Taip pat neįsileido į 
Bisbee Amerikos Darbo Fe
deracijos atstovų, kurie no
rėjo ištirti tą visą atsitiki
mą. Sutraukus viską į vietą 
pasirodo, kad netik streikie* 
riai nekėlė jokių riaušių,bet 
patys saugo josi nuo betvar
kės. Streikieriai su šeimy
nomis išgyvenę tame mieste
lyje po 15 metų, tūli iš jų 
buvo pirkę Liberty Bonds, 
aukavę Raudonajam Kry
žiui, savininkai nejudinamo 
turto-

1 lių karus ir išvežti už 140 
■ mylių ir paleisti tyruose be 

maisto, be pastogės. Niekas 
i dar neprirodė, kad streikas

pradėjo piketuoti taip vadi
namą viešą kelią, vedantį į 
mainas. Ant rytojaus šeri
fas iškabinėjo pranešimus, 
kad tas kelias,’tai kasyklų 
savininkų nuosavybė ir dar
bininkai turėjo pasitraukti 
nuo to kelio į miestelio gat
ves. P. McGuinness sako: 
“Nors aš neturėjau nieko 
bendro su tuom streiku, bet 
buvau labai užinteresuotas 
ir viską atsargiai tėmijau. 
Todėl galiu drąsiai sakyti, 
kad nebuvo jokių riaušių ar 
peržengimo tiesų. Kalbėto-

“Ar šitie tai jūsų paskutiniai kareiviai, 
kuriuos siunčiate karėn?“

“Tai dar tik pirmos eilės vyrai,” paaiš
kino senatorius, “vaikinai pilname jaunys
tės žydėjime.” . . I

“Ar tai jūs siunčiate karėn pirmiausia 
jaunuolius?!”

“Suprantama. O jūs ar ne?”
“Męs taip nenaikiname jaunimo, kaip 

Pas mus vyrai virš šešiasdešimties 
pirmiausia.

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

KAS LINK BAZARO.
Mačiau “Tėvynės” No.34 

straipsnį su antgalviu “Ren
giamasi prie bazaro”. Tame 
straipsnyj sakoma: “Tauti
ninkai ir katalikai susitarė. 
Socialistai neėmė nei balso”.

Mano nuomone, socialistai 
gerai padarė. Man teko ma
tyti vienam mieste tokį ba- 
zarą. Tautininkai su katali
kais buvo prisidėję prie to 
bazaro, o socialistai visai ne
dalyvavo. Buvo kviesta ir 
S. L. A. vietinė kuopa, bet 
susirinkime atmetė tą pa
kvietimą.

Biskį apie patį bazarą. 
Tas bazaras, tai didžiausia 
turgavietė, kur stengiamasi 
kodaugiausia ištraukt pini
gų iš atėjūnų, kiekvienas 
stengiasi kodaugiau išpar- 

. duoti tikietų dėl išleidimo 
kokio nors daikto. Mane y- 
pač nustebino tas, kad Bel
gijos skyriuje pardavinėjo 
karaliaus ir karalienės pa
veikslus, padarytus ant gu- 
zikučių. Didelės tautos turi 
tame bazare savo vėliavas, 
turi geras vietas. Mažesnės 
tautos turi dėtis po svetima 
vėliava. Ir štai to mieštoj, 
y. , Detroit, Mich., lietuvių 
skyrius turėjo lenkti vėlia
vą, o prie to dar buvo užra
šyta "govorit po ruski”.

Tai matote, koks tai tau
tos pakėlimas, apie ką taip 
labai kalba tautininkai.

• Reikia paminėti ir tai,kad 
visi bazaru viršininkai ima 
labai dideles algas, štai vie
nas pažįstamas, kuris dirbo 
prie bazaro sakė, kad pirmi
ninkas to bazaro paėmęs sau 
algos net apie 10,000. O kur 
dar kiti visoki komitetai. Ir 
kada apsvarstai, tai net kei
stoka, kad dirbama dėl nu
kentėjusių, dėl tautos pakė
limo ir taip mėtoma pinigai, I 
ką surenka dėl nukentėju-* 
šių. O jei kas nesideda prie 
tų bazaru. tai apie tuos sa
koma, kad jiems nerūpi su- 
Šelpimas nuo karės nukentė
jusių. Štai "Tėvynėj” rašo
ma: "Socialistai neprisidėjo 

z bene dėlto, kad jiems ne
svarbu aukos karės nuken- 
tėjusiems, jeigu ne revoliuci
jai”. Ir taip rašo tokios or
ganizacijos organas.

Bazare buvęs.

Vieną gražią dieną Marso gyventojas 
sumanė aplankyti Žemę ir susipažinti ar
čiau su jos gyvenimu. Dėka augštai išvys
tytai technikai ant Marso planetos, jos gy
ventojui atskristi ant žemės truko tik'ke
lias valandas. Nusileidęs marsietis vienoj 
patogioj vietoj pradėjo dairytis su žingei
dumu po mūsų planetą. Taip jam besidai
rant, jis nei nepastebėjo, kaip prie jo pri
ėjo storas, raudona nose, su nepaprastai 
storu laikrodžio lenciūgu ir mėlynu fraku 
ponas. Tai buvo mūsų planetos gyventojas, 
kuris palengva žingsniavo senato link.

“Aš išsyk maniau 
nusileisti anoj pusėj 
okeano“, pradėjo 
Marso gyventojas, 
“bet kad ten veik vi
sas kontinentas pa
verstas į griuvėsius,ir 
viešpatauja didžiau
sia betvarkė, todėl ir 
atlėkiau čion.”

jūs. 
metų amžiaus yra šaukiami 
Jiems vistiek jau tik keliatas metų teliko 
gyventi. Žinoma, yra tūlos išimtys ir 
jiems, bet tai labai mažai. Keli šimtai me
tų atgal, visos Marso tautos išleido įstaty
mą, kad laike karės visi piniguočiai, redak
toriai ir valstybės veikėjai turi kariauti pir
mose eilėse. Jiems tas buvo suteikta kaipo

“Bet ar toks pasi
elgimas nesugriauja 
jūsų ‘biznio’?” sušuko 
pabalęs politikierius. 
“Kas tada pas jus rū
pinasi 
m u ? 
neesu 
tokį 
ma!”

“Nuo to laiko, 
kaip tik tas įstatymas 
Įėjo galėn, męs dar 
nei vienos karės ne
turėjome”, rimtai at
sakė Marso gyvento
jas.

rė”, atsakė mūsų po
nas su mėlynu fraku.

“Kaip tai žingei
di! man tas išgirsti!“ 
sušuko žmogus nuo
Marso. “Taip, tai jūs vis dar turite ka
res? Papasakok man ką nors apie jas“.

“Tai būtų pusėtinai ilga pasaka“, pa
stebėjo mūsų politikas abejojančiu tonu.

“Apart to, rodosi, tai tolimas ir neži
nomas dalykas jūsų kontinento gyvento
jams”, pridūrė marsietis.

“Visai ne, męs irgi ten dalyvaujam“.
“Ar jūs tuomi norite pasakyti, kad jū

sų gyventojai važiuoja ten kariauti?“
“Taip, ši karė tai yra tarptautinė ka

rė”, paaiškino mūsų valstybės veikėjas“, 
nes čion reikia ginti didelis principas, kuris 
yra povojuj. Kitaip sakant, kova demokra
tijos su autokratija. Todėl ir mūsų šalies 
buvo pareiga prisidėti prie talkininkų, kad 
išgelbėjus pasaulio demokratiją”.

“Tokiu būdu visos valdžios jūsų talki
ninkų turi būti demokratinės”.

“Hm-ha, kaip čion pasakius, męs jas 
vadiname dvasioje demokratinėm”.

“Demokratija yra—”, čion marsietis 
ką tai norėjo sakyti, bet mūsų ponas pasi
skubino jį pertraukti:

“Valdžia žmonių ir dėl žmonių”.
Marso gyventojas užsimąstė. Paga- 

liaus jis prabilo:
“Demokratija turi būti labai prakilnus 

dalykas, kad jūsų žmonės patys nubalsavo 
paaukauti savo gyvastis ir išeikvoti turtus 
apgynimui jos”.

“Tas atsitiko nevisai taip“, atsakė rau
donasis ponas“, žmonės tai nusprendė per 
savo išrinktus atstovus“.

“Žinoma, jie buvo išrinkti ant prižado 
įtraukti šią šalį į karę.“

Čion mūsų politikierius susimaišė, pa
sitrynė kaktą, bet kiek palūkėjęs jis pra
dėjo:

“Aš negaliu sakyti, kad taip, bet žmo
nių atstovai nusprendė, kad mums reikia 
prisidėti prie karės. Apart to, buvo dide
lis reikalavimas karės tūlų mūsų piliečių ir 

'daugelio laikraščių.“ 
i “O laikraščiai,ži- 
,noma, yra savastimi 
žmonių ir jų kontro
lių o ja m i“, pridūrė
marsietis.

“Teisingai pasa
kius, laikraščiai nėra 
žmonių savastimi,nei
gi jų kontroliuojami, 
bet kaip ten nebūtų, 
jie atspindi žmonių o- 
pinija”.

“Aš

Kad kapitalistai, po- 
litiekieriai ir jiems par
sidavę laikraštininkai 
turėtų kariauti pirmo
se eilėse, tai karės tuo
jau išnyktų.

Ant valandėlės užviešpatavo tyla, ku
rią pertraukė mūsų senatorius su savo 
klausimu:

“Koks yra jūsų tikslas lankymosi ant 
žemės?“

“Aš maniau, kad galėsiu pasimokinti 
nuo jūs geresnio sutvarkymo valdžios, or
ganizavimo gamtinių turtų, išdirbinių ir 
geresnio jų išdalinimo tarpe mūsų gyven
tojų,“ atsakė svetimžemis.

"Gerai. Aš galėsiu jus supažindinti su 
mūsų tautos vadovais; jie jums paaiškins, 
kas reikia.“

"Ačiū. Aš jau užtektinai čion išmo
kau. Dabar važiuosiu namo“.

Tai pasakęs priėjo prie didelio metali
nio cilinderio, kuris stovėjo ant pievukės, 
ir įėjęs vidun užsidarė dangtį. Tuoj ten 
pasigirdo lengvas burzgimas ir cilinderis 
pradėjo kilti oran. Į kelias minutas buvo 
matyti tik mažas taškelis ore ir tas tuoj 
išnyko.

Mūsų valstybės vei
kėjas pažiūrėjo į lai
krodėlį ir nuėjo j ko
miteto susirinkimą. 

! Kad išgelbėti pasaulio 
demokratiją, jis ten 

cC"" sugalvojo sumažinti 
mokesčius ant didelių!

strijališką despotizmą—!kus ^augoties kėlimo be- 
griežtai priešinga Amerikos (Markės. Jeigu kas galima 
įstatymams ir Amerikos pi-j^o patėmyti, tai kad pie
tiečiu teisėms. Kadangi iš^ai padarė keliatą įžei- 
kapitalistišku laikraščiu ’ūžiančių patėmijimų dirban- 
pranešimų išrodė, kad Bis- p-ioms. darbininkams, bet ir 
bee mainieriai, tai didžiausi tai jie buvo nubausti tų 
riaušininkai I. W. W., vai-1,Pąčių darbininkų. Ir vėliaus 
katos, tinginiai ir t. t. Tai,v^kas buvo atliekama . Pa
žeminus sekantis pasikalbę- liausiu būdu. Streikui tę- 
jimas su Thomas McGuin- 
nes, nejudinamojo turto 
gontu iš Bisbee, tilpęs San 
Francisco Bulletin, nušvies 
visą atsitikimą pilnoje švie
soje ir bešališkai.

