
į Tegul kiekvienas “Laisves
skaitytojas prikalbina savo 
draugą ar pažįstamą skai
tyt “Laisvę”.
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Rusijos revoliucija minna ant kaizerio kupros.

rie jau turi pirmas popie
ras, vienok kad išvėngus ne
smagumų, valdžia mano to- I • i* j • j -y-v

Washingtonas. — Tūli ka
rės ir vidaus reikalu minis-
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d
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terijos atstovai pranešė,kad ninku vartotojų draugijų j- 
tų, kurie turi išsiėmę pir
mas pilietiškas popieras, ne
ims kariumenėn.

PROFESIONALIŲ SĄJUN
Jeigu pradėtų ^imti ^Ų ATSTOVŲ SUVAŽIA-

LIEPOS (JULY-, 13 1917 m. BROOKLYN, N Y.

la AS GIRDĖTI RUSIJOJ?!
Rusijoj susitvėrė vadina-, 

centralis pildantysis

NEUŽMIRŠKITE!
Jeigu jūs esate užsiregis

travę ir, traukiant liosus, mas 
jums išpuls eiti į kariumenę, komitetas, susidedąs iš 300 
tai neužmirškite, kad turite narių. Tai bus nuolatinė at
tik 7 dienas laiko, kad pa- stovybė darbininkų atstovų 
duoti “exemption board’ui” į tarybų. Jos pirmininku y- 
(paliuosavimo tarybai) raš- ra drg. čcheidze. 
tišką prašymą, kad jus pa Rooto komisija žada grįž- 
liuosuoti, smulkiai nurodant Į ti iš Rusijos. Patsai' Root 
priežastis, dėl kurių norite yra tos nuomonės, kad Rusi- 
būti paliuosuotais. Prista- ja galės ilgai laikyties.
tykit ir užtvirtintus pas No
tary Public dokumentus..

Tie, kurie turi pirmas po-j 
pieras bus raginami stot,jei
gu per liosus ištrauks jų nu
merį, bet gal būti, juos ne
vers, jeigu jie sakys, kad ro- 
kuoja save ne Amerikos, bet ■ 
kitos šalies piliečiais. Apie 
tai irgi reikia pranešt “ex- 
■emption board’ui”.

Išanksto sužinokite,kokioj E.
vietoj randasi jūsų apygar
dos paliuosavimo taryba.

KADA BUS LIOSAI?
Buvo tikrai sakyta, kad 

Bosai renkant naują armiją, 
tikrai įvyks šią savaitę, o 
vėliausia subatoj, bet daly
kas vėlei užsivilko todėl,kad 
ligišiol daugely vietų dar 
nespėjo susiorganizuoti va
dinamos paliuosavimo tary
bos.

Kaip tik jos bus susitvar
kiusios, tai už 24 valandų ________
prasidės liosų traukimas, (laikraščių.

Daugybė liuosnorių rašo
si dabar į rusų kariumenę, 
kaip prasidėjo generale o- 
fensyva. Daugelis garnizo
nų reikalauja, kad juos tuo- 
jaus siųstų karės frontam

VALDŽIOS SOCIALISTŲ 
PARTIJA.

Išstoję iš Soc. Partijos so- 
| cialpatriotai J. Stokes,jo pa-

Walling, išvytasai 
Russell ir, veikiausia, Allan 
Benson bus tvėrėjais naujos 
socialistų partijos, kuriai i 
ponas Wilsonas jau žada 
malonią paramą.

Taigi, ir Amerikoj turė
sim valdiškų socialistų par
tiją, panašią į tą, kokią turi 
vokiečių kaizeris.

REIKALAUJA IŠTIRTI.
Kongresmanas M. London 

reikalauja ištirti pačto de- 
partmento veikimą. Tasai 
departmentas atsisakė siun
tinėti bent 10 socialistiškų

RUSAI PAĖMĖ G ALKIŲ

Visų šalių darbininkai eiki
te išvien, jūs nieko nepralai- 
inėsite — tik retėžius.

Sako, neims kariumenėn "ztviitinti pas Notary Pub-
* A ! vz •

su pirmom popierom. DARBININKŲ KOO
PERATYVAI.

