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

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

Socialistų persekiojimas
Amerikoje.

Prasidėjus Karei, prasidėjo ^ad neužtenkamai patriotiz- 
persekiojimai Amerikos so- mo parodė.
cialistų. Kaip Europoj, taip Mahanoy City, Pa. — Už- 
ir čia Amerikoj prieš karę drausta drg. Stalioraičio 
protestuoja tik ‘ susipratę prakalbos.
darbininkai socialistai. j New Yorko teisėjas Fucks

Nuo karės'pradžios iki 26 pasakė, jog pradėsiąs tyri- 
d. gegužės nukentėjo jau šie nėjimą apie “anti-conscrip- 
draugai: ition league”, kuri, varo agi-

W. Prosser, kunigas, iš taciją prieš priverstiną ka- 
Pittsburgo buvo suareštuo- reiviavimą.
tas už socialistišką prakal-* Pittsburgh, Pa. — Polici- 
bą Lyceum teatre. Šiuomi ja padarė užpuolimą ant 
tarpu randasi po kaucija. į “anti-conscription league”ir(

Indiana valstijos sostainėj areštavo 10 žmonių, jlau- 
Indianapoly užpulta ant So-.giausia socialistų. Areštuo- 
cialistų Partijos headquar- ta^daug literatūros, 
terš, suimta daug literatu-1 
ros ir penki draugai paso
dinta kalėjimam Dabar jie 
po kaucija.

Chester, Pa. — Areštuota 
du draugai Derman ir La
doga už pasakymą soc. pra
kalbos. Derman yra žymus 
latviu vadas.

New Yorke nuteistas ant 
šešių mėnesių tūlas “Shi
loh” už dalinimą prieš-ka-' 
riškų atsišaukimų laike pa
triotų parodos. Teisėjas

Pietinėj Rusijoj dalina žmonėms maistą

'stJr'Stmentas nS I + 1 £1 j TT1 1 1
džia socialistams Algernon M M CJi M U >
Lee, M. Hillquithui ir V. į 
Bergeriui vykti į Stockhol- 
mą į tarptautinį socialistų 
suvažiavimą. Taip nepasi
elgė net kaizerio ’______
Amerikos ministerial ima 
pavyzdi iš Rusijos excaro

Rymas. — Italų kariume- 
nė sulaužė austro vengrų 

valdžia! e^es tarpe Castagnavitza ir 
jūros, per frontą 6 rhylių ir 
paėmė i nelaisvę 9,000 aust
ro vengrų.

I Apie tai praneša oficialiai 
karės ofisas. Italai užėmė 
miestą Jamiano. Austro 
vengrai mėgino atsigriebti 
kontratakomis, bet tos ata-

ministerių.
Brooklyn. N. Y. — Sua

reštuoti socialistai M. Grau- 
bard ir G. Nesin, kuriuodu

'Jeigu’tamsta sakė prakalbas ant gatvių. ... ..................................... „
minia būtu nulynčiavus, tai Graubard citavo žodžius iš įos visur buvo atmuštos, 
būtum užsipelnęs”. ^Suvienytų Valstijų kopsti-f

Miss E. Hopkins iš Ncw(^a^Ba^ sakė, kad priver- sunkioji britų artilerija.
Yorko, prastai atsiliepė a-;

mo Strand teatre. Gavo ke- tuci.iaj 
lias dienas kalėjimo.

J. Mills, iš New Yorko,

gaus, tiesaus ir slapto balsa
vimo pamatais, kuris nusta
tytų Lietuvos vidaus tvar
ką, o lygiai Lietuvos santi- 
kius su kaimynėmis tauto
mis.

Į Laikinąją Lietuvos Val
džia (komitetą) tam sykiui 

ivo-i raiite kipk.nuskyrė siuos asmenis:, ugi įasite Kiek Andi.i(j Dubinskį> 2) 
Dūm. atst. Mikalojų Januš-* 

jkevičių, 3) Dūm. atst. Mar
tyną Yčą, 4) Dūm. atst. ku- 
nig. Juozą Laukaitį, 5) adv. 
P. Leoną, 6) adv. pad. Gab-

“Laisvės” skaitytojai jau 
žino, kad Petrograde įsikū
rė vadinamoji lietuvių tau
tos taryba, kurion įeina kle- 
likalai (įvairios sriovės),de
mokratai ir socialdemokra- 
lai. Šiame “Laisvės” nu
mery, ant antro puslapio, 
apžvalgose, 
žinių apie tą tarybą.

I Ta tautos taryba jau iš
rinko prizidiumą, kurian į- 
eina: 

Pirmininkas St. Šilingas, 
jo pavaduotojas Vacį. Biels- . T. .v. . . . ,
kis ir kun. Kaz. Rėklaitis; £ Lmtkexuciu, 7)teisimnką 
sekretoriaujančiais Liud. v?
Noreika ir Ant. Tumėnas; JA Sze] 9 
iždininkaujančiu Gab. Liut-adv.Mykolą Se- 

' - izevicių, 11) kun. Juozą Tu- 
" V. UTautos Taryba nu-.mn 12> adv’ Tumėną. . £ 
tarė pakviesti i Lietuviu! . Pa(aam^ pose-

tarė: sušaukti platų petra- 
piliečių politikos susirinki- 

lauka M. Yčą, P. Keinį ir kun. J. P1?- kui:laTm J2ra?ra,"a s’u" 
Laukaiti loma: a) L. Tautos Tarybos

Iš iu visų tik vienas Liut- da\^ab Laikinojo 
kevičius yra soc.-demokra- . aJdonyojo Komiteto dar- 
į |bai, c) Lietuvos politikos

Pagal pranešimą “Lietu- a^^ls (pageidavimai); .
viu Balso”, minėta tautos' n P? vl?$
tarvba esanti jau nuskyrus išblaškytu lietuvių
Laikinąja Lietuvos valdžia. a|stovų seimą. Tas seimo 

Lietuviu Taryba nutarė f (klausimas nutartas tik prin- 
L Laikinajam Lietuvoj C1PU ,kaiP° būtina^ reikalui- 

Valdomajam Komitetui pa
imti savo žiniai visas eva
kuotas, laikinai sustabdytas 
ir naujai Įsteigtas Kauno, 
Vilniaus ir Suvalkų guber
nijų teismo, administraci
jos, kultūros, ūkio,, pramo
nės ir labdarių įstaigas, po 
Rusiją išblaškytas;

2. Laikinajam Lietuvos 
Valdomajam Komitetui pa
imti savo žiniai tų Vilniaus 
ir Kauno gubernijų vietų, 
kurios nėra vokiečių užim
tos, reorganizavimu ir ad- 

Laikinosios 
į vos socialistų - liaudininkų Rusijos Vyriausybės pro- 

------ - 'organizaciiu Taryba” ir grama remiantis; 
SOCIALISTŲ “Lietuvos Demokratu Par-1 3. Laikinajam 

SUVAŽIAVIMAS.
12 d. rugpjūčio įvyks ge

li eralis suvažiavimas Vokie
tijos socialistų. Tame su
važiavime bus kviečiama 
dalvvauti visų frakcijų so
cialistai.

a

gatvėmis į Marso 
plaukė didžiausios žmonių 
minios. Begalės raudonų ir 
gedulingų-juodų vėluvų, su 
revoliucijiniais bei socialis
tiniais obalsiais, virš minių 
galvų plevėsavo. Prie revo-

SOCIALISTUS TEIS Už 
“VALSTYBĖS IŠDA

VIMĄ”.
Amsterdam. — Vokiečių 

valdžia besirengianti pa
traukti' atsakomybėn visą 
eilę kairiųjų Vokietijos so- liuciiinės liaudies jūros, iš 
cialistų, jų tarpe J. Lede- Podolės gatvės, nuo “Nau- 
bour, Vogthern, Buchner, josios Lietuvos” redakcijos, 
Wittman ir kitus. Draugas prisidėjo kelių šimtų žmonių 

.Hoffman (zimmerwaldie- būrys,, lietuviu socialistu- 
Italam labai daug padėjo ia" traukiamas teisman liaudininkų . organizuotas.

- - - J u z agitaciją pi le visuotino Tai buvo vienintele Lietuvos

Hoffman yra

agitaciją pjįie
ATI 1O0 iki A. 1 TT | 9 ~ •• • * I M V •' I *1 *

— - j --- - H:stmo kareiviavuno. • jstaty-1 Pibm užpuolimo italai bu-( \ L
pie* WilsonTraik? ^^^ k^sti- yo paleidę veikti savo artile- |PrūįijosaSseimo narys> '

PRANAŠAUJA TAIKĄ 
APIE RUDENĮ.

Bavarijos pirmasai minis-

Paleista po $1,000 riją.
Iš oro pusės austro veng- 

' rų kariumenę bombardavo 
130 aeroplanų, kurie nume
tė 10 tonų bombų. Iš to vis
ko matyt, kad italų kariu- 
menė pradėjo generalę o- 
fensyvą.

kaucijos.
Seattle, Wash.— Areštuo-

pastatytas po $1,000 kauci- tas drg. A. Fislerman, sek-
jos už. sumindžiojimą vėlia- rotorius pavieto Soc. Parti-
Y0S> ' " jos. Jį kaltina dėl dalinimo

G. Glison, iš N. Y., nutei- literatūros prieš konscrip-
stas ant 6 mėnesiu už plati- clJa-
nimą prieš karinio lapelio.

Helen Boardaman ir K. draugas .
Anthony iš Jersey City, nu-’J’^ Ja3

I - - - ___

rekrūtuotT ka- neprileidžia net giminiu. . ... ........
Huntington West Virgi- rtrauktit

New ■ 
rek-

jos. Jį kaltina dėl dalinimo

Elizabeth. — Areštuotas 
Theimer na- 
jų Socialistų 

už lygos. Jį laiko kalėjime ir

Tautos Taryba keturis lie- d.V.ię J’^yba nu-
tuvių visuomenės V. Dūmos 
pi-qfnvns: M. Januškevičių.

į liaudies procesija.
Socialistų-liaudininkų vė

liavos rusų ir lietuvių kalba 
skelbė: “Garbė dėl laisvės 
žuvusioms 
“Tegyvuoja 

(“Tegyvuoja 
leris TIertling sako, kad tai-,“Kova įgysi 
kos galima laukti apie ru-’“Tegyvuoja 
denį.

didvyriams!”, 
Socializmas!”, 
Socializmas!”.

tu savo teise!” 
Demokratinė 

Tasai pats ministeris Lietuvos Ręspublika!” Ant

gas, bet kada ir kaip su
šaukti, nenutarta. Tam rei
kalinga gerai priruošti ir 
sustatyti gerai išgvildytą* 
programą. Tai tuo tarpu ir 
nutarta padaryti.

“Laisvės” skaitytojams, 
dėl informacijų, pranešime, 
kad Laikinosios Lietuvos / 
valdžios komitetan Įeina tik 
du socialdemokratu (Požėla < 
ir Liutkevičius).

Ai’iąfm vono-pii nfi džiaugėsi, kad subma-'vėliavų buvo pažymėta wr- ausuo vengiu Kates on- • •_s, . . ____ i....................nrimžiąfn kad Trnnen1 ldnom sekasi ir kad JU vei- dai tų organizacijų, kurios fronte eini smarkiu!” k™a!! "e^s stambilJ Pasek’ “Lietu-'ministravimą
šiai, kad italų kariumenės,1 11 ' 
ten labai dane ir kad vienoj voktf^tu 
vietoj iiom reikė j-.....

baustas po $50 kožnas
“kliudymą” l ,1 
reivius.

Morris Hellar iš
Yorko suriko kareivių
rutavimo stacijoj “šalin ka
rę, peklon su ja!” • ‘
vo užsimokėti $3.00. . | Chicago, Ill. — LaikrašJ SOCIALISTU NELEIDŽIA

Madison, Wis. — Iš Wis- čiai praneša, kad slaptosios 
consino senato išvarytas se- policijos agentai švaistosi, 
natorius socialistas Raguse, apie Socialistų Partijos'Amerikos Socialistu Partija ( LIAUDININKAI REVO- 
kuris pasakė, kad Amerikos headquarters. - (nuskyrė M. Hillquith, Lee ir
kapitalistai provokavo karę! Tolydžio rūpinsimės da- Bergerį vykti į Stockholmą, 
su Ispanija. |pildyt šitą surašą naujais tų Švedijon-, kur turės atsibūti

nia.— Slaptosios policijos a- 
gėntas padarė “vizitą”

Ties Vodice austrai sako- 
. Pas si atmušę priešu atakas.Au- 

.Ec!^m.T.lnn\.kunVagl.tav^ strai sako, kad jie turėjo 
apleisti Famiano.prieš priverstiną kareivia- 

ir £a“ vimą.

DŪMOS KITATAUČIŲ
ATSTOVŲ SANDORA.
Rusijos Dūmos atstovai— 

lankai, lietuviai, latviai, es
tai, mažarusiai, totoriai, 

ir kiti susimetė1 3. Laikinajam Lietuvos gruzinai __ __  _______
Valdomajam Komitetui pa-1 vienon bendron sandoron, 
imti savo žiniai ruošti: a) lad pasekmingiau rūpinties 
Lietuvos tremtinių pabėgę- savais reikalais.

. I Atstovas nuo Kauno gu
li Jctuvos ūkio bei pramonės b 'rnijus darinėtis Januške- 

Pirmu sykiu nuo pat ka-'atgaivinimą, c) Lietuvos vičius esąs tos sandoros sek- 
rės pradžios Austrijos par- (trobesiu atstatymą, d) Lie-' 
Limentas susirinko į sesi-.tuvos karės nuostolių atly-

[ ginimą;
Kaip žinoma, socialdemo-j 4. Laik. Liet. Valdoma

is ratas Adler todėl ir nušo- jam Komitetui paimti* savo 
;vė mmisterį Stuerghą, kad žiniai Lietuvos Steigiamojo

SUSIRINK^ lilJ i tėviškes grąžinimą, b) |
JL • ■ JL Iv i I a'i I x •

Į ŠVEDIJĄ.
Jau rašėme “Laisvėje”kad LIETUVOS SOCIALISTAI (jas.

LIUCIJOS AUKŲ LAI
DOTUVĖSE.

. __r__ > ... . ... Kovo 23 d. nuo pat aušros Austrijoj nebuvo parlamen- Susirinkimo ruošimą, visuo-
Jager iš New Yorko 'yra draugų, kurie taps aukomis tarptautinis socialistų šuva-(iki pusiaunakčio Petrapilio tario gyvenimo. Hinio be lyties skirtumo, ly-

po $1,000 kaucija už prieš
karinę prakalbą.

Dallas, Texas. — Suareš
tuota septynios ypatos, ku
rias kaltina agitavime prieš 
priverstiną kareiviavimą. 
Teisėjas Jack sako, kad tai 
išdavystė.

Providence, R. I. — Už-

3 merikos militarizmo.
Laisvietis.

ižiavimas , kuriuomi dau- 
’ giausia rūpinasi tarptauti
nių socialistų biuro sekreto
rius Huysmans.

, Tačiaus Amerikos viduri
nių dalykų ministerija ne
duoda minėtiem trim vyram 
leidimo vykti Europon tuo 
pamatu, kad būk jie palaiką 
“vokiečių pusę” ir kad būk 
Stockholmo konferencija e- 

.....—.......... „--------- k-17 - sąs “kaizerio” darbas. At- 
kareiyiavimą. I sunkiai sužeistas kun. Pan- rado koki tai seną, virš 100 

metų turintį įstatymą, kad

Kun. Pankauskas 
sužeistas.

Bridgeport, Conn. — Vie- 
--------_ -- . tos laikraščiai praneša, kad 

drausta socialistų mitingas, automobilio nelaimėje už- 
kad išnešus rezoliuciją prieš muštas kunigas Murphy ir 
priverstiną ’ ‘ ’ ’ * * ” * ' ’ ~
Rhode Island valstijos soc. kauskas. 
partijos sekretorius pasakė,1 
kad jie kovos su valdžia, 
nors ir reikės kalėjime atsi
durt.

Elizabeth, N. J. — Už
drausta 1 
prieš karę ir priverstiną ka
reiviavimą. Majoras Mrah-1 
lag praneša apie tai vietos 
laikraščiuose. bar gneka, kad tai “dievas” važiavo į Washingtoną aiš-

Montello, Mass. —• Polici- norėjęs pabausti kun. Pan- kinti ir protestuoti.
jai įskųsta 12 “neištikimų” kauską už sistematišką už-’ Net tūli buržuaziniai lai- 
lietuvių. Neseniai čia nu- sipuldinėjimą ant pirmeivis- kraščiai peikia tą pasielgi- 
bausta vienas socialistas,'kų žmonių. ' • ’mą.

Kun. Murphy buvo prie Amerikos piliečiam nevalia 
Augustino bažny-( laike karės vesti tarybas su 

O kun. Pankauskas, valdžiom, su kuriom Ameri
ka kariauja.

švento 
čios, 
prie lietuvių bažnyčios.

Automobilius apsivertė j Bet juk tie 3 socialistai ir
Inikvti ’minnow; keliaujant į Hazardville, 3 nevažiuoja tarties su vokie- 

* mylias nuo Thompsonville.! Čių vyriausybe, o tik daly- 
i Nukentėjo taip-pat ir tūlas vauti tarptautiniame socia- 
Gavnor.

Bridgeporto žmonės da-
listų susirinkime.

Bergeris ir Hillquith nu-

rotorius.

AUSTRIJOJ IR VOKIETI
JOJ NĖRA BADO.

Washington, D. C. — Bu
vęs Amerikos ambasadorius 
Austro Vengrijoj p. Pen- 
field sako, kad Austro Ven
grijoj nebus bado, nes žmo- 
iiės turi maisto užtenkamai.

Taip-pat ir Gerard, buvęs 
Amerikos ambasadorius 
fokintiioi sako, kad Vokie- 
iia dėlei maisto stokos vis- 
ena nepasiduosianti.
Vf dina si, vienu “humbu- 
i” mažiau.
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Britų kareiviai, užėmę kaimą, susidraugavo su vai kais.

RUSIJOJ VALSTIEČIAI 
KELIA RIAUŠES.

Petrogradas, 26 d. geęu- 
ės. — Minsko gubernijoj 

valstiečiai ir kareiviai kon-
f'skavo kunigaikščio Sviato- 
palk-Mirskio dv^rą ir išsi
dalino žemę.

Sibire ir Besarabijoj’ taip- 
ei valstiečiai dalinasi dvan| 
žemes.

Jeniseisko gubernijoj su* 
deginta virš 30 dvarų.

Caricine, Saratovo gub., i 
praneša, kad kareiviai kon* 
fiskavo ant Volgos laivus.

Orio gubernijoj sunaikin
ta keliatas dvarų.



Dėl registravimosi 
ir kareiviavimo.

Kas tikisi registracijos Į 
dienoje nebūti namie j e, tas 
lai kreipiasi į pavieto ar 
miesto klerką tenai, kur 
jam parankiau, ir lai papra
šo “registration card”.Kler-1 

-kas galės jam tą kortą iš-, Tūlos draugijos ir pavie- 
pildyt, o jis turi prisiųsti ją niai (įlraugai teiraujasi mū- 
savo miestan registruotojui sų, kaip greitai kun. Moc- 

! jisai kus pribus į rytines valsti- 
. Kun. 'Mockus atsakė 

'gul nepamiršta prisiųsti ir tūlai draugijai, kad į rytus 
savo konvertą su stampa ir negreit pribus. Esąs nuvar

gęs ir, tuo tarpu, norįs kiek

LAISVE
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Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga
Męs jau rašėme “Laisvė- čius arba vaiką, kas turi se- to distrikto, kuriame j* 

je”, kad 5 d. birželio (June) nūs tėvus—tas gali būti pa- ' gyvena. Kartu su korta te- jas.
. bus registracijos diena dėl liuosuotas nuo 

visų vyrų, turinčių 21 metą mo. 
ir neturinčių 31 meto. Va
dinasi visi vyrai nuo 21 iki 
30 metų verčiami registruo- 
ties. Regis.truoties verčia
mi ir piliečiai, ir turinti pir
mas popieras ir tie, kurie 
jokių dar popierų neturi. Iš
viso 5 d. birželio užsiregist
ruos kokia dešimts milionų

i kareiviavi-1
, Taigi, nurodykite tai. 1 j

Priežasčia nuo paliuosa- užadresuotą, kad klerkas 
vimo, veikiausia/ bus (nors galėtų prisiųsti jam paliū- 
dar ijikrai nežinia) ir dar- dyjimą. 
bo rųšis, padėkim mainie-1 -------------
riai, farmų darbininkai 
vairios rūšies mašinistai, 
veikiausia plieno darbinin
kai ir t. t. bus paliuosuoti.

Bet Amerikoj, veikiausia

1- KĄ SAKO AMERIKOS 
DRAUGIJA KOVOJANTI 

SU MILITARIZMU?
“Laisvė” tiktai ką gavo

>

vyrų, bet tai dar nereiškia’, rasis daugybė, kurie neno- pranešimą Amerikos Drau- 
kad visi bus paimti j kariu-'rėš stoti dėl idėjos - dėl po-g‘J°s koval . militarižmu 
menę. ’ .litikos ar dėl religijos. A- ^J?le4ri.can. Unlon ASalnst

Reikia atsiminti, kad re- merikoj yra tokių religiškų,Militarism).
gistracija, tai dar nėra ė- sektų (ųuakeriai ir t. t.),ku-i/ --ra.,iraL!glJ.a.susid<j'da. ls 
mimas j kariumenę. Ėmi- rie sako, kad dievas drau- ir’de
lnas j kariumenę atsibus ve- dzia užmušti ir jie atsisakys 
liau, veikiausiai, rugsėjo stoti kariumenėn dėl sąži- 
mėnesį. nės motyvų. Paskui atsiras

Kiekvienas, kas 5 d. bir- daugybė pacifistų, socialis-, 
želio neužsiregistruos, bus tų ir 
baudžiamas kalėjimu iki 1 
metų laiko.

Čionais pakalbėsime apie 
registraciją kiek plačiau, 
kad viskas būtų aišku. Kaip 
jau sakėm registruoties tu
ri piliečiai ir nėpiliečiai,tai
gi, visi gyventojai Suv. Val-

žmonių įvairių pakraipų.

mokratų, ir republikonų, ir 
bepartyvių ir pacifistų ir 
sufragisčių.

I Ta draugija pataria regi- 
struoties, tai yra, būti lega- 
listais, bet užsiregistravus 
tuo pradėti kovą, nurodant 
ant registracijos blankos 
(registration blank) kodėl 
atsisakoma stot kariume
nėn (dėl. sąžinės motyvų — 
conscience’s objections).

