
AR GAVOTE JAU

į šalių darbininkai eiki- į

te išvien, jūs nieko nepralai- 
inesite — tik retežius.

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

ATYDA.
Žiūrėkite, kas bus parašy

ta šokančiame “Laisvės” nu
mery, ant antro puslapio. 
Ten bus didelis straipsnis a- 
pie pavojų, gręsiantį Ameri
kos tradicijoms.

Sekančiame “Laisvės” nu
mery bus didelis straipsnis 
apie Canados ir Airijos ka
talikus ir jų atsiminimą į 
priverstiną kareiviavimą. 
Pasirūpinkite išplatint to 
numerio kuodaugiausia tar
pe katalikų. Tai yra labai 
svarbu. Tuojaus užsisaky
kite pavienių numerių dėl 
pardavinėjimo. Už numerį 
reik sugrąžint administraci
jai tik 2 centu.

Draugai, į darbą!

TIEMS, KĄ RENGIASI 
GRĮŽT RUSIJON.

Šiuomi tarpu Rusijos val
džia nebeduoda pinigų grįž
ti Rusijon apsigyvenusiems 
Amerikoj revoliuci j eme
riams. Seniau tam tikslui 
paskirtoji suma pasibaigė.

Petrogrado Darbininkų ir 
Kareivių Taryba nusprendė, 
jog sugrįžusio ji iš Amerikos 
revoliucijonieriai, jeigu ne
turės paliūdyjimų iš šios ša
lies socialistiškų organizaci
jų, tuoj bus siunčiami karės 
frontan.

SCRANTON, PA.
Drg. Antanas Rimkus, 

kuopietis, areštuotas už ne- 
siregistravimą ir 
Scrantono kalėjime.

Darome viską jo paliuo- 
savimui. Už nesi registravi
mą jau sėdi 12 ypatų, tik 
vienas lietuvis. Jokios by
los drg. Rimkui nėra, bet 
manau, galėsime jį paliuo-

sėdi

KĄ SAKO DAKTARAI?
Dr-as J. Ouayle iš Cleve- 

lando sako, kad iš veik 10 
milionų užsregistravusių 
karės tarnybai tiks tik 2 
milionai, nes kiti visi netin
ka tarnavimui — yra per- 
silpni. Amerikos pramonė 
padarė žmones netinkamus

Daktaras sako, kad atitai
symas kiekvieno netikusio 
kandidato į kareivius apsiei
tų kokį 100 dolerių.

VOKIETIJA NEGAUS 
JAU MAISTO Iš 

AMERIKOS.

nenumest šituos trupinius ir AMERIKIEČIŲ MENKU- 
neišleisti kelių krokodiliaus | MAS.

Pittsburgh, Pa. — Gyve
nimo prailginimo institutas 
sako, kad tik 1 iš 100 ame
rikiečių yra geros sveikatos 
ir gero kūniško sudėjimo 
žmogus.

Sveikatos standaras Ame
rikoj yra daug žemesnis, ne
gu, padėkime, Japonijoj, 
Švedijoj ir Germanijoj. A- 
merika yra vienintele indus- 
trialė nacija be sveikatos 
apdraudos įstatymo.

ašarų ?

AIRIJOJ AUGA REVO
LIUCIJOS JUDĖJI

MAS.
Airijos sostapily Dubline 

revoliucijonieriai iš SinFein 
partijos nudėjo policijos* in
spektorių. Jį nužudė už tai, 
kad neleido revoliucijonierių 
mitingų.

MOTERYS DALYVAVO 
BALSAVIMUOSE.

Paskiausios žinios skelbia, 
kad į Petrogrado tarybą iš
rinkta dauguma socialistų. 
Rinkimuose dalyvavo ir mo
terys. Paskui socialistus ei
na kadetai.

Rusijos moterys pirmu 
Sykiu dalyvavo rinkimuose.

PA-NAIKINA CARIZMO 
VEIKSLUS.

Odesa. — Ant miesto 
sqaro susirinkusi minia nu
tarė išardyti paminklą Kat
rei Paleistuvei ir iš tos me-

Graikijos Karalius RezignavoDĖL FEDERALĖS REGIS- 
. TRACI JOS.

5 d. birželio New Yorko 
valstijoj užsiregistravo 1,- 
039,573 vyrai.. Tarpe jų bu
vo: baltų 750,439, juodų — 
18,954, svetimžemių 236,008, 
svetimžemių priešų—31,172.

Washington, D. Č. — 5 d. 
birželio visoj Amerikoj užsi
registravo apie 9,500,000.Taį 
parodo, kad vistik daug šim- i . 
tu tūkstančiu vyrų visai ne- Pasidarbavo. . 
siregistravo. Valdžia ren-i Buvęs karalius n sosto į- 
giasi pradėti juos gaudyti, 
bet, kaip rodo Anglijos pa
vyzdys, begalo sunku visus 
išgaudyt. Praeis ir metai, 
ir du ir dar daugiau, kolei 
bent dalis vadinamų “slack- 
erių’1 bus išgaudyta.

Iš visų užsiregistravusių

torius labai apgailestauja, 
kad Amerikos socialistų at
stovų valdžia neišleidžia. 
Sekretorius pasakė: “Aš jauGraikijos karalius Koris- dy jau įsirašė j kariumenę, seniai negalĮnu nu0 Anieri-

tautinas rezignavo nuo sos- ar jisai tik taip sau patrio-’ 
to, verčiamas Anglijos, tiskai zaunija? — “Laisvės” 
Francijos ir Rusijos. Jo 
vietą užims karalaitis Alek
sandras.

Talkininkų pasiuntinys 
įJonnart daugiausia tame’

PRIE STOCKHOLMO 
TARPTAUTINĖS SO
CIALISTŲ KONFE

RENCIJOS.
Korespondentas vieno 

išeinančio

kos socialistų jokių žinių... 
Męs laukėme M. Hiliquitho, 
bet... Aš niekad nesitikė
jau, kad prėzidentas Wilso- 
nas, galva demokratiškos 
republikos, neišduos sociali
stų atstovams pasportų va
žiuoti į tarptautinę socialis
tų konferenciją. Tai nepro
tingas pasielgimas.pėdinis išvažiuosią iš Grai- Philadelphijoj

laikraščio pyanešė iš Stock-'
holmo: | “Nebuvimas Amerikos de-

“Aš kalbėjau su Tarptau-. legatų konferencijoj, gali 
tinio Socialistų Biuro sekre- sukelti tarpe Europos socia- 
torium apie būsiančią sočia- lįstų neapykantą prieš Ame- 
listų konferenciją. Sekre- riką”. *

kijos. Aleksandras; naujas 
karalius, yra antrasai sū
nus Konstantino.
Dabar manoma, kad Grai

kija oficialiai prisidės prie 
karės talkininkų pusėje.

džiagos pastatyt paminklą 2,750,000 neprašė, kad juos( SAKO, SVETIMŽEMIUS 
nužudytam 1906 m. leiten-jnaliuosuotų, tai yra į 12 j REIK IMT KARIUMENĖNnužudytam 1906 m. 
antui Smitui.

Registracija New Yerk'o valstijoje
yra : 

klausimą atsake, kad neturi 
jokių pamatų būti paliuo- 
suotais.

ATAKAVO LONDONĄ’ Iš Norwood, Mass., mums 
prisiuntė iškarpų iš tūlų Bo
stono laikraščių, kur prane
šama, jog Bostono Central 
Labor Union nutarė reika
lauti, kad ir ateivius imtų 
kariumenėn, o jeigu jie ne
norės stoti kariumenėn A- 
merikoj, tai tegul juos prie
varta gabena namo ir stato 
tenais kariumenėn. Central 
Labor Union reikalauja,kad

50 vokiškų orlaivių bom-’kė,kad vdldžia negalėjus ne
bardavo Londono dalį, vadi- išduoti tiems vadams pas- 
namą East End.

Kiek žmonių žuvo ir kiek karinės komisijos ir atsto- 
nuostolių padaryta— nieko vas Neprigulmingos Darbi- 
nepranešama.

portų važiuoti į užsienį, nesNUSIŽUDĖ DĖLEI KA
REIVIAVIMO.

Petras Markeit, 27 metų 
amžiaus, iš Jersey City, nu
sišovė iš priežasties karei
viavimo. Jis paliktame laiš
ke rašo:

“Aš atimu sau gyvastį to
dėl, kad nenoriu užmušti ki- (talkininkai (rusai, ’ francū-J 

su kariniais reikalais, kuris| 22) Ar esate specialistas'tos motinos sūnų. Aš esu 
tęsis iki 25 d. birželio, čia j kokioj nors mechaniškoj “slackeris”.
paduodama 34 klausimai, į pramonės šakoj? | P. Markeit prigulėjo prie

23) Ar turite kokį nors .Socialist Party ir energin- 
nuosavą biznį?

24) Jeigu dirbate svetur, 
tai pas ką, kokioj vietoj ir 
kur gyvena jūsų darbdavis?

25) Ar buvote kada nors 
agentu arba atstovu sveti
mų firmų? ■ j <

26) Ar esate tarnavę ar
mijoj arba laivyne? Ar 
mokyklose mokinotės kariš
ko muštro ir 1.1.

27) Ar esate dabar kariš
koj tarnystoj armijoj arba 
laivyne?

28) Ar reikalaujate, kad
jus paliuosuotų nuo karei
viavimo? Jeigu reikalauja
te, tai kokias priežastis tam 
turite? • - • i

29) Ar norite liuosnoriu 
pastoti į armiją, laivyną, 
New Yorko nacionalę gvar
diją arba New Yorko mili
ciją?

30) Į kokią dalį armijos 
jūs esate tinkamesni?

31) Ar galite valdyti ko
kia nors mašina, automobi
liniu, motorcikletu, motori
ne valtele, orlaiviu, telegra
fu, bevieliniu telegrafu, gar
vežiu?

32) Ar dirbote kada nors 
prie laivų statymo? Jeigu 
dirbote, kokioj šakoj?

33) Ar esate praktiškas 
jūreivis (matrosas)?

34) Kiek jūs turite auto
mobilių, motorinių valtelių, 
šautuvų, karietų, vežimų, 
bevieliniu telegrafų apara
tų, arklių, balnų ir asilų?

Apart to, moteris dar 
klaus, ar jos buvo kada nors 
sloginto jomis (gailestingo- išegzaminuoti tuos visus vy
nus seserimis). :

NEW YORKO VALSTIJOS nors valstybės ar federalės 
GYVENTOJAI PRIVALO tarnystės?

ATSAKYTI Į ŠIUOS 
KLAUSIMUS.

Nuo 11 d. birželio prasi
dėjo New Yorko valstijos 
gyventojų surašąs, surištais'ginusia turite patyrimo?
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19) Kuomi užsiimate?
20) Ar darbninkas. ar tu- 

p rite kokią nors profesiją?
21) Kokiame amate dau-

kuriuos privalo atsakyti vy
rai ir moterįs nuo 16 iki 50 
metų amžiaus.

1) Kiek metų ir kada gi
męs?

2) ̂ Vardas ir pavardė?
• 3) Kokiam mieste arba 

kaime gyvenate, ant kokios 
gatvės?

4) 
mę?

gai darbavosi.
Antras nusižudė Charles 

Biemuller, gyvenantis po 
N147 E. 8th St.. Jis gimęs 
Vokietijoj ir čia pastojęs 
šios šalies piliečiu.

Ar Amerikoj esate gi-

Kokioj šaly esate gi-
mę?

6) 
sės?

Baltos ar kitokios ras-

ninku Partijos dabar randa
si Petrograde ir rašęs, kad 

Vėliausios žinios praneša,’tų atstovų atvykimas esąs 
kad vokiečių orlaivininkų labai pageidaujamas. Ją 
užpuolimas ant LoncĮono tu- patį išsireiškus. dabartinė 
rėjo dideles pasekmes. Iš- Rusijos valdžia ir Anglijos

zai, anglai ir t. t.’) įsteigtų viso užmušta 31 asmuo, o pasiuntinys Petrograde. 
Amerikoj savo žmonių iekr, sužeista 67. V iena bomba ; 
rūtavimo ofisus ir galėtų .pataikė ant mokyklos namo
rekrutuoti per prievartą.

Prezidentas Central uni
jos tūlas McGrady bjauriai 
išplūdo ateivius, kad jie A- 
merikoj nori tik pinigų pa
sidaryti, o kariauti nenori 
(Įdomu ar tas pats McGra-

Maištai Rusijos kariumenej

Suv. Valstijų prezidentas vas? 
dabar turės teisę, sulyg jo 
nuožiūros, sustabdyti gabe- tina? 
nimą tūlų tavorų ir maisto 
j neutrales šalis. Mat, yra 
patirta,kad iš Amerikos Vo
kietija gauna daug įvairių 
tavorų per neutrales šalis, 
būtent, per Šveicariją, Olan- 

' diją, Daniją, Švediją ir Nor
vegiją.

7) Kiek laiko, kaip esate 
šioj šaly?

8) Kiek laiko, kaip gyve
nate New Yorko valstijoj?

9) Ar pilietis šios šalies iš 
gimimo, ar naturalizuotas? 
Jeigu naturalizuotas, tai 
kada?

10) Jeigu ne pilietis, ar 
turite pirmas pilietiškas po- 
pieras?

11) Kokios šalies pilietis 
arba pavaldinis?

12) Kokioj šaly gimė te-

13) Kokioj šaly gimė mo-

14) Ar vedęs? Ar gyva

RAUDONAJAM KRYŽIUI
Plieno trustas paaukavo 

dalį savo pelnų Raudonajam 
Kryžiui. Pirmu sykiu paau
kavo virš 5 milionų dolerų.

Pelnant milionus, kodėlgi

15) Kiek šeimynos, pris- 
kaitant motiną, tėvą, kūdi
kius, brolius ir seseris, jau
nesnius 12 metų, jūs priva
lote užlaikyti?

16) Kokias mokyklas esa
te lankę?

17) Ar kalbate angliš
kai? Kokiomis kalbomis 
galite kalbėti ir ar buvote 
kokios nors kalbos perkalbė-

18) Ar esate ant kokios}

Petrograd, 11 birželio. — liuosuoti nuo karinės tarny- 
Generolas Ščerleatovas pa
liepė trims pulkams užimti 
tūlas pozicijas karės fronte. 
Kitų pulkų kareiviai atsisa
kė klausyti ir pakėlė maištą. 
Jais vadovavo tūlas Fįlipę- 
vas. Sukėlę maištą, karei
vai areštavo savo koman- 
dierus ir aficierius ir kelis 
jų sumušė. Sukilėliai išrin
ko tam tikrą komitetą ir ta
sai komitetas nutarė, jog 
viršpaminėti trįs pulkai ne
privalo kariauti.

Tuomet generolas Ščerlea
tovas suorganizavo dvi di
vizijas jam ištikimos kava
lerijos, du batalionu infan- 
terijos ir daugiau ko kito ir 
paliepė sukilėliams pasiduo
ti, nes kitaip paliepsiąs į 
juos šaudyti. Sukilėliai pa
sidavė, išdavė savo vadą Fi- 
lipovą, kurį tuojaus nugabe
no į kalėjimą.

Šitas atsitikimas sustipri
no Rusijos naująją valdžią. 
Karės ministeris Kerenskis 
ir kiti yra labai tuomi užga
nėdinti.

Karinė partija Rusijoj au
ga. Valdžia paliepė išnaujo

bos.

ŠEŠIŲ VALANDŲ DARBO 
DIENA. *

Petrograd. — 14 didžiųjų 
Petrogrado dirbtuvių įves
ta 6 valandų darbo diena.
Abelnai, visoj Rusijoj dar- 

|bininkai veda smarkiausią 
kovą už būvio pagerinimą.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS.
Minneapolis. — 11,000 vy- 

■ rų nesiregistravo pačiame 
tik Minneapoly ir St. PauL 
Jie mano surengti didelę de
monstraciją. . * t

New Yorko East Sides 
moterys labai subruzdo iš 
priežasties naujos registra
cijos New Yorko wMjoJ* 
Daugelis jų žada nesiregią- 
truoti ir laukti, kas bus to
liau. Kasdien Čia atsibūna 
mitingai prieš pragyvenimo 
pabrangimą ir prieš karę. 
Sgęjąjigtų įtekmė begalo 
smarkiai auga. Daugybė 
žmonių seniau balsavusių u- 
kapitalistų partijas, dabaę, 
žada balsuoti už socialistus..' 

Graikija, kuri dabar ran- 
Neprigulmingos Darbininku dasi P° talkininkų kontrole, 
Partijos vadus, kurie turėjo veikiausia, prisidės prie tal- 
važiuoti j Stockholmą ant kininkų. Tokiu būdu gali- 
tarpiautinės socialistų kon- ma laukti didesnių pernai-

ir užmušė 10 vaikų, sužeis- 
dama 50.

Parlamente kalbėdamas 
Bonar Law pranešė, kad iš
viso užmušta 31 asmuo,q šu

Vokiečių aeroplanai už
puolė seredos ryte. Atako
je dalyvavo virš 15 aeropla
nu.

PRIE SULAIKYMO VADŲ 
BRITŲ NEPRIGULMIN-

GOS DARBININKŲ 
PARTIJOS.

■ lite. - Ii .

Londonas, 13 d. birželio. 
Visi Anglijos laikraščiai ra- 

(šo ilgus straipsnius apie kei
stą atsitikimą, kad Britani
jos Jūreivių Unija sulaikė

rus, kurie ligšiol buvo pa-

RUSIJOS KAREIVIAI 
NENORI ATSKIROS 

TAIKOS.
Petrogradas, 13 d. birže

lio. — Buvęs New Yorke iš
einančio rusų laikraščio 
“Novy Mir” redaktorius N. 
Nakariakovas (II. Ellert), 
kuris buvo pasiųstas Darbi
ninkų ir Kareivių Atstovų 
Tarybos į frontą su agitaci
ja, sugrįžęs pasakoja, kad 
kareiviai nenori atskiros su 
Vokietija taikos. Jis spau
dos atstovams pasakė, kad 
jeigu atsirastų tokių karei
vių, kurie fronte pradėtų a- 
gituoti už atskirą taiką, tai 
kiti juos sušaudytų.

N. Nakariakovas yra so- 
cialpatriotas.

nų Balkanų fronte.
Generolas Pershing jau 

pribuvo į Franciją. Jį ten 
labai iškilmingai pasitiko.

Guttenberg, N. J. — Sua
reštuota apie 10 socialistų, 
kurie kovojo už liuosybę žo
džio. Penki iš jų nubausti 
užsimokėti po $10.00 ar 10 

kymas Neprigulmingos Dar- kalejiman.
bininkų Partijos vadų, iš- Rusijoj prasidėjo teismas 
šaukė tarpe Rusijos darbi-kurie 1913_ metais teis® 
ninku judėijmą ir pasipikti- žydelį Beilį, būk tai vart<H

ferencijos ir paskui į Petro
gradą.

Rusijos Darbininkų ir Ka
reivių Atstovų Taryba pa
siuntė telegramas Anglijos 
ministerių pirmininkui, lai
vyno ministeriui ir svetimų 
reikąlų ministeriui ir tele
gramose pasakė, kad sulai-

bininkų Partijos vadų, iš-

nimą.
Glasgow’e buvo daug gat

vinių mitingų , kuriuose kal
bėtojai šaukė išnešti protes
tus prieš jūreivių unijos to
kį bjaurų pasielgimą. Glas- 
gow’o jūreivių unija pasiža
dėjo viską padaryti, kad su
laikytus vadus pristačius į 
Stockholmą ir Petrogradą.

B. Law parlamente pasa-

jusį krikščionių kraują.
Keliaujant į Kanadą, ne- 

. reikia dar pasportų.
Rusijos moterįs gali būti 

advokatais.

Moterų darbininkių suva
žiavimas Kansas City, Mom 
protestuoja prieš karę ir 
prieš chiniečių darbininką 
įgabenimą Amerikon.
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I Mainosi5laikai, mainosi mados
L 1

Bet mainosi laikai, mai
nosi mados.

Ve, jau tavęs klausia: ar 
užsiregistravai, ar turi kor
tą!?

Žiūrėk, be pasporto neva
žiuok užsienin, ba pakliūsi 
į bėdą.

Seniau, būdavo, Rusijoj 
buvo geriausi šnipų lizdai. 
Dabar visi šnipai kalėjimuo
se arba karės fronte. Jie 
bėdavoja ir dejuoja dėl blo
gų laikų. Netik “pėdės” ne
gauna, bet visi į juos pirš
tais bado.

Užtai Amerikos detekty- 
'■ąms dabar rugiapjūtė. Mo
kami ir nemokami “infor- 
meriai” dirba išsijuosę. Mat, 
mainosi laikai, mainosi ma
dos.

Seniau, būdavo, Rusijoj 
knibždėte-knibždėjo revoliu- 
cijonieriais, kurie slapstėsi 
visose pakampėse, bijodami 
šnipų ii* policijos. Tai buvo 
taip vadinami nelegališki re- 
voliucijonieriai. Atvykę A- 
morikon jie atsidusdavo pil
na krūtine.

O dabar? Et, neklauski
te! Mainosi laikai, mainosi 
mados. Slapukų dabar pil- 
na'visoj Amerikoj. Jie bėga 
iš miesto į farmas, iš farmų 
i miestus, jie bėga iš dirb
tuvės į dirbtuvę, jie maišo 
nėdas, kad nepapuolus į spą
stus. Lygiai, kaip seniau, 
būdavo, Rusijoj.

Seniau, būdavo, Rusijoj 
!popas ir kunigas yra di-

Dabar Rusijoj pasportai džiausi autoritetai. Dabar 
sudėti senų daiktų muzėjuo- jie išėjo iš mados. Zokfonin- 
se. j kus siunčia į karę, bažny-

Užtat Amerikoj visai kas čios tuščios.
kita. Seniau, būdavo, jeigu' Kas kita Amerikoj, Čia 
amerikonas nuvažiuoja Eu- dar viešpatauja sorkininko 
ropon ir ten jo paklausia pa- Billy Sunday dvasia, kuri iš 
sporto, ar šiaip jau doku- dievo žodžių dolerius lieja, 
mento, amerikietis piktinda- • Taip, mainosi laikai, mai
vosi ir stebėdavosi! Kaip uosi mados.
tai išdrįsta jį kliudyti. ' L. Pruseika.

" Taigi, mainosi laikai, mai
nosi mados.

Seniau, būdavo, nėra bai
sesnio žodžio, kaip Sibiras 
ir caras. Kate kita dabar. 
Sibire dabar daugiau lais- 

, vės, kaip kitur, o caras bul
ves sodina ir rengiasi prie 
sunkesnių darbų Sibiro auk
so mainęse.