Tris didelės vario kasyklų 
korporacijos, vario distrik- 
te, kuriame randasi ir mie
stelis Bisbee su 25,000 gy
ventoju yra sekančios: 
Phelps Dodge Co., C. and A., 
Co. ir Shattuck Co. '__
kasyklos didžiausios ir tur
tingiausios variu visame pa
saulyje. Darbininkų tose 
kasyklose dirbama apie 
5,000. Mainieriai buvo na
riais Amerikos Darbo Fede
racijos, I. W. W. ir dalis vi
sai neprigulinčių prie unijos. 
Nors kompanijos vartojo di- 
džiausį atsargumą, kad ne
priėmus narių I. W. W. prie 
darbo, bet dauguma gavo 
darbą, laikydami savo pri
gulėjimą prie tos unijos 
slaptai. Taip kad kompani
ja nežinojo, kurie iš darbi
ninkų priguli prie I. W. W. 
Kada birželio 24 d. streikas 
buvo apšauktas, 80 nuošim
tis iš 5,000 metė darbą. Dar
bininkų reikalavimai buvo 
maž daug šiokie: $6.00 (6 
dol.) į dieną, kas reiškia, pa
kėlimą mokesties ant 15 c. 
(pirmiaus buvo $5.85). Du 
darbininkai turi dirbti prie 
iškėlimo vario. Nedaryti 
ekspliodavimų, kada darbi
ninkai ant eleveiterio. Du 
žmonės turi dirbti prie grę
žimo. Panaikinimas kont
raktų, taipgi dovanų už dau
gumą atlikto darbo, panaiki-, 
n i m a s d a k t aro egz ame n ų. Į

siantis įvairių kompanijų 
a- lojališki darbininkai pri

siekdinti kaipo Deputy She- 
rifai. Išleista atsišaukimai, 
kad sumažinimas vario iš- 
dirbystės karės laiku, tai iš
davystė. Todėl atsišaukta į 
piliečius pagelbos. Streiko 
vadai matydami, kad kom
panijos bernai rengiasi prie 
ko tokio nepaprasto, pradėjo 
dar labiau perspėti darbi- 

rposįninkus saugotis kokios nors
betvarkės. Streikieriai 
vaikščiojo vienmarškiniai, 
kad parodžius, jog jie neturi 
ginkim Iš 1,500 areštuotų 
tik pas tris rasta revolve
riai. Areštuotus vesdavo 
ant tam speciališkai sureng
to teismo, kur duodavo pa
sirinkti vieną iš dviejų: 
grįžti į darbą arba į 24 vai. 
apleisti miestą. Pas Bisbee 
mainierius buvo paprasta 
pasistatyti stubą ant kom
panijos žemės ir mokėti ran
dą už žemę. Žinoma, kom
panijos pasiliko teisę praša
linti tas stubas duodant 20 
dienų laiko ir tuomi pasida
ryti sau progą atsikratyti 
nuo jiems negeistinų žmo
nių. Taip ir šiuom sykiu 
dauguma darbininkų gavo 
pranešimus išsikraustyti su 
visais savo namais. Tas reiš
kia tą patį, ką ir nustoti sa
vo namų. Reikia pažymėti,

uniją arba kad buvo šelpia
mas vokiečių pinigais. Reiš
kia streikas buvo apšauktas 
dėl grynai materiališkų iš- 
rokavimų, ką rodo augščiau 
paduoti streikierių reikala
vimai. 433 šeimynos, kurių 
vyrai buvo deportuoti, liko-rA 
si ant visuomenės išmaldų. 
Įėjimas dabar Į Bisbee su 
kokiais nors reikalais pilnai 
priguli nuo kasyklų savinin
ku malonės. <

Ir tas viskas dedasi dabar, 
kada Amerikos darbininkai 
turės eiti į Europą ir guldy
ti galvas už taip vadinamą 
"democracy”, kada čia, na
mie, kapitalistai kelia tokias 
orgijas, kokių gal nesuras
tum didžiausio despoto ša
lyje. Taip mindžioja tą de
mokratiją po kojų, kad gal 
jokiam kitam pasaulio už
kampy vargiai kas beišdrįs- 
ta taip tyčioties iš darbinin
ko žmogaus teisių. 1

Mūsų senatoriai

išgelbėjus
mokratijų, sumanė 
mažinti mokesčius
didelių pelnų, o vieton 
to uždėti ant reikalin
giausių gyvenimui da
lykų.

mūsų senatorius i savo draugą,
negalėjo suprasti mūsų demokratijos ir ga- užbėgus už akių tam įstaty

ti* abu senatorių gardžiai juokėsi iš ūmi/kaip darbininkai paty-

išvieno su kasyklų savinin
kais. Vienas iš kunigų ėjęs 
su darbininkais sykiu likosi 
visų paniekintas ir nustojo 
savo algos. Vietos laikraš
čiai pranešė, kad streikieriai 
būsią pavesti federates ka- 

Sutartis sulyg kurios nebū- Į riumenės globai, kuri ramin
tų persekiojami darbininkai Columbus, N. M., ir liepos 

unijų. 112 streikieriai buvo išvary- 
gana ji iš namų ir galvijų vago- 

Darbi- nuošė išvežti į Columbus. N.I 
ninkai priešinosi daktaro . V. Su streikieriais sykiu iš-Į 

* egzaminavimui dėlto, kad vežtas ir daug dėl darbiniu-, 
valstijoj nevalia.kų pasidarbavęs advokatas 

. Taipgi ke- 
ai savininkai.kad liatas vietos “biznierių“, ku

rie simpatizavo darbinin
kams. Atvežus j Columbus, 
viršininkai atsisakė priimti 
streikierius, nes jie nieko 
nežiną apie tai. Tada trau
kinys sugrąžintas 20 mylių 
atgal. Streikieriai paleisti 
tyruose. Ten jie turėjo iš
būti 36 vai. be maisto ir pa
stogės. Ir tik augščiau mi-

ta, cukrus, tabakas 
duona, etc., etc.

"Eidamas čion,aš 
sutikau vieną žmogų, 
kuris sake esąs klarsc Arizonos

vartoti taip vadinami “black i William Cleary.
- - - - . _ - _ - . 1 • J * J L f 1 •

Svarbu pažymėti dar tai, 
kad taip dalykams stovint 
Washingtono valdžia į vis
ką per pirštus žiūri. Bet 
jos tą per pirštus žiūrėji
mą išdalies išaiškina kad ir 
tas faktas, kad didžiausi 
mainu savininkai Bisbee a- 
pielinkėje, tai Phelps Dodge 
Company. Tos kompanijos 
vice-presidentas Cleveland 
H. Dodge buvo vienas iš di
desniųjų aukuotoji! Wilsono 
rinkimo laiku į demokratų, 
fondą, t

J. P. Stančikas.
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KORESPONDENCIJOS
WORCESTER, MASS. tus prieš “Naujienas” ir ne-

jo negalima užmesti nei ma
žiausio krislelio oportuniz
mo, nei tėvynės ginimo Ant 
jo prakalbų žmonių priėjo 
pilna svetainė ir visi labai 

- buvo užganėdinti. Aukų
»>g. P. Grigaičio prakalba. ’^!'ie mūsų visai aklai ti->d6I New York L. D. Teisių
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31 d. rugpjūčio mūsų mie-
kėjome tam, ką “Kova” sa
kė, būtent kad drg. P. Gri-

stą aplankė su prakalbom gaįęį0 organizuojama A. L. 
redaktorius l. Taryba taikoma pakenkti“Naujienų” j

drg. P. Grigaitis. Nors tai 
buvo paprastas vakaras, 
vienok publikos prisirinko 
apipilnė svetainė. Drg. P. 
Grigaitis kalbėjo temoje: 
“Darbininkų klesos uždavi
niai.” Berods nei vienas iš 
lietuvių kalbėtojų savo pra
kalbose neriša klausimų taip 
nuosekliai, taip aiškiai, kaip 
drg. Grigaitis. Todėl jo 
prakalbos naudinga pasi
klausyti netik paprastai mū
sų publikai, bet ir prasilavi
nusiems žmonėms — inteli
gentams. Draugo Grigaičio 
prakalboj nesimatė jokio 
“oportunizmo” nei “social- 
patriotizmo”. Tai buvo pra
kalba, pasakyta daug kai
resnėj dvasioj, negu tūlų 
mūsų “kairiųjų” kalbėtojų.

Vienas dalykas apgailėti
nas, kad drg. Grigaičiui per- 
mažai buvo laiko pilnai iš
vystyti paimtąją temą.

Aplamai imant drg. Gri
gaičio prakalba paliko mūsų 
publikoj gana gilų įspūdį.

Tarpe prakalbi) sudainavo 
~Ai-a dainų L. S. S. 40 kp. 
choras.

L. S. S. ir bandoma gauti 
daugiau įtekmės į minią,kad 
padarius geresnį biznį. 
Mums nekuriems visai neat-

Komiteto surinkta $17.62. 
Drg. Grigaičio atsilankymas 
parodė, kad jis visai nėra 
toksai, kokiu jį perstatė 
“Kova” ir nekurie draugai. 
Męs, newarkieciai, į drg. 
Grigaitį žiūrime kaipo į tik
rą darbininkų vadą ir giliai 
mąstantį ir pažįstantį soc. 
mokslą.

Reporteris.

KODĖL NEĮVYKO PRA
KALBOS ELIZABETH- 

PORT, N. J?
IV Rajono sekretorius 

drg. Pilka, sužinojęs, kad 2 
d. rugsėjo aš būsiu Brookly- 
ne, pakvietė mane pasakyti 
bent pora prakalbų IV Rajo
no kuopoms. Aš apsiėmiau. 
Vienok man nebuvo praneš
ta, kur ir kada tos prakal- : 
bos įvyks. Pasitikęs drg. 
Pilką “Aido” choro koncerte 
užklausiau, kur aš turėsiu 
kalbėt. Jis man atsakė, jo- 
gei 3 rugsėjo Elizabethport, 
po pietų, o 4 rugsėjo New
ark, vakare. Kiek laiko pra
ėjus drg. Pilka prieina prie 
manęs ir sako: “‘ 
aš turėjau klaidą, Elizabeth- 
porte įvyks prakalbos ne po 
pietų, bet vakare” — “Man 
visviena, kada jos nebūtų” 
—atsakiau jam ir ant to 
viskas užsibaigė.

ė Atėjus vakarui nuvažiuo
ju į Elizabethport. Nežinau 
nei salės, nei rengėjų adre

so. Užeinu į drg. Bočkaus 
krautuvėlę ir klausiu ten 
stovinčios moters: “Ar ne
galėtumėt tamstos man pa
sakyt, kokioj salėj šiandien 
Įvyks socialistų prakalbos? 
Ji man praneša, jogei pra
kalbos turėjo atsibūt po piet, 
bet publika, nesulaukus kal
bėtojo, išsiskirstė.

Toks rengėjų neatbolnu- 
mas padarė daug nesmagu
mo ir skriaudos patiems 
rengėjams, kalbėtojui ir pu
blikai. Ir kas tam kaltas? 
Argi sunku buvo rengėjams 
Įdėti plakatą į konvertą ir 
pasiųst kalbėtojui arba bent 
Rajono sekretoriui ?

J. Neviackas.

gaičio darbas statomas ant 
principų, kuriuos jis laiko 
augščiausia. Darbininkų iš- 
siliuosavįmas turi būti rei
kalas pačių darbininkų.Kuo- 
met išgirdome, kad į rytines 
valstijas atvažiuoja drg. P. 
Grigaitis, pas mus kilo abe
jonė, ar rengti jam prakal
bas ar ne. Jo prakalbos gir
dėti norėjome, bet bijojome, 
kad jis mus neužkrėstų su 
ta savo taryba.

Nekurie draugai visai 
griežtai pasakė, kad neturi
me rengti drg. Grigaičiui 
prakalbų. Kad užganėdinus 
visus narius ir nesukėlus er- 
midelių, pasistengime su
rengti prakalbas po pošelpi- 
nės draugystės firma. Di
džiuma iš mūsų miesto drg. 
dalyvavome IV rajono suva
žiavime, kuris atsibuvo aug. 
26, š. m. Mane net nustebi
no nekurie draugai tame 
suvažiavime, ypatingai tie, 
kurie priešingi buvo drg. 
Grigaičiui surengime pra
kalbų. Nustebino dėl to,kad 
jie pasipiktino iš nekuriu 
suvažiavimo svarstymų. Iš- 
tikrųjų bloga atmosfera bu
vo tuomet, kuomet buvo ata
kuojamas “People’s Coun
cil” ir žeminami geriausi ir 
rimčiausi Partijos draugai. 
Antras dalykas, suvažiavi
me pasirodė griežtas užsi
spyrimas ir nepastovumas 
IV rajono lyderių. Andai, 
kada buvo IV-to rajono ne
paprasta konferencija, mū
sų lyderiai, mūsų veikėjai 
simpatiškai išsireiškė už 
“People’s Council”, o dabar 
jau sako, kad į šuntakius 
nori darbininkus nuvesti, 

l Ištik rujų keistai atrodo,kad .
1 ’ mūsų draugai nedalyvauda- galiu gauti darbą, kelionės

mi “People’s Council” dau- lėšas apmoka, uždarbis ge- 
giau žino, negu Partijos Pil- i'as ir kitokių gėrybių daug, 
dontysis kom. dalyvaudamas Antrytojaus išvažiavom viso

Newarkietis.