I Tos nuomonės prisilaiko

“Laisvėje”, kaip lygiai ir 
keliuose kituose laikraš
čiuose, buvo perspausdinta 
pluoštas nuomonių iš “Lie
tuvos” apie A. Rimkos iške-1 
liavimą į Europą. “Lietu
vos” rašė jas tenai minėjo a- 
pie misteriškus $1,200, už 
kuriuos A.Rimka būk tai iš-

dro darbo sistemą, ant ku
rio paremta visas tarybos 
subudavojimas. Mat, tary
boje gavo vietos ir tokios 
partijos, kurios egzistuoja 
tik ant popieros. Klerikalai 
(dešinieji ir kairieji) sutvė- 

i rė ant popieros net tris par- 
tijas ir kiekviena jų pasiun
tė tarybon po 3 atstovus. 
|Tai yra tikras humbugas. 
Mat, ir čia išlindo yla iš

NE AIŠKINA, BET 
“PEIZUOJA”. ‘

Petrograde, kaip laikraš
čiai rašo, dar prieš revoliu
ciją įsikūrė lietuvių tautos 
taryba, kurion, be kitų srio- 
vių atstovų, įeina ir social
demokratai. Apie’tą naują ! 
“vienybę” . “Laisvė” rašė 
N34, paduodama ištraukų iš 
Petrogrado laikraščių ir iš-

•1 v i . -i i. • 1V1CIL, II virt. loimviv Virt. 1Oreikšdama visa eilę abejo-' .3 . u j j u
' m "v_ Y , J , maišo ir po bendro darbo iimu. Męs raseme tuomet , . , 1 . .. . .■ . \ Y . . r . skraiste norėta pnsotint je- .labai .atsargioje formoje,, . . Rad k

.pridurdami, jog neturime ; . b 'u
i jokių žinių is savo draugų,* , J b
paaiškinančių jų žingsnį, 
prisidedant prie tos tary-

pakrikti.

• kuomet “L.” red. pasirašė 
po visais Lenino lozungais? 
To niekas nedarodys. Męs 
buvom, esam ir būsim kai
riaisiais socialistais, ta
riaus, esant reikalui, męs vi
suomet pravedam ežę tarpe 
kairiųjų ir taip vadinamų 
extra-kairiųjų. Tai iš vie
nos pusės. O iš kitos pusės 
męs griežtai ir aiškiai apsi- 
rubežiuojam nuo vadinamų 
socialpatriotų, nuo ponų 
Scheidemanų, Davidų, Ple- 
chanovų,Vanderveldų ir Co. 
Męs tankiai nepritariam ir 
vadinamam aukso viduriui, 
kuris, kartais, limpa prie so- 
cialpatriotizmo, negana jį 
kritikuoja, o j ieško perdaug . 
jau priekabių prie kairiųjų. 
Štai kodėl męs turim dabar 
susikirtimų su “Naujieno
mis”.

I Kuomet “Vien. Liet.” re
daktoriai nori leisti dekre- 

“VIEN. LIETUVNINKŲ”, tus apie vienų socialistų ge- 
Nors mūsų santikiai su lun1^.’.0 kitų blogumą, kuo- 

žiūrint į juos Jie kalba ,aPie..įvairias

tenkamai turėjo. Beto, “A- uos . Bet azuot dalyką pa- gana mandagus tačiaus įsigilint į to judėjimo
u «t problemas, jie turi suprast,

jimų iš “V. L.” pusės. Re- rįa^ona^as, Jį® Pa£a" 
tas “V. L.” num. būna, kur baus# supiasti tuos begalo 

L sunkius uždavinius, kurie 
‘ ’ !puola ant socialistu šiamejuiių. |J

Pereitą rudenį, pasirem- Įmomente- 
dama pranešimu vieno įpy- 

Ogi rėžia pamokslą apie kusio ant “Laįsvės” socialis-Į 
“kapsukinę dogmą”. Matyt, to, “V. L.” paskelbė, kad su 

Laisvės” bizniu blogai ei- 
džiai užlipo ant korno“Nau- naši. Tas pranešimas pada- 

red., kad jam tik ir rė mums nesmagumų, nors 
vaidinasi “kapsukinė” dog- “Laisvės” biznis tuo laiku 
ma.

Tuo tarpu su ta taryba, kurio bent kito įtekmingo 
kiek męs patiriame iš labai 
dar nepilnų žinių, yra ne 
koks dalykas.Ji anaiptol ne
sutverta ant nuolatines vie
nybes pamatų. Kiekviena 
sriovė, jon įeinanti, turi vi
sišką liuosybę veikimo.

Taigi, s.-demokratų srio-

keliavęs į Norvegijos kai- ^os; M^.taip-pat nurodėm, MUSŲ'SANTIKIAI SU
nūs.

Dabar męs patyrėme, kad 
A. Rimka išvažiavo į Euro-

(kad revoliucijai įvykus, da- 
‘lykai galėjo persimainyti.

Rašo apie tą “tautos ta- « vien" Liet”

anarchistu, kuriemsc. 7 

draudžia stoti kariumenėn 
jų politiški persitikrinimai 
ir sąžinė. Ir vienus ir kitus 
Amerikoj dabar vadina 
“conscientious objectors”. 
Ir ve visi tie žmonės, ku
riems dora ir sąžinė drau
džia užsiimt legalizuotu už- 

stijų tam tikrame amžiuje, mušinėjimu — tegul pažy- profesorįus Scott Nearing, 
Registracijos įvyks tose.mi savo persitikrinimus at- 

vietose, kur paprastai pilie- sakyme į 12 užklausimą.
čiai paduoda savo balsą rin-1 TaiŽb tie visi> kurie esa- 
kimuose .
reikia tame rinkimų distrik- ta8,_J*^P0.1 *ta stot n^s prisį]aįk0 jr Oswald Vii- raščiam savo atsakyma A. 
te, kuriame gyveni ikaiiumeen. nlaciai nuiodv- i__ i _ _i_________  xt____ ^ . . .

Kiekvienas, kas ateis už
siregistruoti, gaus tam tik- negalite ar

pą savais pinigais, kuriu už- rybą” ir Chicagos “Naujie- literatiškos etikos žvilgsniu S)a°ves masų judėjime, jie 
tenkamai turėjo. Beto/“A- nos”. Bet ažuot dalyką pa- _ _______Ą
teitis” praneša, kad A. Rim- aiškinus, kaip ten yra su ta tas neapsaugoja
ka persiskyrė su ateitinin-, taryba, kokiom išlygom pri- nuo nuolatinių užsipuldinė- ^uo. serSa socialistų Inter-
kais geruose santikiuose. side jo jon mūsų draugai,ko

kie nfeaiškumai jau kilo pat
i e -j ® vdO ▼ • 11 LA ill. kJUlllCA^ XX LA 1

V Kansuko ir A Bulotos p!rmame l’?s?dy7"vleton ,l5 nerastume visokių apkalbę v. AapsuKo n a. nulotos vlSų pamatinių dalykų ais- 
jau nėra Amerikoj, o betgi kinimo — žinote ką daro 
juodviejų reikalai ir ginčai “Naujienos”? I
dar randa sau vietos mūsų 
laikraščiuose — “Naujieno-
se” ir “Keleivy”. Gerb. A. L, J - . - •
Bulota užbaigia savo rokūn-l .aPvsa as £’ana s_au“ 
das su V. Kapsuku ir, reikia 
laukti, kad tylėti nemylintis 

.i. ....... V. Kapsukas už kelių mėne-
. Užsiregistruoti I. ’ E J tion of Miners. Tos nuonio- siu prisius Amerikos laik- 

iVnviHivioSn ‘nes Pl‘isdaiko ir Oswald ViL raščiam savo atsakymą A.
' vftp i n. ipžnąrir dpi knrhi lai’d’ vadovas didelio New Bulotai—nes, mat, pas mus 
z. ate į p as s, del u ų yOrko dienraščio “Evening jau tokia mada: jeigu talpi- 

negalite ar nenorite stoti pnc4.» ? J . . . v. , . L- ,, i - t • * • -i l ost . ... not jojo rastą, tai talpinkiterą blanką su 12 užklausimų.J.ion. Jeigu seimymskos ap-i - - JJ 1
T 1-1—..-^.?_______ ___•! — i 11 vt It-x r hnc* / xmilmi 4-X ’ —

būdu kova su priverstinu! 
kareiviavimu bus vedama Juodu abudu gyvens 
legališkai ir viešai visos A» joj, o polemikas ves 
merikos akyse. kos laikraščiuose!,

Į tuos klausimus reikės at-,linkybės (vaikai, žmona, te
sakyti: ivai) — tai pažymėkit tatai,

1) Jūsų vardas, pavardė, Įei?u religij’a ar socializmas 
amžis.

Gyvenimo adresas.
Diena ir metai gimi-

(garsus socialistų ir darbi
ninkų draugas, ir Joe Can
non, vadas Western Federa-

irgi pažymėkite. Apie visa 
tai reikia rašyti, atsakant L 

. 12 klausimą. |
I Kaip žiūrės valdžia į -tuos,!
L'iii’in rlnlrti i f-i alrii '

Draugija nųmo, kad tuo ir mano.
1___ priverstinu! Išeis pusėtinas, kurjozas.

Rusi- 
Ameri- 
Keista,

jienų”

ėjo nei kiek neblogiau, negu

Po Rusijai 
Portugalija!

3) 
mo.

4) Ar esate S. V. piliečiu, kurie dėlei politiškų ar re-
Ar esate piliečiu per gimi-'b^škų įsitikinimų atsisa- 
mą ar naturalizuotas (bu- kys stoti kariumenėn — dar 
tent gavot pilnas popie- gerai nežinia, bet veikiau-' 
ras); ar esate ateivis, neno- šia, baus kalėjimu. Taip da-' 
rįs pastoti piliečiu, ar jau ro Anglijoj. O tokių žmo

nių, kaip matyt, Amerikoj 
atsiras daug. .i

Registracijos diena, kaip ' 
jau sakėm, bus 5 d. birželio 
—tik ta viena diena.

I Po pranešimu pasirašo 'šie bet matote, dabar jau tokia įeinanti tarybon, turi pil-
I žymus militarizmo priešai: gadynė. taisvę veikimo. Ji .nie-1
i Lillian D. Wald, Mrs.Flo-; “Laisve”, per'didelę bėdą,. 0111 J’“UVl‘!'Ž'ta’ netgi. 
rence Kelley, Joseph D.Can- apsisaugojo nuo tų polemi- ■1e®Jlva.1 z-v‘a. 1 H z;Il’mos nu‘

turit pirmas popieras.
5) Kur gimėte?
6) Jeigu nesate Amerikos 

pilietis, tai kokios šalies pi
lietis esate. (Kas turi pir
mas popieras, tai aišku,kad 
jisai dar nėra piliečiu Ame
rikos, bet tos šalies iš ku
rios atkeliavo.

7) Kuo užsiimat?
8) Kur dirbate, pas ką?
9) Ar turite tėvą, moti

ną, žmoną, vaikų mažiau 12 suos tuos, 
mėtų, seserį, brolį, ne senes- šeimyniškom aplinkybėm ar 

xnį 12 m. dėl tam tikro darbo, naudin-
10) Vedęs ar ne? į go karei—o paskui iš liku-
11) A r buvot kuomet nors‘siu, veikiausia, trauks lio- 

kariumenėj ir, jeigu buvot, sus.
tai kur? j Amerikoj priverstinas ka-

12) Ar turite pamatų ir reiviavimas todėl įvestas,

5 d. birželio, kaip jau sa
kėm, susiregistruos apie 10 
milionų, o paims į kariume- ’ 
nę tik pusę miliono, vadina
si iš 20 vyrų tik 1.
x Išpradžių, žinoma, paliuo- 

, kurie aiškinsis

non of the United Mine kų d. V. Kapsuko ir gerb 
iWorkers; Scott Nearing of Bulotos.
.Toledo; Mrs. Glendower E- 
vans of Boston; Oswald 

. Garrison Villard, Benjamin
C. Marsh, Rev. John Hay
nes Holmes, Rev. Norman 
Thomas, Jessie W. Hughan, 
Agmes Leach, Harold A. 
Hatch, Zona Gale, John Lo-i 
vejoy Elliot, Jonathan C. I 
Day, Alice Lewisohn, Henry ŽEMAITĖ IR BREŠKOVS- 

. R. Mussey, Owen R. Love- KIENE.
joy of the National Child. T • , • ,• Labor Committee, Winter1 Lietuvn! Zeraalte taiP’Pat 
Russell, Frederick P.Lynch, 
Henry R. Linville, William 
F. Cochran of Baltimore;
and Roger N. Baldwin 
St. Louis.

'i Po Rusijai atėjo Portuga- 
laikraščio. lijos eilė. Ir tai tik parodo,

Dabar vėlei neseniai “V. kad Europa randasi ant re- 
L.” rašė, kad “Laisvė” nėra voliucijos vulkano.
rimtas laikraštis ir kad jis! Skūpiai žinių ateina iš 
nedirba “dėl žmonių” — su- (Portugalijos. Ten dirba tal- 
prask — dėl visuomenėj, kininkų cenzoriai, kurie 
Stebėtinas daiktas! “Lais- braukia iš telegramų viską, 
vę” leidžia bendrovė, suside- kas tik jiem nepatinka.
dantį iš 115 socialistų, kurie
iš to leidimo jokių pelnų ne- nios prasprūdo per 

nesuvaržyta, netgi darė ir nesirengia daryt,ku-1 rių rankas ir iš jų męs pa- 
riems, kaipo tokiems, nega- tiriame, kad Portugalijos 

tarimais. Ji sutinka tik su Įima, prikišti kokių nors e- sostapyly Lisabone prasidė- 
/ r , po'goistiškų tikslų — ir vistik j0 sukilimai. Minia, bado

“V. L.” sako,- kad, “Laisvė” prispirta, sunaikino nuosa

’ Tačiaus vistik kelios ži- 
cenzo-

Mos npfolninom'tais tarybos tarimais, , .
vieno V Kapsuko rašto kuriais Padeda savo para-/‘V. L.” sako,- kad, “Laisvė” prispirta, sunaikino 
ixvina Thdrtf-a Jrtva v ša. Kaip matote, tai yra ne- n tarnauja visuomenei, vybės net už 2 milionų do- 
Xto '»'» tlk-a'Ktawklte, į.tay„l! Taip -ta.
lavo. Na, tai dabar mums,'
vardan bešališkumo, nereik*
talpint ir Bulotos rašinio. !
Bus bent ramiau.

i techniška sutartis, o anaip- Šnekėti nedailu ir neteisin-Į Negana to. Štai; iš Mad- 
tol ne kokia tai idėjinė vie-'ga* Ar jūs sutinkate su “L.” rido (Ispanijos) praneša,

• Inybė, ne koks tai partijų pakraipa ar ne, bet vistik kad jūrininkai ir dalis poli-
’ «kii fnrSfiimSf Vnrl z>h’nc< TM.ioiziK-izx onbilXturėtumėt pripažinti, kad cijos prisidėjo prie sukilė- 

“Laisvė” dirba radikalei lie- lių ir laivynas dabar bom- 
tuvių visuomenei, kiek tęsė- barduoja Lisaboną. Visi, 
dama. Męs dirbam L. S. S.,1 mat, jaučia badą ir vargąv 
męs labai daug dirbam L.D. | Sukilimai prasidėjo ne

ku rgf riedąs”, kur mažu
ma šventai klauso didžiu
mos ir išsižada savo nuomo
nių vardan vadinamo “ben
dro labo”. Šitokios rūšies: 
sutartis, jeigu jas kur nors L. D., męs dirbam Moterų vien sostinėj Lisabone, bet 
gyveniman iššaukia kompli-1 PrOg. Susiv., męs rėmėm ir ir visoje šalyje.

mylima mūsų liaudies, kaip kuotos, painios gyvenimo, remiam Liet. Šelpimo Fon- žmonių užmušta, 
ir rusų senelė Breškovskie- sąlygos—socialistai sykį ant dą, o dabar Rev. Rėmimo sužeista.

J" 1 • ’ ’• j Fondą, męs remiam visą eilę j Didelės minios

Daugybė 
daugybė

i
nė, revoliucijos močiutė.

Dėl mūsų klerikalų ir net 
V» V***XA»*. W, vz * A * A

pešanti tik boba, prasta bo- 
jba. Juk dar visi atsimena- 
j me, AKA1Į7 V. VIX XV.X XU£VXV.V.VZ 
mūsų gerbiamą rašėją Chi-

Jau išėjo pirmasai “Kan- cagos klerikalų šlamštas.
Sulyginkime dabar kaipgi v‘i‘si“tuomet _

balsavo. Reiškia, tam tik-|tai nera visuomemskas.nau-

KANKLĖS.

of
darbinin-visados nepasmerkia.

Tįįj'i'i tikra sutartį šelpimo Pasolpinių diaugijų n um- kų prisidėjo prie sukilėlių, 
dėl tūlų tautininkų žemaitė jarbe pripažino ir Liet. So- Patinka jums-tos drau-t| Dar nežinom, kaip pavyks

cialistų Sąjunga ^avo šuva- ■ 
žiavime Chicagoje ir jokia?

gijos ar ne—tai jau kitas Portugalijos revoliucija, bet 
klausimas, bet nejaugi tar- Imkime revoliucijonieriams _Jt _„r; 1 . i •kaip bjauriai išplūdo “kapsukinė dogma” tam ne- navimas tam draugijom nė-‘pasisekimo.

____   Y. T * _ /^T1  * i«i zx x Ir r» n z J L\ r'i /'"'I _ _ V

priežasčių būti paliuosuotu kad labai mažai žmonių ra- kliu” leidinys. f
nuo kariškos, tarnybos. Jei- šosi kariumenėn iš liuoso' Turinys: Aras — kvarte- elgėsi senoji caro valdžia ir 
gu.turite, tai paaiškinkite, noro. Mat, Amerikos žmo-.tas sopranui, altui, tenorui jos pakalikai su senele Bre-

puiyuiiiu jSKOVSKiene. ji u< 
Kc es norij Kaina 40c. Išleido Lietu- irgi tiktai boba,

sipriešino. Juk už tą “treč
dalį” ir už sutartį tam sy-

ra visuomeniškas darbas, 
nėra dirbimas dėl žmoni-

Gana žmonėms tą praga
rišką jungą nešti, kurį už-

t

gu.turite, tai paaiškinkite.
Tie, kurie neturi nei pir- nes nesupranta, kodėj Ame- n basui, pianu palydint. jškovskiene. Ji dėl jų buvo įsitikime bendrą darbą 

mų popierų, tai yra,yra sve- rika kariauja. K<?Jes nori| Kaina 40c. Išleido Lietu- irgi tiktai boba, raudona 
timos šalies piliečiai, gali (tiktai stambieji kapitalistai, .vių Muzikos konservatorija'maištininkė, nenuorama,ka- 
nesirūpint. Juos negali laikraštininkai ir kongreso So. Boston, Mass. ,Įėjimo “paukštė”. Ir laikė
verst į kariumenę čia Ame- dauguma. “Kankles” redaguoja M. jie senelę Breškovskienę ak-
nesirūpint. v——o— 
verst į kariumenę čia Ame- dauguma, 
rikoj, bet užsiregistruot ir 
jiem liepiama. Ant 12 klau-

raudona

Chicago]* Jos? Jeigu kas sakytų, kad krovė ant žmonijos kapita- 
-J tai nėra visuomeniškas,nau- listai.

rame’ laipsny? tam “tikrame | dinSaa visuomenei darbas. | -------------
listai.

jeigu jūs norit vadinkit jį 
taip—pripažino ir “kapsuki- 
nė dogma”.. Ko ji nepripa
žino ir kas buvo aiškiai iš-

Petrauskas, 395 W. Broad- linai uždarę tarpe keturių rejkgta Brooklyno rezoliuci

I tuomet nebent jau tai būtų KLERIKALŲ LIOGIKA.
X ' KWk.l» Ubai

svieto to
Pastai uosiuose savo- nu Brooklyne, kalbėjo visų 

menuose V. L. pagarsino. }įetuvių vardu. Jis klausia, 
visą eilę žinių apie Laisvės kas juos įgaliojo taip kalbė- 
frakcionizmą. Ispradzių Bet norėčiau paklausti, 
.mus prirokavo prie “Kelei- įas jus įgaliojo siųsti į Lie- 
jvio” frakcijos, dabar jau tu va Bartušką ir Belskį ir 
prirašė prie Lęnino ir “po- ten kalbėti visų Amerikos 
Iražencu”. Stebėtinas daly- lietuvių vžrdu? Juk, kaip

Nejaugi “V. L.” vedė- tautininkai, tai ir jūs netu- 
kad nuo bėjote > tiesos kalbėti visų 

lietuvių vardu. Bet kaip 
I vieni, taip ir kiti tą patį da 
rot. Mat, ;jau pas klerika 
lūs tokia liogika, kaię . ir 
~as tautininkus. Susieina

Kas sirgs ir negalės pats way, So. Boston, Mass. Kai- sienų. Rusijos juodašimčiai 
Dainų apsiputoję iš keršto ka.lbė-

Mūšų atžagareiviai, va
dindami Žemaitę boba, nori 
įžeisti ją, pažeminti, panie- 

Aš tėmij’u “V. L.”, kada kinti.
ji praneš, kad tie Wilsono| Bet mainosi laikai. At-
T~^ ** J • • 1"* T T • w žagareiviai nevisados vieš-
Bet vis nesimato. Vyrai,ar paįaus< šiandien Breškov-

joj—tai vienybės šelpimo 
darbe, vienybės visų trijų 
fondų.