Taigi, mainosi laikai, mai
nosi makosi

Rusijos žmonės j ieškojo 
pavyzdžių sviete, nes pas 
juos buvo betvarkė ir reak
cija.

Kas kita dabar! Dabar 
visas svietas mokinasi pas 
Rusiją. Net atžagareivis 
Rootas nuvyko pasikloniot 
Rusijai, pasveikint ją.

Švedai, amerikonai ir an
glai mokinasi pas rusus. Pa-

rėti tris syk tiek įtekmės ta
ryboje, negu, paveizdan, So
cialdemokratų ar Socialistų 
Liaudininkų partijos, tai 
męs jokiu būdu negalime už-

kalauti iš mūsif laikraščių, 
kad jie pranešdami apie vi
sokius pasikėsinimus -ant 
darbininkų laisvės ir ragin
dami prieš tai protestuoti, 
turėtų patalpinti ir protesto

^rezoliucijų formas, o męs!’ Męs tiktai ką patyrėme,■ 
jomis galėtume tada pasi
naudoti. Laikraščiai turė
tų tai padaryti, jeigu jie 
tikrai tarnauja darbininkų 
reikalams, o darbininkai 
jiems mokėtų už tai atsiteis
ti.

Vokiečiu kareivio 
karės atsiminimai

B u olio Sūnus.
Binghamton, N. Y.

Kodėl męs nedavėm savo 
parašo po ta kablegrama.

Pereita subata “Laisvės” 
red. gavo sekantį laišką nuo 
n. A. Strimaičio, Sus. Liet. 
Am. sekretoriaus.

New York, birželio 7,T7

darbininkų ir kareivių at
stovu tarybos ir Amerikos 
kairieji įsteigė New Yorke 
People’s Council. (Liaudies 
Tarybą). “People’s Coun
cil” įsikūrė jau Philadelnhi- 
joj ir žada įsikurt San 
Francisco ir kitur. Pana
šios tarybos įsikūrė Švedi
joj ir Anglijoj.

Taigi, mainosi laikai, mai
nosi mados!

Seniau, būdavo, Rusijoj 
nepasisuksi be pasporto.

Tail žemskis, tai žandaras 
(deržimorda) įsistebeilijęs į 
tave klausia: “vaš pasport

PROTESTŲ GALE
Apie trįs metai atgal laik- ( Taip. Darbininkų protes- 

raščiai pranešė Amerikos tai—pasipriešinimai, jeigu 
darbininkų visuomenei, kad jie laikų pakelti ir jeigu jų 
Coloradoje, Ludlowo anglia-'labai daug būna, turi nema- 
kasyklų streiko vadas John žą galę kovoje su kapitalo 
Ę. Lawsonas teismo nuos-. bernų žvėriškais pasielgi- 
prendžiu pasmerktas mir- mais. Tik bėda, kad tarpe 
tin. Laikraščiai ragino ta- lietuvių tas kovos būdas 
da darbininkus, kad šauktų mažai tegalimas vartoti, 
susirinkimus, išneštų pro- Daugelyje miestų ir mieste- 
testlis prieš neteisingą pa? lių tarpe mūs draugų nėra 
smerkimą streikierių - dar-!kas gerai būtų susipažinus 
bininkų vado ir reikalautų J su anglų kalba, kad galėtų 
kad jo byla perkratyta būtų pagaminti geras protesto 
išnaujo. Darbininkai su- rezoliucijas.
bruzdo. Siuntė protestus ir ( Pastaruoju laiku kapitalo 
daugelis L. S. S. kuopų; bei. tarnų daug padaryta naujų 
kitos organizacijos. Ir ačiū įstatymų, varžančių darbi- 
subruzdimui ir darbininkų ninku tiesas. Ir nors mūsų 
užtarimui už savo draugą,— lietuvių socialistų laikraš- 
seniau išneštas teismo nuo
sprendis

čiai praneša ir paragina,kad 
sprendis pasmerkiantis reikia prieš tokius ir tokius 
Lawsoną tapo sulaikytas ir pasikėsinimus ant darbinin- 
jo byla perkratinėta išnau- kų laisvės protestuoti, bet 
jo. Bylos perkratinėjimas jUięs negalime to ( padaryti 
užsitęsė ilgą laiką, apie 3/ 
metus. Vienok, dabar męs 
jau girdime, jog Denver,Co- 
lorados augščiausias valsti
jos teismas birželio 4 d. at
mainė trįs ąfietai atgal iš
neštą teismo nuosprendį 
prieš United Mine Union 
pildomosios tarybos narį ir 
angliakasių streiko vadą J. 
R. Lawsona. Jis paliuosuo- 
tas. Prokuroras prisipaži
no, jog Lawsonas buvo nu
teistas per “klaidą”.

Siunčiu tekstą pasveiki
nimo, kur į kablegrama 

, siunčiam Lietuvių Tautos 
Tarybai Petrograde. Te
legrafuokite mums ar su
tinkate duoti ant kable- 
gramo savo parašą, kaipo 
Redakcija.

kad Socialdemokratai ir So
cialistai Liaudininkai jau iš
stojo iš laikinojo Lietuvos 
valdžios komiteto ir, iš visos 
eilės komisijų, protestuoda
mi prieš klerikalų mėgini
mą diktuoti savo valia lietu- v
viu visuomenei. Iš to išei
na, kad kairioji Lietuvių 
Tautos Tarybos dalis, lygiai 
taip, kaip ir męs, atmetame 
tą pamatą, ant kurio subu- 
dąvota Tautos Taryba.

Męs taip-pat manome,kad 
Lietuvai laisvės įgijimu ge
riausia mokės rūpintis So
cialdemokratai ir Socialis
tai Liaudininkai, kurie yra 
dalis tų revoliucijinių spėkų, 
ką nuvertė caro valdžią.

Velijanti Jums viso gero 
L. Pruseika ir V. Paukštys.

DĖL AUKŲ SURINKTŲ 
PER LIETUVIŲ DIENĄ.
Kaip žinoma, dar ne visos 

aukos surinktos lietuvių die
noje išsiųstos Lietuvon. Dė
lei to, jau buvo daug užsi-</ . L M A. V V' y v V vi kj w » v/ v* v-v vi v* •—•—■

Atsakymo lauksime iki puolimų ant Centralio Ko-
panedėlio vakare?.

Su augšta pagarba, 
A. B. Strimaitis.

“From items appearing 
in the newspapers we1 
have learned about l.._ 
National Council and the t 
efforts being made to es- v
tablish the independence s - 
of Lithuania. We, the' W17:
Lithuanians in the Uni-'L^- Gentį;. K-tui šelpimui 
ted States, are heartily in nuke±'1"sAnuo k^sA 
favor with your work in ^0 pfth Ave., N.Y.C. 
this respect and are ready;Gerbiamieji._
to stand by you and fight Gavome jūsų laišką iš 10 
for the future of our Fa- gegužes, kuriame prane- 
therland. Kindly inform sate, jog posėdyje jūsų ko- 
us 'about everything that' miteto,_ kuris, atsibuvo geg. 
may be done in this mat- jūs jgaliavote gerb.^J. 
ter.

Long live Free Lithua- „ , .. Tr v.
nia! Long live the Lith-' 
uanian National Coun
cil”.

(Iš žinių pasirodžiusių 
laikraščiuose, męs paty
rėme apie (lietuvių) tau- 
. . J • J* I l\ai 11 I U1I10 i U MM JL U LA M O V 1O O

tos tarybą ir pastangas, I atsitikimus. Labai gaila 
jau daromas, kad įsteigus dgl mūs h, iūsu, Komiteto, 
neprigulmingą Lietuvą. Rad n(?buvo ■ {raHma siugti l\ /I f \ ("1 « 1 T VI •» ▼ 4- V V 4

.šias aukas į Lietuvą. Karė 
itarp (Suvienytų Valstijų ir 
Vokietijos uždarė visas naū-' 
dingas pertakas dėl persiun
timo pinigų i Lietuvą. Męs 
klausėme mūsų valdžios,kad 
stengtųsi padaryti kokį nors 
būdą dėl pasiuntimo šitų pi-

miteto.
Ponas P. Norkus, Centra

lio Komiteto raštinės vedė
jas, gavo tame reikale se-

1 Kryžiaus direktoriaus.
Vardan bešališkumo męs 

garsiname “Laisvėje” tą lai-

S. Lopatto, pres. ir poną M. 
Šaižių, sekr., kad nueitų į

I varstymo ir' prirengimo sių
sti Lietuvių Nukentėjųsiems 
aukas i Lietuva.

t t ; v *•

| P-nas Lonatto ir p. Šal- 
|čius buvo Washingtone va- 
|kar ir jums raportuos visus 

Labai gaila
neprigulmingą Lietuvą. 
Męs, lietuviai Suvienytų 
Valstijų, nuoširdžiai pri
tariam jūsų darbui tuo 
žvilgsniu ir esam pasiren
gę būti su jumis ir kovoti 
už tėvynės ateitį. Malonė
kite pranešti mums apie 
viską, kas galima padary-

todėl, kad neturime savo 
tarpe kas galėtų geras rezo
liucijų formas sutaisyti an
glų kalboje. Daug lietuvių 
girdėjome, kada protestavo 
prieš paskelbimą karės, nes 
tada laikraščiai buvo patal
pinę savo skiltyse rezoliuci
jų formas ir męs galėjome 
jomis pasinaudoti. Bet męs 
jau negirdėjome lietuvių iš
neštų protestų prieš konsc- 
ripciją ir daugelio kitų su
varžymų darbininkų laisvės 

' Taipgi, darbininkų protes-1 įvedimo senosios Rusijos 
tai privertė perkratyti bylą įstatymų Suvienytose Vals- 
ir Tamo Mooney su jo drau- tijose.
gaiš, kurie jah buvo pa- Matant, jog protestai ir 
smerkti ant nužudymo San pasipriešinimai turi nemažą

vu o ja laisvoji
Tegyvuoja lietuvių tautos 
taryba).

“LAISVĖS” RED. DAVĖ 
SEKANTĮ ATSAKYMĄ.

* June 11, 1917. 
Malonus Sekretoriau: —
Nors mums gaila,bet turim 

.Jums pranešti, kad “Lais
vės” redakcija negali duoti 
savo parašo po šia telegra
ma. Duodami savo parašą, 
męs užgirtume tą didelę ne
teisybę, ant kurios pabuda- 
vota Tautos Taryba Petro
grade. Toji taryba suside
da iš atstovų 6 partijų, iš 
kurių 3 partijos yra klerika- 
•liškos. Tuo būdu klerikalai 
turi Taryboje daug didesnę 
reprezentaciją, negu neša jų 
spėka lietuvių visuomenėj. 
Męs esame tos nuomonės,jog 
trįs taip vadinamos krikš
čioniu demokratų, kataliku 
ir tautos pažangos partijos 
yra tai viena partija. Ir 
jeigu klerikalai iŠ vienos

e’r • Tegy; nigų ir dabar laukiame at- 
ijietuva. j saĮęynl0 Jeigu nutarimas 

bus prielankus, kaip tiki
mės, tai pinigai bus nusiųsti 
kaip tik pavelijimas bus 
gauta.

Su guodone
Ernest P. Bicknell.

Vyriausias direktorius.

Drauge Ilgavyži, išsimau- 
dykite Hudsono unėje ir 
bent kiek nusiraminkite.

Kodėl jūs neparašėte apie 
Nearingą tuomet,-kada ma
tėte ji klystant? Dabar ji- 
jsai elgiasi padoriai.

♦

* ♦

L. S. S. IV rajonas jau vi
sas mėnuo rašo laišką “Lai
svės” redakcijai ir kaip 
oarašo, taip neparašo.

*

ne-

ir
gana, kad “Laisvė” netar
iau ja visuomenei!.

Taškas. 7
....—

Tai “Vienybė” mano

puolė, jau nesikelia. Tik gyvieji gali lai
mėt?*. Ve jums maxima, sulyg kurios vei
kia paprastas kareivis. Tačiaus, vistik pa
čios aplinkybės vertė daugelį kareivių virsti 
gerais samaritonais. Žmonės, kurie seniau 
negalėjo nei pažiūrėti į kraują ar į negyvė
lį, dabar bandažavo savo draugų rankas ir 
kojas, kurias nutraukė'kulip|<os. Jie darė 
tai gal ne todėl, kad širdis taip liepė, bet to
dėl, kad nusiminė, jog rytoj juos pačius gal 
patiks panašus likimas.

Prancūzai, apleidę miestą, išnaujo su-, 
riktavo savo linijas. Valandoje, kuomet 
francūzai ėjo iš miesto, vokiečiai padarė 
klaidą, kuri lėšavo daugelį šimtų gyvasčių. 
Kai vokiečių kariumenė baigė užimti pas
kutinę miesto dalį,ji tai padarė tokiuo grei
tumu, kad vokiečių artilerija apie tai nieko 
nežinojo. Ji veikė tuo nusimanymu, kad 
gale miesto dar vis yra francūzai, nors jų 
jau nebuvo. Šūviniai krito, tik krito į mū
sų pačiu eiles. Priversti ugnia iš priešų pu
sės ir mūs i hcna artilerija, tie mūsų karei
viai turėjo pasitraukti.

Sako, būk tai šioje vietoje civiliai Belgi
jos gyventojai bjauriai supjaustė - sukapo
jo sužeistuosius vokiečių kareivius. Kiek

apie tas hekatombas, kurias “Bertos” (taip 
vadina vokiečiai tas didžiąsias kanuoles) 
palikdavo, kaipo naikinimo paveikslus. 
Kad kompletiškai užbaigus pekliško naiki
nimo darbą naktį pasirodė zeppelinai. Ka
reiviai staigiai išgirdo virš savo galvų dau
geliui vokiečių jau pažįstamą šniokštimą ir 
motorų ūžėsi. Zeppelinai plaukė oru vis 
artyn ir artyn link Liego tvirtovės ir tik
tai tuomet, kada jau jie pasirodė virš fortų, 
belgai išvydo pavojų ir skubiai paleido švy
turius, kad sujieškojus padebesiuose tuos 
mirtinus priešus. Staigiai sustojo zeppeli- 
nų sparnų zvimbimas. Vienoje akiemirko- 
je zeppelinas paleido savo šviesą, nepapras
tai skaidrią šviesą. Paskui vėl viskas su
temo ir, kelias minutas vėliau, pasigirdo 
sprogimai — ženklas, kad zeppelinai nume
tė žemėn savo “tavorą”. Tai tęsėsi tūlą „ 
laiką. Ekspliozija sekė paskui eksplioziją, | tame buvo teisybėj ir ar buvo jos abelnai, 
kurių tarpe tankiai girdėjosi, kaip sprogo 
ore belgų artilerijos šrapneliai. Tuomet 
zeppclinų sparnai vėlei sujudo. Zeppelinai, 
atlikę savo darbą, grįžo atgal. Už tūlo lai
ko jau nebsigirdėjo nei sparnų zvimbimo, 
nei. motorų ūžesio.

Fortai tapo sulyginti sų žeme. Tūks
tančiai belgų, pavirtę lavonajs, buvo apklo
ję fortifikacijų vietas. Tuomet prasidėjo 
gęneralis užpuolimas ir Liege buvo vokie
čiu rankose.

Tik 9 d. rugpjūčio (1914 m.) aš ant 
tiek pasveikau, kad galėjau sugrįžti pulkan. 
Ilgas valandas praleidęs jieškojime saviš
kių, radau juos Jagerin susimetusius lau
kuose. Daugelio mano draugų jau r 
vo. Mano kompanija nustojo G5 vyrų už
muštais ir sukeistais.

Mus paskyrė prie naujai suformuoto 
18 rezervų korpuso; kuris įėjo į ketvirtąją 
armiją. Ja komandavo kunigaikštis Al
brechtas Wiurtemburgietis. Kame turėjo 
veikti ta 'armija, mums, paprastiems karei
viams, nebuvo žinoma. Męs buvom, nely
ginant ta kaiminė, kuri eina ten, kur ją ve
da nužudyti. Ar tai mums turėjo apeiti, 
kur muš žudys. 11 rugpjūčio męs pradė
jom maršuoti ir kasdieną darydavom 25— 
45 mylias. Męs ėjom pab Luxemburgo pa- 
rubežiu, taip kad kiekvieną valandą galė
tume, esant reikalui, peržengt rubežių. Bu
vo begalo karšta.

21 rugpjūčio męs susidūrėme su vokie
čių kareiviais iš ketvirtosios armijos, 
buvo 15 mylių į rytus nuo belgų 
Neu f chateau.

Čionai vokiečiai susimušė su 
žais ir prasidėjo baisios skerdynės, 
prasidėjo smulkiais susirėmimais patrulių 
ir žvalgų. Vėliaus, jisai augo ir augo ir va
kare 22 rugpjūčio virto vienu iš didžiausių 
mūšių pasaulio karės. Ir mes buvom pa
siųsti į ugnies liniją. Francūzai dar laikė 
tris ketvirtdalius Neufchateau. Prasidėjo 
pekliškoji artilerijos ugnis. Mūšys mieste
lio gatvėse tęsėsi visą naktį. Apie pietus, 
23 rugpjūčio, miestas jau buvo vokiečių 
rankose ir tuomet kiekvienas gąlėjo matyti 
baisius nuostolius abiejose pusėse. Visur 
voliojosi lavonai ant gatvių, ant šalygatvių, 
skiepuose. Sužeistieji dejavo. Miestas pa
virto griuvėsiais. Nieko, kas buvo vertes
nio, neliko. Po tos nakties baisybių tūks
tančiai žmonių virto elgetomis. Moterįs ir 
vaikučiai, kareiviai ir civiliai žmonės gulė
jo greta kitas kito, krūvon sumišę. Čia 
tai jau buvo tikras bepartyvumas. Štai, 
čia gulėjo vokiečių kareivis, gi greta jo bal
taplaukė francūzė, čia guli belgas, greta jo 
vėlei priešas-vokietis.

Męs šovėm ir dūrė m durtuvais, męs 
žudėm ir skaldėm galvas kiek tik tesėjome 
ir tai darėm per visą naktį. Na, o dabar? 

Dabar, matydami tą baisų reginį, męs ne
galėjome sulaikyti ašarų pagailos ir susiju
dinimo. štai, paveizdan, čia guli belgas/ 
guli prieš degantį namą. Jo kojos nudegę 
ippat kelių. Greta jo, parkniubę, vaitoja 
—rauda žmona ir duktė. Ir ta jų rauda, tos 

, ašaros taip graudžios, kad negali žmogus 
susilaikyti. Daug, daug žmonių ’tuomet su- 

. degė visiškai ar išdalies. Daug gyvulių su
degė tvartuose. Balsai laukiniais pavirtu
sių gyvulių pynėsi į vaitojimus sužeistųjų, 
į kukčiojiųius našlaičių ir kėlė tragedijos 
pilną garsą. Bet kas gelbėjo nelaiminguo
sius? - 
v Kiekvienas tik savęs paisė, kiekvienas 
galvojo tik apie savo gyvastėlį. “Tas kas

Tai 
miesto

francū-
Mūšys

aš fiieko nežinau. Bet 24 d. mūsų viršinin
kai išleido oficialį paskelbimą, kad būk 
francūzai, pasitraukdami nužudė daugelį 
mūsų belaisvių. Vokiečių karinė vyriausy
bė klausė kareivių ar jie neatkeršys už sa
vo draugų mirtį. Buvo išleistas paliepimas, 
dėl tos priežasties, su žeme sulyginti kelyj 
pasitaikiusias sodybas. Ir štai, vakare, męs 
jau matėm, kaip raudonų dūmų pošvaistė 
nušvietė padangę. Ką ugnis paliko, dabai- 
gė artilerija. Kerštas yra saldus ir vadina
miems krikščionių kariumenės vadams.

Užumiestyje francūzai vėlei susitvar
kė, bet mūsų kariumenė, susidedanti la
biausia iš jaunų ir veiklių žmonių, mušė 
juos. Paimti nelaisvėn francūzai sakė, kad 
vokiečius jokiu būdu negalima sulaikyti, 
nes kada šie pradeda urmu pulti pirmyn, 
atkišę durtuvus ir šaukdami “hura’ hura!” 
—tai jokia sviete spėka negali sulaikyti tos 
kariškos mašinos. Męs buvom panašus į 
tuos Amerikos indiionus, kurie, būdavo, 
užpuldami ant priešų, irgi pasiutusiai pra
dėdavo staugti.

24 d . rugpjūčio francūzai buvo galutinai 
sumušti. Ištisi batalionai buvo paimti ne
laisvėn. Kas liko,-betvarkėje bego toliau. 
Mums kliuvo daug karinės medžiagos.

Aš priderėjau į tų eiles, kurios vijosi 
francūzus. Visas kelias buvo nuklotas lavo
nais, maišais, šaudyklėmis, negyvais ark
liais. Tarytum, tai buvo kokis tai negyvų
jų raistas. Arkliai ir vežimai pavertė ne-' 
gyvėlių minias į kokią tai sukrekėjusią ko
šę ir nuo to paveikslo darėsi nejauku net 
ir labiausia buvaunam žmogui. Ant kelio, 
pakeliais, grabėse visur buvo pilna lavonų 
ir gailiai vaitojo sužeistieji.

Francūzai bėgo. Tarpas tarpe jų ir 
mūsų vis augo ir augo ir mūsų kareivių 
dvasia, nepaisant sunkenybių, darėsi vis 
linksmesnė ir geresnė. Jie pradėjo juo
kauti ir net dainuoti, užsimiršdami apie 
kruviną sceneriją aplinkui. Jie jau buvo > 
prie visko pripratę ir mindžiojo lavonus, ei
dami pirmyn, tarytum tai buvo menkiau
sias dėl jų dalykas.. Męs, patyrę kuo yra 
karė, pasidarėm žiauriais, brutališkais. 
Kuo męs pavirsim, jeigu taip dar pagyven
sime kelius mėnesius? . ,

III.
CIVILIŲ ŽMONIŲ ŠAUDYMAS 

BELGIJOJ.
Vienuoliktoj valandoj sustojom. Vy

ties jau buvo gana. Iš karinių katilų gavo
me savo valgį.

Apetitas buvo geras. Mūsų torielkos 
buvo tam tikri karės viedrukai ir męs srė
bė m zupę, sėdėdami ant užmuštų arklių. 
Valgėm taip gardžiai, tarytum, tai būtų 
motina namie išvirusi.

(Toliaus bus).

Merkynės Vaidyla.
LIETUVIAI SVETUR.