WAUKEGAN, ILL.
26 d. rugpjūčio S. D. drau

gijoj vyrų choras parengė 
draugišką išvažiavimą į 
Waukegan miškus. Ir ne 
vien choristai, bet ir daug 
pašalinės publikos, kaip jau
nimo, taip ir vedusių daly
vavo išvažiavime. Laike 
pietų buvo trumpos prakal- 
bėlės, dainuota, žaista ir t. 
t. Abclnai, laikas prabėgo 
greit ir labai smagiai, 
nimo užsilaikymas 
gražus ir pavyzdingas, 
tai verta pagirimo.

Turiu paminėti, kad
netenkame daug draugų iš 
priežasties automobilių. 
Kaip tik kas įgija kokį sulū
žusį gremėzdą, tai su tuom 
jau nesusikalbėsi, jis šalina
si nuo darbininkų. O ką jau

pabūti, reikia atdirbti iškaš- 
čiai, o tas nelengva padary
ti. Sutaupinti negalima,kad 
su šeimyna išvažiuoti kitur. 
Tokiu būdu ir prisieina 
skursti.

Darbininkai neorganizuo
ti, unijos nėra. Daugiausia 
čia skursta tamsus lenkai, 
slavai ir negrai. Lietuvių 
neteko susieiti, nes prisiėjo 
pagyvent pas slavokus. Pa
tartina lietuviams netikėti 
tokiam žadamam rojui, bet 
stengties organizuotis, kadi 
bendromis spėkomis iškovoti > 
geresnes darbo sąlygas.

Amerikos Trempas.

ladelphia, Pa. Bus ir pa- 
marginimų.

*
* *

Kalbama, kad kukuruzų 
dirbtuvė visai užsidarys.Jau 
kelintas mėnuo mažina dar-, 
bą ir darbininkus atleidinė- 
ja. Priežastis esanti ta,kad, 
kompanija nenori mokėti 
tiek, kiek kukuruzų savi
ninkai reikalauja. Jie sau 
derasi, o darbininkai turi be 
darbo vaikščioti. Toks jau 
surėdymas.

Į 1 ♦
♦ ♦

23 d. rugpjūčio pasimirė; 
vietos lietuviams gerai žino
mas G. Pauzene (francū- 
zas), kuris užlaikė svetainę 
ir lietuviai ja naudojosi be 
jokio atlyginimo. G. Pau
zene visada 
darbininkus, 
iškilus.

CLIFFSIDE, N. J.
(Nuo mūsų korespondento).

19 d. rugpjūčio buvo Jer
sey City J. R. choro išvažia
vimas Cliffside giriose. Da
lyvavo ir vietos lietuviai. Mi
nėtas choras padainavo ke
liūtą dainelių ir publika lai
ką praleido smagiai. Tik 
pabaigoj keli triukšmadariai; 
iš Jersey City sukėlė lermą, 
užkabindami nekaltus žmo
nes. Reikia pažymėti, kadi 
tų triukšmadarių motinos1 
nesulaikė savo sūnų, bet ^ar!fero 
kurstė prie muštynių, šaky- 'nni;J 
damos, jog amerikonai ne-l 
apsileis grinoriams.

Šiame atsitikime reikia pa- tas po $1000 parankos, ku- 
girti cliffsaidiečius, kad jie ,pią užstatė vienas kitas poli- 
neatkreipė atydos į triukš- cistas, 
madarius, kurie ant jų užsi- talistų 

kalbėti apie vietos biznie-įpuolė. Vėliau pašaukta po- f 
rįus. Jų nematysi nei ant jlicija nulydėjo triukšmada- 
prakalbų, nei ant balių, kur 
tik susirenka darbininkai

Nuo viedro lankelis.

Jau- 
buvo

męs

CONNELSVILLE, PA.
“Tėvynėj” ir kituose laik

raščiuose garsinama darbi
ninkams rojus būtent H. C. 
Frick Coal & Coke Co. pa
garsinimas, kad darbininkai

nu s namo.

* *

užsistodavo už
ypač streikui

♦
*

21 d. rugpjūčio liko areš
tuotas tūlas vietos policis- 
jtas. Ji areštavo slapta po- 
ilicija už tai, kad jis norėjęs 
išgėdinti vieną aktorką, ku- 
|ri klausėsi pas jį, kaip tan
kiai eina karai ant Fort Lee

. Buvo jau po 2 naktį ir 
policistas pasisiūlo ją paly
dėti. Tuomet ir įvyko tas 
atsitikimas. Vėliaus paleis-

♦

tvarką.

Tai mat, kaip kapi- 
klapčiukai daboja

♦ *
S. 250 kp. žada ant 
smarkiai darbuotisrudens 

lietuvių darbininkų apšvie- 
tos labui.. Cliffside lietuviai

pasinaudotų proga gauti ge- ėmimą kariumenėn ir darbi- 
rą ir pelningą darbą minėtos ninku išnaudojimą. ^Po pra- 
kompanijos kasyklose.

Sustreikavus Herminie, 
Pa., angliakasiams, aš, turė
damas laiko, nuvažiavau į į 
Pittsburgh, Pa., ir užėjau į j 
darbo biurą. Ten agentas' 
man išgirė ir pasakė, kad aš

23 d. rugpjūčio čia buvo1
parengtos “Laisvės” bendro-l ,ašykitgs prie L s g. kuQ_ 
VOS pi akalbos. Kalbėjo nną įr dh’Kkimp rlnrTiininkn 
Pruseika. Jis nurodė, kokią 
naudą suteikia liaudžiai dar- ’ 
bininkiški laikraščiai. Ve-' 
liau kalbėjo apie priverstiną

pos ir dirbkime darbininkų 
piešai naudingą darbą, o ne 
^vadžioto jams kapitalis
tams.

SCHENECTADY, N. Y.
Vietos pirmeiviai taip makalbai, vakaro vedėjas K.

Steponavičius priminė ir a-^žai veikia apšvietos dirvoje, 
pie “Laisvės” popieros fon-.kad per pastaruosius kelis 
dą, kuriam susirinkusieji su-'mėnesius nebuvo galima nie- 
aukavo $10.40. Apart to, d. ,ko rast, ką būt galima į lai- 
'd. čičinas ir Ruzgis prisira- kraštį paduoti. Kaikurie 
(še,prie “L.” bendrovės. Taip- draugai, seniau gyvenę 

Schenectady, per laiškus

ton. - .keturi. Ant Connelsville
Trečias dalykas, pasirodė stoties mus pasitiko agen- 

užsispyri-,tas ir nuvedė prie darbo, 
mas prieš A. L. L. Taryba. Nors man teko dirbti pieti- 
Jinai visuomet sakė, kad vis- ii' vakarinių valstijų ka- 
ka galima atlikti po L. S. S. syklose, bet tokio darbinin- 
stogu. Bet kuomet IV-tame . ką išnaudojimo, kokis yra

didelis “Kovos”

rajone susitveria panašią į- 
staigą, “Kova” nieko nesa
ko, reiškia pritaria tam dar
bui. Ji nebijo pasinerti čia 

l palšoj minioj.
Aš nematau jokio skirtu-

Tarvbos ir

gi keliatas užsirašė “Lais
vę”. Abelnai, prakalbos pa-[klausia, kodėl nieko nesima- 
vyko, publika liko užganė- to laikraščiuose apie jūsų 
dinta. Literatūros parduo- veikimą, ar jūs visi ten mie
tą už $2.00.

Už tai cliffsidiečiai vertiįma^ai ir 
pagirimo.

čia, aš dar nemačiau. Už 
anglių karą po pikiais kasa
mą moka po 80 c., už karą 
mašinoms—56c. Kas dirbo 
kasyklose, tas žino, kaip 
lengva prikasti keturių tonų i

♦

šaukiamu ' 
daktaro egzaminacija

gate? Ištikro, šią vasarą 
veikta, išskyrus 

vieną išvažiavimą, ką buvo 
parengęs Liet. A. Kliubas ir 
pikniką. ' ‘

Aš tikiu, kad orui atvėsus

jUcinvciiu vį'/ucuiinicivija. uciL i

nepasibaigė, veik kasdien
----T,. I tz vi . 

Su

NEWARK, N. J.
Kaip Newarko socialistai 
žiūrėjo Į drg. P. Grigaitį 
prieš jo buvimą pas mus

J ir kaip žiūri po 
buvimui.

Prasidėjus ginčams tarpe 
■ ; “Ąpvos” ir “Naujienų” dėl 

’A. L. L. Tarybos, męs, są- 
jungiečiai, pilnai tikėjome ir 
sekėme “Kovos” argumen-

New York o L. Darb. Teisių 
komiteto. Skirtumas tik ta
me, kad A. L. L. Taryba 
vieną paragrafą turi dau
giau, t. y. “Darbininkai visų 
šalių vienykitės, o IV-to ra
jono išeina tik lietuviai vie
nykitės, o daugiau tas pats 
kas vienoj, tas ir antroj. 
Kiek teko Grigaitį patirti, 
jisai nėra toksai užsispyrė
lis, kaip kad jį perstato ne
kurie draugai.

Jisai neagituoja už A. L. 
L. Tarybą, jis tik džiaugiasi 
bile tik susitvėrė panaši į- 
staiga apie New Yorką. Ji
sai sako, kad žmonės nori iš- 
siiluosuoti, tegul žmonės pa
tįs ir dirba ir nelaukia, kad 
jiems kas iškovotų, o socia
listai turi tik nurodyti ke
lią. Drg. Grigaitis pas mus 
pasakė puikią prakalbą, ant

*=T=—....... .

kariumenėn pradėsime smarkiau darbuo- 
dar itis, rengt prakalbas, teat

rus ir kitus pasilinksmini
mų, mus. L. S. S. 154 kp. šią 

vasarą irgi nieko nesurengė,
pašaukiama vis nauji, 
tarpe yra ir lietuvių.
'pašauktaisiais boardai elgia- vis atidėliojo Į rudeni. Da-
jsi žiauriai Jr neteisingai. Jeijhar nutarta parengt balių ir
pašauktasis lieka daktaro .teatrą. Tam darbui išrink- 
pripažintas sveiku ir .reika- ta komitetas. Kaip bus kas 
Jauja paliuosavimo .blankų, naujo, pranešiu per “Lais- 
Įtai blankų suvis neišduoda, *Vę” 

ir visaip

Garsinama taipgi, kad čia 
randasi puikus darbiniu-' 
kams namai, prie kiekvieno ,išskyrns vedusius, ir visaip 
namo puikus, dideli daržai, baugina. Kai kurie buvo nu- 
kur darbininkai prisiaugina sivedę perkalbėtojus, bet bo- 
visokių daržovių ir nereikia arc]aį neįsileido. Patartina 
maisto pirkti. _ Apie, tuos,lietuviams nesibijoti, bet 

kreiptis prie teisingo advo
kato arba prie vietos L. S. 
S. kuopos išmintingesnių na
rių, kurie suteiks informaci
jų. • / •

Tinkamais kariumenėn 
pripažinti šie lietuviai: J. 
Grabauskas, J. Jakupka, J. 
Bukaveckas ir Dj Degulis.

maisto pirkti.
daržus reikia pasakyti, jog 
jie yra taip dideli, kad jeigu 
šuo atsigultų, tai neturėtų 
kur uodegą padėti. Visos 
stubelės 4 mažais rūmeliais, 
gal tiktų jaunavedžiams gy
venti, bet ne žmogui su šei
myna. Prie kasyklų įtaisy
ta pečius koksams deginti ir 
kaip vėjas papučia, tai visos 
stubelės paskęsta dūmuose. 
Tai toks tas garsinamas ro
jus, kur reikalaujama dau
giausia vedusių darbininkų. 
Mat, pavienis žmogus to
kiam pragare ilgai nebūna. 
Su šeimyna prisieina ilgiau .4 •

L. S. S. 250 kp. rengia pra
kalbas 8 d. rugsėjo, 8 vai. 
vakare, Pauzeno svetainėje. 
Kalbės “Kovos” redakto
rius J. V. Stalioraitis iš Phi-

A. Gudzinskas.

HARTFORD, CONN.
Pasidarbavus vietos Soci

alist Party skyriui, čia tapo 
suorganizuotas People’s Co
uncil skyrius. Nors nema
žai triūso buvo padėta siun- 
tinėjant i visas organizaci
jas bei draugystes laiškus, 
bet pasekmės pasirodė labai 
geros, nes visos pažangesnės 
draugijos prisiuntė delega
tus. Dabar laikoma susi
rinkimai kas seredos vaka
rą po No. 11 Central Row, 
ir ant 16 rugsėjo rengiama 
masinis susirinkimas.

S. P. Organizatorius para
šė laišką, užkviesdamas vie-

. •» T T. .............................................. .

LidBvių skyrius,

5)
6)

D
2)
8)

2)
8)

sakyta, kad dirba po 14į 
valandų, — turėjo būti: po 
12 valandų į parą.