Šito viso “Naujienos” ne-! 
supranta. Ne aiškinti joms 
svarbu, o tik “peizoti” vieną f 
įkyrų joms asmenį ir jo do- /as- 
gmą z į jai nesupranta,

Ar gerai išeis mūsų drau-1“Keleivio” iki Lenino rieper-

______ v iStairS? tiek taiat S?
Kokios priežastys dėl pa- gonis turi įdėti ir savo uz- Parodykit savo darbu pir-. U nešioja.- Susilauks kada kitas klausimas, bet

simo tegul jie stačiai ir at-įį registravimosi vietą pri- ,na metams $1.00.
sako, kad jie todėl neis ka- būti, tas turi atsiųsti pas mylėtojams verta užsipre-'davo apie Breškovskienę.
riumenėn, kad ne piliečiai, pavieto ar miesto klerką 

Tie gi, kurie turi pilnas žmogų ir gauti, registraci-
•ar pirmas pilietiškas popie-’jos blanką. Klerkąs paaiš- 

pagal įstatymą apie kins, kaip tą blanką išpildy- 
“ j kareiviavimą, ti. Išpildytą blanką reikia 

turi tarnauti, j eigų neatsiras sugrąžinti klerkui to balsa- 
priežasčių dėl paliuosavi-'vimo distrikto, 
mo. i

ras, : 
priverstiną

liuosavimo gali būti?
Įsižiūrėkite į klausimą 

N9. Kas turi pačią, vaiku-

&

■■ a.

numeruot.

loyalistai stojo į kariumenę. 
Bet vis nesimato. Vyrai,ar( kuriame 

sergantis asmuo gyvena. Lj-, štai f" Ne? tiek tai

adresuotą konvertą sy mi, nes “tėvynei” “pavo- nors ir 
stampa, katroj klerkas pri-jus”. Jūs dabar ■
siųs jam paliūdyjimą. > ' Marš, tautininkai. Ątuvos langelį.

einamos varsnos!
Kur ir kuomet “L.” 'red.

sioja. susuauKs Kaaa Kitas Klausimas, net tuo pasisakė prigulinti prie“Ke- pas tautinmKus.- susieina 
ir Žemaitė giedresnių tarpu, įėjus ton tarybon, leivio” frakcijos? Kur Jr keli politikieriai, taijr kal- 

reikia! dienų,. Įspis saulelė ir į Lie- jiems iš pat pirmo žingsnio kuomet .

gai petrogradiškiai su vei- 
tai jau

___ ____________ o____ _ _ . “L.” red. skelbė ba visų lietuvių vardu, 
jau reikėjo paardyti to ben- “poražencų” idėjas? Kur ir- Genys, j



X«

/-v— • • ( • lt.....11 In2 vo lageriai protestuodavo važiuoti Rusijon pas juos Kapsukas ir tūli jo draugai'dar šią vasarą važiuos į
ueaa jum, ponai KienKaiai. prieš prostitucijos regulia- veik nesimato—bet kalbant jau važiuoja Rusijon, tai tieįFranciją. Kuomet dalis, jų 

ivimą, nes, mat, tai kenkia apie rusus ir žydus, tai rei-< šlamštai vėlei šaukia:jie ten žus kovose, tuomet galipia ....... . Į^g saUĮęt1;
Ar matot, kiek nekalto 

kraujo vokiečiai praliejo. 
Už tai reikia atkeršyti.

socialistu ir jų spauuos. ne ouiyiuu jemusi. .nata mcutuiis, ----- -----------~ — — ----- v --------- , j ta----- i------------ j-------------------------

klerikalų “opinijos” reiškė- mat, nerūpi, peikti ir su- stitutės. , . . dro turi su revoliucija, kiek visų galų suirimas,kokia tai
' jai nesidrovėjo pasakyti,būk,drausti saviškius, nors jie ir' 5)^ Jeigu kareivis, dorai devintas vanduo ^su kisie-begalinė isteriką.^ Jiem rū- 

socialistų spauda platina iš-,dąr taip nedailiai pasielgtų, 
tvirkimą. Savo begėdiškiau- Klerikalų spauda savo tylė- 
siuose užsipuldinėjimuose jimu, savo nenorėjimu su- 
klerikalų laikraščiai paskel- barti tą Kenoshos dievotą 
be būk nuo socialistų žmogų, pasirėdžiusį kunigu, 
visai lietuvių tautai gręsia tarytum norėjo pasakyti 
“supuvimas ir išnykimo pa- svietui, kad ji nieko blogo 
vojus”. tame nematanti. Ir ve, štai

Už ką gi klerikalai taip į- kodėl, tas blogas pavyzdys 
širdo ant socialistų, kodėl neišnyko. Vadinasi, kleri- 
jie taip koliojasi ir plūsta- kalai patįs daugiausia prisi- 
si? 'dėjo prie to, kad blogas pa-

Ogi ve kodėl. Kokie tai vyzdys atnešė blogų vaisių, 
du Cicero, III., laisvamaniai Jie savo tylėjimu, savo ne- 
“supeizavo” ' 
pasirėdydami kunigų dra- drąsina tokius Jurgius, 
bužiais. Tuodu laisvama-! Dabar galima, s; 
niu, i 
dar fotografijas nusitrau- tus: 
kė ir tos fotografijos pa< 1) Pirmuoju žmogum, į-, 
kliuvo ant lapų tūlo kleri- žeidusiu kunigų uniformos 
kalu laikraščio.

Tai ir viskas dėl ko kilo 
tas didelis lermas—tikriau
sia Sodoma ir Homora! Ži
noma, tuodu Cicero žmonės 
žiopliai ir vėjavaikiškai pa- kuris tą pajuokė—nupeikė, 
sielgė. .buvo socialistų “Laisvė”.

Bet kas juos išmokino 3) Klerikalai nenupeikė 
taip pasielgti? Nejaugi so- žioplo pasielgimo jiem arty- 
cialistų spauda? Męs tvir- mo žmogaus ir tuo būdu 
tinam, kad čia ne socialistų/prisidėjo prie to, ką jie pa- 
bet pačių klerikalų kalte. tįs vadina demoralizacija.

Je, ponai klerikalai, tai 
jūs kalti, kad tie žmonės- 
“peizuoja” kunigų drabu
žius. ' i

Klausykite, ką męs jumsi 
pasakysime. t j

Veik trįs metai tam atgal, 
“Laisvės” N53, 1914 m., ant 
pirmo puslapio tilpo foto
grafija Kenosha, Wis., Jur
gučio, pasirodžiusio kunigo bai įdomią knygelę, pava- 
drabužiais.

-i-

Chicągos ir So. Bostono vo sugėdintas. Na, o kaip bizniui. . kia atvirai pasakyti, kad jų-važiuoja košės virt ir carui
klerikalų organai vėlei išlie-pasielgė klerikalų spauda?. 4) Būna vietų, kur karei-jų tarpe, greta gerų žmo-padėti, vely geriau neva- 
jo visą kibirą pamazgų ant Ogi tylėjo, tarytum vandens viai, 'sustoję eilėje laukia sa- nių, važiuoja Rusijon viso- žiuotų.
socialistų ir jų spaudos. Tie burjion jėmusi. Klerikalams, vo kaleinos prieiti prie pro- kių šlamštų, kurie tiek ben- Kaip matot, klerikaluose

išauklėtas, priešinosi pa- lium. Mums jau teko girdė-. pi, ant žūt ar būt, tik dis- 
gūndai,- tai visos apystovos, ti net apie vaidus ir “mexi- kredituot socialistų vado- 
gyvenimo būdas lageriuose koniškas revoliucijas”, ku-^vus. Jie pila pamazgų ir 
ir “draugai” — verste ver-’rios-turėjo vietos trauki-’ant tų, kurie liekasi Ameri- 
tė jį prie prostitucijos.

6) Labiausia tuomi rūpi- njnkus į Seattle 
nasi aficieriai, kurie tuo bū- Francisco. ; 
du mano užganėdint karei- rūšies ( : 
vius, kad šie neužsiimtų po- męs niekados 
litika ir “pavoingomis” min-'simpatijos. , 
timis. ė'~ / A t j.- ’ c_? - z c

I Tai ve, kokius išvedimus pakritikuosim vieną mintį, 
daro D-ras M. Exner. Kas kurią skleidžia tūli draugai g ’ ~

nori gauti jo knygelę, lai ra- ir kuri, mūsų nuomone, yra i t 
kunieu'"čtona norėjimu protestuoti tik pa-,šo šiuo adresu:. The Ameri-^abai klaidinga. Jie sako:!*

- - • 1 • t tcan Social Hygiene Associa-(reik važiuot į Rusiją padėti'
_ ykį ant tion, 105 W. 14th St., New revoliuciją kelti! Draugai,

pasirėdžiusių kunigais visados, nustatyt šiuos f ak- York City. Kaina tik 5 c. i jūs klystate. Jums arba kas

niuose, vežančiuose kėliau- ,koj ir ant tų, kurie keliau- 
ar San ja Rusijon.

Žinoma, prie tos | • Jie priėjo prie to rube- 
revoliucijonierių” jžiaus, kur prasideda idiotiz- 

1 > neturėsime mas!

Čia, prię progos, męs dar

j MARGOS
K MINTIS

garbę, buvo dievotas Keno- 
shos žmogelis, nieko o nie
ko bendro su socialistais ne
turėjęs.

2) Pirmuoju laikraščiu,

Kareivių lageriai, papra- kita rūpi (savi reikalai) ar- 
stai, būna ar mažuose kai- ba dalyko neišmanot. Rū
meliuose bei miesteliuose ar sijoj, mūsų nuomone užten- 
šale jų. Tūluose lageriuose ka žmonių. Dievai duo- 
randasi nuo 30 iki 40 tūks- kit, kad . tiek tokių ge- 
tančiu kareiviu. Kad užga- rij žmonių butų čia, A- 
.nčdinus tokius būrius karei- menkoj. Importuoti iš A-Importuoti iš A- 

revoliucijonieriai

“Vienybė” sako, kad da
bar socialistų tarpe bus ra
mybė, nes jau Kapsuko nė
ra.

Ant “Vienybės” : laimės, 
vargiai vienybė bus socialis
tuose.

P. Naudžius, seniau dirbęs 
prie “Laisves”irgi rašo apie 
revoliuciją. Jisai prašo 
siuntinėti “Laisvę”.

(rZZZZ

0

Vertė Barabošius

-- Vii

.imas.

Reikalinga kiekvienam darbininkui 
perskaityti

DARBO ŽMONIŲ ISTORIJA

Ofiso valandos: 9 II rito. 2 4 |>o plet I v
vakaro. Nedelioms: 9 H rito 1 4 popiet.

Daugiau kraujo—daugiau 
patriotizmo. *

* *

Klausykite “Tėvynės” re
daktoriau !

—Ar jūs vertėt Bebelio 
“Moteris ir Socializmas?”

—Ar jūs vertėt “Karė — 
ko dėlei?” >.

—Ar jūs verčia# Longfe- 
lowo dainas apie “taikos 
pypkę?”

Ir kaip gi jūs, toks idea
listas, toks žmoniškumo pa
sekėjas, galite taip vergiš
kai kalbėt apie karę!

LAIŠKAS Iš RUSIJOS.

Bell Phone, Dickinuon 81*95

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.
Physi< ian and Sunjeon (hetuvisgydy-
toias ir chirurgas pabaigęs Indianos
Universitetą) Gydo visokias ligas vy
ru, moterių irxaiku Daro operacijas.

4
Tel. 2372 GreenpoinL

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios isly- 
jos. Taipgi parduodame pijanus.

$1.00 ANT 
savaites 
Pristatom į namus Ir toli

mas apielinkes, Jersey New 
York, Central Broklyn, Mas- 
pet h, ir tt.

MACYS & MARCIN 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET 

Tarpe Driggs ir Bedford avel. 
Brooklyn, N. Y.

D r g. K. Liutkui rašo jo 
švogeris drg. Senkus iš Ria- 
zaniaus gubernijos:

• “Griuvo sostas despotiš
kos valdžios ir pražydėjo 
laisvės laikai po visą šalį. 
Viskas įvyko be didelio kra
ujo s praliejimo. Tvarkosi 
viskas gerai ir visur raudo
ni vėlukai plevėsuoja”.

*
* *

Vienas klerikalų laikraš
tis šaukia: “Socialistai, lais
vamaniai ir katalikai — su
tarkime kovoti- su baisiau
siu mūsų tautos, priešu —

1 vių, reikia daug prostitu- merikos
čių ir iš to tūli verteivos cla-(kus^ mažiau, negu lašelytis 
rydavo labai gerą biznį.Pro- didžioje ...... 1.........
stitucijos namai, paprastai, 
yra trijų rūšių—vienuose 
esti negrės, antruose mexi- 
konės, trečiuose amerikietės 
—baltosios. Čia jau. ir sa- 
,liūnai. Ir štai, viena begalo 
prastai išrodanti prostitutė, 
.sakė D-rui Exneriui, kad į 
dieną ji turinti priimti nuo 

*40 iki 60 vyrų. Kaip ma- 
tot, biznis eidavo, kaip iš 
pypkės. Kareiviai turėda-

* vo ilgai laukti savo eilės.

; rusų revoliucijos 
jūroje. Atpratę nuo rusų 
gyvenimo, daugiau ar ma
žiau susirišę su Amerika,jie 
netaip jau greitai prigis,pri-
pras prie Rusijos gyvenimo girtybe”, 
aplinkybių. Taigi, ta im- Vadinasi,prie bgndro dar- 
portuota iš Amerikos spėka bo kviečia. Pirmaš dalykas: 
veik nieko nereikš. Antra apvalykit nuo bonkucių kle
velius, Rusijos revoliucija 
ne metais, bet kiekviena 
diena lavina, mokina minias 
revoliucijonierių. Tūkstan
čiai žmonių, paleistų iš ka- dienraščio 

______  | Apie atsakančią regulia- ir. Sibiro juk tai ti- va”.
D-ras M. Exner išleido la- ci.i'T sanitariškumą, nė- ProPagandlstll . n -

ra reikalo nei kalbėti. agitatorių. pi.vauom
apskri-1 Ko gal būti ^rūksta Rusi- ri rūpinties savo kailiu, 

tai, karinė vyriausybė buvo joj, tai, rodosi, literatorių. ne dienraščiais.

i Prostitucija 
‘ kareiviu tarpe

bonijas.

Žmonės

*
*
nori
- rašo

tautiško

GYVENIMAS YRA TUŠČIAS, 
kuomet pranyksta regėjimas. Todėl 
jeigu jauti galvos skaudėjimą, bei 
kitokius akių nedateklius, — kreipkis

plinta “Prostitution ir Rela
tion to the Army on the Me
xican Border”. Ta knygelė 
sukėlė didžiausį sujudimą 
visoj Amerikoj. D-ras Ex- 
ner kalba joje apie Karei
vių lagerius, kaipo apie liz
dą sifilio ir kitų lytiškų Ii-' 
gų. Desėtkai 1 
jaunų vyrų, sugrįžusių iš la 
geriu, pargabeno tą ligą į 
savo namus ir sunku apsa- v.
kyti tas liūdnas pasekmes, * a,Pie tėvai jau-
kurios iš to gali kilti. vaikinų.

Tie, kurie agituoja už ka-1 
reiviavimą, kurie stoja "" 
priverstiną kareiviavf 
sako, kad kazarmės yi„ 
sveikiausia vieta dėl jaunų 
vvrų, nes ten jie “užartavo- 
ja” savo kūną ir išmoksta 
karžygiškai elgties. Ant ne-’ 
laimės, nieko panašaus nė
ra. D-ro Exnerįo tyrinėji
mai aiškiai parodo, kad yra 
kaip tik atbulai. Kareivių 
lageriai yra pavojingiausia 
dorai ir sveikatai vieta. Vi
suomenė, anot D-ro Exne- 
rio, baisiai nuo to nukentės, 
prakilnesni idealai bus pa
žeminti, doros standaras 
nupuls. Tasai pats dakta
ras sako, kad pa
čiame karės fronte žūsta 
;mažiau žmonių, negu fyziš- 
kai ir morališkai supūna

■ ......................... r kartą 11110 sifdio ir kitų veneriškų
pamatyti paveikslą to Keno- ^gų.

Paimsime kelis faktus iš

I

šiame “Laisves” num. jūs, 
kunigėliai, galite dar

sha’s Jurgučio.
Kas jisai per vienas? Gin- Exnerio knygos, 

kite perkūnai, ne socialistas

ra reikalo nei kalbėti
| Tūli aficieriai ir, 

i t a a. va? y Ky mvi v vy v »y / y / v

tuom susirūpinusi, bet dide- Štai kodėl Vladas Požėla 
lė dauguma aficierių pripa- ’net telegrama šaukė Grigai- 
žino, kad prostitucija yra tp Kapsuką ir I?ruseiką,štai

Daug ko jie nori, bet da
bar privatiški bankieriai tu- 

. o

*
* *

“Kaiser must go” — šau-
reikalinga ir kad be jos ne- kodėl žydų socialistų Bun- ikia Russell-Stokes-Poole ir 
galima apsieiti. ' Jdas šaukia D-rą Goldfarbū, kompanija.

Na, o kaip su Morgan - 
Rockefelleriu, Gugenheimu 
ir Astoriu?

Vokietijoj vienas kaize
ris, o čia daugiau kaip tu
zinas.

Ar žino apie tai mūsų ku- latviai šaukia savo literato-
. . . . . - . - . .. I .•  n   . ! . i • j tūkstančiu ni8’ab tautininkų lyderiai ir rius Zeemelį ir kitus.

iš la- kiti patriotai, kurie pritaria 
karėms ir priverstinam ka
reiviavimui?

5 Del kelionių 
j Rusiją.

Drg. V. Kapsukas ar tik 
ne trečiu sykiu rašo“Kovoj” 
apie savo išvažiavimą. Dra- 

I įgiški “atsisveikinimai” ly
di vienas kitą.

I Jau daugiau, kaip mėne
si.? laiko, “Kovoj” tik ir mir-j 
ga:<męs važiuosim, turim 

Įvažiuoti, likite sveiki ir taip 
t toliau.

Nors ir nesmagu tai patė- 
myt, bet reikia patėmyt—ar ( 
neperdaug čia asmeniškoPaskutiniame “Kovos”nu-

mery telpa V. Kapsuko at- pasigyrimo, kokio tai keisto 
sisveikinimas”. Jame męs rūpinimosi savo “aš.” 
radome gan įdomų skirsne-j Pas rusų revoliucijonie- 
lį, taikytą, matomai, tiems, rius ir pas latvius męs bent 
kurie keliauja į Rusiją tuo 
tikslu, kad pasidarius ten 
sau karjierą ar biznį.

“Kas turi panašių pie
nų (daryt karjierą ar biz
ni) tegul geriau nevažiuo
ja, nes tuo būdu tik terš 
ta didįjį, prakilnųjį dar-

*
* *

Kuomet tautininkas kal
ba apie kaizerio nuvertimą, 
aš noriu jam pasakyti: bro
lau, išpradžių nuverskie nuo 
savęs jungą savo., partijos 
kaizerukų—Martaus ir Šal
čiaus.

Ir jau 
kaizeri, v

tada mislyk apie
*

* * '
“Naujienos” pasa-

pas 
Dr. 
tau

lietuvį akių ir akinių specialistą: 
H. A, MEDOFFĄ, o jis suteiks 
pagelbą, Jo aptiekoje, teisingiau- 
geriausius patarimus kiekvienamtda sutaisomi vaistai ir duoda 

lietuviui.
Aptieka Ir akių offisas randasi:

500 GRAND STREET, N T.

DYKAI! .DYKAI!
Aš ištraukiu dantis be skausmo Ir veltu! tiem 

kurie duoda taisyti ir naujus indčti.

Visiškai ARbeS Skausmo
Ne kiekvienas dantistas moka apsieiti su dan. 
timis sunkiam atsitikime, tankiai siunčia pas 
specialistą. Dr. Cl'.as Teschberg yra gerai ži« 
nomas kaipo specialistas ir įvairioje atsitiki- , 

muose siunčiama pas ji. Ateik ir duok iSegzaminuot. Informacijos dykai. Mano Įcąrunoe tr 
nikai yra 22 karato čysto aukso su dubeltava apačia. Visas darbas gverantuotas. Kaino* pn> 
einamos. Mokestis ant nedčliy. Gazas ir kokainas vartojamas pagal reikalą.

a Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 9 P. M. Pėtnyčioms nuo 9 A. M. iki 6 P. M.
* Nedaliomis nuo 9 A. M. iki 1 P. M.

DR. CHAS TESCHBERG, D. D. S., Lietuviškas Dentistas 
500 Grand St., kampas Union Avenue, Brooklyn, IN.V.

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai.RusiŠkai Telephone Stagg 3t>98.

to nematom. Ir Trockį ir 
Bucharin, ir Zeemel, kurie į 
juk yra ne kokie menki re- 
voliucijonieriai, sėdo į laivą ųgf įį 
ir išvažiavo be visų tų bėga- 
linių ceremonijų ir be tų 
sieksniniu atsisveikinimu.
Jie neužpildė “Stradneeks” | 
ir “Novy Mir”

Je, je, 
kė teisybę — sako “Kelei
vis”.

Ir man taip smagu ant 
širdies, kad “baisus” ginčas' 

Gugio vestuvių užsi- 
tokia idilliška vieny-

*
*

jau Švedijoj
* 

r. . v. v , . . • , straipsniais A. Rimka
laip rašo V. Kapsukas ir apie savo kelionę, jos svar- (ne Norvegijos kalnuose!).

rašo teisingai. Veikiausia, bumą, tai'yra nepasakojo'’j0 pavardė'figūruoja po te- 
jisai matė, kad yra žmonių, taip daug apie savo “aš” re- 
kurie po priedanga idėjos voliucijonišką pasiryžimą, 
skleisti revoliucija, važiavo 
ar važiuoja į Rusiją, vaduo- 
damies savo smulkiais gry- 

nes nai asmeniškais reikalais.
[ Miiuuvuu v* j r, V < l 1 L l ’u uci 111 ao 1O Diuumj-
Igely lagerių yra'prostituci- no V. Kapsukas asmeniškai

sakė “Laisvės” :
2) Buvo atsitikimas (ant kad dabar jau

Parašė J. Berlin.

legrama, prašančia aukų.
Jam dabar bus lengva gy

vent. Nebus “trubelių” i c i 
visas gyvenimo motto susi-,kite perkūnai, ne socialistas 1) Tūli kariniai daktarai 

ir ne laisvamanis, bet pap- sako, kad prostitucija tarpe 
rastas dievotas kuniginis kareivių neišvengiama, 
žmogelis. Jisai dar rokavo-:“priduoda” jiems ūpo. Dau- Išvažiuodamas iš Brookly- 
si dievučių šulu. ! _

Tai ve kas pirmas parodė jos lizdai.
“priklodą” rėdyties kunigų
drapanom! Tai ve kas pir- Mexikos
mas “supeizavo”tautą ir pa- viena sifiliu serganti prosti- ni elementai,kurie kad kaip, dar nežada keliaut Rusijon(rVrraigi| 
sėjo “supuvimo sėklą”. Tai tutė per dvi'dienaš turėjusi tai dar bėdos gali ten pri-tai Chicągos ir So. Bosto- rjkoj
jūsų pačių žmogus, ponai lytiškus susinešimus su 120 daryti. /
klerikalai. kareivių. j Nekalbam, tuo tarpitf čia kia: a, matot, jie nekeliau-

“Laisvė” tuomet pajuokė 3) Civiliai gyventojai tų apie lietuvius—jų labai ma- ja! Jiem Tik. Amerikos do-
tą Kenoshos Jurgį. Jis bu- sodžių ir miestelių, kur bu- žai važiuoja ir karštligės leris rūpi. Na, o kada V. • 25,000 Amerikos 'kareivių

Kapsukas...

Mūsiškių klerikalų šlamš
tai labai susirūpinę Rusijos

dės iš dviejų žodžių ame
rikiečiai, duokite aukų.

*
* *

Ir P. Kurkulis (taip kaip:
»

redaktoriui, revoliucija ir revoliucijonie- TZ11 ; Kims up Kaųjį .n ; P.,o;;o Kapsukas su Bulota) ąplei-1- K s .. -. . Pradeda liu kelione į Rusiją sdamas Amerika, užvedė
rubeziaus), kur vykt Rusijon visai negeisti-l Kada tuh soc. inteligentai p0]emiįa

— •va* 1 zmaa 4-m IrrxivA rlov VTAr/nrlr) Iz- /"T 11 O 11 4* DlIOlIAY^ I   . . e • .
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ponai lytiškus susinešimus su 120 daryti. / no laikraščiai gvoltu sau- darbo Europoj,
kareivių. j Nekalbam, tuo tarpti čia kia: a, matot, jie nekeliau- * 

* ♦

šioje knygoje telpa sekanti skyriai:
I. Žmonių gyvenimo pradžia.
II. Vergija ir jos atsiradimas.
III. Turčiai ir skurdžiai.
IV. Draugijos žemesnės ir aukšti se
V. Baudžiava ir baudžiauninl;
VI. Miestų ir amatninkų alsi:
VII. Manifakturos ir fa!' -,1
VIII. Baudžiauninkų vėlesnio
IX. Baudžiavos panaikinimas.

Kaina 25 centai.
183 Roebling Street. BROOKLYN. Nx Y
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KORESPONDENCIJOS.
NEWARK, N. J. 

(Nuo mūsų korespondento).

Pasekmingas paminėjimas 
1-mos Gegužės.