Pažinsit lietuvį iš veido: 
Ramus, nuliūdęs ir vargingas, 
Kožnam vienam jis nuoširdingas; 
Neužkabins piktai kaimyno, 
Ir būdas jo nei kiek nebaido 
Tų, kurie jį gerai nežino. 
Nūnai, kuomet pasaulį valdo 
Spėka “narsių gaujos gudruolių”, 
Bėda dėl lietuvių mūs brolių! 
Nemoka jie klastingai žaisti, 
Užtai alkūnėmis juos skaldo Į* 
Visi, kam bando nusileisti.

Fort Slocum, N. Y. U ’ J i r * i V •
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MUSU PAREIGA
— juo šeimynos silpnesnes, tuo moterįs laisves- 
Pasiremdami šiais faktais, męs galime padaryti

Švenčioniškis
l” .............. ■

GERIAUSIA UŽEIGA
Užlaikau geriausį alų ir įvairių.li-

totas ir chirurgas pabaigęs Indianos 
Universitrtal Gydo visokias ligas vy
ru, moterių ir \aiku Daro operacijas 
Ofiso Vai uiilos: 9 11 rito. 2 4 po pi. t 7 9

Bell Phone, Dickinson 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus I
1210 S. Broad Si., Philadelphia, Pa.

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

pas lietuvį akių ir akinių specialistą: 
Dr. H. A, MEDOFFĄ, o jis suteiki 
tau pagelbą, Jo aptiekoje, teisingiau

sia sutaisomi vaistai ir duoda geriausius patarimus kiekvienam 
lietuviui.

Aptieka ir akių offisas randasi:

500 GRAND STREET, "n,o"B"eįlyn, N T.

soc. agitaciją

REVOLIUCIJA!
Šiais nelaimiu laikais tiktai revoliucija gali suraminti įmones. Rusi 

jos revoliucija pasodino juodašimčius kalėjiman, o paliuosavo milionus tei 
sybę mylinčių žmonių. Revoliucija atidarė kelią “Laisvei” j Rusiją 
Užrašyk# “Laisvę” savo draugams Rusijoj. Dabar “Laisvė” eina j Rusiją

Skaitykite knygelę “Laiškai Pasmerktųjų Mirtini
Tai knygelė apie tuos, kurie kovojo su carizmu. Parašė V.Paukštys 

Išleido “Laisvė”.'Kaina tik 20c.

įįįjmįhmmmįi

LAISVI
vyro globa. ^Suprantamas dalykas, kad vyras, laiky
damas po savo globa moteią, neužsiganėdina tuomi,

gyveniman. Bet tas nereiš
kia, kad darbininkų • klesa

BENDROS PRIEŽASTYS. SKIRIANČIOS MOTERŲ 
LIKIMĄ, fc- •

Iš pereito skyriaus mes matėme, kad moterų is
torija labai tampriai surišta su visuomenės ir šeimy
nos istorija. Dabar mums prisieina ištirti bendras 
priežastis, kurios skyrė ir tebeskiria moterų likimą bei 
padėjimą, nes tos priežastys kaip tik ir yra paslėptos 
taype šeimynos, valstybės ir moteries.

(Ekonominė vertė). Pirmiausia mes turime pa
žymėti ekonomine moteries vertę, svarbą jos atlikto 
darbo. Paprastai buvo moteris branginama ne kaino 
ypata, bet kaino naudinga jiega ir juo šeimynoj arba 

' saiungoj moteris atlikdavo mažiau darbo arba jos at
liktas darbas skaitėsi mažos vertės, tuo mažiau ja 
brangino. Ir štai medžiotojų ir gyvulių augintoju lai
kuose moteris neturėjo jokios vertės,nes vyrai privalė
jo sau ir iom« surasti maistą, moteris be vvru pagel
bės negalėto gyventi, nenaiiegdavo sau maisto susi
rasti. -Kada moteris pradėjo užsiimti žemdirbystė ir 
galėjo netik sau ir šeimynai, bet ir vyrams maisto pri
statyti. tuomet jos pasidarė brangios ir net Įgilo moti
nu teises. Moteris andirbo laukus, Įgijo ūke, 'kuri 
skaitėsi ju nuosavybe ir tW vyrai tapdavo vergais. 
Kada moteris pradėto mokintis amatų, atlikinėti nau
dingus darbus, užsidirbti sau pragyvenimą, jos ėmė 
darytis lygiomis su vvrais ii' skaitytis lygios vertės.

Moterįs tik tuomet tampa lygiomis vvrams ir turi 
lygią vertę ir svarba, kuomet jos atlieka lygius su vv
rais darbus. Kad tain yra, užtenka mums prisiminti, 
kaip medžiotojai-ir gyvuliu augintojai heankentė mo
terų, kad jos negalėjo atlikti tokiu darbu bei užsiėmi
mų, kuriuos tuomet vyrai atlikinėjo ir kaip moteris 
gerbė ir brangino žemdirbiai ir žvejai, kuomet jos at
likinėjo lygius ir net prakilnesnius darbus už vyrus. 
Arba kain skirtingai žiūrima į moteris karišku žvilgs
niu ir kain į jas žiūrima pramonės žvilgsniu? Vie
nur labai žemai, o kitur labai augštai.

(Kareivija ir pramonė). Kariškoji sistema dėl 
moteries yra ant tiek priešinga ir kenksmniga, ant 
kiek pramonės sistema yra naudinga.

Mat, kareiviavimas ir kariavimas priklauso vien 
tik vyrams, — moterįs visiškai prie tos profesijos ne- 

• prileidžiamos. Vadinasi, abiejų lyčių veikimas labai 
skirtingas, todėl negali būti lygus ir socialis padėji
mas. — Toliaus, pas kariauninkus moteris randasi po

(Tąsa).
kįla, tuo labiau ji paveržiu visas šeimynų funkcijas ir 
pastarosios visiškai pakrinka. Bet kuo šeimyna silp
nesnė, tuo moteris darosi galingespe, nes juridišku 
žvilgsniu šeimyina yra pavergėja moteries. Šeimyna 
—yra maža karalystė, kurioje turi vienas būti valdo
nu, o tą valdono galę ir pasisavino stipresnis — vyras. 
Motini! teisės tik tuomet buvo gyveniman įvykdintos, 
kuomet ant šeimynų viešpatąvo neatskiros vienutės— 
vyrai, bet visa gentkartė, o vyrai baladojosi po laukus 
ir miškus. 1

Kaip matome šeimynų likimas priklauso nuo vi
suomeniškos sąjungos: juo visuomeniška sąjunga ga
lingesnį, tuo šeimyna silpnesnė ir atbulai. Moterų gi 
likimas priklauso nuo šeimynų: juo šeimynos stipres
nės, galingesnės, tuo moterįs labiau suvaržytos ir at
bulai, 
nes.
naujus išvedimus bei formula: šeimyna ir visuomeniš
ka sąjunga—du didžiausiu priešu; šeimyna ir moteris 
—antru du didžiausiu priešų.

Jeigu męs kiekvienos gadynės skyrius, kuriuos 
pirmiau perkratinėjonie, sutrauksime į krūvą, būtent 
visus tris pirmosios gadynės; į vienąjir visus tris šei
myniškos gadynės į antrą, tuomet prieš mūsų akis pa
sirodys tris laipsniai ir moterų istorija pasidarys dar 
aiškesnė ir suprantantesnė:'

1. Pirmoj gadynėj visuomenė organizavosi ant gi
minystės principų; juo geriau ir atsakančiai! buvo su
siorganizavus visuomenė ant to principo, tuo augščiau 
kilo moteris iš vergijos ir net pasiekė motinų teisių 
gadynę. . ...

2. šeimyniškoj gadynėj išnyko organizacija gimi
nystės principų ir jos vietą užėmė valstybė, — valsty
bė ir šeimyna. Valstybė su šeimyna tapo tampriai su
rišta, nes ji Į savo rankas paėmė visą politiką, o šeimy
na—ūkininkystę ir visas kitas funkcijas, kurios žmo
nijai reikalingos. Vienok valstybė labai silpna, o šei
myna galinga; apart to, šeimynai priklauso ir vergai. 
Tokiu būdu moteris vėl nupuola iki žemiausio laipsnio 
-ir susilygina su vergais.

3. Ypatiškos meilės gadynėj kapitalistiška orga
nizacija, sykiu su valstybinp, tampa galingomis, paima 
visas šeimynų funkcijas į savo rankas ir moteris, vėl 
gauna progą pakilti, tapti ypatiškai'lygiomis su vyrais 
ir pareikalauti lygių politiškų teisių. Ir juo labiau vi
suomenė brganizuosis, juo labiau viskas bus sociali- 
zuota, tuo moterų padėjimas darysis geresniu ir jos 
stovės visame kame ant lygaus laipsnio su vyrais.

jis nori tapti ir jos valdonu, viešpačiu, nori panaudoti 
ir visą savo galę — paversti moterį verge, tarnaite. 
Čia dar prisideda ir tos aplinkybės, kad karės perdir
ba žmogaus charakterį, padaro jį geležiniu. Karėje 
viešpatauja despotiška dvasia, nepripažįstanti jokių 
pasiteisinimų, jokių pasiaiškinimų, o tik -reikalaujanti 
‘šventai pildyti vyresniųjų paliepimus. Ta despotiška 
dvasia persiėmė ir vyras-karinintas ir pradėjo taip 
elgtis su savo žmona ir kūdikiais, .reikalaudamas šven
tai pildyti jo visus įsakymus. Tokiu būdu veik visuo
met kariškas despotizmas susilieja su šeimynos valdo
no despotizmu. Toliaus karės padaro žmogų žiauriu, 
nemandagiu, atima iš jo žmoniškus jausmus ir kuomet 
jis sugrįžta pas savo šeimyną, visus tuos jo įpročius 
privalo moteris panešti. Karė prarija daugybę vyrų, 
todėl moterų atsiranda daug 'daugiau ir tas jas pada
ro bevertėmis ir tankiai priveda prie daugpatystės. 
Juo labiau vyrai užsiima kariniais reikalais, juo tan
kiau jie kariauja, tuo labiau apsunkina moterų padė
jimą, nes priverčia jas vienas rūpintis naminiais rei
kalais, auklėti šeimyną ir t. t., tuo tarpu žmones, už
siimanti pramonės reikalais, gali tą moteries, naštą 
pasidalinti, pusiau—tarpe vyro ir moteries. Ant galo, 
karės organizuoja vyrus ir išskirsto (neprileidžia prie 
organizavimosi) moteris ir pastarosios tampa bejie- 
gėmis prieš vyrų organizaciją, kuri į savo rankas pa
ima visą valstybės tvarką, įstatymdavystę ir t. t. Ka
rinė valstybė yra grynai vyrų valstybė, su kuria mo
terįs nieko bendro neturi.

Yra daugybė priežasčių, kurias faktiškai galima 
prirodyti, kad kariškoji draugija bei valstybe—di
džiausias moterų priešas ir atbulai: yra daugybė fak
tų, kurie liūdyja, kad pramonės draugija bei valsty
bė žymiai pagerina sociali moterų padėjimą.

Pirmiausia, pramonė jau neišstumia iš savo rybų 
ir moterų, kaip kad kareivija. Toliaus, kareivijos už
siėmimas: užpuolimas, užgrobimas, sunaikinimas ir 
kraujo praliejimas, tuo tarpu pramonės užsiėmimas— 
mainymas vienų prekių ant kitų, pasitarimai, pasikal
bėjimai ir derybos, o tame darbe ir moterįs tinka.

Teisybė, senovės istorikai yra išsireiškę, o naujieji 
autoriai tuos išsireiškimus perrašę, kad karingųjų 
tautų vyrai senovėj labai gerbę moteris ir suteikdavę 
joms augštas vietas. Ir kaipo faktą pavartoja skifų 
tautelę, kad ten moterįs buvę karaliais. Kad pas tą 
tautelę buvo moterįs karaliais, tai dar nereiškia, kad 
ten ir visų moterų padėjimas buvo geras ir kad visos 
moterįs galėjo užimsi gana augštas vietas. Męs žino
me, kad tarpe žmonių viešpatauja išsidirbus tokia 
nuomonė, būk geniališkumas, gabumas ir narsumas 
persiduoda iš gentkarčių gentkartėms. Tankesnieji, 
nuo civilizacijos atsilikę žmonės tam tvirtai tiki. Ir 
įstai, jeigu pasitaikė kokiu nors būdu papulti moteriai 
į karalius, tuomet, prisilaikant viršnurodytos nuomo- 

•’ nūs, karališkus sostus užimdavo įpėdinės moterįs. To
liaus yra nurodoma, kad afinai ir špartanai savo mo
teris užlaikė pagarboj. Bet čia vėl užmiršta, kad 
špartanai buvo didžiausi konservatai, kurie visomis 
pajiegomis stengėsi palaikyti senovės tradicijas ir sy
kiu buvusias motinų teisės. Kaslink afinų, reikia pa
sakyti, kad pradėjus plėtotis pramonei, afiniečiai dar 
buvo su dūšia ir kūnu atsidavę karėms. Kada jau pas 
juos pradėjo plėtotis pramonė, tai išsyk ji irgi palietėj 
vyrus, o ne moteris, tokiu būdu vyrai daugiau pradė
jo atsiduoti pramonei, darytis amatninkais, o moterfš 
gavo progą šeimynose užimti augštesnes vietas, arba, 
geriau sakant, pasidarė pilnomis šeimininkėmis.

Viršnurodytos tautos yra išimtimi, todėl negalima 
jomis remtis ir tvirtinti, kad visur taip buvo. Ir žmo
nijos plėtojimosi ir kultūros laipsniais žengimo istori
jos męs matome, kad visur ir visuomet karės labai at
siliepė ant socialiu moterų padėjimo.

Ir ištikrųjų prisižiūrėję arčiau, męs pamatysime, 
kad jau žinomoj mums medžiotojų gadynėj vyrai me
džiotojai labai žiauriai elgėsi su savo moterimis, o jie 
juk ir buvo kariauninkai, nes kitokio užsiėmimo ir ne
žinojo, kaip tik ginklą. Tuo tarpu eskimosai ir kalni
niai veddai mažiau užsiimdavo karavimu ir su ^avo 

' rųoterimis kur kas geriau elgėsi, nebuvo tokie žiaurus, 
kai]) kad pirmieji. Andamanai, kurie neužsiėmė karė
mis, Jiet žuvininkyste, su savo moterimis geriau apsiei
na, negu tai]) vadinamų civilizuotų tautų vyrai. Ka
ringųjų tautų Vado moteris skaitosi globėja visų ve
dusių ar nevedusių,m/)torų; ji tas savo teises pasilie
ka ir našle tapus. Pas pradinius žemdirbius vietomis 
išsidirbdavo grynai karinis typas, o vietomis grynai 
pramonės typas. Spenceris surinko daugybę pavyz
džių, kaip tais laikais įvairios tautos elgėsi su savo 
moterimis. Pavyzdžiui, samoanai priklauso prie pra
monininkų typo; vadus jie ren}<a, kariška organizaci
ja neegzistuoja, — moterų padėjimas gana geras ir 
jo,s kultūroj augštai pakilę. Tarpe jų viešpatauja “su- 
mando” apsivedimo forma, t. y., vyras su moteria pa
daro sutartį gyventi poroj, sudeda į krūvą savo turtą 
ir kuomet persiskiria, vėl tą turtą pasidalina. — At
bulai, Fidžos salų gyventojai priklauso prie kariau
ninkų typo ir dar smarkiųjų. Pas juos karalius — ne- 
aprubežiuotas despotas, jis kaip nori, taip ir elgiasi 
su savo pavaldiniais, viešpatauja klesos, visokie ran
gai, — todėl ten moterų padėjimas mažai kuo skiriasi 
nuo dabartinių gyvulių padėjimo; vyras, jeigu tik no
ri, gali moterį nusipirkti, užmušti ir suvalgyti. Pas 
juos viešpatauja daugpatystė, vadai užlaiko nuo dę- 
šimties iki šimto pačių. Panašus apsireiškimai buvo 

(Toliaus bus).

Prasidėjus registracijai 
Clevelarjd’o kapitalistų“Pre- 
ssai”, “Lyderiai” ir “Deal- 
er’iai” džiaugsmo apimti ra
šė, jog daugiau registruoja
si, negu buvo tikėtasi.

Tie lapai rašė, kad į 12-tą 
klausimą kone visi atsako, 
jog pritaria karei ir kons- 
cripcijai. Jie jau buvo pra
dėję tyčiotis iš socialistų, 
kad tie veltui agitavo prieš 
karę ir konscripciją.

Bet antrytojaus, po regis
tracijai, tie patys kapitalis
tų lapai užgiedojo visai kitą 
giesmę. Antrytojaus jie su 
nuliūdimu pranešė, kad du 
trečdaliu užsiregistravusių 
atsisakė kariauti, paduoda
mi, vieni tokias, antri kito
kias priežastis.

Reikia žinoti, kad buvo 
daugelis ir tokių, kurie nėjo 
registruotis, taigi, jeigu vi
sai būtų registravęsi, tai bū
tų dar daugiaus tų, kurie 
priešingi konscripcijai (Ži
noma, neidami registruotis 
parodė dar didesnį priešini- 
mąši karei bei konscripcF

talistų pasielgimas, tai ver
timas darbininkų pirkti tuos 
taip vadinamus “Laisvės 
bondsus (Liberty bonds).

Nekuriose dirbtuvėse 
verste verčia pirkti, o kas 
neperka, tai grasina išmeti
mu iš darbo. Žinoma, daiit 
gelis bijodami nustoti dar
bo, pirks. Taip nekurios 
dirbtuvės (rodos, dratinės) 
pasakė savo vergams, kad 
tie, kurie neturės paliudysi
mo, jog registravosi, bus iš
mesti iš darbo.

Tai ko /susilaukėme taip 
vadinamoj “laisvoj šalyj. 
Bjauriau, negu kad buvo po 
caro valdžia. Kasžin, ar tas 
despotizmas neatidarys a- 
kių bent didžiumai ameri
kiečių?

Burdingonas.
| Cleveland, Ohio.

........................ . V - ......-......................................... -

lant iš dangaus.
Generalis darbininkų vei- r 

ikimas turi prasidėti iš lo- 
kalio veikimo, kuomet tik 
būna tam tinkama proga. 
Mūsų pareiga šaukti susi
rinkimus, organizuoti de
monstracijas kažname dist- 
rikte, kiekviename mieste po 
visą šalį. Negalima atsi
žvelgti ar tie susirinkimai 
bei demonstracijos bus skaL 
tlingos ar ne. Męs privalo
me priešinties militarizmui 
ir imperializmui. Tiesa; kai 
kur policija jau išardė socia
listų prakalbas ir .ne vieną 
suareštavo, bet tas dar ne
turi mūs išgąsdinti, ir socia
listai, nežiūrint to, kėlė ii1 
kels protestus prieš milita- 
rizmą ir industrial) darbi
ninkų klesos pavergimą. 
Tain elgdamiesi, męs paro
dysime, kad socialistai ne
snaudžia, bet kovoja už dar
bininkų klesos reikalus. To
dėl, draugai, prie darbo, ku
ris ves mus prie pergalės.

A. Jurevičius.

St . Louise atsibuvusioji 
S. P. konvencija paskelbė,!

priešinga militariz-j 
mui, industrialei konscrip
cijai” ir pasipriešinimui 
kaipo būdą užgyrė generalį 
minių judėjimą. Jei męs ne
norime pasiganėdinti vien, 
tik • žodžiais, tad, sulyg re-į 
zoliucijos, turime, organi- j 
zuoti miniu veikimą. Pirm 
visko męs turime priduoti I , A. KATKUS 
drąsos ir remti laike kares 
iškilusius streikus vuatill-’ Užlaikau visokių knygų ir kitokių ISKUUblUb SllCiKUS, \ paini daiktų Galima gauti pirkti visut 
gal svarbesnių industrijos Amerikoje leidžiamus, lai k rakius. . 
saku, kaip taii’maimi, tran- *r juos užsiprenumeruoti 

sporto ir t. t. Toks darbas 12 vidurnakčio.
būtu ne vien tik gelbeįimo ' Toliais, gyvenantieji galit kreipti* 

darbininkų, nuo bado, bet ir j j, A. katkus 
geriausiu įrankiu prieš re-,220* Forbes St.. Pittsburgh, Pa. 
akciją. Nors męs nešaukia- '............. '....... —...............
me generalio streiko, tad’ , 
bent privalome remti kiek- ‘
vieną tendenciją, kuri veda 'TAM. PLAKSTIS 
prie minių bruzdėjimo. Ru
sijos revoliucija taipgi pra
sidėjo 11110 Streikų, kurie SU kerių ir kvepiančių cigarų.
laiku pavirto į milžiniška' Taipgi parsamdau automobilius 

vestuvėms, krikštynoms ir įvairiems 
pasivažinėjimams. Einu už perkal
bę t o ją į kortą ir šiaip duodu rodą vi
sokiuose ■ teismiškuose dalykuose.

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

Ar šiaip ar taip, patrio- kad ji 
tizmas Amerikos darbinin
kuose gęsta su kiekviena 
diena, jie pradeda suprasti, 
už keno reikalus jie bus 
siunčiami Europon. Neži
nau ar taip ir rytinėse vals
tijose kaip ir čia; net vėlia
vos, kurių buvo visur pilna, 
pradeda mažėti.

Ohio valstijos, ypač Cle- 
velande, Socialistų Partija 
žymiai auga-stiprėja. So
cialistai rengia prakalbas 
netik nedėldieniais, bet tan
kiai ir paprastais vakarais 
ir tūkstančiai žmonių atei
na pasiklausyti jų. Suau- 
kauja šimtus dol. propagan
dos varymui ir šimtais ra
šosi partijom

Tą jau mato ir kapitalis
tų agentai (valdžia). Iš- 
p radžiu jie (valdžia) bandė 
stabdyti ta soc. darbą, sua
reštavo kelis žymius soc. ir 
bandė uždrausti jiems kal
bėti. Bet kad minios stoja 
už soc., tai agentai nuleido

• rankas ir jau leidžia soc. 
kalbėti, tik prisiunčia šim
tus policistų net ir savo ste- 
nografus.

Dabar niekas neliko ka
pitalistų bernams, kaip tik 
apmeluoti 
prieš karę. Žinoma, jie tą 
ir atlieka.
7,000—8,000 žmonių klausy
ti soc. kalbėtojų, tai tie 
“Press’ai”, “Ęeader’iai” *> ir 
“Dealer’iai” praneša, girdi, 
klausės apie vienas tūkstan
tis.

Apie pinigus surinktus, a- 
pie šimtus Įstojusiu parti- 
jon nei pusės žodžio, nors, 
reporteriai tą viską labai 
gerai žino.

Dar vienas bjaurus kapi

gatvių demonstraciją su 
tam tikrais reikalavimais. 
Amerikos darbininkai pri
valo pasimokinti iš’ to isto
riško nuotikio. St. Louis 
rezoliucija reikalauja masų 
parėmimo, kad ppavedus ją
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Telephone Greenpoint 5231.