Mažas Vieversėlis.

(Apg.)
ŽODIS CIGARETŲ RŪ

KYTOJAMS.

i

LIETUVIAI, SKUBINKITĖS SU 
PAGELBA SAVO NAMIŠKIAMS

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

Pinigus galite siųsti ir telegrama primokant $2.25, prie pa
prasto rusiškų rublių kurso, ir pinigai bus išmokėta adresatui j ke
letą dienų. O kadangi rusiški pinigai labai pigus, tai su kelels 
doleriais suteiksite jiems didelę pagelbą.

UŽ siunčiamus pinigus mes pilnai gvarantuojam ir už tai at
sakome. Kurie dėlei tolumo negalite atsilankyti ypatiškai J musų 
banką išpildykite šią blanką ir iškirpę kartu su money orderiu 
prisiųskite j BOSAK STATE BANK, Scranton, Pa Lithuanian dep,

Blanka dėlei siuntinio pini tų Rusijon:
Vardas ir pavardė siuntėjo .....................................................
Teisingas adresas siuntėjo .........................................................
Kiek rublių siunčiate ................... Kiek dolerių .....................
Vardas Ir pavardė kam pinigus siunčiate .............................
Kaimas ..........................................................................................
Gminas arba volostis............................................... ......................
Paskutinis pačtas arba miestas .................................................
Pavietas, (Ujezd) ...........................................................................
Gubernija, Rėdyba .........................................................................

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

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

BOSAK STATE BANK

P. C. ir gavo atsakymą nuo 
vietos sufragisčių sekreto
res p-lės Flanagan, kuri da
bar sėdi kalėjime už piketa- 
vimą Baltojo Namo Wash
ingtone, kuris skamba: 
“Męs, sufragistės, negalime 
siųsti delegačių į organizaci
ją, kuri priešinga ginimui 
šalies ir tautos militariz- 
mui”.

L. S. S. 49 kp. taipgi atsi
sakė siųsti delegatus, kada 
Socialist Party organizato
rius prisiuntė pakvietimą.

A. J. Kasputis.

DETROIT, MICH., IR A- 
PIELINKĖS ATYDAI.
Matydami būtiną reikalą, 

idant L. S. S. namo fondas 
turi pasiekti savo reikalau
jamą sumą, męs detroitie- 
čiai suvienytomis spėkomis: 
L. S. S. 116 kp., D. L. Keis-

r. S. A. kp. ir D. M. 
d r-ja ant G dienos spalio 
(October) rengiame tam 
tikslui Įspūdingą savo origi
nališkumu Koncertą ir Ba
liu. Pradžia nuo 7:30 vaka
re, salėje ant Michigan gat
vės, kampas 24-tos. Įžanga 
ypatai 25 c. Lauksime savo 
idėjos sąkeleivių iš apielin- 
kių. Rengėjai.

EASTON, PA.
Klaidos atitaisymas.

“Laisvės” N69 tilpo iš mū
sų miesto korespondencija, 
kurioje įsiskverbė pora klai
dų. Vienur pasakyta pa
rengti prakalbas ant 11 d. 

trugsėjo — turėjo būti: 9 d. 
tos sufragistės prisidėti prie’rugsėjo. Antroj vietoj pa-

■. ?$$$wk?a • $$

Ant 3-čio puslapio šiame 
N-ry telpa paskelbimas 
Piedmont cigaretų, kuriuos 
išdirba Ligget & Mayers 
Tobacco Co., St. Louis, Mo.

Išdirbėjai Piedmont ciga
retų nori supažindint jus su 
geriausios rūšies tabaku,ku
ris užaugęs ir nunokęs šioj 
šaly ant Virginijos laukų. 
Ekspertai pripažįsta, jog 
geriausiai tinka cigaretams.

Taipgi už Virginia tabaką 
nereikia mokėt muitų, kas 
duoda progą dar labiau 
tuos cigaretus pagerinti.

Piedmont, apart to, kad 
jie yra daromi iš geriausios 
rūšies tabako, kas suteikia 
rūkytojui smagumą — gali
ma pirkti už mažą kainą 5c. 
—tai yra kaina, kuri kiek
vieno rūkytojaus kišenius 
gali ištesėti.

Laiks nuo laiko šiame lai
krašty tilps pranešimai apie 
Piedmont cigaretus, kas nu
rodys, kodėl Virginijos ta
bakas yra geriausias dėl ci
garetų ir kodėl Piedmont ci- 
garetai yra pavadinti Ge
riausios rūšies cigaretais”.

Išdirbėjai Piedmont ciga
retų prašo jus atydžiai per
skaityti visus pranešimus. 
Perskaitęs šiandieniniame 
numery pagarsinimą, tuojau 
nusipirk pakinką, kurie yra 
padaryti iš geriausios rūšies 
tabako.



SERGANTIEJI!

ORAKULO PATARIMAI

Gauk šiuos
Muz-.kos Veikalus

PUIKIAUSIA
MODERNIŠKAnuo

LAISVES

SPAUSTUVE

APTIEKA DARBO Z-KINIU ISTORIJA
Vertė B a ra bos i u s

iam

MRCl

PHONH W’MSBUROH 5415

Kaina 25 centai

me
Vaidotas

nes neturiu laiko

turite metų, tėvo ir motinos

norėdamas juos pajuokti,pa 
sižiūrėjo per langą ir susu

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

Mat, kaip pyčių 
vaiskas moka

.. BARONAS 
McKEES ROCKS, PA

si dau 
nerandama

JUOKŲ 
KĄSNELIAI

patarnausiu kuo-

oiŲ Juknų ir *t.
• •ei gydymo 

turiu

pilvo, širdies, plas*

LIGŲ PRIEŠAS —
MŪSŲ DRAUGAS

Reikalinga kiekvienam darbininkui 
perskaityti

Nepralekisite
Progos!

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ Ii 
PRIEŽASTIES LIGOS?

vie- 
skau- 

gerai tinka gydy- 
reumatizmo, neural- 

apibrinkimo, sutinimo 
narių arba muskulų.
ir 50 centų — visur aptiekose.

Žmogus linksmas ir ra
mus, kol jis sveikas. Papras
ta liga padaro žmogų nelai
mingu. Tankiausiai žmogų 
kankina vidurių arba skil
vio ligos — nemalimas, dis
pepsija, diegliai ir skaus
mai, išpūtimas, diegliai šo
nuose, krūtinėje ir nugaroje, 
užstojimas gerklėje ar krū
tinėje ir t. t. Tas paeina 
nuo nereguliariško ir ne- 
normališko skilvio. Geriau
sias vaistas, kuris apsaugo
ja nuo tų ligų arba greit jas 
prašalina — tai Provizo
riaus Vinco J. Daunoros 
TREJOS DEVYNERIOS 
arba TREJANKA. Tai ne- 
įveikimas ligų priešas, o 
kartu mūsų draugas. Rei
kalaukite to draugo pas a-

išbėgo iš tos skylės ir lei
dosi per kalnus vinuoges 
rinkti ir ėsti. Kada beždžio
nių veislė truputį daugiau 
išsitobulino, pradėjo pasa
koti apie tą atsitikimą ir 
kunigai parašė istoriją apie 
visuotiną patapą.

Diena po dienai, metas po metai 
nžsimu gydymą sergančių žmonių. 
Persistatykite saw, kiek aš išgydžiao, 
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- 
(lydau per 20 metų 
a. didžiausiomis pa-

Klausimas. — Klausyk, 0- 
rakule, jeigu tu turi galvą, 
o ne dzūkišką puodą, tuomet 
išriškie klausimą: Kokiu bų- 
du Nojus galėjo sutalpinti į 
laivą arba Arką 150 olakčių 
ilgumo, 50 platumo ir 30 
augštumo visų gyvulių vys
tų po septynias poras ir ne- 
čystų po porą? Aš niekaip 
negaliu sau persistatyti, kad 
į tokį mažą laivelį galėjo su
tilpti tiek gyvulių ir dar jis 
su visa šeimyna gavo vietą?

Mažas Vieversėlis.

Specialistas įvairių li
gų, ° ypač vaikų, mote
rų ir prie gimdymo.
OFF1SO VALANDOS: nuo 8 Iki 10 v. 

ryto: nuo 12 iki 2 v. po niet; nuo 
6 iki 8 v. vnk. Nedalioj iki 12 ryto.

GREAT NECK.
N. Y.'.

Taigi visi 
’ Administ-

Štai pažvelgkit — 
kokie puikus 
esam tautiški 

kareiviai:
Vien '.s ilgas, 
kitas trumpas 
ir visi, kaip vienas 

šleiviai!
Mūs devizą — 
mušti žmogų, 
kurs neprielankus 

bažnyčiai.
(Neveltui juk 
toks garbingas 
vardas duotas;

tautos py č i ai!)

dėl visos orkcstros 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.

Brooklyno Lietuviams!
Pirmas Brooklyno

LIETUVIS

Kontraktorius
Padarome visokį darbą prie nauji 
namų statymo ir senų pataisymo. Iš 
pentinu namus iš lauko, taipgi ir vi 
daus.popieruoju, pleisteruoju ir o 
mautuoju. Reikale kreipkitės ypatiš 
kai ar laišku šiuo adresu:
46 Power St. arba į gyvenimo vietą 
431 RODNEY ST., Brooklyn. N. '

Gražiai padaryti spaudos darbo* patraukia kiekvieno akį.
Atsakantis pagarsinimas priduoda žmogui norą eiti ant rengla- 

mi| pramogų.
Todėl, draugystes Ir kuopos, kada ronglat balius, teatrus, ar 

šiaip pasilinksminimus, visados duokit darbus "Laisvės” 
spaustuvėj. Mes padarome visokius spaudos darbus gražiai, 
greit lt pigiai.

—Šunie, mokinkis, būsi 
studentas!

—O jeigu neišmoksi, būsi 
aficieris, — atsakė studen-

Kunigai tik 
turi valia 
Katekizmo mus 

mokinti,
O jei kitas kas 
bandytų, — 
galim kaulus 

jam sutrinti.
Ei! viens du 
ir pusė trečio; 
marš krugom, v period

• 229 Bedford.
y-^ KAMPASj-NORTH 4T°? GATVĖa^į. 4^

Brooklyn, NewYork

Tai bent atlygino.
Kartą važiavo traukiniu 

du rusai aficieriai ir du stu
dentai. Aficieriai norėjo, 

•Dabar negaliu, dėdyte, kad studentai su jais kalbč- 
bet jie turėdami savo kai

Orakulo prierašas.—Kaip 
gyvas dar neesu girdėjęs, 
kad vyčiai kanapyno gulėtų. 
Ar tamsta, rašydamas apie 
vyčius, tik nesuklydai ir 
parašei apie vau, vau, vau, 
kurie vasaros karščiuose 
mėgsta kanapyną.

jų pritaikymą, nusi- 
šimtį centų aki- 

rymais, išmuškite 
nešiokite.
dantys pradeda

IŠRADĖJAI
JEIGU NORITE GAUT PATENTĄ SAVO IŠRADIMUI 

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

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

Telephone 2639 South.
Dvi puikios užeigos:

LIETUVIŲ MOTELIS
Kuriems yra reika’as apsistoti, čia- 

nai galima gaut nakvynę arba ir ii 
gesniain laikui gyvent.

Taip-pat puiki svetainė (Palac- 
koncertams, teatrams, ba 

susirinkimams ir B-llinj

kapot, nes vakare kursime 
pirtį.

—Na, tai gerai, kitą kar
ta sumeluosi.

Vakare kaimynas, pasi
ėmęs drapanas, nuėjo į pir
tį, bet rado šaltą. Nusispjo
vė ir parėjo namon keikda
mas Jonuką. Jonukas jį pa
saugojęs atbėgo į stubą ir 
sako:

—Dėdyt, eiva dabar į 
tvartą.

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

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

kinimo. Reikalauk katalogo.

L Žmonių gyvenimo pradžia.
II. Vergija ir jos atsiradimas.
III. Turčiai ir skurdžiai.
IV. Draugijos žemesnės ir augštesnė.
V. Baudžiava ir baudžiauninkai.
VI. Miestų r amatninkų atsiradimas.
VII. Mani laki un>s ir fabriku atsiradimas.
VIII. Baudžmuninkų vėlesnis likimas.
IX. I-Liiidžipvos panaikinimas.