Vokiečiu kareivio 
kares atsiminimai

šė mano mintis, sumaišė galutinai. Kokia1 
tai sunkybė užgulė ant mano širdies, o gal-
va kur tai plaukė, plaukė. Bet savo baimę W KORESPONDENCIJOS V 
as slėpiau nuo draugų. As mėginau su- ■  . ■

Bet tai buvo menkas 
neišlaikė net 'pirmų

motoriniuose karuo-

stiprint savo valią, bet vargiai man tai pa
sisekė padaryti, taip lygiai, kaip ir mano 
draugams, kurių veiduose aš skaičiau ' tą 
pačią abejonę.

Norint man jau buvo aišku, kad už 
pusvalandžio mūsų kompanija jau bus pri- i 
ėjus prie pačios mūšio linijos, tačiaus aš 
vis tebemėginau įkalbėti sau, kad jau tuo
met mūšys baigsis ir mums nereikės jame 
dalyvauti. Aš kabinausi, kiek drūtas ka- 
binausi į tą mintį, kad tik davus progos 
vilčiai atsigauti, o man pačiam nusiraminti. 
Raminausi tuom, kad ne kiekviena kulka 
pataiko į opią vietą, kad didžiuma žaizdų 
modernose karėse lengvai pagydoma. Tai 
vis buvo ne kas kita, kaip savęs apgaudi
nėjimas, nepaisant to, ką protas sako. Ir 
vistik, man pasidarė lengviau. • Paskendęs pasiduoti. Bet tas nieko ne-

NEWARK’O GUZIKINIŲ
DARBININKAI PRALAI

MĖJO STREIKĄ.
Darbininkai įtaria unijos 

vadus parsidavime.
(Nuo mušti korespondento).

“Laisvėje” jau buvo rašy
ta apie Ivory Bottons dirb
tuvių darbininkų streiką, pralaimėję’—pridūrė 
Streikas tęsėsi apie 12 sa- nizatorius.
vaičių. Streikieriai laikėsi Į Gegužės 21 d. streikieriai 
labai gerai, nes iš kelių šim- grįžta atgal kiekvienas į sa- 
tų žmonių, vos keli likosi Vo senąją dirbtuvę ir laukia, 
skebais. Kompanijos viso- kuomet lieps pradėti dirbti, 
kiais- būdais persekiojo 
streikierius, idant privertus

tas, būk visos dirbtuvės su
tinką mokėti tą mokestį, ką 
streikieriai reikalavo, būk 
sutinką priimt visus darbi
ninkus atgal ir skebų pasi- 
T ......................................................

jų darbininkų, tiktai .visas 
pralaimėjimas esąs^ tame, 
kad unijos nepripažįsta. 
Darbdaviai daug daugiau

orga-

6 d. gegužės buvo balius 
T. M. D. vietos kuopos. Tau
tiečiai prakišo, nes tik kelia- 
tas žmonių atsilankė į jų tą 
iškilmę. Aiškiai matosi,kad 
publika jau nepritaria jų. 
veikimui.

vairių priežasčių 1 d. gegu
žės apvaikščiojimo ceremo
nijų atlikti negalėjo, atliko 
jas 13 d. gegužės. Kalbėto
jas buvo J. Šaltys ir J. J. 
Jukelis. J. šaltys kalbėjo a- 
pie reikšmę 1-mos gegužės, 
ir apie Rusijos revoliuciją. 
Savo užduotį atliko pagirti
nai.

J. Jukelis kalbėjo apie A- 
merikos patriotizmą, iš ko 
publika turėjo skanaus juo
ko ir ašarų. Reikia pažy
mėti, kad šį sykį newarkie- 
čiams dr-go jukelio kalba 
labai patiko.

Vakaras buvo papuoštas 
dainomis ir deklamacijomis. 
Dainas atliko Sietvno cho
ras, iš kurių publika nega
lėjo atsidžiaugti, iššaukda
ma kelis sykius. Gražiai pa
deklamavo Buziutė ir Mer- 
kevičienė. Publikos buvo 
kupina svetainė ir likosi už
ganėdinta. Prie kuopos 
prisirašė 5 nauji nariai. Li
teratūros parduota už $6.00. 
Laikraščių 
daugiausia 
“Keleivio”.

Žodžiu viskas pavyko 
r ai.

užrašvta 
“Laisvės”

*
11 d. gegužės taipgi buvo 

prakalbos; kalbėjo J. šmi- 
. - - tas. Aiškino darbininkų

likti tiek, kiek negaus senų- fiunkų gyvenimą ir kapitali
stų žiaurumą. Taipgi kal
bėjo apie 1905 metų ir da
bartinę Rusijos revoliuciją 
ir pasakė, kad Lietuvos li
kimas priklauso nuo revo- 
liucijonierių, o ne nuo Šliu
po su Bartuška misijų. 
Rinkta aukos išgelbėjimui 
nuteistų mirtin darbininkų 
vadovų; surinkta $5.31.

♦
♦ *

13 d. gegužės buvo pra
kalbos T. M. D. kuopos. Ka
dangi kunigužis per pamok
sią liepė visiems susirinkti, 
tai žmonių priėjo nemažai. 
Kalbėtojas išplūdo socialis
tus, išvadino kaizerio drau
gais ir pripasakojo visokių' 
nesąmonių. Taipgi neužmir
šo išplūsti ir Amerikos lie
tuvių socialistų su visa spa
uda. Kada kalbėtojas ėmė 
agituoti, kad lietuviai eitų 
kariumenėn, tuomet žmonės 
leidosi eiti 
nės ir tik 
svetainėj.

Bosdi pasirenka geresnius 
darbininkus, vienur penkis,! 
kitur dešimtį, o kitiems- pa

mastymuose aš nei nepašijutau beesąs pat ge^ejo; darbininkai nutarė, sako: “Jūs laike streiko bu- 
ntmips liniioi kad lr Palaimėtų streiką, ’ 'J * . . bet jau atgal negrįžti. Darb-

Keho nuosalumoj velosipedistų korpu- daviai> matydami, kad žiau-
kad ir pralaimėtų streiką, 
bet jau atgal negrįžti. Darb-

sas buvo apšaudomas priešų. Kuomet arti- rfu būdu nieko neneš? pra- 
nomės į ugnies liniją, priešo spėkos mums dėjo diplomatiškais būdais 
buvo nežinomos. Eidami pirmyn męs ins- veikti. Jslusamdp Amerikos 
tinktyviai lenkėmės prie žemės, o iš abiejų 
pusių—iš kairės ir dešinės, taip-pat ir pri- 
šakyje tik krito vis krito priešų šoviniai 
ugnies linijų męs pasiekėm be jokių nuosto
lių. Mūsų draugai kareiviai pasitiko mus 
dideliausiu džiaugsmu, nes jie vos-vos be
galėjo atsilaikyti. Velosipedistai taip-pat 
mažai tenukentėjo. Tiesa, keliolika buvo 
lengvai sužeista, bet jie galėjo daly vau t 
mūšyje.

Męs šaudėm į priešus gulščiame pade- nutarė, jeigu kuris jų pada- 
jime, bet paties priešo męs vis dar nema
tėm. Tūliems mūsų kareiviams tai pasiro
dė neinteresinga ir jie, pakilę ant kelių, 
pradėjo šaudyti. Mislijo, kad taip bus “į- 
domiaū”, bet tą savo smalsumą du kareiviu 
apmokėjo mirčia. Juodu parkirto kulkos, 
pataikintos į galvą. Pirmas iš jų sukniu
bo, neišleidęs nei balso, antras, tik iškėlė 
rankas ir parvirto atbulas. Juodu momen- 
tališkai numirė.

Kas gali apsakyti jausmus to žmogaus, 
ant kurio krinta kulkų lietiS. Kuomet męs, 
tai pašokdami, tai prie žemės pripuldami 
ėjom pirmyn, aš jau nebejaučiau jokios bai
mės. Man terūpėjo tik pasiekti ugnies li
niją. Bet pamatęs pirmą negyvą žmogų, 
aš baisiai persigandau, taip'," kad negalėjau 
susivaldyti. Aš buvau, nelyginant stabo iš
tiktas. Mane apleido sąmonė — negalėjau 
nei mislyt, nei veikt.

Aš prispaudžiau veidą ir rankas prie pasirašys po Jūsų reikalavi 
žemės, o paskui, staigiai, mane apėmė ne
apsakomas sujudimas, nučiupęs savo šau
dyklę pradėjau šaudyt aklai, be atodairos.
Po valandėlei aš vėlei nusiraminau, tary- Aeracijos organizatoriai,ku- pradėjo darbuotis, tai dar- 
tum, nieko nebūtų buvę, tarytum, viskas rie ta streiką vedė, visokiais buojasi taip, kad net visi 
ėjo normaliu keliu. Jaučiausi užganėdin- būdais-stengėsi, kad įpiršti kampai braška, 
tas ir pats savim ir aplinkybėm ir kuomet 
pasigirdo komanda — pirmyn, marš, marš! 
—aš, tarytum, pašėlęs šokau pirmyn, sy
kiu su kitais. Paskui vėl pasigirdo koman
da: “sustot!” — ir męs sukritome, kaip šla
pi maišai. Vėlei prasidėjo šaudymas.

Šaudymas augo ir augo ir, pagaliaus, 
pavirto apkurtinančiu trenksmu. Jeigu 
laike tokio pekliško trenksmo jūs norite, 
kad kaimynas jus išgirstų, tai reikia šauk
ti, kad net gerklė plyštų.

(Tol i aus bus).

vote perdaug smarkus, to
dėl dabar jums darbo nėra”.

Ir taip užsibaigė trijų mė
nesių streikas. Nors_darbi- 
ninkai energingai kovojo su 
savo išnaudotojais,bet strei
ko vadai išdavė kapitalis
tams jų reikalus.

Jeigu streiką būtų vedę 
tikri darbininkų vadovai, 
tuomet, be abeįonės, jis bū
tų buvęs laimėtas, nes vie
na, darbdaviai neturėjo už
tektinai streiklaužiu, o ant
ra, darbas mechaniškas ir 
darbininkas, naujai pasto
jęs, privalo mažiausia šešis 
mėnesius mokintis, pakol 
tampa pilnu darbininku. A- 
nart to, daugelis darbinin
ku čeveryku ant kojų netu- 
rėjo, o streiklaužiauti nema-1 
nė. Teisybė, uniia buvo 
jauna, kasoi ""turėjo tik 
$1.200. o streikieriams mo
kėjo tik no $4 i savaitę. Tuo 
tarpu kitos unijos" ir įvai
rios draugystės pradėjo pi- 
niąiškai remti; pav. Liet. 
Dukterų Drauevstė iš savo 
iždo paskyrė $25.00, Palan
gos Juzės draugystė—$25 ir 
“Laisvės” Draugystė — 
$10 00. Vadinasi, ūmios vir
šininkai tvčia streikieriams 
mažai mokėjo pašelnos, kad 
juos privertus eiti dirbti.

Iš to aiškiai matosi, kad 
Amerikos Darbo Federaci- 
pos vadams daugiau rūpi 
kapitalistų reikalai, o 
darbininku, v

Darbo Federacijos advoka
tą iš New Yorko ir atsiun
čia į streikierių susirinki
mą; ir-tas, nuduodamas tik
ru darbininkų užtarėju,pra
deda taikinti streikierius ne 
su visomis dirbtuvėmis, bet 
su viena. Jis pradeda aiš
kinti darbininkams: “Kuo
met streikas kilo, darbda
viai suėjo i krūvą, kiekvie
nas ju sudėjo po $4,000 ir

laukan iš svetai- 
apie 20 pasiliko 
Pirmininkas pa

matė, kad tuščia svetainė, 
todėl tarė: “Užteks kalbėti, 
nes matau, kad 
žmonių neliko”.* *

* *
' Tą pačią dieną, 
buvo tarptaūtiškos 
tų prakalbos, kurias suren
gė lietuviai, anglai, rusai ir 
lenkai socialistai. Patriotai 
dėjo visas pastangas , kad. 
tas prakalbas suardžius ir 
norėjo, kad svetainės savi
ninkas neleistų kalbėtojams 
kalbėti. Pastarasis {kursty
tas patriotų, atsakė duoti; 
svetainę. Tuomet tapo nu
samdyta kita svetainė ir 
prakalbos įvyko. Žmoniją 
prisirinko pilna svetainė. 
Lietuviškai kalbėjo M. Du- 
seika iš Bostono. Po jo* 
prakalbos buvo renkamos 
aukos Rusiios revoliucijai;

^^Hurinkta $12.11. Kalbėtojai 
publiką pilnai užganėdino* 
Kitu tautu kalbėtojai irgr 
puikiai kalbėjo.

♦
♦ ♦

Ukesų Kliubas,'kiek teko 
patirti, rengiasi prie staty
mo nuosavos svetainės, ba
seininės draugystės taipgf 
žada prisidėti prie to suma
nymo.

Linkėtina gero pasiseki
mo.

! (Tąsa).
'tuo momentu. Kareiviai pasakė": “blogas 
tavo priešas” ir kareivis turi šventai tam 
tikėti. Kareivis, tai darbininkas mundie- 
roje, ligi tol nežinojo, kas bus jo priešas 
Jeigu jie būtų pasakę mums, kad “olandas” 
yra jūsų priešas” ir mums būtų reikėję ka
riaut' su olandais, šaudyt juos. Męs, vokie
čių piliečiai uniformoje”, negalime turėti 
savo locnos nuomonės, negalime kontro
liuoti mūsų minčių, nes jie, viršūnių ponai, 

i pasako mums, kas turi būti mūsų priešu, 
o kas draugu. Jie vaduojasi savo intere
sais. Prancūzas, belgas ir italas nusakyta 
tavo priešu. Negalvok, tik šauk, kaip lie
pia ir nekvarširik sau galvos dėlei to. Tik 
•pildyk savo priedermę, pildyk ją — ir ne
protauk, neklausk kodėl ponai taip liepia.

Tai ve kokios mintys spietėsi mano 
galvon, einant per Belgijos sieną. Ir kad 
nuraminus save, kad pateisinus prieš są
žinę tą žmogžudžio amatą, kurį turėsiu 
dirbti, aš stengiausi pertikrinti save, kad 
nors aš neturiu tėvynės, kurią reiktų ginti, 
tai visgi aš turiu tėviškę, kurią reikia sau
got nuo išnaikinimo, 
nusiraminimas, kuris 
dienų patyrimo.

Važiuodami savo
se, męs pasiekėme dailų sodžių—mūsų ke
liones pirmąjį tikslą. Buvo aštunta ryto 
valanda. Gyventojai sodžių, pro kuriuos 
savo kelionėje’pravažiavom, žiūrėjo į mus 
dideliu nebyliu nusistebėjimu, tarytum, bū
tų žado pritrūkę. Jie, matomai, nežinojo 
kokiais tikslais pribuvome Belgijon. Jie 
buvo nubudinti iš gilaus miego ir net apsi
rėdyti nespėjo. Kada męs apsistojom pa
žymėtam sodžiuj, jo gyventojai atėjo prie 
mūsų ir pasiūlė maisto. Čia buvo duonos ir 
kavos ir mėsos ir 1.1. Kadangi karinių vir
tuvių dar nebuvo, tai mums buvo labai 
malonu gauti paramos nuo vadinamų “prie
šų” ir tai tuo labiau, kad jie nereikalavo jo
kio atlyginimo. Jie mums tiek tepranešė, 
kad jųjų, belgų, kareiviai kur tai ištraukė, 
bet kur, kokiais tikslais jie dorai nenuvo
kia, ir

Po trumpam poilsiui, męs tęsėme savo 
maršavimą, o automobiliai nuvyko atgal. 
Tik trumpai prisiėjo mums maršuoti. Ka- 

I Valerija, dragūnai ir husarai staigiai mus 
pavijo ir pranešė, kad vokiečių kariumenė 
eina pirmyn visoje apygardoje ir kad velo- 
sipedistų kompanijos jau begulą mums ant 
kulnų. Ta žinia mums buvo maloni, nes 
męs pasijutom esą nebe vieni svetimoje ša
lyje. Ir ištikrųjų, velosipedistų kariumenė 
tuoj pasirodė greta mūsų. Ji beregint mus 
pralenkė ir męs vėlei likomės užpakaly.Pa- 
sigirdo nusiskundimo balsai: visi važiuoti 
ar raiti, tik męs vieni, nabagai, turime eiti 
pėksti. Ir nors tas faktas visuomet buvo 
mums aiškus ir paprastai, tai vienok šiuo- 

ai(mi tarpu męs jautėmės esą įžeisti. Ir nors 
ta mūsų rūstybė ir nusikeikimas nieko ne
gelbėjo, tačiaus vistik tapo ant širdies len
gviau; bent jau tai valandėlei užmiršom 
apie sunkumą “bezdžionkos” (kareiviško 
krepšio) švino sunkumu užgulusios ant 
mūsų pečių.

Buvo begalo karšta. Mus visus išpylė ( 
prakaitas. Užtat juo smagiau buvo išgirs
ti paliepimas sustoti ir pasilsėti, kurį iš
girdom 2 valandoj po pietų. Sustojom ties 
tūla farma ir sugulėm ant žolės.

svetainėį

38, 
ir

MONTELLO, MASS. 
Atsipilsimas Mykolo 

Aoračinsko.
Sis laikraštis atsiprašo 

Mykolo Abračfrisko, gei 
žinomo ir augštai gerbiamo 
šao miesto verteivio už 
patai pinimo 31 Liepos 1914 
m. straipsnio, Kuriame už
gaunama teisingumas p.Ab- 
račinsko (pavadinto tenai 
p. M. A.) Minėtas straipsnis 
apkaltino p. Abračinsko 
vartojime neteisingo svaro, 
už ka jis buk buvo areš 
luotas. Mes apgailestauya- 
me, kat tokas straipsnio at- 
spauzdinome, nes, gerai da
lykas ištyręs, randame, Kad 
panašus apkaltinimai yra 
niekuo nepamatuoti ir kad 
nėra ne jokios priežasties 
abcioti apie p. Abračinsko 
teisingumas savo amato ve
dime.

P-

FITCHBURG, MASS.
Svarbus pranešimas.

Nedėlioj, 3 d. birželio, 161 
Ashburnham-St., Wost Fit
chburg, Mass. bus pra
kalbos. Pradžia 1-mą va- 

I landą po pietų. Kalbės L.
Pruseika, — “Laisvės” re
daktorius iš Brooklyn.. N.

' Y. Visi vietos ir apielinkių 
lietuviai malonėkite atsilan
kyti. ,

J. A. Samulėnas.

MŪŠIAI BELGIJOJ.
Tačiaus neilgai mums teko silsėtis 

Praėjo vos dešimts minučių ir stagiai iš 
priešakio pasigirdo šaudymas iš šaudyklių. 
Tarytum, elektros vielos pajudinti, tuoj aus 
pašokome ant kojų ir stvėrėmės šaudyklių. 
Tuo tarpu fronte, už pusės ar net visos my
lios tolumo vis augo ir augo*šaudymos gar
sai. Ir męs sujudome veikti.

Žiūrint j kareivius, į visą jų užsilai
kymą, tuojaus galima buvo pastebėti, kad 
kas tai judina jų protą, kad juos apėmė į- 
sisiūbavę jausmai, kuriuos jie jau nebegali 
suvaldyti ir kurių pirmiau nebuvo turėję. 
Apie patį save aš galiu pasakyti, kad aš vi
sas krutėjau.^ Baimė ir smalsumas sumai-

Už KĄ NUBAUSTI?
Įgrisau aš svietui,—

Dainos, proza: vis dejonės,
Vis verksmai dėl būvio juodo;
Aš tikiu jums, mieli žmonės,
Ne vienam gal nusibodo.

Bausmė tokiam poetui?...
Mano draugai, mano broliai,
Ar užtai esu aš kaltas, 

Kad nuo mažens iki šioliai 
Vargo priespaudos įveltas?...
Negaliu aš siausti

Draug su vėtra, priešais vėją, 
Kuomet tamsios audros siunta.
Bangos sielą man užlieja,
Ir rašau, ką širdis junta.

Už ką nubausti, —
Jei verkiau, tai mane plakė, 
Jeigu skundžiaus,—tai kentėta.
O, kad plunksna jums pasakė,
Ar gi bausti reikt poetą?!...

“ Merkynės Vaidyla

rys atskirą taiką su strei- 
kieriais ir pasirašys po jų 
reikalavimais, to darbdavio 
$4,000 dingsta”. Jį atsiun
tusi Dugino komp. ir ii no
rinti atskirai taikytis su 
streikieriais. Ir norinti tai
kytis taip, kad būtų ožka 
čiela ir vilkas sotus, t. y. su
sitaikyti atskirai ir savo į- 
dėtus pinigus atgauti, o tas 
labai lengva esą padaryti, 
tik, girdi, reikia jūsų prita
rimo. Jis rekomenduoja 
darbininkams eiti i Dugino 
dirbtuvę ir padirbti taip-pat 
kelias dienas, kaip prieš 
streiką dirbo, už tą pačią 
mokestį. Kuomet, girdi, ki
ti darbdaviai matys, kad 
jūs su ta pačia išlyga sugrį
žote, kaip ir išėjote, be jokių 
laimėjimų, tuomet Duginas 
atgaus savo $4,000 ir pilnai _ ___ Y____  •-_  _ _____ • I 
mais. Bet darbininkai su-; 
prato, kad čia vilkas avies t 
kailyje ir tą propoziciją at- • 
metė. Amerikos Darbo Fe- udė, tai snaudė, bet kuomet

LOWELL, MASS.

Pakol vietos lietuviai sna-

darbininkams to advokato 
propoziciją.
suprato, ką reiškia toji pro- dies Jėzaus” 
pozicija, suprato, kad yra 
suardymas darbininkų vie
nybės. davė vėjo savo orga- kia pažymėti, -kad Adoma- 
nizatoriams ir nutarė 
streikierių susirinkimus jų
neįsileisti. Bet tie darbinin- Rymo katalikas, bet mylįs 
ku judošiai. kaip lapės vin- teisybę ir niekad nesutin- 
giuodamiesi ir ašarų nesi- kas su Rymo katalikų kuni- 
gėdijo parodyti, kad tik pri- gų politika. Taipgi nurodė i 
siplakti prie darbininkų ir kunigų įvairius darbelius, 
parduoti darbdaviams. Na Paskui pasakė, kad supran- salėj buvo 
ir atsiekė savo tikslo. Pri- tas socializmą ir galįs apie ‘

==== siplakė prie darbininkų, iš- ji plačiai paaiškinti. Apart 
naujo pradėjo varyti agita- kitko pasakė: “Socializmas 
ei ją, kad tik darbininkai ei-—yra darbo žmonių draugi- 
tų į augščiau minėtą dirb- ja arba politiška draugija, o 
tuvę dirbti; jeigu nedau- katalikizmas yra pomirtinis 
giau, tai nors tris dienas ir gyvenimas” ir t. t.
jeigu'per tris dienas neišpil- Tautininku^ navadino di- 
dys streikierių reikalavimu, džiausiais politikieriais, ka- 
ir vėl išeiti i streiką. Di- pitalistu bernais, nes jie 
džiuma streikierių patikėjo viena dieną agituoja už ka- 
organizatoriams ir nutarė re, kitą diena siunčia Wil- 
eiti dirbti i tą dirbtuvę be šonui pasveikinimus ir t. t. 
jokiu laimėjimų, t y. nuta- Adomavičius pašuke: “Pa
re eiti išvaduoti darbdavio žiūrėkime į tautininkų visa 
$4,000. 7 ’ ” ' - - - *
—nieko nėra; 5—6 jokių 
reikalavimų neišpildo. Uni
jos organizatoriai vieton iš
kaukti darbininkus atgal į 

'r i streiką, apšaukia, kad strei
kas pralaimėtas ir nuo 21 d. 
gegužės gali grįžti atgal į 
darbą be jokių laimėjimų.