Eina du sykiu savaitėj: Utar- 
ninkaia if Pėtnyčiomis, 183 Ro
ebling St., Brooklyn, N. Y. Lei
džia Lietuvių Ko-operatyviška 
Spaudos Bendrovė,!83 Roebling 
St., Brooklyn, N. Y.

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

Telephone Greenpoint 5231.
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Lithuanian* Co-operjtive Pub.
Society (Inc.)

Every Tuesday and Friday 
U 183 Roebling St., BrooKlyn, 
N. Y.
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U. S. $2.50, to foreign count
ries $3.50

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

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

DIDELIS ŽINGSNIS 
PIRMYN.

“Laisvė” visuomet rūpino
si unijų reikalais ir ypatin
gai Amalgamated Clothing 
Workers unijos ręikalais.Di- 
delės kriaučių minios visuo
met pritardavo “Laisvei”.

Mums linksma pranešti, 
kad Amalgameitų unijos 218 
skyrius Baltimore, Md., ap
sirinko “Laisvę” organu. 
Visi unijos nariai skaitys 
“Laisvę”. Draugas J. Sta- 
nis jau prisiuntė 15 skaity
tojui ir rašo, kad dar dau
giau pasidarbuos.

Ištikrųjų, draugai balti- 
moriečiai, subruskite rūpin- 
ties “Laisve”!

LAISVES” SKAITYTOJU 
MOBILIZACIJA.

Šias eilutes tegul būtinai |Šezinis ir A. Kvetkauskienė 
perskaito kiekvienas “Lais
vės” skaitytojas. Perskaitę 
jas, pamislykite ir pasvars
tykite.

Drauge, ar jūs jau rado
te “Laisvei” skaitytoją? Jūs 
galite rasti, jeigu panorėsi
te. Yra tūkstančiai žmonių, 
kurie galėtų skaityti “Lais
vę”, bet dar jos neskaito. 
Daugybė, tūkstančiai “Lais
vės” skaitytojų dar nieko o 
nieko nepadarė, kad pagel
bėjus laikraščiui.

Bet užtat yra draugų, ku
rie dirba už du ir net už tris.
Tie draugai rodo didelį sa

lvo dvasios prakilnumą ir 
prisirišimą prie “Laisvės”.'

Klausykite, ką rašo Ig. 
Beeis iš Newarko: “Drau
gai, nenusiminkite, męs su 
jumis pasidalinsim toms bė
doms ir bendrai pergalėsime 
visas kliūtis. Darbą jau 
pradėjau. Siunčiu 5 naujus 
prenumeratorius del “Lais
vės”. Toliau, mana 
daugiau”.

Draugė Blažienė iš Kear- 54 skyrius (Brooklyn, N.Y.) 
ney, N. J., pasiskubino su 3 $10.00, R. Vaičiulis 25 c., A. 
naujais skaitytojais. O už Stimberis iš Long Island Ci- 
labas dienas širdingai ačiū. |ty, N. Y.( $1.00,

•bus

iš Leechburg, Pa., po $1.00 
kožnas; viena draugė iš 
Brooklyno (prašo vardo ne- 
garsint) $3.50.

Net tolymošios West.Vir
ginijos draugai subruzdo. 
Štai iš Glen White W. Va., 
atėjo $3.50. Aukavo: A. 
Sherbin $1.00, K. Bartkis 75 
c., J. Česnauskas ir J. Pečiu
kaitis ir P. Česnauskas po 
50c.; J. Zoranka 25 c. Drg. 
Sherbin prisiuntė ir 1 skai
tytoją.

West Virginijoj “Laisvė” 
turi ir daugiau skaitytojų. 
Subruskite, broliai.

Z. Olson iš Brighton $1; 
drg. M. Mockevičia ir J. Ki
sielius iš Niagara Fails, N. 
Y. siunčia $1.50. C. Bagdo
nas iš Shamokin, Pa., $1.00, 
J. Čiudinis iš Minersville, 
Pa , $3.00 (dar prideda gro
gai pasitaikius parinksiu 
daugiau aukų ir prenumera
torių “Laisvei”), J. Tijušas 
$1.00^

l Lietuvių Kriaučių Unijos

K. Vilkas,
Drg. Jatulevičius iš Law- j Brooklyn, $1.00, L. Endziu- 

rence, kuris pereitą savaitę i^s: Detroit $2.00, D. Bočkus, 
prisiuntė 8 naujus skaityto- i Elizabeth, $1.00, J. Katkaus- 
jus, dabar siunčia 7 ir $3.15 ^as> Cleveland, $1.75, K. Sin

kevičiūtė, N. Y. City, 50c., 
V. Kairis iš L. Island City,

jus, dabar siunčia 7 ir 
popieros fondan. Tai, ma
tote, ką gali padaryti drau-
gas, jeigu jisai nori darbuo- N. Y., $1.00, M. Purvenas,
tis.

Draugai - skaitytojai, at-

Negrų kraustymasis 
pietų į šiaurines 

valstijas.

IS džiausia- priedermė, norint, 
kad neatsikartotų tokios 
skerdynės, kokio$ buvo East 
St. Louis.

Brooklyno Dėdė.
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Iš gyvenimo ex-caro ir 
jo buvusių ministerių.Dubois, radikalas savo vi

suomeniškose pažiūrose, ra
šo apie juodųjų žmonių emi
graciją į šiaurines valstijas 
aikraštyje “The Crisis”.

W. Dubois aprokuoja, kad 
tik trumpu laiku apleido 
'pietines valstijas, bėgdami 
šiaurėn, 250,000 negrų, žy
mus Bostono dienraštis 
“Transcript” sako, kad jo 
apskaitymu, pietines 'valsti
jas apleido 100,000 negrų.

DuBois, pasiremdamas o- 
ficiale ir neoficiale statisti
ka paduoda sekamų skaitli
niu: ' v

Iš Alabama išvažiavo 60,- 
000 negrų darbininkų. Iš Sa
vannah—3,000; iš Americus, 
Ga.,—3,000; iš So. Carolina 
—27,000; iš Florida — 15,- 
000; iš Muskogee Okla., — 
5,000; iš Birmingham — 
10,000.

Kur negrai daugiausia va
žiuoja? Manoma, kad dau- 
giau»i<A LhlCugvn, nes ėia jų 
privažiavo virš 50,000. Bro- 
oklyiian atvyko 30,000. New 
Yorko dienraštis Globe pra- . ... . J
našauja, kad 1917 metais ™!, PįĮve,1^:pas^t^ 
viso labo. 400,000 negrų per
sikėlė į šiaurius.

Kas gena negrus bėgti į i* 
šiaurines valstijas?

Iš tyrinėjimų pasirodė, 
kad negrus gena šiaurėspi

Tie, kurie seniau sėdėjo 
kalėjime ir kankinosi Sibi
re, dabar valdo Rusiją, o tie, 
kurie seniau valdė Rusiją 
dabar kankinasi kalėjimuo
se! Kokia nepaprasta su 
pono dievo pagelba perinai; 
na.

Ta vieta, kur seniau caras 
gyveno savo puikiuose palo
tinose, jau nebsivadina Car- 
skoje Selo. Tokios vietos 
jau nėra. Yra tik Soldat- 
skoje Selo.

Tylu, ramu dabar Soldat- 
skoje Selo. Keturkampis 
bokštas buvusio carų palo- 
ciaus pakilęs augštai. To
nais seniau stovėjo sargyba, 
kuri vaktavo, kad neatlėk
tų koks zepelinas. O dabar 
tonais vaikščioja budrus 
sargai, kurie, kaip savo akį, 
daboja carą.
’ Nevalia niekam įeiti į pa
lečių, išėmus karės ir justi- 

Icijos ministerio.
j Caras gyvena skyrium nuo 
pačios ir vaikų. Kada ca-

1 su 
vaikais, tai Aleksandrai 
draudžia būti sykiu. Du 
sykiu į dieną buvęs caras mp 
carienė lankosi cerkvėj, bet 
ir čia juodu atskirti. Carie
nė visuomet labai pabažnai 
meldžiasi. Ji verkia1 par-

PRANEŠIMAS POLITIŠ
KIEMS PABĖGĖLIAMS 

NORINTIEMS VAŽIUOTI 
Į RUSIJĄ.

Politiškų pabėgėlių išsiun
timas laikinai sulaikytas. 
Ta suma pinigų, kuri pir
miau buvo gauta nuo Rusi
jos dabartinės valdžios jau 
išsibaigė. Pareikalauta dau
giau pinigų, bet iki šiam lai
kui Rusijos valdžia iš Pet
rogrado nedavė jokio atsa
kymo ir nežinia, ar ji pa
skirs daugiau pinigų, ar už
teks tų, kuriuos buvo pasky
rus. Apie tai nežino ir ru
sų ambasadorius Washing
tone. Jeigu paskirs pinigų, 
tuomet vėl prasidės siunti
mas.

Kurie nori užsiregistruo
ti ir kurie jau yra užsiregi
stravę, privalo pristatyti o- 
ficiališkus dokumentus, su' 
Sąjungos kuopų valdybų pa
rašais ir antspauda, kad jie

ištirti tų ypatų veikimą ir 
dokumente nurodyti, kokios 
priežastįs jį vertė pabėgti į 
užsienį. Jeigu bus susekta, 
kad kuopa išduos neteisingą 
dokumentą, t. yf, nepolitiš- 
kam pabėgėliui, Sąjunga ne
teks teisės siųsti politiškų 
pabėgėlių.

Pirmiaus tokios kontrolės 
nebuvo, bet vėliaus paaiškė
jo, kad daugelis išvažiavo 
ne politiškų pabėgėlių, todėl 
pradėta aštriau kontroliuo
ti.

Važiuoti turi teisę tik Ru
sijos politiški pabėgėliai.

V. Paukštys.
Revoliucijinių Organizacijų 
Konferencijos delegatas.

aktyviškais veikėjais ir dėl e 
to savo veikimo priversti j 
buvo bėgti į užsienį. Doku- J 
men tai turi būt paradyti ru-1 j 
su kalba. Į i

Kuopos arba kitokios į- ? 
staigos, išduodančios tokius’ 1 
dokumentus, privalo gerai(

Jonas M ATBUS | 
Geriausias, Didžiausias ir šva- a 
riausias saliunas visam South Į 

Bostone. A
[vairus gėrimai ir užkandžiai. C 
Patarnavimas prielankus. Atsi- f 
lankykite ir pers* ik rinkite. 1

JONAS MATHUS ?
(Lietuvis Savininkas) Į, 

342—314 W. Broadwayę 
So. Boston, Mass. i 

(Dešimts žingsnių nuo Lietu- L 
vių Labdarystės Draugijos Na- ę 

mo.1 *

baisiai blogos gyvenimo są- puolus ant kelių

WATERBURIO KONCER
TAS.

“Laisvės” bendrovės kon
certas Waterbury, kaip jau 
rašėm, nedavė pelno, o davė 
dar kelis dolerius nuostoliu. 
Tačiaus dailės žvilgsniu 
koncertas pavyko.

Geistina būtų, kad “Lais
vės” skaitytojai Waterbury 
šią vasarą padarytų kokį 
nors parengimą “Laisvės” 
naudai. l

B LIETUVIAI, SKUBINKITĖS SU Į 
8 PAGELBA SAVO NAMIŠKIAMS |

Ar jūs žinote, kad šimtai tūkstančių lietuvių išblaškyti karo Ui 
audros po plačia Rusiją ir giliąs Siberijos taigas, kenčia šaltį, 

SS ir badą, šimtus ir tūkstančius lietuvių bado šmėkla nuvarė j ka- K 
pus. Juk jus negalite ramiai žiūrėti į mirštančius savo brolius.

• Todėl tie kurie žinote, kur randasi jūsų giminės, siųskite jiems jg 
greitą pagelbą, kol dar jie gyvi. Jų akis atkreiptos į brolius « 
amerikiečius. ©8

Pinigus galite siųsti ir telegrama primokant $2.25. prie pa- 
prasto rusiškų rublių kurso, ir pinigai bus išmokėta adresatui j ke- 

SS lėtą dienų. O kadangi rusiški pinigai labai pigus, tai su keleis 
doleriais suteiksite jiems didelę pagelbą. *

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

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

Kaimas .....................................
Gminas arba volostis................
Paskutinis pačtas arba miestas 

Pavietas, (Ujezd) ......................
Gubernija, Rėdyba ....................

lygos, menkos algos, linčia- 
vimai ir taip vadinamos se
gregacijos teisės, kada ne
grus visame kame pažemį- Lfnešti laikraščių. Labiau- 
na, atskirdami juos nuo bal- sja jjsaį skajt0 pirmeiviškus 
tųjų karuose, gyvenamose iaikraščius> kaip -Rieč

Caras atsikelia, paprastai, 
110 valandoj ryte. Papusry-1 
čiavęs jisai siunčia kareivį

Gardner, 50c.
Drg. M. Ramanauskienė 

. naujieną, 
kad L. Mot. Progs. Sus. 36 
kp. paskyrė $10.00, surinkta 
$2.60, viso $12.60. Drg. Ra
manauskienė, beto, parašė 
dailų padrąsinantį laišką. 
Drg. Jatulevičius prisiuntė 
popieros fondan $3.15 (J. 
Morkūnas, J. Plandūnas, P. 
Jatulevičius po 50c., J. Pesi- 
kauskas, J. Musteikis, K. 
Vaikšnoras, F. Usevičius, 
Večkys, Šimkonis po 25c.; 
K.Steponavičius 15 c.,M.Du- 
dienė, Detroit, 50 c, Latvė- 
nas, Detroit, $1.00.

So. Manchester, Conn., už 
“Laisvę” labiausia darbavo
si J. Januškevičius) M. Man- 
kelevičius, A. Bireta ir Kra- 
ugaitis. J popieros fondą pa
rinkta $11.53. Ačiū bro
liams’ manchesteriečiams. 
Aukavo: M.^Marcinkevičia, 
J. Januškevicia, A. Bireta,J. 
Biretienė po 1 dok, K. Zikus 
60 c , M. Mankelevičia, Ig. 
Višinskis, R. Zokaitienė, V. 
Degutis, J. Šlapikas, Z.Žilin- 
kiūte, J.-Krauzaitis, S. Gal- 
vosas po 50c., J. Blatnis 28 
c., K. Augustinaitis, J. Užu-

siminkite ir palaikykite gal- ;Pr^n^ša linksmą.
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“LAISVĖS” BENDROVĖS 
AUGIMAS.

“Laisvės” bendrovė auga! 
Iš Fitchburgo, Mass., prisi
rašė šeši nauji nariai, iš ki
tur irgi rašo vienas kitas.
Šerų pinigai neina papras- 
ton biznio apyvarton; jie 
skiriami biznio praplatini
mo reikalams, sulyg visuoti
nų suvažiavimo tarimu.

Draugai, “Laisvės” bend
rovės nariai, rengkitės prie( 
visuotino pusmetinio suva
žiavimo.

Dėlei “Laisves” atsiliepi
mo į skaitytojus, atsiliepė 
trįs klerikalų laikraščiai. 
Tie atsiliepimai rodo tikrus 
klerikalų troškimus. Męs 
pakalbėsime apie tai prie 
progos.

“Naujienos” rekomenduo
ja įsteigt Amerikos Rietuvių 
Darbininkų Tarybą.

Laisviečiai tuo klausimu 
pasitars, o pasitarę ir pri
ėję prie šiokių ar tokių iš
vadų, tuoj praneš per “Lais
vę”.

Petrograde pradėjo eiti 
latvių socialdemokratų laik
raštis “Zihna”.

Latviai visuomet daug 
|į^markiau veikia, negu lietu

viai socialdemokratai. ;

voj vieną svarbų dalyką ^jei
gu viso pasaulio darbininkai 
skaitytų socialistų spaudą, 
jeigu didžiuma jų būtų su
sipratus, tai ta didžioji sker- 
dynė jau seniai būtų pasi
baigusi.

Labai širdingą laišką ra
šo drg. P. Lapinskas iš Fa
yette City, Pa.: “Kaip tik 
“Laisvė” pradėjo gyvuoti,aš 
buvau jos skaitytojas ir 
skaičiau ‘kelis metus, bet 
vargai ir bėdos nedavė man 
toliau naudoties ‘Laisve’. A- 
le pereitais metais sudariau 
nors už pusę metų užsimo
kėti ir vėlei prisirašiau prie 
‘Laisvės’. Neseniai prisiun- 
čiau naują skaitytoją, o da
bar siunčiu $2.00 popieros 
fondan. Pasilieku velyda
mas geriausios kloties”.

Po naują skaitytoją pri
siuntė J. Naudžius, P. Sho- 

ilomskas, A. Dulskis, J. Ja
nuškevičius, M. Mankelevi- 
čiuę, V. Savickas, F. Barčiu- 
lis.

Geras, laiškas atėjo iš 
Elizabeth, N. J. Drg. J. K. 
Plungis rašo, kad L. Sf" S. 
147 kp. labai susirūpino 
“Laisve”. Po apkalbėjimo 
pripažinta, jog reikia visais 
galimais būdais remti “Lais
vę”. Kuopa perka 2 bendro
vės Šerus. Beto perka Šerus 
draugai J. Kentrus ir Plun
gis ir dar daug pasižadėju
sių pirkti. Beto, kuopa rų^ 
pinsis ir popieros fondu.

Bet, draugai elizabethie- 
čiai, kuodaugiausia naujų 
skaitytojų, kuodaugiausia 
naujų skaitytojų!

Popieros fondan aukauja 
Budulis ir Savickas iš Pitt
ston po $1.00. Beto, drg. J. 
Vaškevičius rašo, kad L. S. 
S. 32 kp. pakeltas “Laisvės” 
klausimas. Drg. Laurinai-

tųjų karuose, f--------------
vietose, mokyklose ir t. t. 
Negrams tie visi pažemini-

” ir 
“Biržėvija Viedomosti”.

Sargai labai atydžiai da-
l. Seniau jisai gamai pasidarė stačiai nepa- poja carą. Seniau jisai ga-' 

kenčiamais ir jie, supranta-pėdavo vaikščioti po sodną,' 0 
ma, pasinaudojo ta aplinky- |kįek norėdavo. Dabar" jau

_______ Qabar jam valia 
vaikščioti tik dvi valandi—

be, kad šiauriuose reikia kas kRa> 
darbininkų.

Emmigracija iš Europos j Sykį ryte, sykį vakare.Šiaip K 
sustojo. Baltųjų ateivių ne-(jau visą dieną jisai turi bū- fe 
beatvyksta daugiau. Tai ti savo kambary. Beto, bū- fe 
negrai tariasi užkimšią tą damas kambary, būtinai du » 
anmorn IcxrVIn sSspragą. . | sykiu turi pasirodyti prieš

Negrai daugiausia darbų Jangą, kad kareiviai matytų, 
gauna prie gelžkelių kompa-'jog nepabėgo.
nijų, mėsinyčiose, foundrė- Carienė su nieku nešneka, 
se, automobilių dirbtuvėse, Ji labai rūsti ir susirūpinu- 
ciikernėse. Seniau negrams si 
paramos teikė ir tam tįkros

2)
3)

k

Ą

2)
3)
4)

5)
6)
Diena............................. Parašas siuntėjo

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

tis iš Hudson, Mass., siunčia prašom: siųskite kuędau- 
’ / Ž giausia naujų „ skaitytojų,
lyno 25 c., N. Grabauskas, S. veikite, kaip pajiegiate.
$2.00, Zataveckas iš Brook

. Kuomet jos numy 
paramos teikė ir tam tįkros į Virubova buvo gaben, 
valdžios įstaigos, padedan- (Petropavlovską krep :s 
*čios sujieškoti darbo. Da7 rienė gailiai apsiverkė 
bar jau to nebėra. |

Pietinių valstijų negrai, 
kaip teko patėmyti, nemano 
užbaigti emigraciją j šiauri
nes valstijas. Vis didesnis 
jų skaičius rengiasi bėgti į 
naujus kraštus.

Pietinių valstijų laikraš- 
Valčiūnas’/f.’ Mankė- ■čiai,‘i'..v.isaomeT1?S 

levičienė, O. Vertelienė, J. 
Vertelis, J. Lukštas, J. Męi- 
ronas, A. Tvaronaitis visi po 
25c. A. Šveistis 25 c. ir J. 
Ščerbinskas 15c.

Pirmas chicagietis atsilie
pęs į “Laisvės” prašymą, bu
vo W. Seleckas, 50 c. J.Nic- 
kert net iš Minnesotos valst. 
siunčia $1.00.

Drg. V. Andriulevičius ra
šo iš Cleveland, kad tenykš
čiai draugai žada kuosmar- 
kiausia rūpinties “Laisvės” 
reikalais.
Šitie “Laisvės”vargai rodo, 

kiek daug ištikimų prietelių 
męs turime. O tai yra svar
bu.

Draugai, ritęs dar kartą

giausia naujų skaitytojų,

susirūpinę. Jie pagalinus, 
turi patįs prisipažinti buvę, 
neteisingi dėl juodųjų,1 
skriaudę juos, neduodavę 
jiem teisių. |

Tūli negrų vadovai, kaip( 
kunigai ir_mokytojai, kurių 
gyvenimas geresnis, sten
giasi sulaikyti žmones pie
tuose, bet tas nieko negelb
sti. Išsijudino juodųjų 
nios ir vargiai jau jos 
galima sustabdyti.

O kasžin, kas bus po 
rei? Jeigu baltų žmonių a- 
teivystė iš Europos suma
žės, tai negrai turės dau
giau progų šiauriuose.

Santikiai tarpe baltų dar
bininkų ir juodųjų eina aš
tryn ir aštryn. Mat, juodier 
ji begalo neorgąnizuoti ir

nu
bus

ka-

organizuoti juos yra di-

| BOSAK STATE BANKi

Cosmopolitan Garment Corporation
MANUFACTURING of RAINCOATS & RUBBER CLOTHING.