Gothard
(Scveros Gothardiškas Aliejus). Kaipo gyduolė 
tintam panaudojimui, jis nuramina skausmus, 
d'-jinu:? ’r traukučius, ir lygimi 
mui r.rsveikavimų, kaip antai 
gijos, išsisukimų, susidtiuž 
pažandžlų, sustyrusių

Kaino : 25

, Vistiek sumelavo
Jonukas buvo didelis 

lagis. Kartą jam nuėjus pas 
kaimyną, kuriam jis tankiai 
sumeluodavo, kaimynas jam 
tarė:

—Jonuk, jeigu tir man da
bar sumeluosimai duosiu tau 
išsirinkti geriausią avį.

Pirkite Scveros Gyduoles vietinėse aptiekose. reikalaudami tiktai "Scveros” 
išdirbinių, arba užsisakykit tiesiog, jeigu tikrų negalite gauti.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA

“Biratč” — Birutės arija —3Uc, 
'’Vestuvės” — Jaunosios arija 
“Kregždelė” — duettas — 30c. 
“Eglė” (Žalčių karalienė). Žalčiu 

ir Gulbė-Dievaičio duettas
“Muzikos žodynėlis” — 25c.
“111 sųsiuvinys” — maišyti 

Kvartetai — 25c.
Adresas:

M K, M P ET h * ’ ’SKAS, 
19& Broadway, So, Huston,

nervų ir ligų
isieins rorai žinomą elektrišką 
j ir X-spinduliai, per kari* 

matyt kiaurai kūne. Ne. kiekvienas 
daktaras turi tokius aparatus, dėl 
to, kad labai brangs. Chemiškas iš
tyrinėjimas šlapume. Neatidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinoma:

D R. 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.

Mokslo Nereikia Jleškotf
Beito, kad mes nurodome kai» lengvai išmokti angly kalbą* aritmetAgC 
keturių kalbos gramadk* tavo namuoee liuoeame laike. Visi ItaHMd 

Nurodymai ir knygų DYKAI, {dėk atemį*. Adrseaet

iMmtaiavuorfMMUM i#kyta,1M7 LbbarSLCMMT

Atsakymas. — Kada buvo 
visuotinas tvanas, tai dar 
nebuvo jokių gyvulių. No
jus niekuo nesisky 
beždžionės. Pradėjus lietui 
lyti, jis su savo bezdžionin
kais ėmė bėgioti, norėda
mas nuo lietaus pasislėpti, 
surado paupy medį išpuvu- 
siu viduriu ir visas būrelis į 
jį sulindo. Kada vanduo 
augščiau pakilo, tuomet ta 
beždžionių šeimyna pasijuto 
upėje. Vanduo tą medį pri
nešė prie krašto, beždžionės

J. B U LOT, Savininkas
3rd Ave., So. Brooklyn, N.T

Tarpe 22 ir 23 Sts
Užeiga:
CAFE SU SVETAINE

RESTAURANTU
J. Bulot, Savininkas,

3rd Avė., kampas 28th 8 
RO. BROOKLYN, N. Y.

Tel. 3967 Sout)

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

“Laisvės” administracija 
jau keliatai desėtkų lietuvių 
pasiuntė į Petrogrado val
dišką banką

Brooklyn LABOR LYCEUM S““/)....., 
kopuikiausia.

Money Orders visuomet 
išrašykite ant “Laisvės”var- 
do ir parašykite laišką, nu
rodant vardą, pavardę, kiek 

Willoughby Ave.. vardus, užsiėmimą ir pilną 
3842 Stag*? Sįį-.įs', . f

Telephone 119 Great Neck.

TAM. PLAKST1S
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 
teisingiausiai.
WOOD ROAD,

L. I.

DARBININKŲ IŠTAIGA.
Sales dėl Balių, Koncertų, Ban- 

gentus arba tiesiog prisius- kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir t.t. 
darni 50 centų pačtos ženk- 
lėliais. Vincas J. Daunora,, i kainos prieinamos.
Provizorius, 229 Bedford 949—959

PUIKUS IŠSINARINIMAMS.
1,1 '■> linini . >nvo laiške iš 16 
‘■ati knj.j ki'yje. bet panaudoju

skaidmas pelėj

. I’ran. Veverka iš Bloomfield. Mont., pra 
vasario, 1917 m., sekančiai: “Išsinarinau 

kelis kartus Scveros Gotharditii.šką Aliejų, 
dabar jaučiuosi puikiai”.

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir tarnu, ger- 

tf-S Ar/ė’» skaudėjimo, dusulio, galvos 
jj—J skaudėjimo, nustojimo apetito, 
|į J šalčio galioje, ect., ect., Sutai- 
11‘^dirbėju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo Šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje |K'i- pusę šimtmečio- 35c. 
už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti liestai iš
F. A D. RirilTKU & CO.

14—80 Washington Street, Now York.

Naudingi patarimai.
Kad akiniai tiktų prie a 

kili ir nereiktų daktarui m o 
keti 
pirkite už de 
nius su 
stiklus ii

Kada
skaudėti ir nenorite pas den- 
tistą eiti, įsigerkite į burną 
vandens, atsisėskite ant 
krašto pečiaus ir sėdėkite, 

Waterbury, Conn. — Mū-'Pakol burnoj vanduo pradės 
su mieste baisi katastrofa:'''11'*-1- 
vyčių generolas tapo pa
šauktas į Su v. Valstijų ka- 
riumenę. Pasilikę vieni vy
čiai tuojaus išsisklaidė, su
lindo į kanapynus ir dabar 
ramiai gludi. Reikalinga 
baidykla, kuri vyčius iš ka
napynų išvytų, nes kitaip 
Gali būti blogai,,— visą jų 
darbą šuo ant uodegos nu-

> AR TURI TĄ NAUJĄ ' 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ!

Jei dar neturi, tai pasiskubink gau
ti, nes knyga gali greit :š>ibaigt.

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

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

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

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytiškų organų išsivysty
mas, jų veikmė ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijena; motinystė ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagystė ir daug kitų įdomių dalykų.
>Knyga turi 12*) pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti.

KAINA TIK 50c,
AR MYLI DAINAS?

Štai nauja dainų knyga, kurioj ra- 
tokių dainų, kurių niekur jau 

Knygos vardas
Įvairios Dainos.

Tai yra stora, 216 puslapių, knyga, 
kurioje telpa daugybė įvairiausių dai- 
ny. Tarp kitų yra nemažai senoviškų, 
kurias mūsų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos

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

» KAINA 50c.

oro
UTATSYTAS i3 formulos-* 
recepto; suteikto iSmiutin- 
gu Egypto zokoninku,

SEVERA’S WAFERS FOR HEADACHE & NEURALGIA
(S<-v, i l’lotkelės nuo Galvos Skausmo ir Neuralgijos) atneša greitą 
palengvinimą. Kaina 25 centai už dėžutę su 12 plotkelių su milteliais.

Šeimyniškas Linimentas.
Kiekviena šeimyna privalo laikyti gerą linimentą ir 

t urėti po butelį bile laiku po ranka atsitikus susižeidi- 
mui, ar susldaiižy mui, išsisukimui arba pertenkimui. 
Panašiuose atsitikimose nepažystama nieko geresnio už

< 40*) MJSWES s r., (
Jv Cor. So. 2nd St. Brooklyn, N. Y |

AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kuriestengiasi 

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

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

gaus vargus senovėje ir apie dvasiš- 
kijos darhua, tam š) knygelė būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus aiųskite 

šiuo adresu:
F. STROPUS,

6 Loring St.,
> So. Boston, Mass

Už menkniekį.
—Klausyk, už ką tave pa 

sodino į kalėjimą?
—Už patį menkniekį, — 

perskėliau galvą.
—Kaip tai ir už tai sodi 

no?
—Mat, aš perskėliau m 

savo, bet vieno idioto.



' ’-W

I

/

Mechanikos
Klausimas.

Amatų mokinimasis.
Kalbant apie amatų niki 

nimasi, reikalinga n risi min
ti, koks buvo padėjimas a- 
matų mokinių Lietuvoj, vė
liau pažvelgti j amatų moki
nių padėjimą Amerikoj, o 
tupmet galėsim padaryti tei
singą išvedimą.

Lietuvoj amatų mokiniai 
buvo tikrais vergais per ke
lintą metų. Tėvai leisdavo 
vaiką mokintis nuo 12 ar 14 
metų. Mokykla buvo tai pa
prasta maža dirbtuvėlė, ku
rioje aplinkiniai gyventojai 
užsisakydavo sau ūkio pada- 
rus—vežimus, bričkas ir ki
tokius daiktus, ką mokiniai 
padirbdavo. Dirbtuvės sa
vininkas buvo paprastas 
kontraktorius. Tas kont- 
raktorius (bosas) vadinosi

duok, kad žinotų. Nemuštas 
neišmoks, už vieną muštą

Mat, Lietuvoj žmonės yra į-1 
sitikinę, kad išmokinimui 
reikalinga prievarta, baimė.1 
O kad mokytojas turi per-, 
matyti mokinio charakterį, 

•jo protiškas jiegas, gabumus 
i ir mokinant prie jų prisitai
kinti, užinteresuoti mokinį, 
duoti jam reikalingas va
landas pasilsiui — tas Lietu
vos žmonėms nesuprantama.

Valgį mokiniai gaudavo 
prastą. Nakvoti irgi reikė
davo bulvinėse kamarose, 
kur pilna pelėsių, kiti turė
davo nakvoti gyvulių tvar
tuose, šiaudais apsikloti, ar
ba toms pačioms drapanoms, 
ką dieną dėvėjo. Daugelis 
visai nenusirengdavo,nes tu
rėjo tik apie 4 valandas pa
silsiu], tai įr laiko nebūdavo. 
Pasižiūrėjus Į mokinį, išrū
dydavo tikras kankinys ir

pultas, balsas silpnas, kvė
pavimas trumpas, greitas ir

Telephone IVbV Ureenpoint.

Dr. H. Mendlowitz
371 Berry

Gydau ligonius įvairiomis 
o ypač mano specii

tai moterų Ii;
Gerai įsitėmykit adresų:

DR. H. MENDLOM 
271 Berry St., Brooklj 
' Kampas So. 1-mos gi

ligomis,

Protokolų Sekr. J. Kuzmickas,
1812 So. 48th Ct, 

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

Kasierius Marijona Bartkiene, 
1500 So. 

Kasos Globėjai: 
Ona Elterman, 

1533 S<

48th

50th

M 
k

Akušerka i
-College Baltlmoir*. frt*' f

V ndym*. tatpftt suteikia odf/. ’>• s
.asreiba 'ftrfgiytnae mataro. E

F Stropiene, į
p

DRAUGIJOS, KURIOS 
TURI “LAISVĘ” 

ORGANU.

mokytojum. Tėvai, leisdami k<?ne Pri.e Uekvieno 
vaiką mokintis, darydavo z-°dzio ieikia atsikvėpti, v ei- 
sutartj su bosu tankiausia ‘ as lsHvskęs, liūdnas ar pik- 
ant trijų metų ir mokėdavo ,tas> a^įs pusiau gyvos ir jo- 
nuo 50 iki 500 rubliu už mo- se niato^1 ko^is tai beyiltm- 
kinimą per tris metus. Vai-i^mas’ bodėsis. Vaikščioja 
kas dirbo vien už tai. kad ji įlinkęs, kas leiskia. kad tu- 
mokina, jokio kito atlygini- |ri sdppą strenkauli. Visa 
mu negaudavo, apart valgio ; išvaizda buvo to-
d’^apanas duodavo tėvai. <ac^ 11 lstouskas Romos 

__ _ . . , . , . . .vergas nedaug vargingesnių
nebuvo joki į galėjo išrūdyti.

deahski žmonės, jiems nerū
pėjo pakelti šalies kultūrą ii’ n 
mokinius padaryti laimin- tus.f ar nc&ąlejo būti savis- 
gais. Jiems rūpėjo tik jų 'toviu amatmnku,dar ėjo pas 

.privatiškas biznis. Jie nesi- *!’ J niokytoją-bo- 
taikė prie mokinio charak- sa (p}bti uz gizelį. Prakti- 
terio, gabumų ir fiziško sto-i^u^an^ ama^o, apystovos 
vio. Mokytojai turėjo savo
nuosavą ūkį ir narna ir mo- 3UV?. .tame, kad. gauda- 
kiniai apdirbdavo be jokio ™ Į^k tiek atlyginimo uz 
apmokėjimo ir ūkio darbus. i( ai^a’ 11 sutai’tį. darydavo 
Ypač pirmus metus mokinio an^ ni_ctų, o jei nepatik- 
neprileisdavo prie amatnin- (^av(b galėjo pamesti ir eiti 
kų darbo, bet turėdavo dirb- ^as
ti prie ūkio darbų, šerti gy-* Toks mokinių gyvenimas, 
vulius, prinešti vandens, it tas užburtas ratas, ėjo iki 
malkų, skusti bulves ir t. t. 1900 m. ir nuo to laiko pra- 
Dar ir pradėjus antrus me- dėjo krypti kiton pusėn,nes 
tus mokiniai dirbdavo ūkio mokiniai buvo jau sunkiau 
darbus. Jeigu tėvai užklau- gaunami. Pradėjo mokinius 
sdavo mokytojaus, kodėl jų mokinti dykai, nereikalau- 
vaikas ne amatą mokinasi, darni nuo tėvų užmokesčio 
bet dirba prie ūkio darbų,tai nž mokinimą. Jeigu moki-l 
gaudavo atsakymą: “Ne jū- nys neišbuvo sutarto laiko, 
sų dalykas. Aš apsiėmiau tai teismas jau neversdavo 
jūsų vaiką išmokinti per tris grįžti, galėjo eiti pas kitą.|]9 
metus ir išmokinsiu; dar y- Vėliau priimdami mokinį i? 
ra laiko”. 'jau nereikalavo trijų metų,
’ Mokiniai turėdavo dirbti b(‘t užteko metų ar dviejų, 
apie 18 valandų j dieną ir ° ?z Pūtimus metus jau 
\lar naktimis dažnai važiuo-T1 avo m°kiniui.