Balandžio 22 ir 23 d. ėjo 
posėdžiai Petrapilio darbi- ‘

galiotinių. Prasidėjus revo
liucijai, daugelis kooperaci-. 
jos veikėjų priversti buvo 

Pagal paskelbtus įstaty- pasitraukti iš tų draugijų ir 
mus apie ėmimą į kariume- imL#es plataus politinio or- 
nę, privalo imti ir tuos, ku- Sanįzayimo^ darbo.. UžtatUžtat 

posėdžiai ėjo ramiai be ypa
tingo ūpo pakilimo. Vis tik 
neabejojama, kad Rusijoje 

kius paliuosuoti. Mat, Ru-darbininkų kooperatyvaiuž- 
siia iki šiam laikui dar ne- jims syariu3 vietą saly kitų 
pripažįsta Amerikos pilie- iOrganizamjų—-pertijimų ir 
čiais tų, kurie be jos sutiki- Profesijonahmų sąjungų, 
mo išsižadėjo savo pavaldys- 
tės ir prisirašė prie Ameri
kos. < 
tuos, kurie turi tik pirmas 
pilietiškas popieras, be abe- 
jonės,Rusijos valdžia užpro-, 
testuotų, kad Amerika pri-.

Vokietija dreba

tiną ėmimą į kariumenę mi-I 
Londonas, 11 d. liepos. —jtingo, kuris buvo 18 d. ge- 

Rusų kariumenei, kuri vei- gūžės, Tuo tarpu dar nai
kia Galicijoj, labai gerai se- nėtas įstatymas nebuvo iš-j 
kasi. ----- --------------- 1 ’ ’ *1 ' TTT*’
lui Kornilovui, rusų kariu- sonas po juomi pasirašė (šininkus, reikalaudami 
menė užėmė Galičių, kuris 10:30 vai. vakare ir tuo lai- $1,000 atlyginimo, kad jie 
yra raktas prie užėmimo ku jau mitingas buvo užsi- daleido kareiviams pogromą 
Galicijos sostamiesčio Lvo- baigęs. Vadinasi, kad jie padaryti.
vo. • laikė mitingą, ta/ protestavo ’ _ -------------

Rusai padarė skylę Aust- ne prieš įstatymą, bet tik NACIONALe GVARDIJA 
rų armijoj per kokia 20 my- prieš billiu, kuris norėta pa- PEREINA FEDERALĖS

VALDŽIOS GLOBON.
Washington, 11 d. liepos. 

—Prezidentas Wilsonas iš-

Bostone užpuolė ant sociali
stų ofiso, išdraskė jį, sude
gino knygas ir ktus rakan
dus. Dabar Bostono socia- 

Vadovaujant genero- leistas, nes prezidentas Wil-'listai apskundė miesto vib- 
kariu- sonas po juomi pasirašė ^ininkus

laikė mitingą, M/ protestavo ’

Kairiųjų Vokietijos socia
listų partija išleido Švedijoj 
pranešimą, kad ji reikalau
ja taikos be užgrobimo sve-j 
timų žemių ir be karinių at
lyginimų. Ji reikalauja tei
sės kiekvienai tautai 
ti savo likimą.

Kairieji Vokietijos 
listai reikalauja, kad 
būtų kuogreičiausia 
dinta.

Kaslink Alzas Lotaringi
jos, tai kairieji socialistai 
sako, kad patys tų šalių gy
ventojai turi išrišt klausi
mą, prie kurios pu-sės jie no
ri prigulėti.

Iš daugelio Vokietijos 
miestų ateina žinių, kad. kįla 
riaušių ir bado maištu. Ko- €» v
elne apskelbta kariškos te'i- 

Kareiviai šaudė į žmo- 
jnes. Riaušės kilo ir daugely 
jkitų miestų.

Didysis Vokietijos laivas 
braška visais galais. Kažin, 
kaip ilgai jisai išsilaikys,bet 
laikyties laikosi įkyriai. Iš 
Vokietijos ateina labai daug 
žinių ir, nors jos toli gražu 
nepilnos, tai betgi rodo, kad 
.kaizerio valdžiai prisieina 
riestai. Ją šturmuoja iš vi
sų pusių, tačiaus kaizerio 
bernai dar nemano pasiduo
ti.

Kancleris Bethman Holl- 
weg pasakė reichstago ko
misijai, kad Vokietija turi 
kariauti ir laimėti. Apie 
taiką, girdi, jai' neišpuola 
Įkalbėti. Kancleris Bethman 
Holweg eina ranka rankon 
.•su kaizeriu ir kaizeris juo 
pilnai užsitiki.

Kalbama, kad užsieninių 
dalykų ministeris Alfredas g_g 
Zimmerman pasitrauksiąs 
iš vietos. Taip-pat pasi
trauksiąs vidurinių dalykų 
ministeris Helferish.