164 Summer St., Brockton, Mass.
LIETUVIŲ IšDIRBYSTĖ AUGŠTOS KLIASOS RAINKOTŲ arba nuo lie
taus apsiautųjų ir kitokių rūbų: vyriškų, moteriškų jr vaikų. Kadangi šios 
bendrovės nariai yra žinovai (specialistai) to amato, tai tas mums davė pro
gą atsižymėti plačioj lietuvių visuomenėj ir tarpe kitų tautų savo praktišku 
išdirbiniu. Męs išdirbame dėl 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 bendrovė turi agentus visose didžiose lietuvių kol 
lionijose, kurie užeina į namus su daug sampelių, iš kurių kiekvienas gali 
išsirinkti sau patinkamą audimą. Mes padarome ant orderio tokio stailo, 
kokį jus išsirenkat agento kataliogo. Musų keliaujanti agentai: PRANAS 
PINSKIS ir AD. SLESARUNAS yra įgalioti Board Direktorių važinėti po 
visas Suvienytas Valstijas, organizuojant agentus ir parduodant Šerus. Šero 
kaina $10.00. Su visokiais reikalais kreipkitės pas: 

f

S. A. MILČIUS, 164 Summer st. Brockton, Mass.
Gerbiami! Kurie užsisakysit per mūsų agentus rainkotą, 

visada tėmykit, kad ant rainkoto būtų mūsų leibelis su Žirg- 
vaikiu Cosmopolitan Garment Co. Kadangi mūsų darbas ski4 
riasi nuo kitų išdirbysčių, nes tai liūdyja šimtai laiškų su 
draugiška padėkavone tų, kurie turi iŠ mūsų raikotą. Todėl, 
męs drąsiai uždedame savo leibelį, kad kiekvienas žinotų, iš 

kur yra rainkotas.



V KORESPONDENCIJOS
758 YPATOS, KURIE PABĖGO 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 linkėjimus 
kad perduot giminėms gyvenantiems Amerikoje.

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:

HENRIKAS C ZARO, Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building,

No. 1 Third Ave., cor. 7th St., New York, City.

nežino, kad ji yra. | v ---- ----- ----- -------------
Tą pačią dieną vakare,bu- si dienoje palikta sąžine va- parėmimui aukij $1.95.

vo svečių prakalbos ir kon-1 duotis: joldo aiškaus tari-įnigai pasiųsti per “Kovos 
certas. Žmonių prisirinko mo nepravesta, bet nutarta redakciją.
daug. Pirmas kalbėjo J. šaukti kitą susirinkimą 4
Strimaitis; kalbėjo, kalbėjo,’d. birželio.
bet nieko aiškaus nepasakė., Birželio 4 d. 60 kp. L. S. S.

*
* ♦

S. L. A. 50 kuopa nutarė 1 
Vėliaus koncertas, vedamas susirinkimas Vbuvo energiš-'surengti apdraudos ir svei- 

kita'vietą ant Market Squa-’kom. M. Petrausko, tai nykesnis; pranešė sekretorius,rkatos savaitę. Tam darbui 
~ ‘ • Loraine buvo tas akstinas, kuriuo kad 15 naujų draugų įstojo jau yra išrinkta ir komisija.

Nors ten piečius ma- publika užsiganėdino.

CLEVELANDO NAUJIE- visą Public piečių barakais.
Tada socialistai nusidavė į.NOS.

lįsi r 12 d. gegužės kalbė
jo drg. Stilsonas. Pasek-1 
mės gerosf L. S. S. namui 
aukų surinkta su paskola 
virš $1,000, kaip drg. Stilso
nas sakė, tai Clevelandas su- 
bytino Chicagą, tad ir’Cle- 
velande turėtų būti Sąjun
gos namas.

Nuo 13—19 d. geguž. laikė 
misijas šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioj “Draugo” redak
torius; kalbėjo apie astrono
miją ir kejkė socialistus, 
kaip tik išmanydamas, vi
saip purvino, juodino prie 
pono dievo stalo tas dievo' 
tarnas,
duoti klausimus, tai turėjo 
surašyti ir paduoti, o tik pa-'tų partijos rašosi, literatūrą 
baigoj šeštos dienos išrišo.’perka, žodžiu, eina didelis 
Klausimas buvo: “Kame 
skirtumas tarpe velnių ir 
dūšių kupčių”?| (mat, kun. 
Mockų vadino velnių kup- 
čium). Atsakymas, — kad 
skirtumo nėra, Mockus vel
niais kupčiauja, o socialis
tai dūšiomis. Atsakė, kad;

re, W. 25th St. ir
Ave. Nors ten piečius ma- p
žesnis, bet visgi gali apie Hau vėl prakalbos, bet išė-, tverti 
10,000 žmonių sutilpti. So- Jus kalbėt J. Baniuliui, per (šelpimo Fondą ir atsišaukti

*.
* *

3 d. birželio tapo suareš- 
cialistai ant viršminėto ple- & minutas neliko žmonių sa-iį Bostono ir apielinkės kuo-'tuota 12 socialistų ir 2 paša-

Vė-jį kuopą. Padarė tarimą 
i. “Laisvės” Kankinių

ciaus surengė prakalbas 3 
d. birželip; prisirinko žmo
nių pilnas piečius. Policija 
apsupo piečių. Vienok pra
kalbos užsibaigė laimingai. 
j Pas Clevelando darbinin- 
Kus- matosi lyg koks žingei- 
davimas, lyg baimė, sujudi
mas. Dirbtuvėse vienas ki
tą klausinėja, užsimena apie 
socialistų prakalbas, klausia 
ar vėl bus kur prakalbos ir 

Jei kas norėjo pa- t. t. . - »
Darbininkai prie socialis-

judėjimas.
x V. Jurkšietis.

lėj ir viskas turėjo be laiko 
pasibaigti. *

“Dar-ko” korespondentas, 
p. Berželis, didžiausiame pa
šėlime blaškydamasis, kei
kia P. Urbono laisvas laido
tuves; šaukia ant kom. M. 
Petrausko, ant kalbėtojų ir 
visų dalyvavusių laidotuvė
se, rodos, kad tie žmonės, 
kurie pagerbė mirusį, di
džiausią piktadėjystę papil
dė. Ar žinote tikrąją prie
žastį to isteriško šauksmo?^ 
Jei nežinot, tai klausykite. 
Ligšiol būdavo madoj, kad 
mirus nors J,r laisvamaniui, 
tankiausia giminės lydėdavo 
lavona į bažnyčią ir už pa- 
krapijimą šv. vandeniu mo
kėdavo kunigui dešimtines. 
Dafyar žmones pamatė, kad

pas ir draugijas, kad daly-Miniai už dalinimą prieš re- 
j 10 d. gistraciją lapelių. Valdžia 

juos laiko kalėjime. Kauci
jos reikalauja po $15,000 už 

j kiekvieną. Kadangi tokia 
3 d. birželio Bostono sode sumą sunku gauti,, tai kol 

įvyko prakalbos. Kalbėjo,kas tik tris pavyko 
Oneal, steito sekretorius; 
publikos buvo apie 10,000 
tūkstančiu.

Buvo išnešta rezoliucija, 
reikalaujanti atšaukti kons- 
cripcijos tiesas. Rezoliuci
ja priimta vienbalsiai.

Bet Bostono kapitalistiš-

vantų Konferencijoj 
gegužės, tvėrime to fondo.

*
♦ ♦

išimti, 
už kuriuos įvesta $45,000.

Suareštuotuš gina trįs 
geriausi advokatai.

J. K. Bendokaitis.

MONTELLO, MASS.
(Nuo mūsų korespondento).

L. T. Namo valdyba iš
rinkta sekantiems metams:

  _____ , ___ Pirmininkas Kl. Navickas (ir be kunigo galima apsieiti 
dievas, tai tik vardas, dūšios (antri metai), jo pagelbinin ’ 

i i vm aI/ii ii n Ain n_ n rt 7\,T T/" v-v i»aI- n aLpo mirčiai niekur neina, pe
kla gali būti visur—Cleve- 
lande ir Chicago j. Pasigy
rė, kad socialistus taip su
dirbo, o Grigaitį net po ko
jų pamynęs turįs.

♦
♦ *

L. S. S. 3 kp. surengė pra
kalbas 25—26 d. gegužės, 
kalbėjo drg. F. J. Bagočius 
iš So. Boston, Mass. Kalbė
jo kaip tarptautinis socialis- (_____ ___________ ,___

/tas. Publikos kas vakaras .Buvo sušauktas mitingas 4 
klausėsi apie penki šimtai [birželio vakare, kur dalyva
vęs svetainė permaža, — = vo į 1,000 žmonių. Daugu- 
daugiaus žmonių negalėjo ma žadėjo nesiregistruoti, 
sutilpti). • tečiaus registracijos dienoj

Drg. F. J. Bagočius paša- registravosi. Bet visgi pa
ke, kad paskutinį vakarą siliko gana daug nesiregis- 
kalbės apie Amerikos karę travusių. Registracijos lai- 
ir konscripciją bei Rusijos kas buvo pratęstas ligi pie- 
revoliuciją. 26 d. pasiklau- tų 6 d. birželio ir dar daug 
syti atsilankė net aniuolai užsiregistravo. Visai nesi-i 
sargai su buožėmis. Drg. registravusių esą likę dau-' 
Bagočius pasakė, jeigu esą- giaų šimto, taip sako vieti- ’ 
te patriotai, tai eikite kad niai kapitalistų “lapai”. Bet 
ir dabar ir užsiregistruoki- rezultate gali būt daug dau-

kas—M. Kemzūra,, p rot. sek. 
—Vl.Dubendris, finans. sek. 
—M. Maksvytis (aętri m.), 
iždininkas J. Petrauskas 
(penkti metai), įždo globo
jai: M. Samuolis, K. Bra- 
žas ir J. Vaitaitis, maršal
ka—K. Laima. Visi žmonės 
darbštus ir pirmeiviškų pa
žiūru, v « *

Prieš registraciją buvo 
žmonių ūpas labai pakilęs.

ir nustojo davę kunigui pi
nigus už lavono pasmilky
mą. Juk tai baisus kuni
giškam kišenini pavojus!*

*

COSMOPOLITAN GARMENT COR
PORATION.

Didžiausia Lietuvių Korporacija, 
Brockton, Mass. -

Mūsų keliaujantis agentas S. Rei- 
kauskas Board Direktorių yra įga- 
liotas^rinkti reinkotų orderius ir par
davinėti Šerus. Šerų kaina $10.00.

Męs darome iš geriausių audinių ir 
darbą atliekame kuogeriausiak 

T’irmos kIcsos reinkotus pil ai gva- 
•antuojam, — darome krautuvėms ir 

olseilius ir pavienius orderius. Jei 
kurios krautuvės norite puikiai pa
daryti reinkotus, — rašykite mums.

COSMOPOLIT A N G A R M E NT.
CORPORATION

161 Summer St., Brockton, Mass.

9EH

CENTURY, W. VA.
Čia randasi 3 anglių ka

syklos. N1 nepilną laiką
(------------ , — ------------- j..................— •

ką; trečia kasykla ' šiemet' 
tapo atidalyta ir priklauso 
kitai kompanijai. Pastaro
ji irgi dirba pilną laiką.

Unijos nėra ir niekas ne
mano tverti. Nuo 1 d. ge
gužės tapo pakeltos kainos/

. / L I • 1 *. U

iki laikraščiai tyli apie šias dirba, o N2 dirba pilną lai-
• 1 SZ • • XZ 1 1 t t t t 1 •milžiniškas prakalbas.

*
Birželio 6 d. kalbėjo S? 

Michelsonas 
nius nuostolius Amerikoj ir 
Europoj. Prakalba žmonės 
užganėdino, mat, kalbėtojas 
nors ir nupiešė baisų dalyką 
bet davė ir daug gražių vil
ties f ražų. Prakalbas rengė

apie dabarti-

MONTREAL, CANADA.
Socialistų kuopa atsimetė 

nuo Sąjungos.
Gegužės 27 d. vietos lietu

vių socialistų įvyko susirin-.iš po pikių—9 centai ant ka-' 
kimas; iš jų nutarimų vie-’ro, iš po mašinų—8 c. ant 
nas reikia čia paminėti. Se-^karo; kurie dirba nuo dienų I 
kretorius paaiškino, kad'—pakėlė
pereitą mitingą yra nutarta,Taipgi tapo įvesta 8 val.dar- 
atsimesti nuo L. S. Sąjungos bo diena.
Amerikoje; bet kiti draugai
dar reikalauja padiskusuo- Į darbininkai susiorganizavę i 
ti; na ir prasidėjo diskusi- unijas, jie iškovojo 8 vai. 
jos. Vieni pasakoja, girdi, darbo dieną ir pakėlimą al-

po 25c. j dieną.

liūs. Prasidės nuo 7:30 vai. 
vakare, A. Liutvino wsvetai
nėje, 69 So. Park St.

Komitetas.

cialistų principų.
Kunst Albers.

PASEKMeS registra
cijos OHIO VALSTIJOJ.

Oficialis pranešimas apie 
registraciją Ohio valstijoj iš 
71 pavieto, o dar septyni pa
vietai nesuskaityti ir mano
ma ant 11 d. birželio paduo- 

jti pilną sanskaitą, skamba 
[sekančiai: Clevelando mies
te užsiregistravo 90,000; vi
so Ohio valstijoj užsiregist
ravo 341,029. Baltų vyrų 
užsiregistravo 277,452; rei-

JACKSONVILLE, FLA.

e
 labai šilta, karštis sie
ki 95 laipsnių, labai 
, ir nekurie javai pra- 
ueua džiūti, jau keturios sa
vaitės, kaip lietaus nebuvo. 
Ankstybosios bulvės jau bai

gia kasti, bet vėlybieji javai 
prastai atrodo iš priežasties 
sausumo.

Šiame mieste greitu laiku 
, ,v. .v. . ... norima įkurti“kariškų laivųvaldžios išleistiems jstaty- j di,.btuvę‘ ir žada mechani- 

mams. kams duoti darbo.
. | Dabar žmonelės yra labai'

dėti prie Canados anglų soc. j dies pakėlus darbininkams neužsiganėdinę taja agitaci-l 
nni4iiric i mnnnci 1 n fo flltrac iv aiiH-iTnirnniicj rlm-Lin - Ii • • i j •• •ja, kurios niekados jie nesp

9 0 • rp* V • • J vCZJOXJt Vu.XiJlX C4 V V7 La I I ilULi • X vXie, o jeigu esate tarptauti- giau. Tarpe uzsiregistravu- kalayo paliuosavimo nuo ka.
siu ir nesiregistravusių • ei
na dideli ginčiai: mat, ku
rie nesiregistravo, prirodi-l 
nėja, kad nereikia daryt nei 
mažiausio nusileidimo prieš 
konscripciją ir vesti ko at-l 

Įkakliausią kovą ant kiekvie

niai socialistai, tai sekite
vietinius socialistus. Po pra
kalbų prisirašė prie L. S. S.

' § kp. 45 nariai.*
$ *i

30—31 d. geguž. surengė, . . .
prakalbas “Laisvės” Pašei-in° žingsnio; užsiregistravu- • reikalavo 259 959pine draugystė ir L. M. P. S.1 šieji prirodinėja, kad neiš- *
kuopa. Kalbėtojais buvo 
drgg. Andriulevičius, Bim
ba, trečio pavardes neįsitė- 
minau. Visi užduotis 
blogai atliko.

♦
*

vietinis
Party rengia

ne-

*
Clevelando 

las Socialist 
prakalbas kas nedėlią; pra
kalbų klausosi tūkstančiai.

Miesto valdžia pranešė so
cialistams, kad nerengtų 
prieškariškų mitingų, gąz- 
dino areštuoti ir deda viso
kias pastangas, kad tik už
kenkus. Bet socialistai ne
nusileidžia. Kuomet socia
listai rengė prakalbas ant 
Public Square, miesto val
džia užstatė rekrutavimo 
kazarmes ir 27 d. geguž. už
traukė 100 policmanų pėkš- 
čių ir raitų; policmanai rai
ti jodinėjo šalygatviais, kad 
nedaleidus susirinkti, bet-ir 
tai nieko negelbėjo, kalbėto
jai ir minia prasimušė per 
policijos eiles. Ant galo mie
sto valdžia užbudavojtf veik

loka-

ELIZABETH, N. J. 
Kunigo karinė agitacija. 
Per du paskutiniu nedėl- 

dieniu kunigas iš sakyklos 
i žmones, kad jie jo- 

dos neturime^ir “Kova” apie | jos, bijodamos, kad darbi- ’kiems valdžios sumany- 
Canados socialistus nieko (ninkai nepradėtų bruzdėti ir mams*nepasipriešintų ir ne
nerašo, o tik praneša vietos sekti organizuotų darbinin- Rausytų jokių buntališčikų, 
anglų kapitalistiški laikraš-,kų pėdomiszvietos darbinin-' kurįe atkalbinėja priešintis 
čiai apie soc. veikimą ir to-,kai. Bet daugelis darbinin-1 
dėl nėra reikalo prie L. S.S.jkų nesupranta ir pasakoja,! 
prigulėti, o tik reikia prisi-ibūk kompanija iš geros šir-j 

partijos ir į mėnesį 15 c. te • algas ir sutrumpinus darbo 
lėšuos. Na, ir didžiuma Su valandas. j
tuo išvedimu sutiko; paga
lios drg. Gricius nurodinėjo j kad iš geros širdies to nepa- 
šiaip: “ 
tuvių soc. veikimo centras, j bininkų reikalai. Jie sten- 
<<• 
nes socialistiški laikraščiai'sigainiodami pelno, gali tu-’ 
nušviečia tikroje šviesoj so- rėti daugiau nuostolių, tuo-'kusiOs žemės, ant kurios 
cialistų-darbininkų veikimą,’met jau susimyli ir ant dar-’vefdavo iš ,miesto liekanas 
o kapitalistiški laikraščiai bininkų. Bet kaip greitai bei visokias šukes. Dabar I 
visuomet tą slepm ir nėra'gauna progą, taip greitai ir tą šmotą žemės atidavė “pa 
galima jų pranešimais užsi- tą savo malonybę atsiima

Mat, apielinkinių kasyklų

męs iš Sąjungas jokios nau- gi], todėl ir vietos kompani-1 ragino 
dos neturimeur “Kova” apie jos, bijodamos, kad darbi- kinmą

Ne, darbdaviai būtų nie- pij.
* 

* *
. ., Nors juokingai, bet

ją reikia paremti, skaityti giasi kodaugiausia pelno tu- na” Amerika nuo bado.

>• lieti vktinvjv | nclll 10 gUlUd OllLIJLVO LU llVĮJd"

Kad L. S; S. yra lie-’darę, nes jiems nerūpi dar-
“gi- 
Lie-

N. Vaitiekūnas.

NEWARK, N. J. 
Pranešimas.

17 d. birželio, Eagle Rock, 
bus išvažiavimas - “Sietyno” 
choro. Vieta labai puiki, a- 
part to bus ir programas 
geras: choras sudainuos kėKovą” ir .“Nau j.^ Gadynę”, .rėti, bet jeigu mato, kad be-'tuvių apgyvento j kolionijoj ... . .

.stovėjo šmotas niekam neti- dainelių, paskui bus vi-

reiviavimo 202,872. Negrų 
užsiregistravo 13,828,paliuo
savimo reikalavo 7,338. Sve
timšalių—44,092; priešo sve
timšaliu 5,657. Viso užsire- 
gistravo 341,029; paliuosa- 

ivimo iš visų užsiregistravu-*

šokių žaislų ir kitokių pa- 
marginimų. Įžanga dykai.

ri Važiuojant į girią, reikia 
paimti W. Orange karą, ku- 

gaiima jų pranešimais uzsi- tą savo malonybę atsiima, triotams” apdirbti ir apso- las davežš Iki girios, paskui 
ganėdinti. Toliaus nurodd, | Jeigu darbininkai nori pa- djnti daržovėmis. Kas ten galima persėsti į kitą karą, 
kad Canados Soc. Partija gerinti savo būvį, privalo bus, kas ne, bet jau darbo ii uzvezs ant kalno, 
net savo kandidatų negali organizuotis ir. kuomet susi-! tiek pridėjo," kad ir derlin-l Todėl kviečiame visus at- 
pastatyti j valdiškas istai- organizuos, tuomet galės giausia žemė neųžshhokėtų. Slankyti .
gas ir turi balsuoti už bur-’ darbdavius priversti page- Dirba moterėlės *be atvan-’ “Sietyno” choras.

'jžujus, ar visai nebalsuoti. Ii/rinti savo būvį.

Nereikalavo jokio paliuo
savimo arba nestatė jokiijmintinga būtų bereikalo im

ti metus kalėjimo tuomet,! . - b70 o , . .
kuomet galima to išvengti;/ > ; a , ’ _
• • . • i • •• • ii i i • ilULlzSollU L-1S L1 cl V U I1U1 La 1jie tvirtina eisią i atkaklia'V . ii-ii noma. Cleveland mieste re- kovą tada, kada pareikalaus 
vilktis ruda sermėga;

*

* *

jei norim, kad “Kova” dau
giau rašytų apie Oanados 
soc. darbus, tai patys para- 
šykim, o “K.” patalpins, bei 
kiti socialistii laikraščiai; ir 
prie Sąjungos yra svarba

‘gos nuo ankstybo ryto iki 
pat vakarui. j

* i
* *

“L.” pagelbą duos 147 kp.
Jau pusė metų, kaip čia L. S. S. Nutarė nupirkti. 

susitvėrė Lietuvių Koopera-’du Šeru ir išrinko komisiją, 
i.” aukas

Rex Yudeorum.

WATERBURY, CONN.
(Nuo mūsų korespondento).

igistracija traukėsi iki 10 d. nriklnXti todėl ink‘ dnlv- ie sėtuvių ivoopera- nu seiu nbirželio Registraciios dieJ1- ^ ’ 1-1® • Juk da y’ tyve Bendrove, bet apie ją kuri rinks L
un zeno. ncgibii acijub uit vmnnm ins lpid7.innnins rn- i-i__ yy*_____  • „i--------L«____ „j •
noje, t. y. 5 d. birž., nesuspė
jo visi užsiregistruoti — tai 

neišteko

Telephone Gr*«np«lnL

Daktaras J. MISEV1ČE
Specialistas Airdiea Ir 

Plaučių Ii n-
Nuo 8—10 ryte
Nuo 12—2 po plot
Nuo 6—8 vakare.

J70 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

,3. <1-taJJt™nkai,viena, - antra, neišteko 
blankų. Nuo 15 d. birželio

laike savo seimus. Jų tari- į •. r . . „. _ . . , travusius, pirmiausia pra-
vuojanti Naujojoj Anglijoj . neužsir ,is.
laike savo seimus. Jų tari- Įravuįiu% pi;miausia p8ra. 
mų neminėsiu, nes ir patys . clivbįuve darbda‘viai 
Lag“.ttVX0S" 1 reikalauti paliūdyjimų regi- 

Istracijos, to neturint atsta
tys nuo darbo, o tūomeį po
licija paims paims ir padės į 
kalėjimą.