Nors organizatoriai tvir
tino streikieriams,kad strei
kas nėra visiškai pralaime-

29 d. balandžio surengė 
Darbininkai prakalbas “Saldžiausios Šir- 

draugystė ir 
užkvietė kalbėto jum Ado
mavičių iš So. Bostono. Rei-

vičius kalbėjo gana bešališ
kai. Pasisakė, kad esąs

vakare,. 
socialis-

Visu Draugas.

WORCESTER, MASS.
“Kryžius” Worcesterio 

scenoj.
(Nuo mūsų korespondento).

19 d. gegužės Tuckermart 
i atvaidinta > Br. 

Vargšo drama “Kryžius”. 
Vaidino L. S. S. 40'kuopos 
aktoriai.

Reikia pasakyt, jogei 
“Krvžius” yra tai puikus 
prieškariškas veikalas. At
vaizdina visas karės baise- 
nvbes. Kalba lengva, žo
džiai jautrus. Ir labiausiai 
surambėję žmonės nasižiū- 
rėię šio veikalo palieka ka
lės priešininkais. šiame 
momente, kur tik galima, 
reikėtų ši veikalą loštis

Woreesterieciai neansivy- 
Išdirbo tris dienas, veikimą ir į jų konstituciją, lė nuėie pasižiūrėti šio vei- 

n įaj pamatysite, kad jie'vie- kalo. Aktoriai buvo narink- 
na koia stovi socializme, o tim’ai, todėl savo užduotis 
kita—katalikizme ir eina, atliko gerai. Ypač-pasižy- 
kaip vėžvs išsiskėtęs”. Ant mėjo J. Neviackas — Mažu- 
galo aiškino draugystės čio rolei. F. Tumosa — Bir- 
naudą ir kvietė prie jos ra- bilo rolei ir J. Streimikiūte 
šytis. bet, rodos, nei vienas —Rožvtės rolėj. Lošė gerai 
neprisirašė. Mat, vietos lie- A. Miliauskas—Paliuko ro- 
tuviai šią draugyste vadina lėi. A. Maižius—Stasio ro- 
yyčiu gvardija, todėl, mato- lėj (nuo Maižiaus buvo tiki
mai ir nesirašo. tąsi dar geriau, nes tai yra
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rsenas ir gabus aktorius) ir nizacijų ir pažymėjo, kokias 
IR. Mizara—Bakučio rolėj, naudingas knygas išleidžia 
Kitų aktorių irgi peikti ne- L. D. L. D. ' Taipgi pavyko 
.galima. sutverti L. D. L. D. kuopą

Gaila, labai gaila, kad pu- iš 15 narių 
•klikos buvo atėję neperdau-: 
giausiai—vos apie 300. Ot; 
'kas blogiausia, kad net ne- 
'kurie “progresyviškieji” bu
vo geriau buvo palinkę nu
eit ant vyčių šokių, negu 
ant šio puikaus perstatymo. 
Kuopai pelno liks mažai.

einą, nei ko norį. O mat ir 
jie norėtų turėti pasekėjus, 

Buvo renkamos aukos lė-

D-tis.

JERSEY CITY, N. J.
1 .... ■ ... .... , .... »

Mirė Kazimieras Petronis

MONTELLO, MASS.
(Nuo mūsų korespondento).

Gegužės 16 d. F. J. Bago- šų padengimui, bet kiek šu
čius skaitė paskaitą — “So- rinko, nepasakė; mačiau tik 
cializmas”. Jei tai būtų 1------ —
prakalba, kitas dalykas, bet 
kaipo paskaita—labai ne
nuosekli. 'Suminėjo “virš- 
produkciją”, “perteklius”, 
“koncentraciją turtų”, o

kad iš kepurės išėmė dviem 
pirštais.... **

* *
Kur pamatysi jaunų vyrų 

vx<xv^ , v, būrelį bešnekučiuojant, 
tarpe to daug gražių „jfra- klausyk, apie karę šneka.

. 1L .Petronis buvo cionyks- zjų, bet nieko aiškaus neda- Pusiau nusiminę, pusiau pa
tįs biznierius ir daugeliui!ve nei apie vieną, nei kitą giežos apimti...

NEWARK, N. J.
pažįstamas žmogus. Apie 41 dalyką. O paskaitoj tas bū
ni. atgal užsidėjo valgomų tinai i ’m. atgal užsidėjo valgomų 
daiktų krautuvę ir darė gy- 

. Bet

klausyti buvo neperdaug,su- Petrapilio srities Lietuvos čJenė, O. Podžiunaiu 
virš 100 ypatų. Bet nauda socialistų - liaudininkų susi-' Balys. Ėjo gana gyvų 
iš prelekcijos, tai, kaip bu- rinkimas nutarė pasiųsti!^. ------ 

1 * ’ ’ sveikinimo telegramas se-
“atlaidų” iš dievo urvo ne- nam Partijos darbininkui . .. v _ . x .

dr. K. Griniui ir dr. A Ke- siejl zrnones nori moterims 
renskiui”.

klausyti buvo neperdaug,su-

vusieji, sako nei keliolika

Aukų padengimui lėšų su
rinkta $6.26, Publika iš pre- 
lekcijos pilnai užganėdinta.

MOLINE, ILL.

sveikinimo telegramas se- čų Pasirodė, kad visų sro
vių susirinkime dalyvavu-

lygių su vyrais teisių. Ka
dangi susirinkime dalyvavo 
įvairių klesų ir pažiūrų 
žmonių, tat kokio nors kon
kretaus, sutartino darbo su- 

. sirinkimas, kaipo toks, pasi
žymėti negalėjo.

Geresniam klausinio išaiš
kinimui nutarta kitą susi
rinkimą šaukti. Tas darbas 
atlkiti pavesta Lietuvių mo
terų studenčių kuopai.

Pranešimas.
Sekantis Teisybės Mylėto

jų Draugijos susirinkimas 
bus ne bertaininis, bet pus
metinis,todėl kiekvienas na- 

i rys privalo atsilankyti. Jei-
• gu kuris narys dėl tūlų prie- 

T žasčių negalės atsilankyti, 
ni" privalo apie tai pranešti 

, draugijos sekretoriui. Ne
atsilankiusieji ir nedavusie-

LIETUVIŲ MOTERŲ SU
SIRINKIMAS PETRA

PILYJE.
Kovo 11 d. Lietuvių kursų

salėje įvyko moterų susirin
kimas. Atvyko įvairių-įvai- 
riausių pažiūrų* žmonių.Bu
vo aiškinamas moterų klau
simas. Pranešimus padarė 
A. Baronienė, F. Bortkevi-

•eikalinga. 
*

*. *
“Višta”.

J. Bagočius pasakė: 
“Nors draugai (svetimženk- 
liuos) korespondentai už- Į 
______  __ i daro, -

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

Gegužės 18 d. L. S. S. 7-ta 
kuopa surengė prakalbas 
Kalbėjo J. W. Stilsonas, •- 
L. S. S. keliaujantis organi-

i-

2' sekliai išaiškino, iš kur at-:
P?" ji sekretoriui jokios žinios, 
,lr,bus nubausti po 50 c. Taip- 

.................... - kad

17 d. gegužės buvo pra- venimą iš krautuvės.
kalbos T. M. D. kuopos.Kal- staiga kas tai atsitikio ir 
bėjo St. Šimkus.. Pirmiausia'mirė gegužės 20 d. Nors 

velionis kelias dienas pir
miau. bėdojo., kad nesijaučia 11U0S^ Koresponoentai uz-i „r • Knlhai-niną ’mm 
gerai, bet nieko daug svar- lrnman daro - mat I betojas nuo
bos j tai neatkreipta. Mir-'ffariaq sunranta bet nuties valandoje su savo šei-1 • ?iaU tai }as s.uPiansiranda bedarbes, kas 
myn  ̂^rkūdi^kafe ved< jmi-'^jaa§jnasna;§ta dabartinę karę __.......
kus krėtė ir staiga Valba turite atS™inti

, .. . ■ am kad p. Bagocius “vista”, to- pn nrakalhu rinko LDideliame varge pa- dzi nPdvvai kad už kare 2’ 1 0 RraKaiDT rinKO p. i-ov.; d q marčia uj 5iy.’„ m1 • Z S. S. namui aukas.-- - ------ —| kudakuoja . Turiu paste- to fini Paikiaus otqaki-
Nors buvo biznie- kad nors n B ir višta ' -• rasTiaiJs at.saK1 xumvi.i_i__ iDet, Kau iiois p. o. ir yisia, nG]0 gtil^onas 1 klausimus. tt„h Vomnac utk. ęmot, kad tie kiau- Nors buvo darl/0 dienos va_ Hal svę am^j, kampas 14th 

Prie to-tai vištai ku- - aS2 mp.t1l2raį<alb.os 11 7>,želio, 2 vai. po pietų.. ’ i vi&tai,, se ne£ lkl 12:15 vap nakties.' * . •

J H
i

dainavo apie Lietuvos lan
keles, pieveles, kalnelius, Ti
pelius, klevelius ir kitas 
grožybes. Pasigyrė, kad 
mylįs savo tėvelius, brole
lius ir seseles ir Lietuvą 

. vargstančią, žodžiu, dekla
mavo apie Lietuva, kad su
sirinkusiųjų sujudinus jaus
mus ir surinkus daugiau au
kų. Paskui lietuvių tautą 
iškėlė į padanges ir nupie
šė jos galinguma, jeigu ji 
taptų neprigulminga. Bet 
čia ir pats save susikritika- 
vo, nes pasakė, kad dabarti
nės didžiosios Europos vals
tybės randasi ant pražūties 
kranto. Taigi ir kįla klau
simas, jeigu dabar galingo- 

( sios Europos valstybės ran
dasi ant pražūties krašto, 
tai ką kalbėti apie galingu
mą tokios valstybės, kaip 
kad Lietuva?
‘ Paskui Šimkus agitavo, 
kad visi lietuviai išvien sto
tų u.ž savo tėvynę Lietuvą 
ir pasmerkė tuos, kurie sa
ko, būk jų tėvynė esanti 
ten, kur daugiau gali duo
nos gauti. Girdi, tokie lie
tuviai panašus į gyvulius, 
kurie nekalba ir po laukus 
jieško sau daugiau maisto. 
Iš šio Šimkaus išsireiškimo’ 
išeina, jeigu tik gyvuliai ga-1 
lėtų kalbėti, tuomet ir juos1 
galima 'būtų prie tautiečių' 
priskaityti. Ir čia apsisu-i 
xęs, vėl pasigyrė, kad jis 
buvo pas lenku kunigą dū-1 
dorium, gavo 50 dol. į mė
nesi algos, bet kaip tik ‘Lie-1 juntas iš miego. Surengtos, 
tuvių Dienoj” komitete atsi- 'prakalbos Philadelphijos1 
rado džiabas, metė dūdoria- progresyvišku draugijų da
vimą, alga^ir atbėgo^komi- ^eras pasekmes. Kalbė-

tai vieta, kur mažai sociali
stai anlanko, tai tautiškai-: 
katalikiškas kampas, susnū- 
dęs. Laike prakalbų tapo 
sutverta L. S. S. kuopa iš 
10 nariu: tai bus budintojai 
besnaudžiančių lietuvių. 
Dirbkite, draugai, o nauda 
bus. __ __
aukų surinkta $29.04.

*
* *

am-i i GeJ.’aL< . ti. Kalba publikai labai pa- x:amp
kad p. Bagocius vista , to- nrakalbn rinko L i^aJa^ ,*——---p- ;*na- 10 PTaKait)U rinKO Lj. (aDtarti ir tie dalykai, ku-

. bunnk-|rjuos vjs atidėliojome. Su
sirinkimo ' vieta “Turner

•XT 1 litui DVCiaillUI, XX dill IJCXO J.'^LllNors buvo darbo dienos va- st ir 6th AveJ; Bus*3 d bh._
Tai

gi visi atsilankykite.
T. M. D. fin.* sekretorius.

Velionis turėjo 37 m. 
žiaus.l Dideliame var^ 
liko moteri su 3 mažais kū- “kudakuoja 
dikiais. 1----
rius, bet, rodos, dar ir sko-' Kp? 
Ips šįek-tiek turėjo. K. Pe- §įniaį Z1 
troMilps gaili visa apielinkė' ........_
nes buvo, geras žmogus dėl rĮ kiaušinius lesa, gaspadinė 
visų ir visi JĮ mylėjo, kaipo snapa nupjausto.
tikrąĄr teisingą žmogų.Pas
taraisiais metais velionis 
skaitė .^Kovą” ir “Naująją 
Gadynę^’. . “'
vietinių šv. Jono Kr. ir šv. rengP prakalbas. Kalbėto- 
Jųrgįo.draugijų, kiiri.os gra-( ‘ais buvo pp. Baniulis ir J. 
ziai palaidojo. Dr-jos sv. Strimaitis — “Ateities” šta- 
Jono Kr. nariams atėjus at- T - - --
sisveikmti su velioniu, pir- kuot prie pilnai nenusiseku- 
mimnkas K. Akstanayicius peg neatsilankė net pa- 
PaSa^._lrum!?7a i’'?ya!cal^ l ltvs sandoriečiai, tik ačiū 

dar kad socialistų atėjo apie 
50. Na, o kalbėtojai misli- 
no, kad tai sandorai simpa
tizuojanti publika ir leidosi 
su pasididžiavimu kritikuot 
socializmą, net ant galo 
stačiai nebūtus dalykus už- 
mėtinėt vieniems socialis
tams. Pagaliaus, “r

*
♦

į Gegužės 19 d. drg. J. V. 
Stilsonas kalbėio L. S S. 7- 
tos kuopos nariams. Paaiš- 

jkino apie Sąjungos leidžia-
Priklaus nrie1Gegužės 20 d. vietinė San- ™uįu laikraščiu dabartini r lkla^se :.Px e doros kuopa ir T. M. D. su-'stbvi. kvietx Daremti “N.

prie grabo. Velionis mirė, 
bet jo šeimyna pasiliko di
deliame varge; reikėtų, kad 
lietuviai paremtu jų krautu
vę, eidami pirkti sau reik-1 
menų dėl maisto. Tie kū-' 
dikiai ne turtuos, bet var
ge paliko.

“L.” Korespondentas.

PHILADELPHIA, PA.
(Nuo mūsų korespondento).

20 d. gegužės Richmondo

rado džiabas, metė dūdorią- Progresyvišku draugijų da- 
vimą, alga ir atbėgo i komi- . - — - _
tetą.’ Reiškia ir Šimkus bu- jTGriniVs'ir L; Pruse'i'ka’; 
vo pavirtęs i bekalbi gyvuli, • • • • • 
iries nesidarbavo tarpe savo 
broliu, bot nuėjo pas lenku 
kunigą dūdoriauti už $50 į 
mėnesi

Pagalios kvietė katalikus, 
tautininkus ir socialistus iš
vien rinkti aukas nukentė- 
jusiems nuo karės. Labai 
geras patarimas.bet vargiai 
prisidės prie to bendro dar
bo pažangioji visuomenė,1 
nes jau sykį bandė bendrai 
veikti i>’ persitikrino, kad 
su katalikais ir tautininkais 
nieko gero neišeina. O ką 
jau kalbėti apie visokius 
skundus?

Žmonių prisirinko pilna 
svetainė. Aukų surinkta 
$77.00. Sietyno choras su
dainavo keliatą dainelių.

Ant pabaigos užsirioglino 
koks tai vyras, pasisakė e- 

. sas vvčiu tėvas ir labai nusi
skundė, kad jo vyčiai ne
klausą.

Prastas Darbininkas.

AMSTERDAM, N. Y.
13 d. gegužės buvo pra

kalbos Simano Daukanto 
Kliubo paminėjimui Rusijos 
revoliucijos. Kalbėjo drg. 
L. Pruseika—“Laisvės” re
daktorius. Publikos susi
rinko gana daug. Dūšių 
ganytojas visokiais būdais 
bandė toms prakalboms už
kenkti, bet nieko' negalbėjo. 
Kalbėtojas aiškino apie Ru
sijos revoliuciją ir kaip ca
ras tano nuverstas nuo sos
to. Pertraukoje rinkta au
kos Rusijos revoliucijos pa
rėmimui ir surinkta $16.00.

bo. Prakalbas galima ro-

atsiminti, wi 
susirinkime reikės ,»

. stovi, kvietė paremti 
Gadynę”. Kalbėta ir 
kitus L. S. S. reikalus.

♦
« ♦

“N. 
apie

CLIFFSIDE, N. J. S 
(Nuo mūši] korespondento).

19 d. gegužės buvo vaka- 
ras L. S S. 250 kuopos.) g 

|Draugai L. Š. S. 52 kuopos,^? 
'sulošė puikią komediją įi 
l“Piršlvbos”. Lošėjai savo

Viso Rochesteryje aukų užduotis atliko labai gerai, 
surinkta 71 dol. ir 10 c. Pa- ynač pasižymėjo piršlio ro- 
skolinta 200: prižadėta pa- jėj — J.^Jtudovas. Pasibai- 
skolinti 900 dol. Jeigu pri- 'gus lošimui, J. Rudovas pa- & 
dėjus pirmiaus pasiųstus iš sakė trumpa prakalbą, pas-’S 
Rochesterio pinigus, tai pa- kui prasidėjo šokiai. ‘ Abel- j S 
sidarvs tokia suma aukų nai, šis vakaras navvko la-'S

AA 1. • _____________• ’ . _ i m _ i • • »•—$123.10; paskolų $115.00. tbai gerai ir atsilankiusieji
* piko pilnai užganėdinti. Sj

* * I Patartina vietos draugams K
Stilsonui atsakinėjant į ir tankiau su rengti tokiū

f 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- AE 
pus. Juk jus negalite ramiai žiūrėti j mirštančius savo brolius, 
Todėl tie kurie žinote, kur randasi jūsų giminės, siųskite jiems 
greitą pagelbą, kol dar jie gyvi. Jų akis atkreiptos i brolius 
amerikiečius.

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

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

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

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

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

2)
3)

• 2)
3)
4)
6)
6)

i

-Į

, „ , . , , _r. , Jssima- klausimus, tūlas žylius, tau-.vakarų, nes publikai jie pa- 
lę kiek^druti, buvo bei.sei-(tiečių šului K. S. suflioruo- tinka.
na..bet čia pasigirdo reika- jant, uždavė tokį klausimą:!
lavimas. kad dar valandžiu-. “Jeigu socialistai kovoja už 
kę susilaikytų kalbėtojai. * demokratybę, tai kam Rusi- 
.—Gerai, ko norit?—-klau- jOs socialistas Leninas, Šil

sią pirmininkas—ar klausi- (sivienijęs su Rusijos juoda- 
_ Įšimčiais, agituoja už atski-

, -> — atsllie- ra taiką ir tuomi nori Rusi-
— bet, ne tai klau- jos demokratiją sugriauti,”

pūdymas taipgi tapo suju-' ki t |
ku zytao e e ...

I —Taip, turime, — atsilie- 
tpėJ. V. ■ 
simas, tik dėl aiškumo.

—Sakyk, ko nori?

LIETUVOS LIAUDININ
KŲ — SOCIALISTŲ 

SUVAŽIAVIMAS.
Aplink Petrogrado “Nau

jąją Lietuvą” susispietę e- 
- trr m • lementai, kurie seniau vadi-
JVVell. Daugiau apie Ru- nosį Lietuvos demokratais, 

Kolonai nž ?1J°- .so.c,ahs.t,us nepasakytų dabar vadinasi jau socialis-'—Kadangi kalbėtojas uz- ir V1S1 Amerikos kapitalistu 
-r* ............. 'v , .1 .v. . x . Lctlbsocialistams, ęebatlaižiai..meta mums, i

■ būk męs varžą laisvę žodžio, 
trukdą ir atkalbinėja žmo
nes lankytis į sandoriečių 
prakalbas ir nevien tik da-

*
$

Rochesterio

(_ j liaudininkais. Kaip
i tarpe demokratų buvo žmo
gių įvairiomis pažiūromis, 
'taip jų yra ir tarpe socialis-

. Tūli iš jų,
♦

x . tautininkai,tu-liaudininku. Tūli iš jų,
vartoja auku rinkime kun.'kįip paveizdan, M. Šleževi-

• taLrM° ^aush?..talitikJi Pe5 čius ir Bartkev’ičienė pasta-
ruoju laiku buvo belinkstą 
prie klerikalų. Ponas Šle
ževičius dirbo net įvairiuose

ir “Ateityje”, todėl aš noriu, (įaiįas dekliamuoja apie lie- 
'.4.......... ‘ i o surinktase, uiciugai, u liauna kad p. Strimaitis pats persi- tuviu vargus o o^xx,^

v Hienos nau ai tikintų, kad jį neteisingai aukas skiria “politiškiems zeVicius uiruu nei įvairiuos 
aan<į°t- reikalams Taip, geriausia, ^YfiXmitehwsV;

e,vSe<x p. si. broliai tautiečiai, juk su

-i v .. T |žino, kad čia daug daugiau,tais pinigais lietuvių vistiek ypvolineiin^ ' nradėio 
20 d. gegužės atgijo L. S. yra atėjusių socialistu, negu neišgelbės iš tos ju'begalės kairsH ir veik visi žadina 

^•?IJ’ra®..ra2onasi o paskyrus juos save 1 “1 AL. s , vadi a
ręikatams., jĮjmka taip-pat

gana trukdo ir neatkalbinėja ki- “šiūr” pagelbės jie ir “Good . Daly- tu O jei n. Str. netiki, kad'tW’ iTto tu^Š bevaži^-|
kai buvo svarstomi nuosek- teisybę sakau, lai liepia pa- darni Europon.

(riečiai. Taigi tegulu p. St. broliai tautiečiai Juk SU| f)abar tie žmonės, po įtek-
— - revoliucijos, -----

cijoj dalyvavo 14 delegatų socialistai atėjo j jūsų pra-'“po]itiškiems”' 
nuo 5-kių kuopų, — išimti- kalbas, tai reiškia, kad ne-'tai R Karužai 
nai darbininkai; visi gana trukdo ir neatkalbinėja ki- 
draugiškai jautėsi.

liai. Rajonas buvo visai ap- kelti rankas sandoriečiams, 
miręs per 2 metu. Dabar o paskui socialistams, tada 
išrinkta nauja valdyba. Gal pats pamatysi.
sustiprės rajonas ir pradės —E... pats
savo veikimą. Apart rajo- pliauški, — suriko ir nubė- 
no reikalu, svarstyta “Nau
josios Gadynės” rėmimas ir 
priimta rezolucija, raginan
ti visas kuopas ir narius 
skaityti ir remti ją. Nu
tarta ' apmirusias kuopas 
gaivint ir naujas tvert.

Laikraščiu santikiuos iš
nešta rezoliucija, užgirianti kaut, o su juo sykiu ir_Bn-| 
“Kovos” taktiką ir papeiki- niulis. Sis tuoiaus išbarė už 
mas “Naujienoms” už ne
švarių polemikos būdų vąr- žvma laisvės žodžio ir t. t. 
tojimą prieš “Kovą”. Už- Prasidėjo klausimai. Klau-

save socialistais. Ponas 
prie tos

f BOS AK STATE BANK |
SCRANTON, PA

Užrašydami “Laisvę$>•

Jūsų broliai ir seserjs ištroškę tiesos 
žodžių.