į mišką pavogti medžių* Tokios buvo sąlygos moki- 
medegai. Jei kartais nepa- nių — kalvio, račiaus, slie-l 
vykdavo, — sugaudavo 
bosas turėjo kelis rublius už-j Kitaip buvo su 
simokėti bausmės arba su mokiniais, kurie siūdavo vie- 
teisėjais pragerti, — tai vi- na savaitę pas vieną ūkinin- 
są kaltę mesdavo ant moki- ką, kitą pas kitą.
nių, kad vogti nemokėjo. To-,mokytojai irgi žiauriai elg- 
kiose bilose mokiniai buvo davosi, bet mokiniai gauda-

vaiką mokintis,

Išvargęs mokinys tris me-

Zuzana Gulbinienė,
1531

Marijona Dolan,
1533 

Maršalka T. Bartkus,
1500

So.

So.

49th

50th

Vice-Pirmininkas A. Šimonis,
. 517 Michigan Ave. 

Protokolų Raštininkas O. Užbaliutė,
622 Hulin St. 

Finansų Raštininkas P. G. Aleksynas, 
1516 — 14th Avė 

Iždininkas S. Buzinskis,
721 Lincoln Avė.

Ct. Kasos globėjai

Per skausmą 
į kovą— 

per kovą į 
laisvę!

et.;

Ct.

Ct.So.
Susirinkimai atsibūna kas 

nį nedėldienį kiekvieno mėnesio, J 
Neffo svetainėje, 1500 So. 49th Ave. 
Cicero, H).

48th 
paskutl-

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS
Valdybos adresai, Racine, VVis. 

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

Vice Pirmininkas M. Kaupas, 1
1242 State Sreeti 

Raštininkas A. Vegela,
237 Lafayette Ave. •

S. Gelumbauskas, i
920 Jackson St.

J. Juozapavičia, 
1915 Jay Eye See Ave, 
A. Pukteris,

444 Park View 1
M. Kavaliauskas.

L. B. D. laiko savo susirinkimus 
kas trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio Winter Hail, 412—6-th St., Raci
ne, Wis. i

Turtų Sekr.

Iždininkas J.

Iždo Globėjai

St. Vazonais 
P. Kutra, P. 

Maršalka P. Vaitkus,
415 Wall 

Organo prižiūrėtojas J. Rumia.
1017 So. 3rd 

Susirinkimai atsibūna pinna 
dėldienį kiekvieno mėnesio, 1010 
Main Street, 2 vai. po pietų.

O. Box 80

St.

St. 
ne- 
So.

i
Tel. 2372 Greenpoint

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly- 
jos. Taipgi parduodame pijanus.

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

Pirmininkas P. Kardokas,
122 Court St.

Pirmininko pagelbininkas S. Morkis,
255 Bond SL

Nutarimų Raštininkas S. J. Liutkus, 
249 Pine St

Turtų raštininkas J. Kentrus, 
' ’ StUi Pine

Iždininkas J. Juozapaitis, 
234 Clark

Iždo globėjai: V. Budriukė, 
108 Insles

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

129 Pine St.

pi.

pi.

DR-JOS CENTRO VALDI-APLA.
BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ

ADRESAI:
____  pirminink. J. M. Maskeliunaa, 

2025 Colwell et., Pittsburgh, Pa. 
Pirmininko pagelb.

1421 Fayette at. Pittsburgh, Pa. 
Centro sekretorių* J. B. M iškeri čia, 
2135 Sarah Str. S S, Pittsburgh, Pa. 
lentro Iždininkas K. Varašis,

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

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

Pittsburgh, Pa.
F. Pikšris. 1331 Penu Avo 

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

kuopos P Samulionis
P O Box 63, McKees Rocks,

3 kp. Svipa>s, No. 11, Welder St.
Glendale Carnegie, Pa.

kp. F. Pikšrius, 1331 Penne Ave.
Pittsburgh, ~

5 kp. J. W. Bražauskas,
P O. Box 154, Cuddy, 
Žvirblis, 2228 Forbes

Pittsburgh,

C«ntro

2

4

7

8

9

kp.

kp.

kp.

10

J. A. Rukai

Pa,

Pa.

st., 
Pa.

A. Paliucis, 2123 Wrights S 
Pittsburgh, Pa.

A. Budžinauskas,
P O. Box 312. Creighton, Pa.

kp. John Shopis, 713 McKean ave.
Donora, Pa. 

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

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

Millsboro, Pa.

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILL.

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

Pagelbininkas D. Rimša,
P. 0. 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 U09, Melrose Pe-L. 
lido 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-mų vai. po pietų.

$1.00 ANT 
savaites

Park, Ill.

Park, 111.

i Park, Ill. 
kas trečių

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

MACYS & MARCIN
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

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

toli-
Jersey New

Mas-

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

skaitykite ir platinkite

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

“NAUJOJI GADYNĖ” yra storas, didelio forma
to, 64 puslapių žurnalas, spausdinamas ant 

| puikios popieros ir dailiai techniškai apdirbtas.

“NAUJOJI GADYNĖ” turi >kyriu< iš visų svar
biausių mokslo šakų; gvildena visuomenės 
klausimus ir plačiai aiškina socializmo mokslo 

j teorijas.
“NAUJOSIOS GADYNĖS” kaina labai pigi: me

tams vos tik $1.50; pubui metų b'<)< ; užsie
niuose metams $2.00; ptmei metui $1.00. l'a- 

1 vieni< numeris 15c.
1 Norintieji vieną numerį gauti pasižiūrėjimui, pri

siimkite 15c.

j Pinigus siųskite šitokiu adresu:

“NAUJOJI GADYNĖ” t
j 229 N. 6th Street, Philadelphia, Pa*

St.

St.

St.

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

802—8th 
Vicc-pirmininkas K. Dimša, 

812—8th
Užrašų rašt. B. Masiliūnas, 

922—10th
Finansų rašt. J. Waicis,

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

166—10th St., North Chicago, Ill. 
Glob. M. Rekis, 
Sheridan Road, N. Chicago, Ill. 
Glob. R. Ruleviče, 
So. Jackson St., Waukegan, Ill.

Kasos
1548

Kasos
1330

Maršalas K. Navickis,
1420 So. Victoria St., Waukegan,Ill 

Pagelbininkas J. Wardauska»s,
1448 Jackson St., Waukegan, Ill.

Susirinkimai atsibūna kas trečią 
nedėlią kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų Liuosybės svetainėj, 801—8th 
St. & Sheridan Rd., Waukegan, Ill.

SL

lietuviška XPTIEKA.
Šiuomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų šiam 

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsy k dėl dviejų aptiekų, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) M1XTURAS. la'-a; geras ruo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. 2) ORRAPH AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 2.5 ir 50c. 3) Tikrai lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c 
4) ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) 
ĮVAIRUS VAISTAI DĖL ATAUGINIMO PLAUKŲ IR TONIC’AS. 
6) KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfu- 
mos ir visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotoja* 
dėl vidurių. Bonka 50c. Krauki Valvtoja* — bonka $1.00. Mūsų 
aptiekose kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame at
silankyti. Visas persiuntimo lėšas apmokant męs. Siunčiant laiškus, 
galima siųsti pinigais arha įtampomis.

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

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

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

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

Kas užsirašys “Naujienas” ant 
metų ir prisius $5.00, gaus dovanų 
“Keleivį” ant metų arba knygų už 
$1.50, senas skaitytojas gaus dovanų 
‘Kardą” ant metų, Kas prisius $1.00 

Už ’’Moterų Balsų”, gaus knygų už 
25c, Rašydami pažymėkit, ar esate 
enas, ar naujas skaitytojas.

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

Pinigus siųskit šiuo adresu:
> J. POCIUS,

Parūpinkite savo broliams dvasios maisto
Didžioji Rusijos Revoliucija atidarė 

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

skaityti socialistiškus raštus.
Kas turi savo giminių ir draugų Ru

sijoj, padarykit jiem dovaną,
St.

St.
LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ 

MAHANOY CITY, PA.
Pirminikas P. Ysoda,

534 E. Mahanoy Ave.
Pirmininko Pagelb. J. Kovas,

Į 1227 E. Pine
Prot. Raštininkas A. Ramauckas,

1025 East Pine
Finansų Rašt. P. Petčiulis,

1227 E. Pine
Iždo trustisai: A. Račkauskais,
—10th St., J. Bankus, 1121 E. Maha- 

J. Mickunas, 819 E.Pine St.

802 E. Market St.
Susirinkimai atsibūna paskutinį pa- 

nedėlį kiekvieno menesio 7 vai. vaka- 
, g'CrCSlię re, Juozo Margelio svetainėje, 60 N. 

'nakvynę, geresnes drapanas Main St” City, Pa.
.nešiojo. Ju abelna išvaizda* 
buvo linksmesne, gyvesne, |

.jiems rūpėjo ir Žaislai, (lau- Prezidentas St.Jtleison, 
-'gelis iš jų pramoko ir muzi- ’ 
.kos (atmintinės be gaidų),I 
'pridirbdavo daug štukų tar-Į 
■pe sodžiaus jaunimo. Tur-.
.būt UŽ tai iš lietuviu amat-' Finan‘^ Kaštininkas Mar. Urba, 
Įninku siuvėjų ir yra dau- 
'giausia.

(Toliaus bus).

ir soriaus ir dailydės.
siuvėjais

NTnvc iii n°y Ave” J- Mickunas, 819 
JŲ Maršalka L. Andriuškeviči

st.

st.

St.
39

kiose bilose mokiniai 
priverčiami neteisingai pri-’vo geresni valgį, 
siekti.

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 Seredų nuo 7:30 vai. vakare ant 
Schwab svetainės, 6131 St. Clair Ave. 
Mėnesiniai susirinkimai atsibūna kas 
trečių pėtnyčią kiekvieno mėnnesio 
nuo 7:30 vai. vak. antSchwab svetai
nes 6131 St. Clair Ave. Knygynas 

I randasi Neuros krautuvėje, 2047 Ha
milton Ave. Knygos išduodamos kiek
vienų Panedėlio vakarų nuo 7:30 
vakaro.

Knygius Pranas Tumosas,
3570 E. 72nd

vai.

St.

2S7< Margaret St, Philadelphia, Pa.

JOKŪBAS

CAFE. Pa
kelei vingu* 

priimam ko- 
■ogražiaa* 
šia ir visa
dos teisin
is rodą.

Užrašydami “Laisvę
Jūsų broliai ir seserįs ištroškę tiesos 

žodžių.
“Laisvės” prenumerata Rusijoj me

tams — $3.50; pusmečiui — $L75.

A. C. W. of A. LIETUVIŲ 218 
BALTIMORE, M D.

Pirmininkas K. Matuliauskas,

SK.

Bosas — mokytojas 
da elgdavosi su mokiniais 
žiauriai. Visi jo paaiškini-] 
mai, nurodymai buvo su 
keiksmais, piktumais, kūmš- Į 
čio grasinimu ir dažnai sa
vo mokinius mušdavo ne 
vien kūmšČia, bet ir pagaliu* 
ar įrankiu. Aš abejoju, arj^i 
rastųsi toks mokinys, kuris ~ 
nebūtų nuo mokytojaus ga
vęs mušti. Aš esu matęs = 
mušant mokinį ir apalpusį 
kojomis spardant tik už tai, 
kad mokinys, iš priežasties 

z^fūčvargio, klaidingai ženk
lus sudėjo. Senesnieji moki-;

; niaį 
nuo 
žiaurumo 
amato. Tėvai gi vieton pa
sigailėti, sakydavo mokyto
jui: “Nesigailėk jo kailio,

mušdavo jaunesnius,nes 
\ mokytojaus greičiau 

įmokdavo, negu

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

634 Ferry St., Easton, Pa. 
Vice-Prezidentas S. Masiulevičienė,

320 So. 11th St., Easton,Pa 
Protokolų Raštininkas ir organo pri
žiūrėtojas Alek. Vituris,

312 So. 5th St., Easton,Pa.

o
637 W. Lombard St.