Eina gandas, kad vokie
čių tautininkų partija naci- 
onal-liberalai reikalauja,kad 
jBethman Holweg pasitrauk
tų iš vietos.

Valdžia, kad kokiu nors 
būdu išsilaikyti, žada jau re
formas, o visųpirmiausia ža- kad ši pavelytų Hillquitui, 
da rinkimų reformą Prū- Bergeriui ir Lee vykti į 
suose.

Vokietijos katalikų parti
joj, vadinamam centre, irgi 
prasidėjo didelis bruzdėji
mas. Taikos reikalavimas 
auga labai smarkiai. Tūli 
katalikų vadovai gąsdina 
kaizerį susidėsią su socialis
tais.

spręs-

socia- 
taika 
įvyk-

VIMAS.
Tam tikras organizacinis 

komitetas šaukia gegužės 20 
d- Petrapilin visos Rusijos 

verstinai ima į kariumenę Profesionalių sąjungų atsto- 
jos pavaldinius. IVII konferenciją. Svarstoma

Suprantama, kurie jau tu-^us^ profesijonaho judėjimo 
ri pilnas pilietiškas popie
ras, tie bus imami ir Rusija 
negalės protestuoti, bet ku
rie turi tik pirmas, jie nesi- 

į skaito šios šalies piliečiais, 
tik pasižadėjusiais būti.

Antras dalykas, pirmiau 
Rusijos pavaldiniai, imdami 
firmas ponieras, išsižadėjo 
caro Nikalojaus’ir jo vai-, , , ..
džios, o dabar Rusijoj Niką-(mokyklų direktorių, moky- 
lojaus nėra ir jie neišsižada sia1^ 1,no^s °.,aP® 
nuo respublikos.

Kurie eis liuosnoriais, 
tuos priims, 
|kad jie nėra šios šalies pilie
čiais.

Reikia pažymėti, kad rek- 
rutavimų komisijos elgsis 
lyginai taip su tais, kurie 
turi pirmas popieras, kaip 
ir su savo piliečiais, t. y., 
juos šauks ir ims į kariume
nę, bet jeigu pastarieji pa
reikalaus, kad juos paliuo
suotų, nes jie nėra šios ša
lies piliečiai, tuomet turės 
paliuosuoti. Jeigu nieko ne
sakys ir nereikalaus paliuo-- 
savimo, bus priimti kaipo 
piliečiai, jeigu tik fyziškai 

Leadvillės Pas’ro,dy.s tinkam? . . .

įvu konferenciją. Svarstoma i n •• _ _ 1 • • 1 — __ į

‘uždaviniai, kaip organizuo- 
ties, 8 vai. darbo diena, kaip 
kovoti dėl ekonominių reika
lų karės metu, apie nedarbą 
ir kaip prieš tai kovoti.

rų armijoj per kokia 20 my- prieš billiu, kuris norėta pa
lių, tarpe Galičiaus ir Kar- daryti įstatymu, o juk prieš 
patų kalnų. Rusų kavaleri- billiu kiekvienas gali protes

tuoti.
Vienok, niekas negelbėjo,.'leido įsakymą, kad visų Suv. 

Grand Jury tarėsi apie 40, Valstijų nacionalė gvardija 
minutų ir išnešė nuosprendį, j (valstijų milicija) būtų pri- 
kad jiedu kalti. Teisėjas gi,skaityta prie federalės ar- 

Tokiu būdu federal ė 
;generolas Brusilovas. |—po 2 metu kalėjimo ir po armija dar pasidaugina ant

Taigi, išviso nuo ofensy- 10,000 dolerių užsimokėti 300,000 žmonių, 
vos pradžios rusai paėmė bausmės. Jeigu jiedu netu- 
nelaisvėn 35,000 austro ven- rės iš ko užsimokėti, tai at-'vienų valstijų įeina į galę 

sėdėję po du metu, turės už nuo 15 d. liepos, o dėl kitų 
i ,0110 25 d. liepos.