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

I

t .4

Parūpinkite savo broliams dvasios maisto
Didžioji Rusijos Revoliucija atidarė 

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

skaityti socialistiškus raštus.
Kas turi savo giminių ir draugų Ru

sijoj, padarykit jiem dovaną,

Pasak “Nauj. Lietuvos” 
suvažiavime nutarta:

“Nutarta kuogreičiausia 
organizuoties kovai dėl Lie- 

'tuvos darbo liaudies reika
lų, nes jei Rusija, kilus re
voliucijai. liko laisvesnė,tai 
Lietuvos likimas labai neai
škus. Ypač daug teks su 
pačių lietuvių klerikalizmu 
ir buržuazija kovoti.

Į Petrapilio srities Valdy
bą išrinkti: V. Bielskis, M. 
Januškevičius. P. Balsys, P. 
Bakanauskas ir B. Matulio- 

įnis; kandidatai—O Puo- 
džiūnaitė ir J. Bartašius.

Be to, išrinkta literatūros 
ir i’inansų komisija ir inici- 
jatyvos (propagandos) gru
pė- .Literatūros komisija: M. 
Sleževičius, M. Januškevi- 

laitis iš Bostono. 'čius. J. Krikščiūnas,F. Bort-
Tame pat vakare buvo ir kevičienė ir J. Sondeckas-: 

dievo skiepe “dideli atlai- finansų — _P. Keinys, , F. 
dai”, mat, buvo misijonie- Bortkevičienė ir L Lipins- 
rius ir keliatas kunigų iš a- kas.
pielinkės, tad visiems kata-' Inicijatyyos grupėn iš-

*

Vienas Rochesterio tau-
nežinai, J<_ą tininku šulu buvo užsinuolęs 

"■ per “V. L.” ant savo kama- 
go nuo steiciaus. , _ roto, būk pastarasis pavar-

—Su n rot n ubagais nėra tojes alaus bonkas sutvėri- 
ko kalbėt. Uždarau susirm- mui naujos T. M. D. kuopos.

— susuko pirminm- pn Up.Ų '^ngų L-kui”na- 
. ’aiškėjo, kad alaus bonkos 

ne.s!‘lbuvo vartojamos tik tuštini-

kima! ■
kas ir... pabėgo. 1 ----- .

Bet susirinkusieji :
skirsto. Tada atėjo, jau ki- rnui, 0 ne tvėrimui naujos 
tas sandorietis nirminm- kUOpos.

“negražu” užsilaikymą, var- BINGHAMTON, N. Y.
(Nuo mūsų korespondento).

Gegužės 23 d. L. S.S. kuo- 
1 •• • 1 1 • • •

183 Roebling St., Brooklyn, N.Y.

758 YPATOS, KURIE PABeGO Iš VIETŲ UŽIMTŲ 
VOKIEČIŲ IR AUSTRŲ KARIUMENĖS.

Augščiau minėtos visos ypatos tapo atvežtos 2 d. 
sausio, 1917 m. ant laivo ’New Amsterdam” per vi
siems gerai žinomą Ameriko Benkierį Henryką C. Za- 
•o.

Laike jo buvimo, pono Zaro, Lenkijoj ir Lietuvoj, 
labai daug žmonių dasižinojo apie jo mierį kelionės, 
atsilankė pas jį daug, kurie davė laiškus ir linkėjimui 
kad perduot giminėms gyvenantiems Amerikoje. ' . J

Visi tie adresai, žinios ir pasveikinimai nesutilptų . 
šame laikrašty, jeigu p. Za o panorėtų juos išdrukuoti,' 
todėl visi kurie* turite pažį tarnus ar gimines ir norite 
dasižinoti, tuojaus kreipkite ypatiškai ar laišku že
miau nurodytu adresu:
H EN RIK AS Q. Z A RO^nMeriua
Metropolitan Saving Ėank Building,
Nori Third Ave., cor. 7th St, New York, City.

i

girta “Kovos” nozicija Eu- sėju'buvo tiek, kad nebūtu, pa turėjo prelekciją apie 
ropos karės ir Rusijos re- atsake ant visu ne Ivg rvtui., sveikatą. Prelegentu —kal- 
voliuciios klausimais. Už- Bet laimė... kad traukinis bėtojum jjuvo Dr. F. Matu- 
girta Brooklvno kairiųjų or- išeisiąs greitai ir reikia ne- 
ganizacijų didžiumos išneš- pavėluoji, todėl tik porą.at- 
įą rezoliucija. sąkes išbėgo. Minavot no-

Nauja dvasia ir energija nų kalbėtojų išsitarimus.bū- 
apie tų jiems nerdidelė garbė, o 

antra, gaila vietos, žodžiu.LOiniteiab aiiua. Rana vieiob. zahiziu. i v*mx^xxx^ , i i tituZh v.
išrinktas iš visko pasirodė esą tikri.ūkams buvo prisakyta neiti ritikti: P. Balys, J. Mikucio- 

vxo. Reiškia, varpsti—apaštalai, garbin- ant prelekcijos apie kūno ms ir J. Kirlys, kuriems pa- 
smarkyn eina tojai kariu ir galu gale pa- Sveikatą, bet ateiti pas juos, likta teise, reikalui esant, 

jtys nenusimananti pei kur;Už tai publikos prelekcijoskooptuoti naujų draugų.

išsiskirstė delegatai
7:30 vai. vakare. Komitetas 
šiems metams 

Antroj daly savo kalbos taipgi darbštus.
nurodė darbininkams reika- 'smarkyn ir .r" 
lingumą prigulėti prie orga- sdcialistų veikimas.
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Kaina 75 centai

Kas apie tai abejotų, tegu perskaito štai šitų laišką.

Specialistas Įvairių Ii 
gų, o ypač vaikų, mote
rų ir prie gimdymo.
OFFISO VALANDOS: nuo 8 iki 10 v. 

ryto; nuo 12 iki 2 v. po pk-t; nuo 
6 iki 8 v. vak. Nedclioj iki 12 ryto.

neveikimas Juknų, nevirškinimas, įprastas užkietėjimas, 
sunkus virškinimas sergantį palieka labai liūdnam padė
jot e. Norint prašalinti tas slogas ir užbėgti jų pasek
mėms, taipgi sustiprinti visą organizmą, reikia vartoti
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Severos gyduoles 'galima gauti nptiekose. Prašoma reikalauti tikrų 
Severos gyduolių, neimti jokių falsifikacijų. ' Jei vietos aptiekoje pirkti 
negulima, užsakius bus pasiųsta.

"širdingai dėkavoju už Severos Gyvasties Balsaiuą. La
bai kentėjau nuo. skilvio susilpnėjimo ir valgyti neturėjau 
noro. Visi kentėjimai pranyko fūDdlik jiioc .iJ-
nos Severos Gyvasties Baisumo bonkos. Prašau tą laišką 
paskelbti laikraščiuose, idant visi kiti, kurie panašiai ken
čia, sužinotų apie tą gyduolę". Mrs. Pagac iš Moųuah, Vis.

wi?.. 11
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Brockton, Mass

MftwMMMii

i
1

JOHN KULBOK, Savininkas 
291 Wythe Ave. Cor. Su. 1-st 
St., BROOKLYN, N. Y.
Tel 279 Greenpoint.

gera vi ta 
kambariai į- 

madą. Visi

Jeigu tau rei
kalinga skrybė
le, marškiniai, 
renkotas, liet
sargis, kakla
raištis, kalnie- 
rius ar kitoki 
vyriški aprėda- 
lai, užeik pas 
mane, o gausi 
viską, vertės 
savo pinigŲ.

131 Grand St
BROOKLYN, N. Y.

m
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Vaizdelis iš talkininkų veikimo Francijos fronte, kur vokiečiai povaliai stumiami atgal.

stengėsi suimti visas seno
sios vyriausybės “galvas”. 
Visi jie laikinai buvo užda
romi V. Dūmoje. Bet pelen

uos buvo suimti. Mat, 
[ami kad senosios tvar

kos dienos pasibaigė, visi 
ministerial ir kiti augštieji 
valdininkai kaž kur pasislė
pė, vienok budrios revoliu- 
cijonierių akys netrukus su
rado jų buveines. Pirmiau
sia revoliuciionierių rankos- 
na pateko V. Tarybos' pir
mininkas, buvusis teisių mi
nisters Ščeglovitovas. Va
sario 28 d. suimta: buvusis 
minister! ų pirmininkas
Štiurineris, vidaus rekalų 

Iministerio padėjėjas Kurlo- 
vas, Petrapilio gradonačal- 
nikas Balkas, teisių ministe- 
ris TWtrovalskis. kelių 
nist^F Kriger-Voinoy 
i ūsų juodašimčių vadas Du
brovinas ir daugybė kitu.

$ 356,887 $ 8,235,113 į Vėliau suimta: Goremiki- 
Dupont, Powder Co. įnas, pramones ministeris 
$4,582,075 $82,107,693 šakovsko.i, buvusis vidaus 

reikalų ministeris Maklako- 
$12,286,826 vas, buvusis karės ministe- 

iris Suchomlinovas, ministe- 
$16,658,873 rių pirmininkas Galicinas. 

Jutl. Nickel ................ (Petrapilio karės apygardos
$5,007,120 $11,748,279 viršininkas Chabalovas. Vi- 

Lackawanna Steel Co. ’su suimtųjų pavardžių nėra 
$2,755,883 $12,218,234 reikalo minėti. Jau ir iš ši- 

N. Y. Air Brake Co. ... to sarašo matyti, kad revo- 
$ 654,512 $ 8,214,962 liucijonieriu yrankosna pate- 

Fhelps Dodge Corp. ko, taip sakant, pati cariz- 
$ 7,907,710 $21,974,263 mo smetonėlė.

Republic Iron & Steel Co. I Reikalinga paminėti, ko- 
$3,101,300 $14,789,163 kiomis 

Swift & Co..................
$9,250,000 $20,465,000 

Texas (Oil) Co...............
$6,663,123 $13,898,861 

N. S. Steal (1 > n..............
$81,216,985 $271.531.730 

Užtenka mesti akį ant tų 
skaitliniu, kad pamačius, ką 
'reiškia Europos kare stam-į

Kapitalistų
_ gva jipelnai, pgėj
> kos d

* Karės laiku labai pablogo 
darbininkų padėjimas. Bet 
kapitalistams ji atnešė mil-

nai padidėjo rodo sekamos 
skaitlinės,kurias padavė vie 
nas laikraštis: *

Gryno pelno turėjo 
1913 m. 1916 m.

Armour & Co..............
$6,028,197 $20,100,000 

Bethlehem Steel Co........
$5,122,703 $43,593,968 

Central Leather Co. ..
. $4,386,345 $15,489,201
Crucible Steel Co. .....

$4,905,886 $13,223,655 
Cuban Am. Sugar Co...

General Chemical Co.
$2,809,442 f “A' 

Herkules Powder Co.
$1,017,212

K. LUTKAUS
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SERGANTIEJI! AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IS 
PRIEŽASTIES LIGOS?

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

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

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas su didžiausiomis pa
sekmėmis kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių iaknų ir tt.

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

D R. LEONARD T,ANDES
Gfiso vai.: nuo 10 vai. ryto iki 8 

vai. vakare, švent actier ia;s nuo 10 
v. ryto iki 4 vai. po pietų. <
>40 E. 22nd St , Lexington ir

3rd Ave.

ma

Dovanai

"* j mi- 
iger-Voinovskis,

apyatovomis buvo 
suimtas Protopopovas.

I Vasario 28 d. 11 v. 15 m. 
naktį Taurydos Rūmų kie
me nepažįstamas žmogus 
priėjo prie studento ir krei
pėsi j jį klausimu:

—Pasakykite... Tamsta
i studentas?

Studentas. — atsakė šis.
talui. -Tada darosi supran-i —Prašau lamstos, nuves- 
tama, kodėl tie kapitalistai mane nas Pildomojo V; 
nnrj. knd knrp kuoilgiau.’Jai Durnos Korm^'to narius.As 
Yiėnasibaįgtd., ‘ 1 ?Ąlvl1sj.s 1 epja^1-

Bet ieigil kapitalistai da-lininisteris I rotopopov.u .

tai jie turėtu mokėti ir Suv. lūpos sudrebėjo. 
Valstijų karės lėšas. Darbi
ninkų pereiga vra priversti 
kongresą, kad jisai nukrau
tų mokesčiais, kapitalistų 
pelnus, o ne daiktus, kurie 
reikalingi beturčių gyveni
mui.

(“Naujienos)”.

ATŽJO JR JŲ EILĖ.
Gerai męs žinome, kad se

noji tvarka ne vien Mikalo- 
J’umi rėmėsi: jeigu jį vieną 
:as būtų nugalabijęs, seno-, 

ji tvarka nebūtų griuvusi. j

savo tarnų. Jie tai ir suda
rė ta senosios tvarkos bran
duolį. Aiškus daiktas, kad, 
griuvusios senosios tvarkos 
lūmui, reikėjo išardyti ir. jo 
pamatai, reikėjo išrauti tos 
tvarkos šaknys, kurios mai
tino tą prakeiktąjį carizmo 
medį. '

Todėl revoliucijonieriai ir

—Aš taip-pat trokštu sa
vo kraštui laimės, todėl pats

49% ALCOHOL I

Dr. Richterio
PAIN 

EXPELLER 
su 

“ANKOR” 
nuo Reuma

tizmo, sustin 
gimo sąna

riuose ir rau
menyse.
Tikrasis par

siduoda pake
lyje šičia nu
pieštame.- At
nešk visus pa
kelius, kurie 
nebus užpe- 
čėtyti su 
“ANCHOR” 
25 ir 50 cent 
aptiekoso ir 
tiesiog nuo

F. AD. 
RICHTER &

CO.
74—80 Wash
ington JSt., 
New York

liuosu noru atėjau. Nuves- kiui ir pradėjo kaž ką jam 
kite mane teų, kur reikia. ............ ..

Išbalusį, drebantį nuvedė
jį.ten, kame ir kiti jo vien- bos"aficiėrfui* kad Protopo- 
minčiai buvo uždaryti. Ne- povas nori kaž ką pasakyti 
trukus ten‘atėjo Kerenskis. ir paprašė Protopopovą nu- 
Protopopovas atsistojo ir vesti atskiran kambarin.Čia 
priėjęs prie jo, tyliai tarė: įsako, Protopopovas pasako- 

—“Vąše Prevoschoditelst- jęs senosios vyriausybės pa- 
vo”, atsiduodu Tamstos ran-'slapčių.
kosna. ‘

—Buvęs vidaus reikalų 
ministeri, Protopopove, — 
atsakė Kerenskis — pildo
mojo Komiteto vardu aš 
Tamstą areštuoju. — Proto
popovas nusilenkė Kerens-

ausin šnibždėti.
Kerenskis pranešė sargy-

Kelias dienas visi šitie 
augštos kilmės kaliniai sė
dėjo V. Dūmoje, o dabar jie 
nugabenti Petropavlovo 
tvirtovei!. Ten jie iki teis
mo ir sėdės.

Abelnas silpnumas

y 
T❖

PHONE W’MSBURQH 5415

30 DAINŲ
ir 2CK) ADATŲ 

su Columbijos Gramofonu;

Gali įmokėt dalį

sius po $1 kas 
mėnesį.

Reikalaukit musų iliustruoto katalogo.

MINERVA PHONOGRAPH CO

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

.ER1 AUSTA PIRMEIVIŠKA
UŽEIGA PAS

GEO LASKEVIčIA
771 BANK ST.( Tai. 164-1

WATERBURY, CONN.

AR NORI VALGYT GERA

GARSAS Sitr
Kepa geriausią duoną iš 
Cysty r u g i n i ų milty. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poki- 
liams *.*.*.*

Turėdami kokį nors užsa
kymą ir norėdami valgyti 
gerų, skanią, puikiai pa- 1 
darytą duoną, tai visados 
kreipkitės j mus. Duoną 
siunčiame ir kitą miestą.

Severa’s Balsam of Life
(SEVEROS GYVASTIES BALSAMAS)

Budas sustiprinanciai-gydantJs

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

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

ŠOKIŲ M0KYKU 
fau 36 metai, kaip 
gyvuoja Prof, štern 
Šokių Mokykla, 9bž> 
Broadway, kamp. 
Myrtle avė. Brook
lyn. N. Y.

Waltz, Two Step, 
Foxtrot, One Step 
Ir įvairus naujausios 
mados šokiai moki
nami, privatškai ir 
kliasoje. Mokestis 
įuo $5.00 iki $10.00 pagal šokių. 
tykia atdara nuo 9‘ryto iki 11 ta 
-akaro, taipgi ir nedčliomls. Mokink 
ne baliųį šokius ir stage’aui. Klaus 
Atsilankydamas informacijų.
l’HE STERN SCHOOL of DANCIN* 
<50-52 Broadway, Brooklyn, N. ’

JOHN KULBOK
CAFE

Didelis hoteljs, 
pakeleivingiems, 

isyti pagal .naują 
busite užganėdinti.jĮĮ&V& >1

O PAIN-EXPELLERIO

apsireiškia esąs utebctinai pasekmingu 
nuo pihu.o pilvo ir iirnu, per- 

(fų A/ės .vAnYzdtytmo, dusulio, palvos 
re—■ skaudi )imo, nustoįitno apetito, 
|į I ialeio {/aivoje, eet., e<Hutai- 
/į lA somas išdi'rbįju labai pagarsėjusio

seno ir ištikimo draugo Šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje imt pusę šimtmečio—25''. 
už boiikutę visose aptiekosc, 
arba galite užsisakyti tiesiai iŠ
F. Al). KI< I1TEK & CO. 

14—80 Washington Street. New York.

or©
Sutaisytas is formuios- 

recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

Gauk šiuos

Cosmopolitan Garment Corporation
MANUFACTURING of RAINCOATS & RUBBUR CLOTHING.

164 Summer St., Brockton, Mass.
LIETUVIŲ IšDIRBYSTĖ AUGŠTOS KLIASOS RAINKOTŲ arba nuo lie
taus apsiautalų ir kitokių rūbų: vyriškų, moteriškų ir vaikų. Kadangi šios 
bendrovės nariai yra žinovai (specialistai) to amato, tai tas mums davė pro
gą atsižymėti plačioj lietuvių visuomenėjI ir tarpe kitų tautų savo praktišku 
išdirbinių. Męs išdirbame del keleto didelių olselių ir krautuvių, kurios orde- 
riuoja šimtais kotų, todėl mes ir perkame tūkstančiais jardų audimo ir ki
tos medegos, už kurią po daug pirkdami mes užmokame pigiau, taigi už 
pigiau ir parduodame, ši bendrove turi agentus visose didžiose lietuvių kol 
lionijose, kurie užeina į namus su daug sampelių, iš kuriį kiekvienas gali 
išsirinkti sau patinkamą audimą. Mes padarome ant orderio tokio stailo, 
kokį jus išsirenkat agento kataliogo. Musų keliaujanti agentai: PRANAS 
PINSKIS ir AD. SLESARŪNAS yra įgalioti Board Direktorių važinėti po 
visas Suvienytas Valstijas, organizuojant agentus ir parduodant šėrus. Šero 
kaina $10.00. Su visokiais reikalais kreipkitės pas:

DIDELA PROGA
DEL VYRU NUSILPNEJISIŪ Muzikos Veikalus 

ANT LYTIŠKU ORGANU ’’Birutė” — Birutės arija —30c. 
’’Vestuvės” — Jaunosios arija 35c. 
“Kregždelė” — duettas — 30c.
“Eglė” (Žalčių karalienė). Žalčio..

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

kvartetai — 25c.
Adresas:

MR, M PETRA ŠKAS,
395 Broadway, So, Boston,

—75c.

Mass.

S., A. MILČIUS, 164 Summer st.
Gerbiami! Kurie užsisakyšit per mūsų agentus rainkotą, 

visada tėmykit, kad ant rainkoto būtų mūsų leibelis su žirg- 
vaikiu Cosmopolitan Garment Co. Kadangi mūsų darbas ski
riasi nuo kitų išdirbyščių, nes tai liūdyja šimtai laiškų su 
draugiška padekavone tų, kurie turi iš mūsų raikotą. Todėl, 
męs drąsiai uždedame savo leibelį, kad kiekvienas žinotų, iš 
kur yra rainuotas.

Prlslunsklte mums tik 50c.
Kusilpncjle ant lytišku organu vyrat 

kaip tai nerviu, paliks l&gydynti ant visa
dos per vartosima, gyduolių NOVO. Tai 
yra. galhna pasakyti, eudaune gyduolė, 
kurios išgydė jau tukstanyius vyru ser
gančiu lytiškoms ligoms. Jei esate ser
ganti ant lytišku nusilpnėjimu, kad ken
kia jums betvarke nerviu. kad nustoet 
vyriškumą, kad esate nusilpnejeslam 
padčjhnę, šaltos rankos arba kojos..galvos 
sopėjimai, ujįketejimai viduriu, nevlrinl- 
niai skilvio, inkstu ligą, arba kitos ligos 
nuslys, nemielus sapniai, baime sutikti 
žntonhis k ip tai daro nekurie. palikste 
išgydynli per vartojimą gyduolių NOVO 
Gyduoles tas i trumpa laika padarls jus 
sveikais, tvirtais ir laimingais, tada gi 
galima bus nauduotis gyvenimu ir jc 
ypatibems. Del atydos, idant pertikrinti 
jus apie tai. kad NOVO gyduoles tą pada
rls, Išsiunsnte jums DYKAI kotnpletišką 
kursą tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu 
kada gi prisiunste mums savo antrašą it 
ftavarde, taip gi sykiu 50c krasos Ženkle- 
es arba sidabru del apmokejima liefcu 

persiuntimą. Malonėkite atkreipti atyda 
ant to, kad tai nėra maža dėžutė, bet 
komletlškas kursas fšsigydymui, užtekti
nai ant 15 dienu, labai tanke yra užtekti
nai išsigydymui. Ta proga yra vien 
svarbia ant trumpo laiką. Rašykite mum» 
neatidellokite, taip-gl praneškite kokiam 
laikrašti skaltlte ta apgarsinima ir mei 
Igsiunsme jums tuojaus tas gyduoles. (

' NOVO COMPANY,
Dept. 37, Box 4000, Philadelphia, Pa.

Tel. 2320 Greenpoint

J. GARŠVA

GRABORIUS (Undataker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

šbalsamuoju ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių.

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

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

Telephone 7867 Main.
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Nusipirk genis ir tvirtus čeverykus
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F. Ivoškevičius.
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A. SHRUPSKLkfak
•lŲskite

Susirinkimai atsibuna paskutini pa- «e»««nm ausi 
nedėl| kiekvieno mėnesio 7 vai. vaka- tračią pėtnyčlą

Mass.

Garsinkis ‘LaisvėjKnygine Pranai Temena*,

12
13

i

K. MDLAUSKA8,
Aptiekorius ir Savininkas 

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

Tel, So. Boston, 21014 ir 21013.

re, Juozo Margelio svetainėj*, 60 N. 
d a in St., Mahanoy City, Pa.