Pirmininko Pagelb. A. Rulis, 
735i W. Saratoga

Protokolų Sekr. G. Milinavičius,
708 W. Fayette

Finansų Sekret. <”
108 Fair Oaks Ave., Hamilton, Md.
Iždininkas A. Pilipauskas,

614 So. Paca St.

jCEiSINGIAUSIa UftEta* 
W3 WYTHE AVE kamp. N*, 1st it. 

BROOKLYN, N T.
Tslanhene GrB«ni»«int fi.tl") g»ir!?n!wmrr!nruininffnifnnv!innnHnnvmi»i>nwn!nnin!nnnn!ffin!wnn!iniiiiiiiiiiiwwiiiwiwwimiwmiiiiiiiiiiiiiiiiiwiwmiiiwwwwiniwwwwwwwwwiwwWl
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St. !
John L Denkevicz,.

T&Uphsss Hi GiMupeiBt
Daktaras J. MISEVIČE

Specialistu širdies ir 
PIsačių Un»

Nu* 12—2 po ptet
Nuo 6—S vakaro.

27t BERRY 8TMBT 
BROOKLYN, N., Y.

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

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

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

Maršalka J. Garnis,
634 Ferry St., Easton, 

Maršalka P. Urbienė,
676 Church St., Easton, 

Susirinkimai atsibūna kas pirmų 
Pėtnyčią kiekvieno mėne»sio, 8 vai va- 

j kare, Anglų Socialistų svetainėj, 439 
Northampton St., Easton, Pa.

ra.

ra.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL.

Valdybos adresai: 
Prezidentas F. Akatckis, 

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

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

1220J — 7th Ave., Moline
Vapsevlch, 
Moline,

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGYSTE, CICERO, ILL. 

Valdybos adresai:
Prezident K. Adomaitis, 

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

I 1402 So. 48th Ct

■KM

III.

III.

III.

Moline,

III.

III.

III.Moline, 
laiko pir- 

mėnesio 
St. ir 6th

Finansų sekretorius W. 
436—4th Ave., 

Pa. Iždininkas K. Juška, 
325—4th Ave., 

Maršalka F. Barauskas 
1220Ą—7th Ave.,

T. M. Dr-stė susirinkimus 
mą nedėldienį kiekvieno 
Turner Hall svetainėj, 14th 
Ave., Moline 111.

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

Pirmininkas F. Raškevičia,
1012 So. Main St
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11 Phone. Dickinson 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy
ru® moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
Ofiso valandos: 9 11 rito. 2 4 po piet 7-9 
vakaro, kedelioins: 9-11 rito 1-4popiet.

PERSKAITYK TUOJAU!
R. G. INGERSOLL’S

KNYGA

VELNIAS
VERTĖ

FERDINAND de SAMOGITIA

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

Kaina 20 Centai



[steigta nuo 1902 m.
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REUMATIZMAS.Pirk skrybėlės wn
buotis ir kelti dainos dailę. Manhattan Hats PUIKI

dPaskutinis Lietuviškas
AUTINGAS

PAJIESKOJIMA!

3

442 Grand Si.DYKAI!
$12 00 vertes

35 užmušti ir sužeisti į diena
uro- eiau minėtas paskelbimas teisinga

l’ub.

▼bta

mušama.

Pasta-

Tol.

P. Veiverys.

nue

ŽODISJonas MATHUS
Žmo-

1 DABAR Į

bJ.

483
Y.

no 
Šiaulių 
dvaro, 
apie jį

> \ /fry1' J

JOHN XULBOK, Savininkai
291 Wythe Ave. Cor. So. l-st 
St., BROOKLYN, N. Y 
Tel 279 Greenpoint.

DU OPISAli

189 Grand St 
prieS Comedy teat, 

307 Bedford Ave. 
tarpo So. Url SU

gyduolę
rru ser-

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

TMISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LISTUVI1KA

<D 
>N

<V 
g 

CJ 
• »-4 
>ov 
V 
M

Greenpoint
SENIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

K. 6IDLAU8KA8,
Aptiekoriua ir Savininkas 

J26 Broadway, kam p. C Street
SOUTH BOSTON, MASS. 

Tel, So. Boston, 21014 ir 21018.

Kaulino, 
pav

Prlslunsklte mums tik 50c. 
usllpnojle ant lytišku organu

B 187 BREMERTON, WASH.

Per pastaruosius 
10 metu mano prak- 
likos, oS pasekmin
gai ifigydžiau dau
giau, kaip 10,000 li
goniu. Mano ofisai 
prieinami darbinin
kams todėl, kad n»- 
daliniai mokesčiai 
lengvus; kiekvienas 
turi proga sutaiayt

B’klyn,
Telephone 3531 Stagg

VU?TIMI?Q Outline Iječnikų Orchestros. Palin- 
WlEillllLa AlHlUDf keta “Aidui” ir toliau dar-
Policmanai reikalauja pa

kelti algą.
4ew Yorko policmanai pa- 
įvė prašymą policijos vir- 

minkui Woodui, kad jis pa
reikalautu didesnę sumą pi- . . - t tzt ii-i -i L J kuri parengė L. G. Kliubas,nigų del užlaikymo policijos . L! ..y,. . n 
ir nmkni iiems n-ikcltu ai-1 bus SJ llwleldlcllb 9 d. rugse- ir paskui jiems pakeltų a Atsiminkite vi-
gas. Woodas pohcmanųH v 1 7 
prašymą išpildė. Mat, bijo, 
kad tokioj “svarbioj” valan
doj nesustreikuotų.

Kalėjime mitingas.
Šiomis dienomis išėjęs 

kalėjimo Alfredas Lvit,

si, kad tai paskutinis lietu
viškas autingas. Taipgi bus 
bėgama lenktynėmis. Grei
tesniems yra paskirta 3 pi
niginės dovanos. Pradžia

V. VAIVADAS
UŽEIGA

d
O>

5

>co

230 Grand St. arti Drigs Av.
479 Grand St. arti Union Av.

savo sesers sūnaus Jo- 
paeina iš Kauno gub., 

Papilės par., Vegerių 
tu jo paties ar kas žino 

pranešti šiuo adresu:
Jonas Bukanlis

39 Swallow St., So. Boston, Mass.

iiiiiuiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii
Naminė gyduolė, kurią pa

taria vartot tas, kuris 
išsigydė.

Pa vasary j 1893 m. mane smarkiai 
kankino Reumatizmas. Kentėjau la-( 
bai sunkiai, ir tik tas gali įsivaizdin
ti, kuris sirgo, daugiau kaip tris i 
metus. Bandžiau įvairias gyduoles,' 
daktarą paskui daktarą, bet pagelba 
buvo tik laikina. Ant galo radau gy- 
duolę, kuri mane visiškai išgydė ir 
daugiau neabsikartoja. Aš guliu nu
rodyti daug ypatų, kurios sunkiai 
kentėjo ir reumatizmas buvo visai 
apėmęs, bot šios gyduolės mane iš
gydė. Aš noriu, kad kiekvienas ken-1 
čiantis nuo reumatizmo, kokioj nors 
formoje, pabandytų šitos pastebėtinos 
spėkos. Nesiųsk nei cento, tik pri- 

o aš

KODĖL 
nebūt linksmu, kuomet 

kaštuoja tiek mažai?
Galvos skaudėjimas ir nerviškumas, 

daugiausia paeina nuo silpnų akių.
Vienintelis išsigydymns, -• moksliškai nri- 

tnikj ti akinliii. Mntxkit akių specia
listą jo APTIEKOdU

DR. MEDOF-H 
500 Grand Sf. utC”’. Brooklyn, N.Y.

KT OFISO VALANDOS: 
nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 6 iki 8 rak. 
Ncdėliomis nuo 11 iki 1 po piet. 
Kitomis valandomis galima matyt 

tik pagal eutartL

; to ri i i i ■ i i i i 11 i i i i i i u 11 i i i i i i i i i 11 i i i i i i h i i miPajieškau Emilijos l’elrulyčios, po 
vyru Dirdienūs, paeina iš Kauno gub., 
Wilkmerges pav., Kupiškio parap., 
Kreivėnų kaimo. Seniau gyveno Cle
veland, Ohio. Meldžiu atsišaukti.

Ona Kukcnyto
2105 Watson St., Pittsburgh, Pa.

2:30 vai. po pietų. Tikietas
1S vyrams $1.00, moterims 50 

so" centų. Būkite visi, nes daug 
i miestu.

Gūrymai bus duodama dova
nai iki vėlai nakčiai.

Kviečia Komitetas.

.ialistų kalbėtojas, pasako- atvažiuos iš kitų rx rt a i L n Ir i 1 m A <1 O ' z"i — • 1 11Ja, kad socialistai, kurie da-1 
bar sėdi New York o viena
me kalėjimų už politiškus 
prasikaltimus, slapta buvo 
padarę mitingą. Taipgi 
slapta gauną visus socialistų 
leidžiamus laikraščius.

Gaisras sunaikino viena 
didžiausių lietuviškų 
kriaučių dirbtuvių.

/ai. ryte, gaisras sunaikino 
Lietuviškos Korporacijos 
dirbtuvę, esančią ant 929 
Flushing Ave. Tai buvo vie
na iš gražiausių ir didžiau
sių lietuviškų kriaučių dirb
tuvių, kurioj dirbo apie 100 
darbininkų, kurie neteko 
dabar darbo, kurių rytojus 
juodas, kaip naktis. Dirb
tuvę subudavojo paprasti 
skruzdės darbininkai, sude
dami po $30 kiekvienas, ku
rių skaitlius sieke nemažiau 
100. Padėta buvo daug dar
bo ir energijos, kol dirbtuvė 
buvo pastatyta ant kojų, 
kada jos gyvavimas paliko 
šiandien užtikrintu.
ruoju laiku kriaučių dar
bams sumažėjus, kada dirba 
daugely dirbtuvių vien mili- 
tarišką darbą, kada darbi
ninkai perleido sunkiausius 
laikus tikėdamiesi sulaukti 
geresnių laikų, štai užeina 
rykštė, kuri ne vieną, bet 
šimtą žmonių-rankpelnių iš
meta laukan ant gatvės. Gal 
dirbtuvė da galutinai ir neiš 
nyks, korporacijos nariai ir 
vėla subudavos kita, bet kol 
tas įvyks, praeis mėnesis — 
kitas laiko.

Nepraėjo dar du metai, 
kada patiko nelaimė B. L. U. 
T. ant N6th St., kur buvo ir 
žmogiškų aukų ir štai kita 
nelaimė patinka kitą dirbtu
vę, kur nėra aukų, bet nuo
stolių padaryta daug. Ka
dangi dirbtuvė pavirto į 
griuvėsius, tai darbininkų 
sudegė visi esanti darbo į- 
rankiai ir nuostolių bus 
daug.

Priežastis gaisro dar ne
žinoma, nes jis prasidėjo iš 
apačios nuo antrų lubų. To- 
liaus paaiškės daugiau. 
:. ■ Diktatorius.

automobiliais ir karais tapo, 
užmušti ir sužeisti 35 kūdi
kiai. Viso šiais metais yra 
užmuštu ir sužeistu 5,356 
kūdikiai. Suprantama, ta
me skaitliuje nėra kapitalis
tu kūdikiu, nes tuos vasaros 
metu išveža į vasarnamius. 
Darbininku kūdikiai 
kiauras dienas žaidžia

per 
ant 
už-

Karine demonstracija.
4 d. rugsėjo New Yorke 

buvo karinė demonstracija. 
Gatvėmis maršavo naujokai, 
kuriuos prievarta paėmė į 
kariumenę. Jie, valdžiai pa
liepus, užrietę galvas ėjo 
gatvėmis, o jų motinos, tė
vai, seseris ir kiti giminūs 
žiūrėjo ir ašaras šluostėsi.

Viso naujokų maršavo a- 
pie 40,000.

Kas yra su Liet. Liaudies 
mokykla ?

Jau rugsėjis, mokyklos at
sidaro, bet apie Lietuvių 
Liaudies mokyklą nieko ne
sigirdi. Pernai apie tai taip 
daug kalbėta, o šiemet tyku. 
Reikėtų, kad komitetas — v z
Kalpokas, Kaziūnas ir Jaki
mavičienė pakeltų tą klausi
mą, ar bent praneštų visuo
menei, 
bus ir 
pinti.