RŪDKASIAI NUTARe
APSKELBTI STREIKĄ.
Leadville, Colo. — Profe

sionalė sąjungą geležinės 
rūdos kasėju ir geležies lie- 
jiku nusprendė apskelbti P111?21*1- b.k fyz,skal 
streiką visame Leadvillės bnkamJ-. . f
anskr’tv 1 Kiel<vienas uzsiregistra-

1  vęs privalo tuojaus sužinoti,
SIUNČIA KAREIVIUS kur randasi paliuosavimo 
NUMALŠINIMUI STREI- komisija to rajono, kuriame 

KIERIŲ. .jis gyvena ir jai turi paduo-
Clay, Kent. — Kasyklų ti raštišką reikalavimą, nu- 

darbininkai išėjo i streiką, rodant priežastis, dėlei ku- 
Tuojaus iš Lexingtono iš- fįu turi jį paliuosuoti. Sy- 
siuntė kareivius numalšini
mui tu sukilėliu. I v v

jai atsidarė labai platus ke
lias ir austrai smarkiai stu
miami atgal.

Generolas Kornilovas 
paėmė 14,000 belaisvių, ne-
rokuojant tų, kuriuos paėmė paskyrė augščiausią bausmę mijo

grų ir vokiečių. <
Austrijos armija smarkiai kiekvieną dolerį sėdėti po 

demoralizuota. Mat, austrų dieną, t. y., 10,000 dienų bei 
kareiviai dabar supranta, 28 metus. Vadinasi, jiedu 
turį reikalą ne su caru, bet nuteisti po 30 metų į kalėji- 
su laisva Rusija.

Berlynas, 10 d. liepos. —,
Generalis štabas pripažįsta, vokatas žada reikalaut nau- 
kad vokiečių ir austrų armi- jo bylos perkratinėjimo. 
ja traukiasi prieš rusus ties 
Stanislavovu.

|ma.I v
. Berkmano ir Goldman ad-

Prezidento įsakymas dėl

Kijeve neseniai buvo/' .vi
suomenės veikėjų, Kaiidies ' 1 vi « <■ v 1 r-4* XX

ties tarnautojų pasikalbėji
mas dėl įvedimo ukrainiečių 

^nepai^tTrtai’:kall?0F liaudies mokyklose.
Susirinkusieji pripažino, jog 
ukrainiečių kalba mokyklo
se galima bus įvesti nuo at
einančių mokslo metų, jei 
sutiktų su tuo vietos gyven
tojai. Pirmon eilėn ukrai
niečių kalba bus^įvesta tose 
vietose, kur gyvena vien tik 
ukrainiečiai.

REIKALAUJA AMERI
KOS SOCIALISTŲ.

Čcheidze, Rusijos darbi
ninkų tarybų centro komi
teto pirmininkas mušė tele
gramą Amerikos valdžiai,

tarptautinį socialistų suva
žiavimą, kurį šaukia rusai.

Nežinia, kaip pasielgs 
Wilsono valdžia.

Ligišiol visos šalys paveli
jo savo socialistams važiuo
ti į tarptautinės konferenci
jas, tik Amerika pasekė bu
vusio caro pėdomis.

Teisėjas,nuteisęs anarchi
stų lyderius, pasidžiaugė, 
kad dabar anarchistų vTsas 

EMMA GOLDMAN IR AL. judėjimas būsią sustabdy- 
BERKMAN NUTEISTI . tas. Taipgi jis rūpinasi,kad 

ANT 2 METŲ Į po to, kaip jiedu atbus savo 
KALĖJIMĄ. bausmę, būtų ištremti iš Su-

9 d. liepos jau užsibaigė vienytų Valstijų, 
teismas anarchistų lyderių1 --------------
Emmos Goldman ir Alek- OBALSIAI E. ST. LOUISO 
sandro Berkmano, kuriuos POGROMO.
valdžia kaltino varyme agi-1 Washington, 11 d. liepos, 
tacijos prieš priverstiną ka-,Į atstovų butą tapo įnešta 
reiviavimą.
iiedu pasakė po prakalbą, jama, kad kongresas ištirtų 

visą dalyką apie įvykusį E. 
St. Louise pogromą.

VALSTIEČIŲ REIKALA
VIMAI. .

Minske valstiečių suva
žiavimas nutarė reikalauti, 
kad apskričiu komisarai bū
tų tuoj prašalinti, kad aps
kričių komitetų sąstatas bū
tų panaujintas valstiečių at
stovais. Tas komitetas turi 
turėti teisę prašalinti kiek
viena valdininką. Reikalau- € V
jama tain-pat prašalinti se
nosios valdžios šalininkus — 
kunigus ir popus.

LENKAI.
Paskutiniu laiku vokiečių publikos.