TEISINGIAUSIA Ir GERIAUSIA 
LHTUVYHA

dkaluija oujnv lft uukluu^

nii ir ikanaai vyae. Pn- 
tamarimai palklaailai, at> 
eikite, e paSitikrinaite.

IR DUKTERŲ 
ILL.

kiekvieno mėnesio, 1010 
St., 2 vai. po pietą.

.. $1.08 

... 1.00- 

... i.oe 
... 50c.

00.

teki

X-5'

[ susirinkimus, agituokime, ^kevičius, A. Žilinskas, L. Ace prezx s MasiųĮev^ieu*;
mokinkimės ir mokinkime’Verbyla, D. Tamošiūnas, A. ;.

Andriuškevičius, M. §apie- turėtojas Alex vituris 
ga, J. Bartkevičius, A. Ma- 
reika, J. Mockevičius, J.Ba- 
brauskas, Fr. Butkus, Vin. £a81’e^8i 
Jąsiulis, J. Laurinaitis, An. Ka8O0Abejai:

argenttmecius. draugus, kurie dar ligšiol
° tebesnaudžia; aiškinkime

3Ž0 So list ŠC'Ėašton, Pa, 
Protokolų raštininkas ir organo pri-

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

676 Church st Easton, Pa.
jiems darbininkų klesos rei
kalus—aiškinkime jiems So
cializmą! Platinkime juo

Draugai, Darbininkai!
Raudonomis gaisro 

vaistėmis pasruvęs Europos daugiausia darbininkiškos 
dangus, raudoni perkūnijų literatūros—knygų, laikraš- 
debesiai dengia dar raudo- čių, tatai geriausi darbinin- 
nesnę žemę, užlietą jūrėmis kų žadintojai!.
kraujo žūstančių milionų | Dabartinė gi Europos ka- 
žmonių. i re duoda svarbiausių argu-

Tartum visas senasai svie- mentų- prieš kapitalistišką- 
tas būtų staigu pasiutęs, iš jį visuomenės sutvarkymą, 
proto išėjęs, beturįs tik vie-| Tatai^ budėkime ir velki
ną nenumalšinamą troški- i 
mą: mušti, žudyti, naikinti! 1

me. Kapitalizmas baigia,K. Motokienč 
paskutines savo dienas be- Aly ta po 50c

Dauderis, Fr. Aksinas, J. 
Sutkaitis, Ona Sagevičienė, 
Vincas Sagevičius, V. K.Pa- 
lubinskas, Kon. Molelion.is, 
Uršulė Gesevičienė, Žig. 
Matokas po $1,00; M. A. Ži
linskas, J. Sinkevičius, K. 
Navickas, P. Virs, Step. Ta
mošaitis, L. Stasiulis, A.Ar- 
monaitis, A. Vaitkevičius, 
K. Motokienč, J. Viznis, J.

311 i Fifth st, Phillipsburg, N J

A. Biga, 1021 Elm St., Eaiton, Pa. 
A Meškauskas, 1222 Pin* ,t. Eaiton 
Maršalka J. Garnis,

634 Ferry Str. Eaiton, Pa. 
Maršalka P Urbienė

676.Church st. Easton, Pa 
Susirinkimai atsibuna kai pirmą 

’etnyčią kiekvjeno mėnesio 8 vai 
vakare, Anglų socialistų svetaln. 48$ 
Northampton St Easton, Pa

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS- 
’1 rTĖ. MOLINE, ILL.

Vaidybos adresai:
Prezidentas F Akatckis, 1360 12 avė.

E. Moline, Iii.
prez. M Dackus, 354—8th str., 

Motin*, Ill.
Rusteika, 
avė. Moline, III. 
W Vapsevich, 
Moline, III.

iekretorius S 
12204 — 7th 

Finansų sekretorius 
436 — 4th ave,

Iždininkas K Juška 325 —4th av*.
Moline, III 

,>TM D-tė susirinkimui laiko pirmą 
nedėldien| kiekvieno mėnesio Indua- 
trial svetainėj, 14 et ir Bth av*.

Moline, III.

TREJOS DEVYNERIOS

TREJANKA
ą; musu, zuuyu, naiKinu! pasnuuuts savu uieįias ut-
Žudo ir žūsta — kas? Po- gyventi. Darbininkų klesal Smulkių aukų surinkta 

turi pasirūpinti, kad jis juo $5,70. Už. įžangos tikietus 
greičiau prasmegtų nuo že- $17,50. Viso $103,20. 
mės paviršiaus! Tegul to

nai? Viešpačiai? — Ne 
darbo žmonės. O už ką? 
Už turtus? už lobius? Kad 
darbininkai jokių lobių ne- paties kapitalizmo uždegta- 
turi. Ne, jie mušasi, jie vie- sai karės pragaras, armo- 
nos šalies darbininkai žudo toms griaujant paskandina 
ir skerdžia kitos,nieku jiems jį dėl žuvusių įkaltų žmo- 
nenusikaltusios šalies dar- nių kraujo jūrėse!
bininkus už turtus savo po-| > Tegyvuoja viso pasaulio 
nų, savo išnaudotojų! Jie, darbininkai!

Tegyvuoja Socializmas!
Išleido Lietuviai Socialis-

nu, savo išnaudotojų!
tie, išnaudojamų, spaudžia- 

. m u ir skriaudžiamu darbo
v ‘ • .1. . V f \

Išlaidos:
[Randa svetainės
Už apgarsinimus

Viso
Likusius $91,20

Bulota nuvežė tiesiog L. Š.
F. Iždininkui, K. Šidlauskui

Tą pačią dieną /‘Žiburė
lio” ^draugi]ai aukavo: Jur
gis Bartkeyičius $1,00; V.

10,00
2,00 

$12,00

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

Viršininkų adresai: 
Pirmininkai F. Raškevičia, 

1012 So. Main Str. 
Vice pirmininkas A Šimonis, 

517 Michigan Av*.
Protokolų; raštininkas O. Užbalinti, 

622 Hulin St.
Finansų raštininkas P. G. Alakaynaa 

1516 — 14th Av*.
Iždininkas S. Buzinskis, 

721 Lincoln av*.
Kasos globėjai:
St Vazenas 1529 —10th Str.
P Kutra, P O. Box 80.
Maršalka P. Vaitkus, 415 Wall ik. 
Organo prižiūrėtojas:
J Rumia 1017 So. 3rd Str.

Susirinkimas atsibuna pirmą aedėl- 
dienį, 
Main

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGYSTĖ, ČICERO, ILL.

Valdybos adresai:
Prezidnt. K Adomaitis, 1412 S. 29 av* 
Prez pagelb, J Takazauskas, 

1402 South 48th Court
Protokolų rašt. M' Dobraškis,

1215 South 50th Court, 
inansų rašt. V Shileikas, 

1409 So. 49th av*, 
laeierius Mrs M Bartkienė,

1500 South 48th Court 
globėjai:
O Elterman, 1533 8. 50th Ct.; 
Z Gulbinienė, 1531 S. 49th Ct. 
M Dolan, 1533 S, 50th Ct,

S <D

O

DAUNOROS trejanka yta tfkntf 
lietuviška. Saugokitčs padirbi* 
mų-imitacijų.

DAUNOROS trejanka, t. y. trejos 
devynerios, tai Ištikimiausias 
Lietuvių draugas-gydytojas vi
sose negalėsa bei ligose.

DAUNOROS trejanką reikalaukit 
prisiųsdami 35c.

9

Vi

mu ii oixi iciuuzaajiių uaiuu imvjuv uivm T — - ---------v----------- \ \’
žmonių milionai žudosi, nai- tai Buenos Aires.Calle Mon- Svereckas, ’Ant. Scivmskas, 
kina kits kitą už tai, kad tęs de Oca 2079 dep. 39 pie-,L. Verbyla, J. BabrauS/kas,
ją skriaudėjai, jų išnaudo- za 30.
tojai ponai kapitalistai ga- —-----------
klų dar labiau juos išnau-ATSKAITA ArgENTINA
doti, iš jų kraujo didesnius 
sau lobius krauti.

Žmonės, darbininkai! Pa
galvokime! Visuotinasai 
Europos šalių gaisras duo
da mums didelę pamoką.Pa- 
simokinkime! Supraskime!

Męs darbo žmonės visose _ 
šalyse—Europoje, Ameriko- kių pramogų, 1916 $734.65 
je ir aplink visą žemės skri
tulį—esame tie, kurie sayo 
kruvinu prakaitu visus že
mės turtus pagaminame.
Męs juos pagaminame, bet ligoniams pašelpos $402.95 
sau nieko neturime: visa I Dėl literatūros, knygų 
ką atima iš mūs tie, ką nie; ir laikraščių _ 100.00
ko^meveikia—ponai kapita-’ Už kambarį dėl užlai- 
listai. O atimti jie gali dėj- kymo draugijos, biblio- 
to, kad jie savo rankose už- teka 60.00
grobę turi visus išdirbystės1 Smulkios. išlaidos, 
šaltinius ir darbo įrankius, knygų aptaisymas,. blo- 
mašinas, fabrikus, kasyklas, kai, laiškų siuntinė j L 
geležinkelius ir t. t. JDarbi- mas, rašalas, koteliai, ir 
ninkams jie numeta tik ma- daug kitokių smulk- 
žytę dalelę jų uždarbio, tik menų . 20.15
tiek,, kad jie galėtų kiauliš-| Viso išlaidų per 1916 
kai gyvendami badu nepa- metus 583.10
stipti ! I Jplaukii buvo 734.65

r>~4- Išlaidų 583.10
Lieka gryno pelno 151.55

Bet kapitalistas niekados 
nesotus. Juo daugiau jis tu
ri, juo daugiau nori. Per-

L. S. D. “VARGDIENIO” 
1916 METAMS.

Buvusis senas drau
gijos kasoj kapitalas, t. 
y. iš 1915 . $337

Iš mėnesinių mokes
čių, nuo vakarų ir kito-

Viso $1,072.10 
Išlaidos.

Išmokėta per 1916 m.

J. J U4V7 A VI | J L I

maža įam namie plėšti, įis talą 337.45
------ . i viso randas L. S. D.

“Vargdienio” kasoj 489.00 
L. S. D. “Vargdienio 
Susineš. sekret.

F. Ivoškevičius.

užsigeidžia svetur plėšti, o 
kad geruoju negali, jis su
kelia karę.

Ponai kapitalistai patįs 
karėn neina, bet jie siunčia 
savo alinamuosius darbinin
kus kariauti, girdi, už tėvy
nę!

Štai iš kur karės paeina! 
Vienos šalies žmonės.darbi
ninkai skerdžia kitos šalies 
darbininkus ne už tėvynę,ne 
už ką kitą, tik už ponų ka
pitalistų pelną.

Ponai tik moka taip ap
dumti akis darbo žmonėms 
“patriotizmu”, kad tie vis 
dar manosi einą ‘______
už tėvynę”!

Darbininkai! Karės ir vi
sos žmonijos kančios, viso
kios skriaudos pasiliaus tik 
nugriovus ta nežmoniška . , . . . -.
šios dienos tvarką-kapita- 
lizmą, kuris visas tas baise- °1" 
nybes gimdo. Tam turime

P. S. Linkiu draugams 
“Vargdieniečiams” dau
ginus energijos darbuoties 
visapusiškai dėl L. S. D. 
“Vargdienio”. Būtinai., pri
valome lankyties ant kožno 
susirinkimo ir užsimokėti 
mėnesinius mokesčius, nes 
atsiminkit—kad negalim
priešinties mūsų d-jos kon
stitucijai, o konstitucija ro- 

“kariautf i^0’ mėnesių,ne-
južsimokėjęs mokesčių' lieka 
prašalintas iš ęlraugijos.Tai- 
gi, draugai, jeigu męs pri
derančiai pildysime draugi
jos tiesas, tai daug dau-

kas kart žengsime pirmyn. 
luluiiu1. Linkiu darbuotis ateity- 

organizuoties. Turime veik-/e,Tte«^aįJl en^.’^.kai 
J. Turim veikti politiškai,1 . S. D. Vargdienio su- 
“ilnu savo kaipo darbininkų sinesimU s£^retoJ'lus.v.

. -- - 1 c IP I vno Irnvimii ei

ti
pilnu savo kaipo darbininkų 
klesos reikalų supratimu, 
kad ^panaikinus privatišką-. 
ją nuosavybę išdirbystės 
šaltinių,darbo įrankių ir su
sinėsimo priemonių, kaip tai Bulotos prakalbas 29 d. ko- 
fabrikų, mašinų, kasyklų, vo, 1917.
geležinkelių, telefonų etc.I Aukavo:, Franas Naunči- 
Visi tie dalykai turi pereiti kas $6.00; Ant. Sčivinskas, 
iš atskirų žmonių - kapita-tBronis ir Ona Adomavičiai, 
listų nuosavybės j darbo Barbora C. Viznienė, L.Dan 
žmonių, į visuomenės nuo- causkas, A. Deikus po $5,00. 
savybę, ir išnaudojami ne J. B. Jusaitis $2,50; M. Plu- 
keno nors pelnui, bet bend- kas, V. ir Elz. Svereckai, K. 
rai visų žmonių naudai ir Jakimavičius, A. Monkevi- 
gerovei! - čiutė, S. Kriaučiūnas, A.

O tai yra Socializmas! Greivis, P. Petrauskas, A. 
Tai socialistų siekinys. Sapiega, J. Grubis, J. Vini- 

Darbininkai! Darban!- .kaitis, S. Vizgirdžiutė, D. 
Organizuokimės, rengki- 'Plugienė, K. Verbas, K. Ba- 

me visur, kur galima, viešus kūnas, J. Breiva, J. Marcin-

BRIDGEPORT, CONNJ
Aukos L.Š. Fondui per A.

•SOI
Mrs
Mrs
Mrs
Maršalka T Bartkus, 1500 So.. 48, et 

Cicero, III.
Susirinkimai atsibuna kas paskati

ni nadildienį kiekvieno mėnesi* J 
N*ff* evetainėj, 1500 'So. 49th avė. 
Clear* UI t vai. pa pieta

Vincas J. Daunora
APTIEKORIUS

TAI FAKTAS, kad DAUNOROS aptiekoie
yra didžiausias sądelis ir pasirinkimas
įvairiausių naminių gyduolių, visokių ša
knų, žolių ir 1.1.

(—. v r■ /

K. Jakimavičius, Fr. Naun- 
čikas po 50c.; J.B. Jusaitis 
55c. Smulkiu $6,16. Viso 
$10,71.

Bridgeport, Conn. L. Š.F. 
skyriaus sus. Rašt.

Pins Petrauskas.

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI, 

Pirmininkas J Vasilaitis, 
1021 La Salle st. Racin*, 

Vice pirmininkas M Kaupas, 
1242 State Stteet 

Raštininkas ‘A. Vegela 
237 Lafayette 

Turtų lekret. S Gelumbauskai, 
920 Jackson Str. 

Iždininkai J. J. Juozapavičia. 
1915 Jay Eye See M-ve. 

Ižde Globėjai: A. Pukterii, 
. 444 Park View,

“ M. Kavaliauskai. 
LBD. laiko savo susirinkimai kai 

trečią nedėldienį kiekvieno mėneile, 
Winter Hall, 412 6th St. Racin*, Wii.

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

gaus knygų už 50 c.

REIKALAUKIT rašydami, kokiu norite nemažiau kaip už 2Ac.
bu H jums prisiųsta.

-PAMPAS; NORTH. 4X£? GATver*^==_

Sutaisau receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. 
Tai vienatinė lietuviška aptie- 

’ ka. Bostone ir Massachusetts 
valstijoj Gyduolių galit gauti, 
kokios tik pasauly yra varto
jamos. Galit reikalaut per lai

škus, o aš prisiųsiu per expre- 
«ą.

Draugijos, kurios turi 
“Laisvę” savo organu.

APLA. DR-JOS CENTRO VALDY
BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI:
Centro pirminink. J. M. Maskeliūnai, 

2025^ Colwell st., Pittsburgh, Pa. 
Pirmininko pagelb.

1421 Fayette st. Pittsburgh, Pa. 
Centro sekretorius J. B. Miskevičia, 
2135 Sarah Str. S S, Pittsburgh, Pa.
Centro Iždininkai K. Varašis, 

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

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

Pittsburgh,
F Pikšris, 1331 Penn Avė.

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

P O Box 63, McKees Rocks, 
kp. John Swipas, No. 11, Welder st.

Glendale. Carnegi*, Pa. 
kpe Fran. Pikszrius 1331 Penne ave. 

Pittsburgh, Pa. 
kp, J W. Brazauskas,

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

Pittsburgh, Pa.
kp A Paliucis. 2123 Wrights it. SSe 

Pittsburgh, Pa.
kp, A Budzinauskas,

P O. Box 312, Creighton, Ra. 
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.

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAHANOY CITY, PA.

Valdybos adresai:
Pirmininkas P. Ysoda

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

1227 E. Pine St.
Protokolų raštininkas A. Ramauckai, 

1025 East Pine Str.
Finansų raštinin. P. Petčiulis, 

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

St., J. Baukus, 1121 E. Mahanoy 
ave., J. Mickūnas, 819 E. Pine St.

Maršalka L. Andriuškevičius
s 802 E Market St.

515 W. Pine Str.

AETUVIŲ PASELPINftS DR-STfiS 
“LAISVĖ”, EASTON, PA. 

\Viiiinlnkų adresai.
Prezidentaa St Melson 

634 Ferry st Easton,

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

Viršininkų Antrašai.
Plrmlnnkas P Kardokas, 122 C*art it.
Pirmininko pagelbininkai M. Laikai, 

211 Fint Str.
Nata rimų raštininkai S. Markia. 

255 Bond Mtr.
Turtų raštininkas J. Jankavikaa 

232 Front Str.
Iždininkas j. Juzapaitis, 

234 Clark Plac* 
Ižd* globėjai: E. Makutlanaa,

149 Clark Placa, 
” S. Mbrkiukla

109 So. Park Mtr
Maršalka B. Budrus, 240 Baeaai *1 

Viii Elizabeth, N. J.

ranuaiauit u
tiureiojaa A Staravičia, Box 118U 

Melroaa Bark, Iii.
Fln, ratt. W. Strumilia, G

1314 So ouin Ava. Cicero, Iii.
Iždininkas F. Lapmski,

P. O. Box 11U9, Metros* Park, Iii. 
Iždo globėjai: W. Janėnas, Box 676 
K Sainahonis. Box 613,

Melrose Park, Ill.
Maršalka: A. Plėstis, P. O. Box 

675 Melrose Park, Ill.
Susirinkimai atsibuna kas trečią 

savaną aiexVieno menesio Frank and 
James svetainėj, 23-cta Ave. ir Lake 
gatve, apie 1 vai. po pietų.

LIETUVOS SUNŲ
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, 
Pirmininkas A. h. SaDeckii,

802 — 8st St, 
Vic* pirmininkas K. Dimša,

812 — 8th Str.
Užrašų rast. B. Masiliūnas 

922 —10th Str.
Finansų rast. J. VVaičis,

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

166—10th Str. North Chicago, Ill. 
Kasos Glob. M liekis,

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

1330 S. Jackson st. Waukegan, III. 
Maršalas K. Navickis,

1420 So. Victoria st. Waukegan, III. 
Pagelbininkas J. Wardauskas,

1448 Jackson st. Waukegan, III.
Susirinkimai -atsibuna kas trečia 

nedėlia kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų Lluosybės svetainėj, 801—Bth 
St., ik tthirldan Rd. Waukegan,^lil.

LTD. DR-JOS MIRTOS VALpYBA 
Cleveland, Ohio.

Pirm. V Ivanauskiutė, 
1452 East 33rd St, 

Vice Pirm. J Katkau^kai, 
5823 Superior Ave

Prot. sekr. M Misiaviciuti, 
1452 E, 33rd Str

Fin, rašt, Antanas Banialla, ' 
1449 East 24st Str, 

Kasiems M Lavinskas, 
8120 Cory ave.,

Kasos glob. O Sidabmtė, 
2120 St., Clair Av*, 
V_ Kvedaravičius, 

1543 Oregon av*. , 
Dainą r*p*tlcijoi atiibana 

viena sėrėda, nuo 7:30 vakr.
Schwab svetainės, 6131 St. Clair ava 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna ka» 

j kiekvieno aseneilo 
nuo 7:30 vai. vakar, ant Schwab svo 
tainė*. 6181 St. Clair ave. Knygynai 
randasi Neuros krautuvėj*, 2047 Na* 
aailton av*. Knygos išduodamos Ida* 
kvianą Pan*dėll* vakarą, nuo 7:M v

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

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

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

Pinigus siųskit šiuo adresu:O. pocius,
2370 Margaret St, Philadelphia, P*.

»AR TURI TĄ NAUJĄ < 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

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

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

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

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

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

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti. .

KAINA TIK 50c.
AR MYLI DAINAS?

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

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

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

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

KAINA 50c.
AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

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

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

gaus vargus senove^* ir apie dvasiš
kuos darbus, tam Ši knygelė būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus 

šiuo adresu:
J. STROPUS,

6 Loring Si.,
•w So. Boston,

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

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) M1XTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, banką 25c. 2) ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 3) Tikrai lietuviška TREJANKA, haksas 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, vartotojas 
dėl vidurių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų 
aptiekose kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame at
silankyti. Visas persiuntimo lėšas apmokam męs. Siunčiant laiškus, 
galima siųsti pinigais arba stampomis.

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

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

<>OOOO0O<X>OO<HX>OOCH>DOOOOOO0OO<>UOOOOrK>OOn<5

kuris gydo pasekmingai 
visokias ligas PILVO,

ligas, Reumatizmą,
IUAS. IŠGYDO

PER-
OPE-

Philadelphijos Specialistas vyrų moterų

DR. WASSERMAN
PLAUČIŲ, ŠIRDIES, VIDURIU
SLAPTAS LIGAS IR ĮVAIRIAS KRAUJO
TRUMPAM LAIKE, TAIP KAD JREIKALAUJATE 
TRAUT SAVO DARBO. GIMDOS LFAS -A'DO BE 
RACIJOS.

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

DAKTARAS WASSERMAN
1335 Arch Street, Philadelphia, Pa
Ofiso valandos: uu 9 ryto iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 2 vai. po pi Per pačtą ne
gydau. Galin susikalbėt lietuviškai.

8 3

LIETUVIŠKA APTIEK A

APTIBKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačtą: 
Nuo reumatizmo .................
Kraujo Valytojas .................
Vidurių Valytojas ...............
Vidtirių Reguliatorius ...... 
Trojanka 25 c., 50 c., ir $1

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

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y. ,

Tėmyk, nes krautuvu 
perkrauščiau nuo 100 
Grand Street, po numeriu 
157 Grand Street

J. "'ARTINAITia,
157 GRAND ST. 

BROOKLYN

Tai. III Grasa palai.

01 NIAUSIĄ U21IGO1 
TIKTA PA8

<1 S. 2nd St,
BROOKLYN, M, 7.



Laisve

Seredoj, 30 d. gegužės, 
Central Brooklyne, po N85 
Hudson Ave., bus pasikal
bėjimas vietos veikėjų apie 
tai, kaip įkurti Lietuvių La
bo Bendrovės skyrių ir ati
daryti krautuvę, nes Willi- 
amsburge L. L. B. krautu
vė puikiai gyvuoja. Todėl 
kviečiame visus lietuvius, 
kuriems tik šis. klausimas 
apeina, atsilankyti. Pradžia 
susirinkimo 8 vai. vakare.

būna jiems gėda. Linkėti-Į
—ii^ » «■» t

I rengime pasielgtų manda
giai.