Reikalas yra svar- 
todel reikėtų pasirū-

Brooklyniečių atydai.
L. M. P. S. A. 1 kuopa ren

gia prakalbas, teatrą ir ba
lių ant 14 d. spalio šių me
tų. Meldžiame draugijų bei 
kuopų nieko ant tos dienos 
nerengti.

L. M. P. S. A. 1 kp. Kom.

Uždyka $5.00.
Noriu gauti darbų už pol- 

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

Žodynas Anglų, Rusų, Francuzų ir 
Lotynų kalbų. 4,700 puslapių, 
spalvoti! iliustracijų, 4000 .Geografiš
kų dalykų, 1400 biografiškų. Ni " 
dymai kaip ištarti. Mos prisiusime 
šitą žodyną dykai su 12 didelių kata
logų įvairių! firmų. Prisiųsk 98 cen
tus persiuntimo iškaščių.

LEWIS NELSON

siųsk savo pavardę ir a 
prisiųsiu jas išbandymui.

l’o suvartojimui, jeigu tos gyduolės 
pagelbėjo nuo Reumatizmo, tada gali 
prisiųsti tik vieną dolerį. Turite BU- 
praisti, kad aš nenoriu jūsų pinigų, 
pakol jūs nebūsite pilnai užganėdinti. 
Ar tas neteisybe? Kam kentėti, jei
gu galima pasigelbėli be jokių iškaš
čių. Neatidėliok, liet rašyk tuojaus.

MARK H. JACKSON, No.
6000 Gurney Bldg., SYRACUSE

Mr. Jackson atsakomybėj.

DYKAI, DYKAI! Aš Ištraukiu dantis be sknunr.o ir 
tirtu, kurie duoda taisyt ir naujus ideti. \ istts datbas visiš 
skausmo. Dr. Chas. Teschl.org yra gerai ?.in>»n.as kaipo rf ceialis- 
tas įvairiose atsitikimuose. Ateik ir duok išegznn.inuot. lnf< rna- 
cijos dykai. Mano karūnos ir tiltukai 22 karato. Darbas pvaran- 
tuotas. Ofiso valandos: nuo{9 A. M. iki 9 P.M. PetnyZiuntis nuo 9 
A.M. iki G P.M. Ncdėliomis nuo 9 A.M. iki 1 P. M.
DR. CHAS TESCHBLRG, D. D. S. Liet. Dantistas 
500 Grand St. Kampas Union Ave. Brooklyn, N. Y. 
Kalba Lietuviška. Lenkiškai, Rusiškai- Te). Stagg 2698

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
228 First St., Elizabeth, N. J.

TŪKSTANČIO. DOLERIŲ VERTAS 
IŠRADIMAS.

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

(69—74)

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

LIETUVIŠKA APTIEK A

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galimi 

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

Ir visokias kitokias gyduoles
visokių ligų, kurios čia dar n c panai- 
mėtos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y. ,

$1.01 
i.oe i.or 
BOe.

JOSEPH LIPMAN, M. L
Specialistas moterų ligų

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

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

Ncdėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs iii) 

riame ir pasakome visas ligas ir pa 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusi©**, 
ligoniams parūpiname vietą, kol 
dosi. Reikalui esant, kreipkitės, mę’ 
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 Cit

I Philadeiphijos specialistas vyrų moterų
| DR. WASSERMAN
& PLAUČIŲ, ŠIRDIES, VIDURIŲ LIGAS, REUMATIZMĄ, 
& SLAPTAS LIGAS IR [VAIRIAS KRAUJO LIGAS. IŠGYDO 
B TRUMPAM LAIKE, TAIP KAD NEREIKALAUJATE PER- 
ff TRAUKT SAVO DARBO. GIMDOS LIGAS GYDO BE OPE- 
TO RACIJOS.
® Turiu naujausios mados mašinas dėl ištyrimo ligų . Taip-
JS gi vartoju X-Ray mašiną, kuri reikalinga kiekvienam gydyto
ji jui. Už pirmą vizitą neskaitau nieko, kad persitikrinus ar 

galima išgydyt, jeigu negalima, tai neapsiimu.
I DAKTARAS WASSERMAN

JOHN KULBOK
CAFE

Didelis hotelis, gera 
busite užganėdinti,
pakeleivingiems, kambariai į-

isyti pagal naują madą. Visi

Dr. Richterio 
PAIN 

EXPELLEE, 
nu , 

“ANKOR” 
nuo Reuma

tizmo, sustia 
gimo sąna

riuose ir raš
menyse.
Tikrasis par

siduoda pake
lyje šičia nu
pieštame. At
nešk visus pa
kelius, kurie 
nebus užps- 
čėtyti su 
“ANCHOR” 
35 ir 65 centu 
aptiekose ir 
tiesiog nuo

F. AD. 
RICHTER A 

CO.
74—80 Wash 
ington St., 
Nsw York

A. SHRUPSKI
Pas mus galite gauti ska

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

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

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ?

GARSAS GERIAUSIA KEPTUVE1

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

gydau. Galima ‘.susikalbėti lietuviškai.

NUSTOS GALVOS SKAUDĖJIMAS, 
JEIGU NEŠIOSI AKINIUS.

Iš daug atsitikimų, akių nuvargi- 
ma»s, yra pamatinė priežastis galvos 
skaudėjimo, neuralgijos ir daugelis 

l kitų nerviškų ligų.
Išegzaminuok savo akis.

DR. M. FREEMAN ...
(Akių specialistas) 

Atsiminkit numerį: 611 Grand St„ 
tarpe Lorimer ir Leonard St.,

Brooklyn, N. Y.

EynnrffliiHiiinmniffmiiiirinnmnmiHniiiiHmtmnmiinnnnnffmwmTnfiiiiiiiinmfflfwiwwwffmwiwm mnwHiwm = ....

!| VISUOMET PIRKIT
|! ČEVERYKUS

hiaujausios mados 
PAS

J. MARTINAITI
157 GRAND ST.

BROOKLYN, N.Y

J. A. KATKUS
Užlaikau visokių knygų ir kitokį* 

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

Krautuvė atvira nuo 7 iš ryto iki 
12 vidurnakčio.

Toliau gyvenantieji galit krolptii 
laišku šiuo adresu:

J. A. KATKUS
2204 Forbes S1, Pittsburgh, Pa

TIKRA IR TEISINGIAUSIA
APTIEKA

Jeigu jums reikalinga kokia nors 
rodą link sveikatos, tai ateik pas ma
ne ir pasiteirauk arba rašyk aprašy
damas savo ligos priežastis, tuoj gau
si tikrą ir draugišką rodą. *

Duodu rodąs visiems dovanai. Siun
čiu gyduoles į visus kraštus Ame
rikos, Canados ir Anglijos ir t. t.

Tėmykit! Ypatingai visi mano su
taisyti žemiau paminėti vaistai yra 
gvarantuojami ir užtvirtinu, kad pa
gydys jus be jokio daktaro. Gdukite 
šiuos vaistus:

Nuo prakaitavimo kojų 50 ir c.
Nuo nuospaudų ant kojų
Plaukų stiprintojas
Pleiskanų naikintojas
Nuo reumatizmo
Vidurių valytojas

Lietuviška Trejanka 25c., 50c. ir $1.00
Kartus vynas del apetito 50c. $1.00 
Visokios šaknys, žiedai, žolės ir t. 

t. Aptieka atdara dieną ir naktį. 
Su visoms rodoms kreipkitės:

Lietuvis aptiekorius ir savininkas
F. KUDIRKA.

64 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y«
Pas mane galite gauti krajavų die- 

lių kiek tik norite.

DIDELA PROGA
DEL VYRU NUSILPNEJISIU 

ANT LYTIŠKU ORGANU
Kepa geriausių duonų iš 
Cyaty ruginių miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poky
liams *•*♦*•'*

Turėdami kokį nors užsa
kymų ir norėdami valgyti 
gerų, skanių, puikiai pa
darytų duonų, tai visados 
kreipkitės i mus. Duonų 
siunčiame ir kitų miestų.

gančiu

•tu

2 d. rugsėjo buvo “Aido” 
choro koncertas Labor Ly
ceum. Kaip visuomet, taip 
ir šiuo syk programas buvo 
platus ir užimantis. Dides
nė dalis programa buvo at
likta “Aido” chorų, “Aido” 
'duetų ir kvartetų. Šio kon
certo žvagžde buvo daininin
kas Salmaggi, turįs gerą, 
gražų balsą. Abelnai kon
certas pavyko gerai.
nių buvo arti tūkstančio. 
Rodosi, kad “Aidas” turės ir 
pelno.

Beje, reikia paminėti, kad 
šis koncertas buvo, pareng
tas paminėjimui oenkiu me
tų darbavimosi dainos srity] 
“Aidas” gavo pasveikinimus 
nuo L. S. S. IV rajono, nuo 
“Laisvės”, nuo L. S. S. 19

L. S. S. 19 kp. mėnesinis 
susirinkimas bus panedėly, 
10 d. September, Sokol Hall, 
190 Grand St., 7:30 vai. va
kare. Būkite visi ir užsi
mokėkite prigulinčius mo
kesčius.

Subatoje, 8 d. rugsėjo bus 
prakalbos ant kampo Grand 
ir Roebling Sts. Rengia L. 
M. P. S. 1-ma kuopa ir Lie
tuvių Gaspadinių Sąryšis 
kovai prieš brangumų mais
to. Kalbės drg. K. Petrikie- 
nė ir J. Bekampis. Kviečia
me susirinkti koskaitlin- 
giausia, ypatingai moteris.

Rengimo Komisija.

6 d. rugsėjo bus susirinki
mas Liet. Labo Bendrovės, 
Palace. Hali, 93 Grand St. 
Pradžia 7:30 Vai. vakare.Bū- 
kite visi

25 ir 3
$1-
$1.
11.

50c. ir 75c.

Reikalinga barberio amato.
Darbą gausi visada. Reika
lauk informacijų.

Nossokoff’s International 
Barber School, 1202 Penn 
Ave., Pittsburgh, Pa.

Geriausias, Didžiausias ir šva
riausias saliunas visam South 

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

JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkas)

342—344 W. Broadway
So. Boston, Pdas

(DeSimts žingsnių nuo 
vių Labdarystės Draugijos | Na- 

tno>

AukilnBs kepuraites—$5 Ir augi. | (JBpntymas aukso—H ir augi. 
Ttttukai (Bridge teeth)—ir M < | Užpildymu iddakco—80s. Ir M

CMBAWB UBTUVtfKAI tR UBNKlSptAI."

K. LUTKAUS
ligoms. Jei es.ito ser- 
misllpnejlnui, kad ken- 
e nerviu, kad nustoct 
esate nusilpnejesiam 

akos arba kojos, galvos 
sopėjimai, iižketejiinal viduriu, tievirini- 
mal skilvio, inkstu liga arba kitos ligos 
pūsles, nemielus sapniai, baime sutikti 
J.monius, k lip tai daro nekurle, pnlikstG 
išgydytai per vartojimų gyduolių NOVO 
Gyduoles tas i trumpa laika padaris jus 
sveikais, t \ irta is ir laimingais, tada gi 
galima bus nauduotis gyvenimu ir jo 
ypatibems. Del ntydos, idant pertikrinti 
jus apie tai, kad NOVO gyduoles tų pada
ris, išsiunsmo jums DYKAI kompletiškų 
kursą tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu, 
kada, gi prfsiunsto mums savo antrašų tr 
fmvardo, taip gi sykiu 50c krasos ženkle- 
es arba sidabru del apmokejima llešu 

persiuntimų. Malonėkite atkreipti atyda 
ant to. kad tgi nėra maža dėžutė, bet 
komletifikas kurdas ifislgydymul, užtekti
nai ant 15 dienu,\labal tanke yra užtekti
nai Išslgydymui. \ Ta proga yra vien 
svarbia ant trumpb laiką. Rašykite mums 
neatldelloklte. taįp-gl praneškite kokiam 
laikrašti skaltite? ta apgarsinlma Ir mes 
IŠalunsme Jum’’ lobaus las^rduolea. <

Pept xC<SoqT Philadelphia, l»a,

Jeigu tau rei
kalinga skrybė
lė, marškiniai, 
renkotas, liet
sargis, kakla- 
?*ij***, į aini*. 
Hot ar kitolti 
vyriški aprėda- 
lai, užeik pas 
mane, o gausi 
Viską, vertės 
•avo pinigų.

131 Grand
BROOKLYN, M. X.

Teschl.org