V. Jurkšietis.

se, nors nekurie tarimai ga-1 
na keisti. Abelnai iš jų ra-’ 
portų bei kaįlbų matosi, kad 
tautinė sriovė vos kvėpuoja, 
nėra gyvumo kuopose, nėra 
veiklumo, nėra įtekmės liau
dyje; kas daryt, kad tą pra
šalinus, delegatai nesugalvo
jo vaisto. Prie geriausių ir 
tvirčiausių kuopų priskaity- 
ta Montęllo, Norwoodo jr.
So. Bostono kuopos. Neži-įkime buvo draugu nupuolus 
nau, kaip ten gyvuoj’a tos. dvasia, o prieš akis, stovėjo 
“tvirtosios” kuopos kituos, daug svarbių’klausimų; tie 
miestuose,
Montelloj, tai veik niekas ir

vaujam jos leidžiamuos re- laikraščiuose nieko nebuvo1 pieros fondui, 
ferendumuose ir darbininkų mingta- Kadangi koopera- ;;;
rinkimuose i jos įstaigas ir tyV£S bendrovės atneša dar- bet mano dar daugiau tuomi męs daug galim pasi- Cinkams naudą, todėl ir ,

147 kp. L. s. S. susirinki-’ Naujas išradimas 
me priminė visiems na-

Yra uždėta valgomų daik- ’ riam'S) kurie turės pildyti, D-, 
tų krautuvė, kuri labai ge- kad nei vienas kuopos na.(dierių 7 ____ ,, .
rai gyvuoja, nes Vietos lie- ’ rvQ npnricsidphi nvio Vplimn 11 ats?rasti Stuboje. , .fer, • • i 8 nepi įsidėtų pne Renmo panaikinsne tik j dvi dientuviai tam pritaria ir skait-’ 
lingai lankosi. Teisybė, yra po> kaĮp į-aj. pįrkimu įam ti-1 

i ir priešų, bet man rodosi, kra žajsių žaidimui savo’ 
vargiai ką jie galės padary- mažiems kūdikjanis, būtent, 

7AeLyMAa?kZ^ Ar kareiviškų drapanų.
» ma

žens kelia militarišką jaus
mą. Neprisidėti pinigiškai

lavinti visuomeniškame vei
kime. Kiti sušuko, kam! tu 
čia mulkini mus. Na, ir kur 
mandagumas tų draugei?

Petras.

tu ti.

Komisija jau turi iki
su-;

it : rinkti.
noriu nors trumpai pažymė-

me priminė visiems na-

SO. BOSTON, MASS.
(Nuo mūsų korespondento).

1 d. birželio 60 kp. turėjo 
susirinkimą. Šiame susirin-

bet pas mus,ivisi klausimai ir palikti ne 
išrišti .r

CINCINNATI, OHIO.
Neseniai čia tapo atgai-

vintą L. S. S. 184 kuopa ii y Jeigu tik darbininkai ka"rda nisTalietm ’revoFve’ 
jos nariai pradėjo darbuotis v5pnvb5n- 1nikvs!q k.aid^ ,P’stalietų, jevolve
tarpe vietos lietuvių. 30 d.
gegužės buvo pirmutinis iš
važiavimas, kuriame daly- . 
vavo 25 ypatos. Supranta
ma, daugeliui skaitytojų pa-

20 amžiaus.
Dėlei panaikinimo blakių, bamba- 

’ į ir kitų vabalėlių, koki tik ga- 
. > Tą viską 

; panaikinsite tik į dvi dieni, tik pasių- 
patriotiško ir militariško Ū- skit(? savo adresą, o visi nurodymai 
x visai dykai.

Rašykite ant adreso:
J. W. SAKAUSKAS & CO.

Box 42, Sta. E., Cleveland, Ohio, 
(44—49).

kooperacija puikiai gyvuos, Tokie žais]ai jau* nuo

ELIZABETH, N. J. a
Subatoje; 16 d. birželio, niekur, kur eina karių nau- 

sirodys tas labai maža skai-, bus sulošta puiki drama dai ir jų palaikymui, 
tline, bet męs skaitome, kad /‘Karės Nuotaka” 147 kp.) Nariai, neprisilaikantieji 
buvo gana daug. Visi links- (Lietuvių Socialistų Sąjun- į to persergėjimo, bus praša-t- 
mai laiką praleido ir dar su-.gos. Po perstatymui bus ba-.Hnami, kaipo nepildanti so-

•r" C, ‘~

Akušerka 
t (turtą kamana MaOtaafc 

Coflege Baltimore, Md.
Fw» fkvnir.aat atiteka save 

ftmdpna, taipgi suteiki* visoldaa rate- V 
pagelto* tnvairiose notaru ilgo**.

F. Stropiene,tt££l’,
»O. BOSTON. MAMk



STEBUKLAI.
Nereikia būti dideliu mok

slinčium, kad suprasti be
dievių melagingumą. O jei
gu kurie nesupranta, lai iš
geria šešis tiklelius degtinės 
ir Šešis stiklus alaus, tuo
met supras visas pasaulio 
klastas, supras, kad bedie-

Aną vakarą užėjau į 
Džiovo saliūną, kuris visuo
met bažnyčioj dešimtukus 
renka, o saliūne dešimtuką 
skaito už šnapso stiklelį ir 
pradėjau su juomi kalbėti a- 
pie stebūklus. Tiesą pasa
kius, aš dar siavo amžy ne
buvau matęs stebūklų, todėl 
norėjau plačiau apie tai pa- 
siteiraut pas Džiovą. Kada 
aš jį užklausiau, ar teisybę 
sa’ko bedieviai, būk dabar 
stebuklai- išnykę, jis nusi
spjovė ir piktai man atsake:

—Kaip matau ir ,tu jau 
pradedi virsti į bedievius, 
jeigu išdrįsti tokius klausi
mus užduoti. Stebūklai bu
vo, yra ir bus, bedieviai jų 
nepanaikino ir nepanaikins. 
Jeigu tu netiki, aš tau papa
sakosiu vienJ| atsitikimą,ku
ris privers ir tave stebūk- 
lams tikėti. Tavęs dar ne
buvo šiayne mieste. Mūsų 
klebonas gavo ne gaspadiiię, 
bet iš dangaus aniuolą: lū
pytės plonoj nosytė maža, 
truputį į viršų užriesta, aky
tės melsvos, žvalios, žande
nai raudoni,.plaukai geltoni, 
sijonėlis trumpas, per plaš
taką augščiau keliu, blauz- 
dytės aptemptos dryžomis 
šilkinėmis pančekaitemis.če- 
verykai mažyčiai, blizganti^ 
o jau tas liemens plonumas, 
tai ir apsakyti negalima.tar
tum ji nieko, o nięko neval
go, tik dvasia šventa gyve
na. Jeigu aš būčiau buvęs 
klebono vietoj, tuomet ne 
klebonijoj ją būčiau užlai
kęs, bet ant didžiojo alto
riaus. Sakau, jeigu tik spar
nelius pridėti, niekas nega
lėtų atskirti nuo aniuolėlio.

praslinkus mėnesiui laiko, 
sugrįžta tokiu pat aniuolč- 
liu, kokiu ir pirmiau buvo, 
kuomet pastojo pas kleboną 
gaspadinę. Argi čia ne ste- 
būklaSį?!

Kadh man Džiovas pasar 
kojo apie stebūklus, aš išgė
riau še’šis stiklelius snapso 
ir,šešis stiklus alaus. Džio
vus man pasakė, kad jau .po 
dvyliktos, jis turi saliūną 
uždaryti. Atsisveikinau su 
juomi ir išėjau. Einu gat
ve ir galvoju apie stebūklus, 
oiktas dvasias, velnius ir ra
ganas. Taip beeinant, žiū- 
žiu, greta manęs eina kokia 
tai baidykla, panaši į piktą 
dvasią. Aš pradėjau eiti 
greičiau ir ji neatsilieka, aš 
lėčiau—ji taipgi, aš atsisto
jau palei krautuvės langą, ji 

j taipgi. Kaip aš sujudau, ji
tą patį daro. Na, manau 
sau, čia jau ne kas kitas, 

'kaip tik pikta dvasia, kurią 
bedieviai išsiuntė ant gat
vės, kad užpultų ant gero 
žmogaus. Palauk, sakau, aš 
tave pamokinsiu. Šalę ma
nęs stovi akmenų krūva 
gatvei taisyti. Persižegno
jau, ogi žiūriu, kad ir ta bai-

Bet ką tu manai, pagyve
no ji kelis mėnesius kleboni
joj ir staiga pradėjo keis
tis, pasidarė stora, liemuo 
išsipūtė ir kasdien ome da
rytis didesniu ir didesniu, 
žandai namely n a vo,aky > ,nq-

akmenį, ji taipgi pasiėmė. 
Dabar abudu stovime pasi
rengę į kovą. Aš, nieko ne
laukęs, kaip duosiu i tą bai
dyklę akmeniu, tai tik stik
lai sužvangėjo, pakilo pek
liškas balsas ir nespėjau anL 
Mžvalgvti, kur ta baidyklė 
dingo, kain staiga mane kas 
tai nugriebus už sprando ir 
partrenkė...

Kai]) viskas užsibaigė, nei 
pats nežinau, nes nubudau [ 
dienai išaušus ir pamačiau, 
kad randuos jau kalėjime.Iš 
kalėjimo nugabeno mane į 
teismą, ogi žiūriu, teisėjas 
kaltina, kad aš kokio ten i- 
talo sumušęs langą. Norė
jau jam paaiškinti visa isto
rija. nurodyti, kad ne langą 
mušiau, bet piktą dvasią,bet 
teisėjas, matyt, buvo tik tris 
stiklelius degtines ir tris sti-' 
klus <daus išgėręs, todėl nie-- 
ko negalėje suprasti f? ntv* 
teisė mane ant dešimts die
nu į kalėjimą ir paliepė ita-’ 
lui užmokėti už sumušta

Na, gal sale 
*-e stebuklai?

70-
tižiu, visisKO’ persimame ir 
mažai reikėjo, kad iš aniuo-

kuri ant siuntos užsėdus per 
kamina išlekia.

Stebuklai, tik ne kiekvie
nas juos gali patirti ir su
mušti, pirmiau reikia išp'or- 

stiklu 
alaus, 
bedie-

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

Temykite LIETUVIAI!
PAGAL NAUJĄ BUDĄ GREIT GALIU SUJIEŠKOT JUS Gi Ml- . 
NES, VIETOSE, UŽIMTOSE VOKIEČIAI H, ARB9 RUSIJOJE.

Reikalaudami informacijų įdekite štampą už ,2 centu. , 
Pabėgėliam nuo karės 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 į Ameriką, kreipkitės prie manę
Taipogi* parduodu LAIVAKORTES - ŠIFKORTES ant visų li

nijų ir geriausių laivų. *
Kas norite apsidėt savo pinigus į Banką, tai aš moku 4 .iuo- 

simtj ir galite gaut savo pinigus atgal ant kož.no pareikalavimo.
Mano bankos yra gvarantuotos per New Yorko steitą, užtat jūs 

pinigai užtikrinti.
Parduodu farmas, lotus ir namust Padarau ir užtvirtinu viso

kius dokumentus - raštus ir išjieškau 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,

t M

f

♦I*

PHONE W’MSBURGH MIS

DR. I. COHN
Specialistas įvairių li

gų, o ypač vaikų, mote
rų ir prie gimdymo.
OFFISO VALANDOS: nuo 8 Iki 10 v. 

ryto; nuo 12 iki 2 v. po pietų nuo 
6 iki 8 v. vak. ' Nedalioj iki 12 ryto.

TOP MEWES ST., 
Cor. So. 2nd St. Brooklyn, N. V

Abelnas silpnumas
neveikimas jakiių, nevirškinimas, įprastas užkietėjimas, 
sunkus virškinimas sergantį palieka labai liūdnam padė
jime. Norint prašalinti tas slogas ir užbėgti jų pasek
mėms, taipgi sustiprinti visą organizmą, reikia vaitotiv- ... K/J v v* * J o . p vz*£}l**.AC*»**£» A V* * ik * W W VA

Severa’s Balsam of Life i 
(SEVEROS GYVASTIES BALSAMAS) 

Budas sustiprmančiai-gydantis
Kaina 75 centai

Kas apie tai abejotų, tegu perskaito štai šitą laišką.

“Širdingai dCkavoju už Severos Gyvasties Baisumą. La- 
bai kentėjau nuo skilvio susilpnėjimo ir valgyti neturėjau 
noro. Visi kentėjimai pranyko pc .’Ar.iudcjiniG afeldA ,k 
nos Severos Gyvasties Balsamo bonkos. Prašau tą laišką 
paskelbti laikraščiuose, idant visi kiti, kurio panašiai ken
čia, sužinotų apio tą gyduolę“. Mrs. l’agac iš MWuuah, Wis.

Severos gyduoles galima gauti aptiokose. Prašoma reikalauti tikrų 
Severos gyduolių, neimti jokių falsifikacijų. Jei vietos aptiekoje pirkti 
negalima, užsakius bus pasiųsta.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

AR TURI TĄ NAUJĄ 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

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

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

Knygos vardas
Patarmės Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

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

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytiškų organų išsivysty
mas, jų veikme ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijena; m?t;nyste ir jos nygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagyste ir daug kitų įdomių dalykų.
>Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina apnVso- 
muš 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, 

kurjoię telpa daugybe įvairiausi:; dąį- 
ny. T&rpkitų yra nemažai senoviškų, 
kurias mūsų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos.

Dainos visokio tūrinio: meHišRpg. 
juokingos, kalinių, tautiškos, Kariš
kos, politiškos ir kitokios.

> RAIMA’ KOA

Dr. Richtexio 
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- 
čėtvti su > 
“ANCHOR” 
25 ir 50 cent 
aptickose ir 
tiesiog nuo

F. AD. 
RICHTER & 

CO.
74—80 Wash
ington St., 
New York

JOHN KULBOK
CAFE

Didelis hotelis, 
pakeleivingiems,

isyti pagal naują

gera vi ta 
kambariai į- 

madą. Visi

ŠOKIŲ MOKYKLA
Jau 36 metui, kaip 
gyvuoja Prof. Stern 
Šokių Mokykla, 952 
Broadway, kamp. 
Myrtle avė. Brook 
lyn\ N. Y.

Waltz, Two St^p, 
Foxtrot, One Step 
Ir įvairus naujausio* 
mauoa šokiai moki
nami, privatška) b 
kliasoje. Mokesth 
quo $5.00 iki j$10.00 pagal šoklų. Mt 
kykla atdara nuo 9 ryto iki 11 va 
vakaro, taipgi Ir nedčliomis. Mokln* 
me balių Šokius ir štage’aua. Klaaal 
atsilankydamas informacijų.
THE STERN SCHOOL of DANCIfh

Broadway. Hrooklvw

® LEIDI SLINKT1
ffi SAVO PLAUKAMS?!

Neturėsi daugiau kal- 
Itunuotų, resvų, krintan

čių, pleiškai! uotų, ap
mirusių, v žodžiu—ligui
stų plaukų-—ko turėtu
mei visuomet gėdinties, 
nes tas daro Tau ne
apsakomą nemalonumą 
—jeigu tik urnai pra
dėsi vartot. niusų su
taisytus plaukams vais- _ 

“Dermafuga”. Geresnių plaukamtus ‘Dermafuga”. Geresnių plaukam 
vaistų / už “Dcrmafugą” nėra! (

1 “Dermafuga” padarys tą, kad Ta 
vo plaukai bus tankus, švelnus i- 
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty 
ra, pleiskanos išnyks ant visados 
o plaukai niekad daugiau neslinks 
Busi patenkintas savo plaukais! N« 
pavydėk kitų puikiems plaukams 
nes pats gali turėti dar dailesnius 

Reikalaujant prisiusime Tau pact: 
suvis dykai išbandymui “sampilą’ 
Prisiųsk 10c stampomis persiuntinn 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Dėt 
mafugos” veltui, sykiu ir brošiurs 
užvardytą: “Puikus Plaukai”.
ARGIL SPECIALTIES CO, 

* Dept. 7 t

P O Box 37. Philadelphia p-

Tel. 2372 Greenpoint. j

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pijanus.

$LOO ANT 
savaites

Klebonas taipgi susirūnino, 
prade jo nerimaut’. Svki 
nunešiau jam dešimtukus ir 
sakau: kunigėlis, kaipo dva? 
siška asaba, negali paaiškin
ti, kas pasidarė tam aniuolė- 
liui, kuris dabar jau i raga
na panašus? Jis sunkiai at
siduso ir tarė:

—-Žinaį, Džiovai, bedieviai 
veikia su velnio pagelba, jie 
turi ryšius su piktomis dva
siomis ir, reikalui esant, 
kiekvieną gali jomis apsiųs- 
ti. Taip pasielgė ir su mano 
gaspadinę—ją pikta dvasia 
apsėdo xir dabar reikės vežti 
| tam tikrą vietą,kad tą dva
sią išvijus laukan.

t i ne mažiau šešių 
snapso ir šešių stikbi 
o tik tuomet galima 
viii šposus suprasti.

Kiekvienam savo vargai, 
f

Tūlo autoriaus buvo sta
tomas scenoj veikalas. Jis

riai jį lošia. Bet priešaky 
atsisėdo moteris ir nesisku
bina nusiimti skrybėlę. Au
torius, negalėdamas maty
ti lošiant aktorių, sako:

Ant rytojaus klebonas iš- 
gabeno savo gaspadinę į 

| šventą vietą įr, ką tu manai,

AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

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

(Kovotojas už Teisybę
Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinųti apie teisingo žmo

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

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus eiųskite 

šiuo adresu:
F. STROPUS,

6 Loling St.,
So. Boston, Mass.

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

LIETUVIŠKA APTIEKA

APT1BKA I
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

j apturėti per paėtą: 
Į Nuo reumatizmo ..

—Gerbiamoji, aš tau duo- ' K.iaujo Valytojas .. 
siu penkis dolerius, tik tu rVdiytojdS ’ 
nūsimk greičiau skrybėlę,! Trojanka 
nes aš per ja nieko nematau.1 tIr, yw°kias kitokias gyduoles nu«

, , visokių ligų, kurios čia dar nepaml-,
—0 aš tau .duosiu šimtą nėtos, galima gauti per pačtą.

dnlpriii file fn nndnrvlc fain. P. A. URBONAVIČIUS,

guliatorius ......... 
c., 50 c., ir $1.00.

$i.oe 
1.00 
1.00 

. 50c.

toli- 
New 
Mas-

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

MACYS & MARCIN 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

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

____ i. —........ T-.-rr-rr-r . Tel. 2320 GrCenpOint.

K. lutkausJ. GARŠVA
ŽODIS

Jeigu tau rei
kalinga skrybė
lė, marškiniai, 
renkotas, liet
sargis, kakla
raištis, kalnie- 
riuo ar kitoki 

, vyriški aprėda- 
lai, užeik pas

kąd visi mane ir mano skry 
bėlę galėtų matyti, — atsa 
kė moteris.

151 METROPOLITAN AVĖ,
BROOKLYN, N. Y. ,

viską, vertės A / ///// 
savo pinigų.

131 Grąnd St
BROOKLYN, N. Y.'

GRABORIUS (Indutaker)
S, LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

„ šbalsaniuoju ir laidojo numArusiui 
ant visokių /kapinių. J

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

Ofisai:
144 N. 5th S‘, 264 FRONT S«

’•> Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N Y
I Telephone 7867 Main.

MUMi

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IS 
PRIEŽASTIES LIGOS? o

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

DR. LEONARD LANDES
Jis jums be pinigų patarę, 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 jaknų ir tt.

Dėl gydymo nervų ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatą ir X-spinduliai, 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 žinoma:

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

vai. vakare, šventadieniais nuo 10 
v. ryto iki 4 vai. po pietų. (

149TE tST 22 ŠT.N.f. 1,0 E- 22nd s< ■ ! ir
3rd Ave., New York City.

SERGANTIEJI!

it- 200 ADATŲ' j 
su Colunibijos Gramofonu

Gali įmokėt dalj 
tuojau, o liku= 
sius po $1 kas 

mėnesį.
Reikalaukit musų iliustruoto katalogo.

MINERVA PHONOGRAPH CO.
217 XV. 145 St., New York.

Dept. L. • - -

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ?

GARSAS GERIAUSIA KEPTUVE^
Kepa geriausią duoną iš 
Cystų ruginių miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli
joms ir kitokiems poki- 
liams •**.*.•

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

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

Reikalinga kiekvienam darbininkui 
perskaityti

DARBO ŽMONIŲ ISTORIJA
Paraše J. Berlin. Vertė Barabošius.

šioje knygoje telpa sekanti skyriai:

I. Žmonių gyvenimo pradžia.
II. Vergija ir jos atsiradimas.
III. Turčiai ir skurdžiai.
IV. Draugijos žemesnės ir augštesnė.
V. Baudžiava ir baudžiauninkai.
VI. Miestu ir amatninku atsiradimas.v v

VIII. Baudžiauninkų vėlesnis likimas.
IX. Baudžiavos panaikinimas.

Kaina 25 centai.
183 Roebling Street, BROOKLYN,

^iiiiiiiiiniiinniiinĮiiffnnnnnmffTnnmmĮTnĮĮnn’niniminiiimninnnniiiinniniĮifRTĮTOninimf^iniiiiifiniiiirinnrnHiiiiiiiiiiniiHiiiiiiiiiHnffiffiflHT!! 
| djĮiįįiiii|iįiiĮ|iiiUti;>j,|i|t,iiihiiiiiuiuiiHtuiaiiuiiuiuįuuiiiiiiiiiiiuii!iiuiiiiiiuii|įiii.iUiiiiuiiiiuuiiimun,'iiuiiuMmimiiiiuuuiiiinwUUiiuiUiimjmmut' :

VISUOMET PIRKIT

CEVERYKUS
Naujausios mados 

PAS

J. MARTINAITĮ
157 GRAND ST.

BROOKLYN, N.Y
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Pittsburgh, Pa 
J. A. Kukas 
Pittsburgh, Pa.
B. Miskevicia, 
Pittsburgh, l'a

Varasib,

bln. rašt. W. Strumiila, 
1314 So 50th Ave. Cicero, 111 

iždininkas F. Lapmski, 
P. O. 4<ox 1109. Melrose

iždo globėjai: W. Janėnas,
K Samalionis. Box 613,

Melrose
Maršalka: A. Plėštis, P.

LAISVOJI 
SAKYKLA 

niTmiimiiiii imm

“80 napjų narių prisirašė 
prie Socialistų Sąjungos De
troite” (iš “kovos^).

Pavojaus atvaryti į mūsų 
eiles ar bebusjose ir pavo
juj praslinkus.