RIŲ KURSAI.
L. Lutugino vardo Liau- 

dies universitetas steigia a-
Kursų 

suteikti teorijos 
norin-'

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ, 
DAR NIEKAS NEGALI PAVADINT MANE APGAVIKU,

SUS.

ir praktikos žinių 
tiems (visiems — darbinin
kams, moksleiviams etc.), 
dabartiniu momentu politi
kos reikalais provincijoj,so
džiuj ir šiaip jau pasidar
buoti. Lekcijos bus skaito- ‘ 
mos kasdien vakarais nuo 8 

kur imama doleris įžangos iki vai-> išskiriant šventa- 
ir duodama gėrti/ Uždrau- dienius.. Mokslo pradžia 
dimo priežastįs: žmogus už- i balandžio 5 d Mokestis — 
simokėjęs dolerį, stengiasi 3 rub. visam kursui. Užsi- 
už visą jį išgerti ir pasige- rašyti galima vakairais. 
ria, o paskui iš tos priežas
ties kįla visokių —nesmagu
mų. Todėl visi kliubų ir 
draugysčių komitetai, kurie 
jau esate nusamdę parkus 

gana daug. Kalbėtojai pu- (dėl dolerinių autingų, apsi- 
bliką pilnai užganėdino.Prie žiūrėkite ir nepardavinėki- 
L. D. L. D. 1 kuopos prisira-' te dolerinių tikietų, nes pa
šė, rodosi, apie 30 naujų na-. skui turėsite daug nesma- 
rių. Iš to aiškiai matosi,'gumų. Galima rengti autin- 
kad kuopa kįla, kaip ant gus tik su pieesne įžanga, 
mielių.

Doleriniai, autingai 
drausti.

New Yorko Public 
misionierius uždraudė 
ti visokius autingus ir tam 
panašios rūšies pramogas,

uz-

Com- 
reng-

23 d. gegužės buvo pra
kalbos Lietuvių Darbininkų 
Literatu rds Draugystės 1 
kuopos. Kalbėjo A. Žoly
nas iš Newarko ir L. Pru- 
seika. Žmonių susirinko

nesma

Šibunauskas.
Reporteris.

Spaustuvninkų kooperacija.
New Yorke susitvėrė ru

sų spaustuvninkų koopera
cija. Nariais tos kooperaci
jos gali būti tik tie, kurie 
moka koki nors spaustuvės 
amatą. Kooperacijos tiks
las Įtaisyti kopuikiausią 
spaustuvę, suorganizuot ge
resnius spaustuvninkus ir 
visam štabui su moderniš
kiausia spaustuve, važiuoti 
Rusijon ir ten pradėti tą 
darbą varyti. Žinant Ame
rikos spaustuvninkų išsila
vinimą. galima tikėtis, kad 
jie turės gerą pasisekimą.

Great Necko lietuvių atydai.
Subatoj,’2 d. birželio, Gai

srininkų svetainėj, bus L. S 
S. vietos, kuopos vakaras. 
Aktoriai mėgėjai sulos pui
kų veikalą “Išgama”, pas
kui prasidės šokiai. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Visi vie
tos ir apielinkių lietuviai 
malonėkite atsilankyti.

Rengėjai.

Pirmas Vasarinis Pasilinksminimas
PIKNIKAS

Temykile LIETUVIAI!
PAGAL NAUJĄ BUDĄ GREIT GALIU SUJIEŠKOT JUS GIMI
NES, VIETOSE, LzIMTOSE VOKIEČIAIH, ARB9 RUSIJOJE.

Reikalaudami informacijų įdekite štampą už 2 centu.
Pabėgėliam nuo kares nusiunčiu, pinigus ir laiškus, nes per mano- 
Banką galite siųst į visas vietas, užimtas vokiečiais, o tikrai nueis.

Kurie turite savo gimines paimtus nelaisvėn Vokietijon, galit 
siųst pinigus ir laiškus per mano‘Banką.

Kas norite atsiimti savo gimines j Ameriką, kreipkitės prie manę-
Taipogi parduodu LAIVAKORTES - ŠIFKORTES' ant visų li

nijų ir geriausių, laivų.
Kas norite apsidčt savo pinigus į Banką, tai aš moku 4 nuo

šimtį ir galite gaut savo pinigus atgal ant kožno pareikalavimo.
Mano bankos yra gvarantuotos per New Yorko steitą, užtat jūs 

pinigai užtikrinti.
Parduodu farinas, lotus ir namus. Padarau ir užtvirtinu viso

kius dokumentus - rastus ir išjiėskau dalis.
Padarau apdraudimus (Insurance) gyvasties, nuo. ugnies ir t. t.

VISOKIOS RODOS - PATARIMAI DOVANAI.
BANKER JOHN KOVACS 36 Grand Street

Borough of Brooklyn.
Filia: 155 CLINTON AVE.
MASPETH, L. L N. Y,

Rengia Jersey City Jaunuomenės Ra
telio Choras, atsibus 2 BIRŽELIO 
(June), 19.17, Florai Parke (seniau 
vadinosi Krobel’s Park), Angelique 
St. ir •"Boulevard, West Hoboken, N. 
J. Pradžia 2 vai. po pietų. įžanga 
25 c. ypatai.

Kadangi šis bepartyvis J C. J. R.
Choras yra susiorganizavęs vien dėl, 
palinksminimo savo viengenčių dai
le, tai tikime, kad kiekvienas lietu
vis ir lietuvaite supras šio choro pa
laikymo svarbą ir atsilankys ant šio 
pasilinksminimo Męs tikriname, jog

liks pilnai užganėdinti, nes par-.kniaukite platesnių informacijų ar y- 
gražus ir puiki apielirrkė, taipgi (patiškai kreipkitės.
gera muzika.
Kviečia -J. C. J. R. Choras

(41—444)

' Pajieškau Antano ir Jono Lauciaus 
abudu Kauno gub, Vilkaviškio pavie
to, 
m o.

129

Svėdasų parapijos, Aulclių kai- 
Meldžiu atsišaukti.

A. Palskis
W. Pine St„ Mahanoy City, Pa.

(12—44)

visi 
kas 
bus

PARSIDUODA VALGYKLA, žemai 
mieste, netoli Wall St., biznis gerai 
eina, nereikia dirbti naktimis. Parsi
duoda lengvomis išlygomis. Kas no
ri pasidaryt pinigų, gali pirkti. Rei-

McMALLINS LUNCH 
76 Pine- St., New York City

(40—48)

Geriausias, Didžiausias ir šva- j 
riausias sąltunas visam South I 

Bostone. f
įvairus gėrimai ir ■ užkandžiai. 
Patarnavintas prielankus. Atsi- 
lankykite ir persi ikrinku®.

JONAS MATHUH 5
-- (Lietuvis Savininkas)

*342—tiroaawaj.-
80. Boston, Mas*. ,

< (Dešimts žingsnių,, nuo Lietu- j 
i vių Labdarystės lirąugijos Na- i 
y m o. 1

noras geras
Jigu nori, kad gerai 

išrodytum, pirk skrybė
les vardu:

MANHATTAN 
HAT

5 Pirmiau negu tu kur 
pirksi šiaudinę skrybėlę, 
ateik ir pamatyk musų 
gražiausias šiaudines ir 
“panama” skrybėles, ku
rios išstatytos lange.

Tu pats persitikrinsi, kad skrybėlės 
naujausios mados, geriausio išdirbi
nio ir kaina kuopigiausia. Męs gva- 
rantuojame už gerumą, todėl kad 
mūsų fabrike išdirbamos. Apart to 
męs užlaikome ekspertus pardavė
jus, kurie pritaiko kuogeriausiai.

Ateik ir išbandyk!

Manhattan
Hat Stores

230 Grand st. arba 479 Grand st. Brooklyn, 2

Pereitą pėtnyeią buvo at
silankę į “Laisvės” redakci
ja svečiai D r. F. Matulaitis 
iš Bostono, Mass, J. Jasilio- 
nis iš Binghamton, N. Y., ir 
Alianskas iš Los Angeles, 
Cal.

2 d. birželio, Metropolitan 
Park, Maspeth, N. Y., bus 
piknikas šv. Liudviko Kara
laičio draugystės iš Central 
Brooklyno. Pradžia 2 vai. 
po pietų. Įžanga 25 c. ypa
tai.

Kviečiame visus vietos ir 
apielinkių* lietuvius atsilan
kyti, o męs pasistengsime 
užganėdinti.

* Komitetas.
aataa

'**■*'* '* ..... " 1 .......
COSMOPOLITAN GARMENT COR

PORATION.
Didžiausia Lietuvių Kojrporacija, i

Ifrockton, Mass. 214
Mūsų keliaujantis agentas S. Rei- Į ___________

kauskas Soard Direktorių yra įga- Iki 10 vai ryte; nuo 1 iki 2 vai. po 
liotas_rirdeti reinkotų orderius ir par- piet ir nuo. 7 iki 8 vai. vakare, 
davinėti Šerus. Šerų kaina^ $10.00.

Męs darome iš geriausių audinių ir
.ir darbą atliekame 1
Firmos klesos reinkotus pil ai gva-1 gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems 
"antuojam, —- darome krautuvėms ir ligoniams parūpiname vietą, kol gy- 

olseilius ir pavienius orderius. Jei dosi. Reikalui esant, kreipkitės, męs 
kurios krautuvės norite puikiai pa-1 apžiūrėsime ir duosime prietelišką 
daryti reinkotus, — rašykite mums. ’rodą. F*1------- '----- ’ ‘ 'T

COSMOPOLITAN GARMENT
CORPORATION

164 Summer St., Brockton, Mass. Vienas ofisas: 314 E. 50th St.,
, :, Antras Ofisas: 1945—7th Ave.,

arti 117th St., New York City

JOSEPH LIPMAN, M. D.
Specialistas moterų ligų

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

Į Nedelioxnis pagal sutartį.
Į Egzaminavimas DYKAI. Męs išti- 

kuogeriąusiai. riame ir pasakomo visas ligas ir pa- 
q vii 1 ni trtrn- i ___ :___

IŠRADĖJAI *
JEIGU NORITE GAUT PATENTĄ SAVO IŠRADIMUI 

TRUMPAM LAIKE IR JĮ 'PARDUOT, rašykite reikalaudami 
DYKO PATARIMO ir “VADOVO IŠRADIMŲ, KĄ 1ŠRAST 
IR KAIP UŽPATENTAVOT1” ir rašytą GVARANCIJĄ. Ban
dymai ir egzaminacijos modeliu arba braziniu darome DY
KAI. Ofisas mūsų randasi Washington’©, kur yra Depart- 
mejitas Patentavimo.

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

rodą. Patarnavimas’ visai pigus. Ne- 
1 užmirškite mano antrašo.
I DR. J. LIPMAN

Mokslo Nereikia Jieškot
luito, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbų, aritmetiką; i 

kalbos gramatiką savo namuose liuosame laike. Visi išmokei, i
Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk stempą. Adresas. *

LMvivloresDOMdenciuaeMokvkla.1327 N. Robe v St

28 d. gegužės išvažiavo iš 
New Yorko į Rusiją per Ja
poniją grupė Rusijos poli
tiškų < 
kurių buvo ir’keturi lietu
viai

3 d. liepos Florai Kroebel 
Park, West Hoboken, N. J., 
bus jubilėjinis piknikas 25 
metų sukaktuvių gyvavimo

emmigrantų. tarpe. D. L. K.vAlgirdo draugys-
tės iš Jersey City, N. J. Pra-

v . Paprastai lietuvių g vaj. vakąre ir trauk- 
mazai važiuoja, daugelis no- paį rytui. Įžanga 25 
retų važiuoti, bet susirišę c ypatai. Dalyvaus dauge- 
su čionykščiu veikmių ir to- lis draugysčių. Kviečiame 
del negali išvažiuoti. Dau- koskaitlingiausiai atstan
giausia važiuoja latvių, ru- ’ 
.su ir žydu. Ypatingai lat
viai skubiai važiuoja į Rusi
ją, daugelis nepaiso net pa
vojaus ir važiuoja tiesiai 
per Norvegiją.

Drg. V. Kapsukas atsiun
tė atvirutę, rašytą 15 d. ge-

retu važiuoti, bet susirišę

kyti.
Komitetas.

Moterų Atydai!
Pereitam “Laisvės”

______________ meryj įvyko klaida. Mūsų 
gūžės, kad jie pribuvo į Ho-’krautuvės numeris 214 
nolulu miestą ant Hawaii Grand St., Brooklyn, N. Y., 
salų ir tuojaus kėliausia to-lPas mus Salit užsisteliuoti 
•liaus. Kelionė esanti sma- drabužius ir iš mūsų mate- 

gi._____________________ iri]us. Męs siuvame viso-
„ 0 . į kius moterims ir vaikams

! drabužius.
K. Petrikienč ir

P. Stakauskiūtė.

nu-

Blissville, L. L N. Y.
20 d. gegužės L. D. L. D. 

87 kuopa buvo parengusi 
balių su prakalbomis. Kal
bėjo drg. A. Jurevičius, ku
ris plačiai paaiškino apie. džius, laikrodėlius arba šiaip kokius 
šios draugijos tikslą ir kvie-’auks?.ir. 8’4dTab.ro daiktu’ žeidžiu 
Įė prie skaitymo laikraščių X-a 
ir krtygų. Po prakalbų p ra- J stengsiuos atlikt r ;o darbą koge- 
sidėjo balius. IŠ pradžių riausia ir greičia .ia. z AŠ būsiu 
žmonių buvo nedaug, nors kArpaimTSa
kjtam kambary buvo pilna, sugrąžint.
vienolc nenorėdami įžangos1. Taipgi pas mane galima užsisakyt 
molxoti Qpdpin ii* f/ipVcni*i. naujus laikrodžius , laikrodėlius, moKeiL seaejo n giiKsnia- žiedug ir kitokius auksinius daiktus. 
VO. v eliaUS viens po kitam Mano krautuvė randasi po N 42 Bro- 
pradėjo eiti salėn. Links- adway (vidury bildingo) New York, 
minosi visi gražiai, bet keli N> Y\ Kam paranku, kreij^ites į 
UZSltraukę alučio, pradėjo nėdinti, nes iš’mažens tuo.bizniu už
pykti ant kasieriaus ir ant siimu ir esu specialistas laikrodinin- 
Kito draugo, kuris prie du- kas- y _ 
rų stovėjo ir vos tik neiškilo '42 Broldway* 
muštynės. Juos pasisekė 
nuraminti.

Kuopos rengimo iškaščiai. i Ą V A’TV’ITC 
apsimokėjo. , /V. JVrA 1

Kuopa jau turi 18 narių Užlaikau visokių knygų ir kitokių 
ir visi yra užsimokėję. To-1----- - - - A ’""e leidžiamus, laikraščius, 

taipgi ir juos užsiprenumeruoti.
j Krautuvė atvira nuo 7 iš ryto iki

I Toliau gyvenantieji galit kreiptis 
laišku šiuo adresu:

KMM | J. A. KATKUS-. '
daugiau nesirūpina, kad į- 2204 Forbes St., Pittsburgh, Pa.

KENO LAIKRODYS SUGEDO?
Brooklyn© ir apielinkės lietuviai, 

jeigu jims reikalinga taisyt laikro-

pradėjo eiti salėn.

V. RADZEVIČIA (ROSS)
, New York, N.Y.

Tel. Broad 1459.

liaus tikimasi gaut daugiau .°3* 
narių. [

Peiktini tie vyrukai, ku- ^vidurnakčio, 
rie jieško priekabių prie vi-1 
sai nekaltų žmonių ir nieko-,

Aš turiu tokį gausų tikėjimą į tuos stebėtinu* 
diržus, jog aš pilnai prisirengęs pasitikėti jūsų 
teisingumui ir dėkingumui. Perspėjimas: Saugo 
kiivo pigių diržų, užtaisytų ėdančiais rūgščiais, 
darančiais ant kūno žaizdas. Jei jūs norite elek
triško diržo dėl lytiško negerumo, neuralgijos 

nerviškumo, kepenų ar 
inkstų negerumo, nesuvirinimo, galvos skaudžio, 
ilpnų strėnų, skaudumo bile kokioj kūno daly,

vargio, nustojimo vyriškumo, nemiegio, <no- Ift? IrgOKfl
| mėnesinių negerumų, skaudulių ir tt. įgykit 

ų diržą, kokį pinigai gali nuplrkt. Siųsk
iandien, (dėl moteriško diržo siųsk 75 c). TJB

Jei jūs reikalaujate Elektriško diržo, siųskite V •
50 c. pactos ženkleliais arba money orderiu tik- fit g
tai apmokėjimui supokavimo ir prisiuntimo. Jei J
užganėdintas, užmokėk dar $5.00, priimdamas iš 
pačios, ir mano naujas Dvigubos spėkos Elektri- 
škas diržas (kaina $10.00) yra jūsų. Jūs sutin- 
kate tuojaus pradėti ir dėvėti jį kiekvieną naktį

■ ■ ~~~7... ■ ' ' per 60 dienų. Tuomet, jeigu visiškai išgydytas
Adresuok: A P OWENS malonėkite prisiųsti man dąr $5.00, Jei neėsi iŠ

Dept, 42—E,
157 E. 47th Street 

i

SIŲSK IIK 
50 CENTŲ, 

reumatizmo, paralyžiaus,

i;en
gei^a
50 c?

Ištraukiu DVk'AI tarpe 11 ir 12 
Dantis U * vai. kasdieną,

kad luotu parodyt, jog ištraukiu 

bE SKAUSMO!
Minkšti robiniai prisisiurbianti smegenis 

kurie tinka kiekvienai burnai. Parsiduo
da žema kaina ir irvarantuoti.
Pilnas setas dantų......... $6.00 ir aukščiau
22 kt. auks. kepuraitė... $5.00 
Pripildymas auksu....... $1.50 ir ankščiau
Tiltelio uždėjimas...........$5.00 už dantį
Pripildymas platina .. $1.50 ir aukščiau 
Pripildymas sidabru be xydymo........ 50c.

,, cementu ., ,, ......... 50c.
Dantis egzaminuoju dykai.

DR. J. G. COLE, Dentistas.
292 Bedford Av., Brooklyn, N. Y.

Tek Stagg 1228.
AKIS IŠEGZAMINUOJU DYKAI J

DR. N4. FREEMAN
AKIU SPECIALISTAS

Seniausia vieta. Viskas teisingai atlie
kama Atsimink adresą:

Tarpe Lorimer ir Leonard S
BROOKL

; XuKUBAb KANCIERIUCI

gydytas, nelauk kitos dienos, bet sugražink dir
žą tuojaus ir, jei jūs tą padarysite, aš sugrą- 

_ žinsiu-jus $5.00, kaip greit aš priimsiu diržą ii
New York City, pactos.

Naujausi Columbia
Rekordai i

Telephone 2639 South.
Dvi puikios užeigos:

LIETUVIŲ MOTELIS
Kuriems yra reika'as apsistoti, Čio

nai galima gaut nakvynę arba ir il
gesniam laikui gyvent.

Taip-pat puiki 
all) 

iams, 
Jley.

svetainė (Palace 
koncertams, teatrams, ba- 

susirinkimams ir Billing

J. BULOT, Savininkas 
4)8—3rd Ave., So. Brooklyn,

Tarpe 22 ir 23 Sts
Antra užeiga:

N.Y.

CAFE SU SVETAINE 
RESTAURANTU 

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

SO. BROOKLYN, N. Y.*
Tel. 3967 South

St.

CAFE. Pa
keleivingus 

priimam ko- 
negražiau
sia ir visa
dos teisin
ga rodą.

TEISINGIAUSIA UtEIGB
253 WYTHE AVE kamp. No. lot SK 

BROOKLYN, N Y,
i Telephone Greenpoint 5311.

Jeigu trokštate įgyti visapusišką išsilavirfimą 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 popicros ir dailiai techniškai apdirbtas.

“NAUJOJE GADYNĖ” turi skyrius iš visų svar
biausių mokslo šakų; gvildena visuomenės 
klausimus ir plačiai aiškina socializmo mokslo

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

Norintieji vieną numerį gauti pasižiūrėjimui, 
siųskite 15c.

Pinigus siųskite šitokiu adresu:

E

E

e:
E

t'

E

3192

3193

3182

užsie-
Pa-

pri-

“NAUJOJ1
229 N. 6th Street,

GADYNE”
Philadelphia

štai naujausios dainelė!
3188. ' Ant kalno karklai siūbavę.

Pasisėjau žalią rūtą.
3189. Oi motulė. —

Motuš, Motuš.’
3190 Tris berneliai.

Vakarinė daina.
3191 Ant marių krantelio.

Saulutė tekėjo.
Giedu dainelę.

Gegužinės daina.
Linksmo kraujo (Polka)
Rožes šaka, be žiedų (Polka 
Visų apleista (smuiką solo) 
Annie Laurie (smuiką solo)

Reikalaukit augŠčiau paminėtų re 
kodų pas

J. GIRDFS
170 Grand St., Brooklyn, N. Y 
Kampas Bedford Ave.

Telephone 4659 Greenix')"'

KNYGOS
Kurios turėtų rastis kiekvieno lietu
vio namuose:

Inkvizicija, parašyta Gusev’o $1.00. 
Apdaryta $1.25.

Pasaulių Ratas. Čia aprašoma 
naujos patirtos paslaptįs planetų,sau
lės, kometų, žvaigždžių ir t t. 25c.

Mielaširdingi žvėrys. Čia telpa 
puikios istorijos apie atsižymėjusius 
mielaširdingumu žvėris. Kaina 20c. 

Tos visos knygos geros popietes ir 
su daugeliu puikių paveikslų, 
kalaujant kataliogo ar atkako, 
prisiųst už 2 centu štampą.

F. MILAŠAUSKIS
13 Atlantic St., So. Boston,

Telephone 190U oreenpoint.

Dr. H. Mendlowitz
□71 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
'o ypač mano specialė

tt»l moterų ' ligos.

Gerai jsitertiykit adresą:
DR. H. MENDL0W1TZ

271 Berry St., Brooklyn,N.Y.
r Kampas So. l-mos gatvės. ♦

TIKRA IR TEISINGA
LIETUVIŠKA

APTIEKA
Sutaisau receptus tikrai, są

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

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

Brooklyn, N. Y.

Rei- 
reikia

Mass.

Brooklyno Lietuviams!
Pirmas Brooklyno Lietuvis

Kontraktoriūs
Peniuoju namus is lauko, taipgi it 

iš vidaus, popierauju, pleisteru'ju ir 
cimantuoju. Už savo darbą gvaran- 
uoju. Išlygos prieinamos. Reikalą 

kreipkitės ypatiškai ar laišku.
46 Power St. arba j gyvenimo vietą:
431 *"

K J. VASILIAUSKAS

Akušerka
1 U omini
i College. Baltimore Md
! FatelaalnK*: atlieka sa«o iarOa Brt» 
į r'mdyma, taipgi suteikt* vtsokias rodąs <t 
; pagelb* Invalidose moterų itgoa*.

I J. Stropiene,^7.tV.‘..:
I 80. BOSTON, MASS

4dTab.ro