Taip sako Čiru-Viru.
Bet kodėl užtylėta, ' kad 

tie “80 naujų narių” prisira
šė per social-patrioto Bago
čiaus prakalbas? Ar kad 
nepadarius tuos “80 naujų 
nariu” “trefnais”? v

♦
* ♦

Per Bagočiaus prakalbas 
Clevelande‘prisirašė 44 nau
ji nariai. Beabejonės vis tai 
social-patriotai. Kur P. K. 
su savo uždraudimu Bago- 
čiui L. S. S. kuopoms kalbė
ti? Jei nepasiskubins, Ba- 
gočius taip elgdamasis, kaip 
bematant privarys kelis 
tūkstančius 
Sąjungą.

privarys 
social-patriotų į

*
* *

7. 7-tos kp. ant C. sekr. 
už neteisingą parašymą į 
organą apie A. Simučio li
gą ir jo šeimyną, kurios jis 
neturėjo ir tąipgi tokis 
skundas liko atmestas vien
balsiai.

8-tos kp. narys tapo su
spenduotas nuo dalyvumo 
nuo 5-tos vai. vakare už kė- 
imą triukšmo ir neprisilai- 

xymą tvarkos laike seimo.
9. J. I. Alexis suvažiavi

mo sekr. reikalavo už savo 
darbą maž-daug užmokės- 
ties. Iš delegatų įneša, kad 
būtų užmokėta $5.00 ir vien
balsiai priimta paskyrmas 
>5.00 J. L Alexiui už sekre- 
torystę. (Ištariu ačiū! —

Jei lietuviai socialistai ir 
jų vadovai bei pseudo-vado- 
vai galėt apsiblaivint iš savo 
dabartinių labai paikų ir vi
siškai bergždžių vaidų, mus 
L. S. S. nemerdėtų, kaip ko
kiame užburtame rate — 
—tarp 2,000 ir 3,000 narių. 
} porą, trejetą mėnesių laiko 
turėtume 15,000 mažiausiai. 
Kol kas ne nubankrūtiję 
tautininkai ir apgavingi jė
zuitai — klerikalai, bet pa
tįs socialistai yra L. S. S. 
bujojiiuo didžiausiais prie
šais.

MARGOS. 
MINTIS

I ______________ _____ ! ♦

Rygos Milięnas jau beveik 
tiktų į redaktorius!

*
**

Dėdė Šernas dirbo “Lietu
voj” per 22 metu, gaudavo, 
rodos, po $25 ir... nieko ne- 
sučėdijo, jeigu tikėt Chica- 
gos laikraščių pranešimams.

*

*

10. Sekančiam suvažiavi
mui vieta paskirta sekan
čiose vietose:

Pittsburbh, Pa. (Soho),

McKees Rocks, Pa. 15 b.
N. S. Pittsburgh, Pa. 15 b.

Donora, Pa. 3 b.
Tokiu būdu kitas metinis 

suvažiavimas įvyks Pitts
burgh, Pa., (Soho).

Antra sesija užsibaigė,

Extra suvažiavimo val-

J. I. Alexis, sekretorius.
K. Mažiukna, pirminiu.

PRIERAŠAS SEKRETO
RIAUS.

kuopų.

*

Tūli Detroito socialistai 
sako, kad Pruseika “no 
good”.

Ar yra toks žmogus, ku
ris būtų visiem “good?”.

*
* *

“Vienybė” rašo, kad Pet
kevičaitė atvyko Amerikon. 
Kam pasakot to, ko nėra.

o

Centro pirminink. J. M. Maskeliūnas, 
ZU25 Colwell st., 

Birmminko pagelb.
1421 Fayette st. 

centro searetoriUD J. 
4130 Satan otx. o o, 
.eutxp lzuuiuih.a» h.. 

1Z aud Carson st. Pittsburgh, Pa. 
Turtų Kontroles Komisijai 
M Urlakis, 2126 Forbes st.

Pittsburgh/ Pa. 
J 1 Alexis P O Box 344 Diamond sta 

Pittsburgh, 
F Pikšris, 1331 Penn Ave.

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

kuopos P Samulionis
P O Box 63, McKees Rocks, Pa. 

kp. John Swipas, No. 11, Welder st. 
Glendale. Carnegie, Pa. 

Pikszrius 1331 Penne ave. 
Pittsburgh, Pa.

Brazauskas,
O. Box 154, Cuddy, Pa. 

kp. A Žvirblis, 2228 Forbes str, 
Pittsburgh, Pa. 

kp A Paliucis. 2123 Wrights st. SS. 
Pittsburgh, Pa. 

kp, A Budzinauskas,
P O. Box 312, Creighton, Pa. 

kp. John Shopis, 713 McKean avej 
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.

2

kp. Fran.

kp, j w. 
p

10

11

12 
IS

Pa.

* *
Ponas A.Rimka gavo nau

ją atstovybę. Jisai atsto
vaus Amerikos spaudos

Kad tik neišeitų taip,kaip 
su Žiburėliu ir Demokratu

K0FO
Sutaisytas is formuios- 

recepto; suteikto išmintin
gu- Efypto zokouinku,

Park, Ill
U. Box 

675 Melrose Park, 111^ 
Susięinkimai atsibuna xas trečią 

bdvaiię kiekvieno mėnesio Frank ana 
jaiueb svetainėj, 23-čia Ave. ir Labu 
gatve, apie 1 vai. po pietų.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKThn 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, 1LT 
Pirmininkai* A. F. Sabeckia, 

8U2 — 8st St, 
Vice pirminipkau K. Dimša, 

812 — 8th Str. 
Užrašų rašt. B. Masiliūnai 

922 —lOth Str.
Finansų rast. J. Waicis,

1320 Lincoln st., VVaukegan, 
Kasieriua M. Kairaitis,

166—10th Str. North Chicago, 
Kasos Glob. M R e kis,

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

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

1420 So. Victoria st. Waukegan, Ill.
Pagelbininkas J. Wardauakaa,

1448. Jackson st. Waukegan, Ill.
Suažriąkimal atsibuna kaa tračia 

nedėlia kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
plotų Liuosybėa svetainėj, 801—8th 
St., A Sheridan Rd. Waukogaa, Ill.

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAHANOY CITY, PA.

Valdybos adresai:
Pirmininkas P. Ysoda

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

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

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

s 1227 East Pine Str.
Iždo trustisai: A Račkauskas, 39 lOth

St., J. Baukus, 1121 E. Mahanoy 
avė., J. Mickūnas, 819 E. Pine Ct. 

Maršalka L. Andriuškevičius 1
St

Juškevičius \ 
802 E Market St.

515 W. Pine Str.
Susirinkimai atsibuna paskutinį _ 

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

p»-

Draugai ir kuopos!
Kuopos, s kurios padavė 

kokius sumanymus ar seimo 
ar pavieniai delegatai nebu
vo paminėti, keno jie buvo 
paduoti,todėl kad visus kuo
pų ir delegatų sumanymus 
priėmė konstitucijos komisi
ja, kuri tuos įnešimus pri
taikė prie reikalingų konsti
tucijai pridėčkų ir tokiu bū
du atskirai nebuvo galima 
paminėti. Taip pat ir su de
legatais. Dauguma jų, at
ėjus 6 vai. pradėjo* skirsty- 
ties, nepranešdami sekr. ir 
tokiu būdu liko nepaminėta 
apleidimas seimui nepasi
baigus. V. kj”

Taip-pat gal nekurie ir 
dalyvavo, kaipo delegatai, 
kurie nebuvo ant vardašau- 
kio, o vėliaus atėję neužsi
registravo. Tas pasiliko 
priskaitytas, kaipo visai ne
dalyvavęs seime.

“Laisvės” red. prierašas. 
Nors prie straipsnių, ku
kiuos dedam laisvoj sakyk
loj, nesam pratylėti savo 
prierašus, bet šį sykį dadė- 
sim pastabą. Drg. Fritzas 
nurodo, kiek daug naujų na
rių prisirašė prie L. S., S. per 
Bagočiaus prakalbas. Bet 
juk, gerbiamasai, sąjungie- 
čiai visai ne dėl to pyko ant 
F. J. B., kad jisai prirašo 
daug naujų narių. Dalykas 
visai ne tame. Sąjungiečiai 
turėjo stambių užmetimų 
dėl F. J. B. už jo prakalbas 
Montello,Waterbury ir Nor
wood. Tonais jisai turbūt, 
pasakė socialpatriotiškas 
prakalbas, štai kodėl ten ir 
naujų narių neprisirašė. O 
jeigu Clevelande. ir kitur 
prisirašė, tai turbūt jau tuo
met j įsai nesakė socialpat- 
riotiškų prakalbų. Kaip 
matot, tai nauji nariai rašo-
si prie L. S. S. visai ne dėl k.ad nepadarius klaidos 
meilės prie socialpatriotiz- (tėmykite paaiškinimus, kaip

Skundus nenorėjau taip 
minėti originališkai, kaip 
buvo paduoti, bet juos su
trumpinęs toj pačioj pras
mėj padaviau j protokolą.

Laike balsavimo nekuriu 
nutarimų tėmykite gerai,

ir

mo

AUGščIAUSIOS PRIEG
LAUDOS LIETUVIŲ A- 
MERIKOJE NEPAPRA

STO SUVAŽIAVIMO 
PROTOKOLAS.

(Pabaiga).
6. 5-ta kuopa skundžia C. 

sekr. už nedavimą kuopai 
žinios laike mokėjimo ligo
niam pašelpos. Centr. sekr. 
priparodo, kad tokio dalyko 
nebuvo, o jei- ir atsitiktų 
kartais, per klaidą, tai kuo
pa turėtų nedaryti skundų 
ir pareikalauti nuo sekr. pa
aiškinimo, kad galėjus klai
dą atitaisyti, ir tokiu būdu 
skundas likos be pasekmių, 
liko vienbalsiai atmesta^.

J

apsireiškia estjs stebėtinai pasekminei 
__ nuo gėlimo pilvo ir iarnu, ger- 

l:lės skaudėjimo, dusulio, galvos 
tj-iJ skaudi jimo, nustojimo apetito, 
lį Į| ialėio galvoje, e.ct., ect., Šutai- 
11411 60lnas išdirbčju labai pagarsėjusio 

ėšf) PAIN-EXPELLERIO- 
. seno >r ištikimo draugo Seimy- 
,,03> naudoj.nuo visame pašau- 
lyje |xr pusę šimtmečio—25<’.

ia’j'ra už bonkutę visose aptiekose, 
iįj- - arba galite užsisakyti tiesiai iš

F. AI). ItIClITFK & CO. 
y 14—80 Washington Street, New York.

1

Gauk šiuos
Muzikos Veikalus.

’’Birute” — Birutės arija —30c. 
’’Vestuvės” — Jaunosios arija 86e 
“Kregždelė” — duettas — 80c. 
“Eglė” (Žalčių karalienė). Žalčio.

ir Gulbč-Dievaičio duettas —76t 
’’Muzikos žodynėlis” — 25c. 
“III Sųsiuvinys” — maišyti 

kvartetai — 25c.
Adresas:

MR, M PETR ' T'SKAS, 
895 Broadway, So, Boston, 14as>

N
TKISING1AUSIA ir GERIAUSIA 

LIJITUVIAKA

Telephone i9b0 ureenpoint,

Dr. H. Mendlowitz
271 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano specialė 

tni moterų ligos.
Gerai įsitėmykit adresų:

DR. H. MENDLOWITZ 
271 Berry St., Brooklyn,N.Y. 
r Kampas So. l-mos gatves. 4

protokole pasakyta.
Visi svarbesni nutarimai, 

kurie paliečia visa draugiją 
eis per visas kuopas refe
rendumui.

Nutarimai bus leidžiami 
referendumui tik tada, kada 
sulauksime liepos ar rug
pjūčio mėnesio, kaip bus 
metinis seimas, tada sykiu 
abiejų seimų bus leisti nu
tarimai nubalsuoti ir tokiu 
būdu daug susimažins darbo 
ir išlaidų siuntinėjimo. Jei
gu kurios kp. buvo padavu- 
sios kokius sumanymus ir 
jie nebuvo paskelbti proto
kole, malonėkite paduoti 
antru sykiu ant metinio su
važiavimo ir bus priimti.

Su draugiškuniu.
J. I. Alexis, sekr.

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

‘ valstijoj Gyduolių galit gauti, 
kokios tik pasauly yra varto
jamos. Galit reikalaut per lai
škus, o aš prisiųsiu per expre-

K. SIDLAUSKAS,
Aptiekorius Ir Savininkas 

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

Tel, So. Boston, 21014 ir 21013

AETUViŲ PAŠELPINfiS DR-STftS 
"LAISVĖ”, EASTON, FA.

Viršininkų adrenal.
Prezidentas St Melson

•34 Ferry at. Eaatoa, P® 
7ice prez S Masiulevičiene

320 So list St. Easton, Pa, 
Protokolų raštininkas ir organo pri- 
iurėtojas Alex Vituris

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

676 Church st Easton, Pa. 
iasjerius F Vituris

311 i Fifth st, Phillipsburg, N 
Kasos globėjai,:
A. Biga, 1021 Elm St., Ęaston, Pa. 
A Meškauskas, 1222 Pine A. Eaaton. 
Maršalka J. Garnis,

634 Ferry Str. Easton, Pa. 
Maršalka P Urbienė

676 Church st. Easton, Pa 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

’ėtnyčią kiekvįeno mėnesio 8 ▼»!. 
vakare, Anglų socialistų svetaln. 489 
Northampton St Easton, Pa

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

Viršininkų adresai:
Pirmininkas F. RaškeviČia, 

1012 So. Main Btr.
Vice pirmininkas A Šimonis,

517 Michigan Ave.
Protokolų raštininkas O. Užbalinti, 

622 Hulin St.
Finansų raštininkas P. G. Aleksyną* 

1516 — 14th Avė.
Iždininkas S. Buzinskls,

721 Lincoln ava.
Kasos globėjai:
St Vazenas 1529 —lOth Str.
P/ Kutra, P O. Box 80.
Maršalka P. Vaitkus, 416 Wall si.
Organo prižiūrėtojas: *
J Rumia 1017 So. 3rd Str.

Susirinkimas atsibuna pirmą aodil- 
dienį, kiekvieno mėnesio, 101® Be. 
Main St., 2 vai. po pietą.

f .

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI, 

Pirmininkas J Vasilaitis, 
1021 La Salle st. Racine, 

Vice pirmininkas M Kaupas, 
1242 State Street 

Raštininkas A. Vegela 
237 Lafayette 

Turtų sekret. S Gelumbauskaa, 
920 Jackson Str. 

Iždininkas J. J. JuozapaviČla 
V 1915 Jay'Eye See
Ižde Globėjai: A. Pukterls, 

444 Park View, 
" M. Kavaliauskas. 

LBD. laiko savo susirinkimas kas 
trečią nedėldienį kiekvieno mėnesi*, 
Winter Hall, 412 6th St. Racine, Wia.

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

Viršininkų Antrašai.
Plrmlnnkas P Kardokas, 122 Caart at.
Pirmininko pagelbininkaa tt. Lutk«a, 

211 First Str.
Nutarimų raštininkas 8. Merkia, 

266 Bond Str. 's.
Turtų raštininkas J. Jankauskas' 

232 Front Str.
Iždininkas J. juzapaitis, 

234 Clark Placa 
Iždą globėjai: E. Makuticnaa,

149 Clark Plaea, 
” B. Morkiukia

109 So. Park St?
1 Maršalka B. Budrus, 240 Sacaad at.

. Visi Elizabeth, N. J.

Draugijos, kurios turi 
“Laisvę” savo organu.

APLA. D R-JOS CENTRO VALDY 
BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI:

JLTD. DR-JOS MIRTOS VALDYBa 
Cleveland, Ohio.

Pirm. V ivanauskiutė, 
1452 East 33rd St, 

Vice Pirm. J Katkauskas, 
5823 Superior Ave

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

Fin, rašt, Antanas Banialts 
1449 East 24st 8tr,> 

Kasierus M Lavinskas, 
8120 Cory ave.,

Kasos glob. O Sidabruti, 
2120 St., Clair Ave, 

“ V. Kvedaravičius, 
1543 Oregon ave. , 

Dainą repeticijos atsibuna 
viena sėrėda, nuo 7:80 vakr.
Schwab svetainės, 6131 St. Clair oti 
Mėnesiniai/susirinkimai atelbuna ka 
trečią pėtnyčią kiekviena 
nuo 7:30 vai. vakar, ant Schwab av» 
tainės. 6131 St. Clair ave. Knygyee 
randasi Neuro* krautuvėje, 2047 Kr 
railton ave. Knygos išduodamos kit 
krieną Panedėlio vakarą, 7. 
vi karo.

Kuygivt Pranas Tun&ewss,

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS 
TĖ, MOLINE, ILL.

Valdybos adresai: ,
Prezidentas F Akatckis, 1360 12 ave.

E. Moline, III. 
prez. M Dackus, 854—8th str., 

Moline, III.
Rusteika, 
ave. "Moline, III.

Finansų sekretorius W Vapsevich. 
436 — 4th ave, Moline, Iii. 

Iždininkas K Juška 325 —4th ave.
Moline, III

Vic.

Prot sekretorius 8
1220 i — 7th

Maršalka F. Barauskai
122Qį — 7th Avė.,

TM D-tė susirinkimus 
nedėldienį kiekvieno mėnesio Turner 
Hall svetainėj, 14th St. ir 6th Avė., 
Moline, III.

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETO8 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL.

Valdybos adresai:
Pr'ezidnt. K Adomaitis, 1412 S. 29 avė
Prez pagelb, J Takazauskas,

1402 South 48th Court
Protokolų rašt. M Dobraškis,

1215 South both Court, 
inansų rašt. V Shileikas,

1409 So. 49th avė, 
£aeierius 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,

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

Cicero, III.
Susirinkimai atslbuna kas paskati

ni ntdėldienj kiekvieno mėnesio J 
N off o svetainėj, 1600 Bo. 49t)o aVe. 
Cicero, III, f vai. oo pieta.

Wit.

Ave.

Ave.

atnaujins,

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTBBŲ 
MELROSE PARK, ILL.

Pirwlnitikaa K Jankauskas,
P. O. Box 74®, Melraso Park, HL

Pagalbininkas D. Rimša, «
P. O. Box 14®, MoIfmo P«rfc »1.

Pratakai* raitlaiakas In argaaa
žiūrėtojas A Staravičla, Box 11B®

Malroaa Park, HL

Mokslo Nereikia Jieškot
‘DWtCs kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetikai -
-(įSEcviŲ kalbos gramatiką savo namuose tiuosame laike. Visi išmok®#.v,

„ Nurodymai ir knyga DYKAI įdėk stempą. Adresas o
'Mnvin Karesooadenciiiae Mokvkia 13?? M BobevSt. Chio^

Ill

Ill.

Ill.

Ill.

Pasinaudoki!

Moline, Ill. 
laiko pirmą

Park, Ii, 
Box 61b

kiwi
su

Kapitalas x Sausio, 1917,^
Pomirtinių išmokėjo $92^715
Ligoje pašalpų *^1..'......... $52.813

taip:

GREATER NEW YORK PHONOGRAPH CO.
) GRAND ST., Dept. L.) NEW YORK N. X.

PERSKAITYK! v
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- 
bą “Kardą” ant 
metų. Senas 
skaitytojas, ku- 

gaus knygų už 50 c,

hi

TREJOS DEVYNERIOS

TREJANKA
W

<D

DAUNOROS treja n kt yn tikrai 
lietuviška. Saugokitės padirbi- 
mų-imitacijų.

DAUNOROS trejanka, t. y. trejos 
devynerios, tai ištikimiausias 
Lietuvių drau^s-gydytojas vi
sose negalesa bei ligose.

DAUNOROS trejanką reikalaukit 
prisiųsdami 35c.

..  , , i* J—.....
o
</j

Vincas J. Daunora
j.------ r , . 7 • APTIEKORIUS - ‘

TAI FAKTAS, kad DAUNOROS aptiekoje 
yra didžiausias sądėlis ir pasirinkimas 
įvairiauisių naminių gyduolių, visokių ša
knų, žoLų ir 1.1.

REIK ALALKII rašj darni, kokių norite nemažiau kaip už ŽSc. 
bus jums prisiųsta.

< ,;-įĮ=- 229 Bedford _-Av e 
š - . 7 — KAMPASŠ NORTH . GAYv C _ 

-w? Bro

LIEIU/ISKA APTIEKA
0

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) M1XTURAŠ, labai geras ruo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka, 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 įvairiu ligų žiemos laike. 5)
{VAIRUS VAISTAI Di-L ATAUG1N1MO PLAUKŲ IR TONIC’AS." 
6) KVEPIANČIŲ .MUILŲ, jx.nriau.io pauderio, odekolonos, perfu- 
nios ir visokių CREAM Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, x’artotojas 
dėl vidurių. Bonka 50c. Kravy) Valytojas — bonka $1-00. Mūsų 
aptiekose kalba lietuviškai, rusiškai ir 1/;.kiškai. Todėl kviečiame at
silankyti; Visas persiuntimo lėšas apmokant męs. Siunčiant laiškus, 
galima siųsti pinigais arba stanipomis.

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
ĮSTEIGTAS AMERIKOJE 1886 METAIS |

Moka pomirtinių $150_ $300, $600
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savai*

qELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
ni’is, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.

yMONIŲ fipšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius« 
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

gauna dovanai.LLęidžia kningas, kūnas nariams duodama uį 
pusę kainos. i

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

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

*
A. B. STRIMAITIS

307 WEST 3OTH STREET, NEW YORK CITY

ris
Kas iš neskaitančių dar prisius už 
’’Keleivį” $1,75 gaus knygų už 50 c. 
senas skaitytojas gaus knygų už 25c, 
Kas prisius už “Kovą” $2,00, gaus 
knygų už 75 c, k&s 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 “Naujipnas” ant 
metų ir prisius $5.00, gaus dovanų 
“Keleivį” ant metų arba knygų už 
$1.50, senas skaitytojas gaus dovanų , num užsuku taiKc grajmim 
‘Kardą” ant metų, Kas prisius $1.0GU kordai tinka įvairaus dydžio.

J nl AVii 17 nl oo ” rynno 1/nvr ii rr ’ .*£ 1.. ~ V _ _ _ i __ Y -    f J • 1

GERIAUSIAS GRAMAFONAS SU 
1 > A RA RTIN ĖMIS LIETUVISKOMIS 
DAINOMIS LABAI PIGIAI, KURIS 
KREIPSIS PAS MUS.

DUODAME DYKAI
20 lietuviškų dainų, 1,000 adatų ir 
albumų.

Gramafonas tik 20 dol. su garan
tija ant 10 metų. Tik 20 dolerių.

Prisiųskite 3 dol. rankpinigių, liku
sius užmokėsite prie atsiėmimo. Gra
mafonas su didele triūha, paauhsuo- 

i this kraštais, mechanizmas gramafo- 
j no geriausios konstrukcijos, kuri ga- 
i Įima užsukti lailce grajinimo. Re- 

. Balsą 
išduoda čystą, kuris girdėti balsiai ir 
aiškiai. Vietinių meldžiama atsilan
kyti į mūsų krautuvę, kuri atidalyta 
nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro ir 
taip-pat nedėldieniais. Siunčiame dy
kai katalogų muzikališkų instrumen- 

Adresuokite

už ’’Moterų Balsą”, gaus knygų už 
25c, Rašydami pažymčkit, ar esate 
enas, ar naujas skaitytojas.

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

Pinigus siųskit šiuo adresu:
J. POCIUS,

2370 Margaret St, Philadelphia, Pa. 310 GRAND ST,
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(Uafr
K Irkvlerą 
Pakelevlngq 
Priimam 
Gražiausiai 
Ir visada.

Tikra 
Lietuvišku 
Užeiga

LAISVE

VIETINES ŽINIOS

(44—51).

Komitetas.

Praneškit šiuo adre-

Naujausi Columbia 
Rekordai

PARSIDUODA FOTOGRAFIJŲ GA
LERIJA liet. Tautiškame Name, biz
nis' gerai * išdirbtais, lietuvių, lenkų ir 
slavų apgyventa vieta. — Atsišaukit 
greit.

K. B. DEAPS
13 Glenwood Ave., Binghamton, N.Y. 

(46—48)

ir He
ir ir a- 
pikniko,

niškio par., Jakiškių kaimo. Meldžiu 
atsišaukti.

J. Dunda
2078 Boston Ave., Bridgeport, Conn.

Baisi eksplozija 
cukernčj

Atydai užsiregistravusių, 
bet negavusių kortų.

Kurie užsiregistravo 5 d. 
birželio ir negavo kortų, lai 
nelaukia, kada jas atsiųs,bet

rip f • Pinigus į Rusiją ir į Lietuvą siunčiame, paprastai,
I Al A 0*1* Arli ^UlTlrllTI A Q ‘ hožną dieną ir užtikrinam už greitą dasUtymą ir iš- * V*MV*^j* UI VI Mlllil VIllllAv* mokėjimą pinigų. Taippat dastatom locnos rankos pa

rašą, t.y. priėmėjo pinigų. Parduodam laivakortes į krajų ir iš kiajaus. Jeigu neturit žinios nuo savo gimi
mų iš krajaus ir šiaip su kitokiais visais reikalais kreipkitės pas 1. HERZ, Danlcierivis, 22-4 W.
34tln

I registravosi ir atsiima.Nors ’
Williamsbui gę, ant 2-ios uUV() ^ac|gįa> kaf| atsius, bet Svetainė randasi labai gra- 

gatvės American Sugar Co.1 v 1
dirbtuvėj, iškilo baisi eks
plozija. Daugelis sužeistų, 
nuo 100 iki 150 užmuštų.
Dirbtuvė apimta ugnies ir Eiizabeth’o lietuvių atydai.

Subatoj, 16 d. birželio, A.
Lutvino svetainėj, 69 So.' n_. ,
Park St., bus puikus vaka- ^.e !!* 0VC1
rėlis L. S. S. 147 kuopos. Ak- ('Materijas užlaikome nau- 

ai mėgėjai sulos veikalą jausios mados. Labai puei- 
Svotai-11,anl0S kainos.

liepsnuoja. Toj dirbtuvėj dir 
bo virš 1000 darbininkų,1 
daugiausia negrų. Buvo ne
mažai ir lietuvių. Ar lietu
vių yra užmuštų, kolkas ne
pavyko sužinoti.

Sekančiame “Laisvės” nu
mery pranešime plačiau.

nesiuntinėja ir reikalinga 
patiems atsiimt.

J. Jakimavičius.

žioj vietoj, giraitėj.
Komitetas.

Naujiena! Naujiena!
Pirmutinė Lietuviška Au

deklų Krautuvė, kurioje už
laikome visokių vilnonių au-

Tel. Orchard 3716

Gandai, i

P. Pelkauskas ir
F. Markevičius.

168 Union Ave., Brooklyn,

PIKNIKAS!
Lietuvių Kelionės P. P. Draugijos 

1-mos ir 2-roG kuopos įvyks Subatoje 
po pietų 16 birželio (June), 1917,

Washington Park
Grand St., Elmhurst, L. I.

Kviečiamo visus lietuvius 
tuvaites, kaip vietinuis taip ; 
pielinkės atsilankyti ant šio 
kur smagiai laiką praleisime.

Muzika po vadovyste D. Venckaus.

Įžanga 25c ypatai
Kviečia L. K. P. P. Dr-ja.

MIK. KAIRUKSriS

542 E. 14 St. New York City.
COR AVI-. B

DYKAI! DYKAI!
Aš ištraukiu dantis be skausmo ir veltui tiem, ku
rie duoda taisyti ir naujus įdėti.
Visas darbas visiškai beKKAUSMO
Ne kiekvienas dentistas moka apsieiti su dantimis 
sunkiam atsitikime, tankiai siunčia pas specialistą. 
Dr. Chas. Teschberg yra gerai žinomas kaipo spe
cialistas ir įvairiuose atsitikimuose siunčiama pas jį. 
Ateik ir duok išįigzeminuot. Informacijos dykai. Mano 
(ūkai yra 22 karato čysto aukso su dubeltava apačia, 
gvaranjuotn" Kainos prieinamos. I’ ‘ .
kainas var .mas pagal reikalą.
Ofiso valandos: nuo 9 A.M. iki 9 P.M. Pėtnyčioms nuo 9 A M iki 6 P M 

Nedėliomis nuo 9 A. M. iki 1 P. M.
DR. CHAS TESCH <ERG, D. D. S. Liet. Dentistas
500 CJt-rind St., kampas Union Avenue, Brooklyn, IN. 1

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai, Rusiškai. Telephone Stagg 3698.

karūnos ir tll- 
Visas darbas 

Mokestis ant nedčlių. Gazas ir ko-

Pirk kur tavorasf geras
Jigu nori, kad gerai 

išrodytum, pirk skrybė
les vardu:

i tori
“Kares Nuotakos”.
ne bus atdara 7 vai. vakare, 
lošimas prasidės 7:30 vai.

Įžanga 25 c. ir 50 centų. 
Kuris nusipirks tikietą už

Pastaruoju laiku po Bro- 50 centų, tas-gaus “Kova” 
oklyną ir New Yorką plačiai —r °----------
pasklido gandai apie didelį 
nepasisekimą Amerikos lai
vyno. Kalbėjo, būk jūrinin- 
kai susibuntavojo ir nusken-

* do didlaivis Pennsylvania, 
kartu ir daugiau laivų. Kas 
leido tas žinias, kolei kas,ti
krai neištirta. Laivyno mi- 
nisteris pranešė, kad tą gan
dą paleido piktos valios 
žmonės. New Yorke sulai
kyta apie 12 žmonių, ku
riuos valdžia tyrinėjo tame 
klausime. Manoma, kad jie 
žino, iš kur kilo tie gandai.

Kiti šneka, kad tuos gan
dus tyčia leidžia vokiečių 
agentai.

ant 6 savaičių.
Visi vietos ir apielinkių 

lietuviai malonėkite atsilan
kyti, nes veikalas labai pui
kus.

Užpuolimas ant taikos 
šalininkų.

11 d. birželio, vakare,New 
Yorke buvo didelis mitin
gas prieškarinės studentų li- 
igos. Kalbėjo Emma Gold
man, Leonas Samsonas ir 
kiti. Mitingui besiartinant 
peie galo, staiga apsupo sve
tainę policija ir milicija, už
stojo visas duris ir pareika
lavo tuojaus uždaryti mitin
gu .Kada žmonės ėmė eiti 
per duris, pas visus jaunes
nius vyrus reikalavo regis
tracijos kortų. 30 tapo su
areštuotų. Vėliaus 17 jų 
paliuosavo.

Policija pasakė: “Nors 
konstitucija ir suteikia lais
vės žodį, bet męs pasisteng
sime uždaryti burnas viso
kiems anarchistams ir išda
vikams”.

Ateity jie tokių mitingų 
visiškai nedaleisią.

Amerikos piliečiai gali di
džiuotis, kad savo šaly su
silaukė rusiškų kazokų^ ku
rie dar barbariškiau elgiasi. 
Rusijoj jeigu augštesnė val-| 
džia ką nors pavelydavo, tai 
policija visgi taip barbariš
kai nepasielgdavo.

< PRANEŠIMAI.
* Puikus piknikas.

Subatoj, 16 d. birželio, 
Washington Park, Grand 
St., Elmhurst, L. I. N. Y., 

I bus labai puikus piknikas 
I Lietuvių Kelionės Pašelpos 
Draugystės. Pradžia-2 vai. 
po pietų. , Įžanga 25 centai 
ypatai. Meldžiame visus vie
tos ir apielinkių lietuvius at
silankyti, o męs pasistengsi
me visus užganėdinti.

Komitetas.'

Pėtnyčioj, 15 d. birželio, 
Tautiškam Name, bus kon
ferencija Lietuvių Liaudies 
Namo. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Visi delegatai būtinai 
privalo šioj konferencijoj 
dalyvauti. Taipgi kviečia
me ir tuos, kurie nori Šerų 
pirkti.

Sekret. J. Steponaitis.

Kas radote?
d. birželio, vakare, pa

mečiau užrašų knygelę, ku
rioje buvo registracijos kor
ta. Kas radote, malonėkite 
sugrąžinti j “Laisvės” re
dakciją, 183 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y. Už' sugrą
žinimą tariu širdingą ačiū.

9

Du streikieriai džmušti ir 
10 sužeista.

Kas žinot?
Jeigu kur randasi Arba ra

sis tuščia vieta dėl groser- 
nes lietuvių ir lenkų apgy
vento j vietoj, New Yorko 
ar New Jersey valstijose, 
malonėkit man pranešti.No- 
rėčiau, kad sykiu būtų ir 
gyvenimui vieta. Už gerą 
nurodymą $5.00 arba ir dau
giau, 
su:

‘183 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y. 
(46—49)

PAJIESKOJIMAI
Pajieškau Veronikos Laurižonienes 

(Lapinskaitės), Vilniaus gub., Trakų

PASARGA: Iš Williamsburg dave- 
ža Grand St. karas iki pat parkui; .iš 
New Yorko Flushing Ave. arba Gra
ham Ave. karas; iš So. Brooklyno 
imt 3r_d,_Ąve. ir važiuoti iki Borough 
Hall, tenai persimainyti ant Cross
town karo ir persimainyti ant Flush
ing Ave. arba Graham Ave. kuris nla- 
vežš iki parkui.

(46—48)

PARSIDUODA VALGYKLA, žemai 
mieste, netoli Wall St., biznis gerai 
eina, nereikia dirbti naktimis. Parsi- 
uoda lengvomis išlygomis. Kas no

ri pasidaryt pinigų, gali pirkti. Rei
kalaukite platesnių informacijų ar y- 
patiškai kreipkitės. >

McMALLINS LUNCH
76 Pine St., New York City

(40—48)

754

AR GALI KĄ GERESNIO PADA
RYT UŽ TĄ KAINĄ?

Ištraukiame dantis be mažiausio 
skausmo ir darbas atliekamas gerai.

Lietuvių Kriaučių Nepri- 
gulmingo Kliubo pirmas 
metinis piknikas bus 8 d. 
July, 1917, Washington Ca
sino Parke, Grand St., Elm
hurst, L. I. Pradžia 2 vai. 
po pietų. Muzika V. Rete- 
kevičiaus. Įžanga 25 c. ypa- 
tai. Kviečiame atsilankyti 
kuoskaitlingiausiai.

Komitetas.

pavieto, Čiobiškiu parapijos, Jekno- 
nių kaimo. 4 mėnesiai atgal išva
žiavo su kitu vyru. Tamsiais plau
kais, su akiniais, 5 pėdų augščio. Turi 
8 mėnesių mergaitę Emiliją Kas 
praneš, kur ji gyvena, tas gaus $10.

J. Laurižonis
7 Limerick St., Gardner, Mass.

Pajieškau draugo Kristopo Montvi
los, Vilniaus gub., Trakų 
Daugų parapijos, Andriūnų
Norėčiau susirašyti, meldžiu 
šaukti.

J. Vasiliauskis
P. O. Box L. 114, Shirley,

Pajieškau brolio Klemenso
dos, Kauno gub., Šiaulių pavieto, Jo

Dr.Ch KOPOLOV
Dentistas

Flushing Ave., arti Broadway 
BROOKLYN, N. Y.
Patarimas Dykai.

naujauslos dainelė*Štai
E 3188. Ant kalno karklai šlubavę.

Pasisėjau žalią rūtą.
3189. Oi motulė.

Motuš, Motuš.
3190 Tris berneliai.

Vakarinė daina.
3191 Ant marių kranteli*.

Saulutė tekėjo.
3192 Giedu dainelę,

Gegužinės daina.
3193 Linksmo kraujo (Polka)

Rožės šaka, be žiedų (Polka' 
3182 Visų apleista (smuiką solo)

Annie Laurie (smuiką solo) 
Reikalaukit augščiąu paminėtų re 

kodų pas
J GIRDĖS

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

Telephone 4659 Qreenpelw:

E

E

F

---------- 1--------------------
Svarbi Naujiena!

12 d. birželio, New Bruns
wick nosinių skepetaičių 
darbininkai išėjo į streiką. 
Kompanija tuojaus pradėjo 
mobilizuoti streiklaužius. 
Streikieriai pradėjo streik
laužius atkalbinėti ir nuro
dinėti jų šlykštų pasielgimą. I- N. Y. Pradžia lygiai 8 
Tuo tarpu pribuvo būrys [ vai. vakare. Įžanga 25 c. ir 
privatinių detektyvų ir ėmė 
šaudyti į streikierius. Du 
darbininku, Vincą Sasnauc- 
ką ir Ignotą Maumą, nušo
vė ir 10 sunkiai sužeidė. 
Streikieriai tokių detektyvų 
pasielgimu baisiai pasipikti
no ir prasidėjo tikra kova, 
kuri tęsėsi 4 valandas.

Kompanija tuojaus parei
kalavo kareivių numalšini
mui darbininkų. Vadinasi, 
dabar streiklaužiai dirbs po 
apsauga kareivių, todėl sun
ku bus kovą laimėti.

Naujai susitveręs “Žemai
čių Kvartetas” rengia puikų 
koncertą su balium, kuris 
bus Subatoje, June 16, 1917, 
C. D. Fritz’s Hall, Grand St. 
ir Woodhill PL, Maspeth, L.

MANHATTAN 
HAT

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

Tu pats persitikrinsi, kad skrybėlės 
naujausios mados, geriausio išdirbi- 
mo ir kaina kuopjgiausia. Męs gva- 
rantuojame už gerumą, todėl kad 
mūsų fabrike išdirbamos. Apart to 
męs užlaikome ekspertus pardavė- 

. jus, kurie pritaiko kuogeriausiai.
Ateik ir išbandyk!

Manhattan 
įHat Stores

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

j

U4TRYNIMAI, KARPOS, NŲOSPAUUDOS, IŠNYK
STA PRIEŠ Jl]SŲ AKIS. Mes šalin taip vadinamas už
trinų (karpų) gyduoles. Siųsk 50c. markėmis ar Money Orde
riu už OWENS’O DEGINANTĮ PAIŠIUKĄ, kurį apmokėtu 
siuntiniu ar grįžtančia pačta apturėsite. Nėra laukimų, nėra 
neužsiganėdinimų. Jei jis negelbės arba jus nesate pilnai už
ganėdinti, sugrąžinkite paišiuką tuojaus ir aš tą pat dieną 
sugrąžinsiu jųsų 50 c. Reikalauju agentų. Adresuokit A. P. 
OWENS, Dept. 42 E. 157 E. 47th St., New York, N. Y.KNYGOS

Kurios turėtų rastis kiekvieno lietu
vio namuose:

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

Pasaulių Ratas. čia aprašoma 
aujosj patirtos paslaptįs planetų,sau- 
ės, kometų, žvaigždžių ir t t. 25c.

Mielaširdingi Žvėrys. čia telpa 
uikios istorijos apie atsižymėjusius 
lielaširdingumu žvėris. Kaina 20c.

Tos visos knygos geros popierca ir 
u daugeliu puikių paveikslų. Rei- 
alaujant kataliogo ar atsako, reikia 
ris#ųst už 2 centu štampą.

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

NUSTOS GALVOS SKAUDĖJIMAS, 
JEIGU NEŠIOSI AKINIUS?

Iš daug atsitikimų, akių n u va r gi - 
mas, yra pamatinė priežastis galvos 
skaudėjimo, neuralgijos ir daugelio 
kitų nerviškų ligų. .. ;

Išegzaminuok savo akis.
DR. M. FREEMAN ...
(Akių specialistas) 

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

Brooklyn, N. Y.
Ištraukiu M VIZ Ą I tarpe lt Ir t2 
Dantis UI l\r\l vai. kasdieną, 

kad tuom parodyt, jog ištraukiu

BE SKAUSMO l
Minkšti robiniai prisisiurbianti smegenis 

kurie tinka kiekviena] burnai. Parsiduo
da žema kaina ir gvarantuoti.
Pilnas setas dantų............$5.00 ir augščiąu
22 kt. auka, kepuraitė.,. .$5.00
Pripildymas auksu............$1.50 ir augščiau
Tiltelio uždėjimas..............$5.00 už danti
Pripildymas platina... ./i-60 ir augščiau
Pripildymas sidabru be gydymo..........50c.

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

OR, J. G. COLE, Dentistas.
292 Bedford Al, Brooklyn, N. Y.,

Įsteigta nuo 1902 m.

Mass. I JOKŪBAS KANCIERIUB

Mass.

Dun-

-X

N.Y.

Tel.
St.

Taip-

KENO LAIKRODYS SUGEDO?

1335 Arch Street

pavieto, 
kaimo.

atsi-

IŠGYDO
PER- 
OPE-

JERIAUSIA PIRMEIVIŠKĄ
Užeiga pas

Greenpoint
SENIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

svetainė (Palace 
koncertams, teatrams, ba- 

susirinkimams ir B-lling

GEO LASKEVIČI4 <
T71 BANK BTh TaL H4-I

Philadelphia, Pa
Ofiso< valandos: Uu 9 ryto iki 8 vai. vakaro.

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

CAFE SU SVETAINE 
R E ST AURA NT U 

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

SO. BROOKLYN, N. Y.
Tęl. 3907 South

WATIRBUKY. CONN. j256 Broadway,.

Ph'.hdelphijos Specialistas vyrų moterų
RD WACQCPMAN kuri9 gyd° pasekmingai VI\. f T Y visokias ligas PILVO,
PLAUČIŲ, ŠIRDIES, VIDURIŲ LIGAS, REUMATIZMĄ, 
SLAPTAS LIGAS IR ĮVAIRIAS KRAUJO IGAS.
TRUMPAM LAIKE, TAIP KAD ^REIKALAUJATE 
TRAUT SAVO DARBO. GIMDOS LI AS YDO 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

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.

Telephone 2639 South.
Dvi puikios užeigos:

LIETUVIŲ KOTELIS
Kuriems yra reika’as apsistoti, čio

nai galima gaut nakvynę arba ir il
gesniam laikui gyvent.

Taip-pat puiki 
all) 

iams, 
dley.

J. BULOT, Savininkas
08—3rd Ave., So. Brooklyn,

Tarpe 22 ir 23 Sts
Antra užeiga:

CAFE. Pa
ke! ei vingu* 

priimam ko- 
Dogražiaa- 
aia ir viaa- 
doa teisi a- 
ga rodą.

TEISINGIAUSIA UŽEIGA
WYTHE AVE kamp. No. lat 84, 

BROOKLYN, N Y,
Telephona Greenpoint 5811.

, Įžanga 25 c. ir 
50 c. ypatai.

Programo išpilydyme da
lyvaus: J. Sirevich, P. Jur- 
geliūtė, soprano, A. Aušriū- 
tė, contro-alto, L. Linoniutė, 
soprano, K. Kriaučiūnas, te
nor, P. Kloniunas, tenor, J. 
Butėnas, basso, pianistas X. 
Strumskis.

Gerbiamieji! Kaip mato
te, programo išpildyme da
lyvaus geresnieji Brooklyno 
dainininkai, taigi koncertas ( 
bus visai puikus. Todėl at-, 
silankykit iš visų apielinkių. *

IŠRADĖJAI
JEIGU NORITE GAUT PATENTĄ SAVO IŠRADIMUI

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

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

Brooklyno ir apielinkės lietuviai, 
jeigu jims reikalinga taisyt laikro
džius, laikrodėlius arba šiaip kokius 
aukso ir sidabro daiktu- tai meldžiu 
atnešti į “Laisvas” o są. Ten bus 
riimama ir perduod ,na man, o aš 

stengsiuos atlikt f .o darbą koge- 
riausia ir greičia ,ia. Aš būsiu 
“Laisvės” ofise k s ketvergo vakarą, 
kada bus galim, darbą paimt arba 
sugrąžint.

Taipgi pas mane galima atsisakyt 
ir naujus laikrodžius , laikrodėlius, 
žiedus ir kitokius auksinius daiktus. 
Mano krautuvė randasi po N 42 Bro
adway (vidury bildingo) New York, 
N. Y. Kam paranku, kreipkitės į 
mano krautuvę, o būsit pilnai užga
nėdinti, nes iš mažens tuo bizniu už
siimu ir esu specialistas laikrodinin- 
Icsis*

V. RADZEVIČIA (ROSS)
42 Broadway, New York, N.Y, 

Tel. Broad 1459.

Brooklyno Lietuviams
Pirmas Brooklyno

LIETUVIS

Kontraktorius
Padarome visokį darbą prie naujų 
namų statymo ir senų pataisymo. Iš- 
pentinu namus iš lauko, taipgi ir vi
daus, popieru'oju, pleisteruoju ir ci- 
mantuoju. Reikale kreipkitės ypatiš- 
kai ar laišku šiuo adresu:
46 Power St. arba į gyvenimo vietą: 
431 RODNEY ST„ Brooklyn, N. Y. 

K J. VASILIAUSKAS

t v a#,*

A. SHRUPSKI
Pas mus galite gauti ska

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

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

JOSEPH LIPMAN, M. D.
Specialistas moterų ligų 

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

Iki 10 vai ryte; nuo 1 iki 2 vaL pa 
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare.

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

riame ir pasakome irisas ligas ir pa- 
gelbstime. Iš kitirr atvažiavusiema 
ligoniams parūpiname vietą, kol gy
dosi. Reikalui esant, kreipkitės, męa 
apžiūrėsime ir duosime prietelifiką 
rodą. Patarnavimas visai pigus. Ne
užmirškite mano antrašo.

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

arti 117th St, New York Qty

t

)