Laike teismo rezoliucija, kurioje reikalau-ųr austrų vyriausybės taria
si dėl Lenkų sutvarkymo. 
V alstybės tarybos narių 
skaičius turįs būti padidin
tas valstybės Tarybos nuro
dymu turįs būti įsteigtas 
tam tikras kabinėtas, kuris

tas.kiu galima nurodyti ir
i kad imant pirmas popieras 
atsisakė tik nuo Nikalojaus 
ir jo valdžios, bet ne nuo re-

EXTRA

Pasiteisindami nurodinėjo, 
kad jie veikė kaipo idealis
tai, o juk idealistų negalima 
įtalpinti į įstatymų rėmus, 
nes ten jiems bus persiaura.

E. Goldman pasakė, kad 
dabartinė Rusijos misija, 
kuri važinėja po Ameriką,y- P. K. anglių kasyklos 1,200 ninkus būsimajai Lenkų val-

Darbininkai stybei. Jau yra žinių, kad
Lenkų regentu skiriamas
gercogas Karlas Steponas.
Vokiečių spauda labai atsar
giai rašo apie visus tuos 
faktus,savo nuomonės spau
da neišreiškia. 4

IšeJO I STREIKĄ ANG
LIAKASIAI.

Mahanoy City, Pa., 10 d. žiūrės Lenkų politikos. Be 
liepos. — Čia išėjo į streiką to rūpinamasi rengti vaidi

ra dar daugiau prasikaltus, darbininkų, 
negu jie, nes dalyvavo Rusi- reikalauja pakėlimo algų, 
jos revoliucijoj. I -------------

Berkmanas nurodė, kad Bostopo socialistai reikalau- 
dar vieną svarbų dalyką, bū
tent, kad juos kaltina už su- ( 
rengimą prieš privers-1 ta, kad kareiviai ir / ir aviai

ja iš valdžios $1,000.
“Laisvėj” jau buvo minė-

Kada ypata tampa priim
ta į karumenę, ji turi teisę 
bėgy septynių dienų reika
lauti, kad paliuosuotų nuo 
kareiviavimo.
septynias dienas nieko nesa
kys, tuomet jau negalima 
bus pareikalauti paliuosavi
mo ir reikės tarnauti.

Bėgy dešimties dienų kiek
vienas,reikalaujantis paliuo- 
savimo, turės tai komisijai 
pristatyti oficialius doku
mentus, nurodant tas prie
žastis, dėlei kurių jį komi
sija privalo paliuosuoti.

Visi dokumentai turi būt

Petrogradas, 12 d. liepos. 
—Pasitvirtina, kad rusų ka- 
riumenė paėmė Galičių, rak
tą į Lvovą. Sykiu paimta ir 
30 kanuolių. Austrai labai 

Jeigu per smarkiai gynėsi, bet turėjo 
pasitraukti.

Rusai vejasi austrus.
Londonas. — Anglų oriai- 

vininkai pasekmingai bom
bardavo turkų laivyną Kon
stantinopolio uoste. Kreise
ris Goeben tapo sugadintas.

Londonas. —Anglijos par- 
lamentan išrinkta airių re- 
voliucijonierius profesorius 
De Valera. Rinkimuose jl« 
sai sukirto tautininką. j
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PRASIDEDA! fLaikraščių ir Gyvenimo Apžvalga
Kuomet Amerikos kariu- 

menė transportuota Franci
jon į Pershingo eiles, tai 
viename Atlantiko punkte 
šios šalies transportus .ata
kavo viena ar kelios vokie
čių submarines. Priešų ata
kos tapo atmuštos ir Ameri
kos admirolas Gleaves pra
nešė apie įvykusį incidentą (
trumpa telegrama. Mūšys, I .
kaip pranešė admirolas, bu-l Amerikos pačta jau atsi- 
vo nors pasekmingas, bet įsakė gabenti 10 socialistiškų

New Yorko majoras Mit
chell paskyrė komisiją, kuri 
išrado 40 patarimų gaspadi- 
nėms, kaip gelbėties nuo bė
dų ir maisto brangumo.

O 41 patarimas būtų ge
riausias, būtent, kad New 
Yorkas niekuomet neturėtų 
tokio majoro, kaip Mitchell.

laikraščių, 3 anarchistiškus 
ir 2 neprigulmingus, taigi 
vienu ypu pasmaugta 15 lai- 
ikraščių, turinčių nemažiau, 
kaip pusantro miliono skai
tytojų.

Jeigu kas ką nors nori 
mušti, tai ir lazdą randa. 
Pono Wilsono administraci
ja, kuriai dar nepasisekė į- 
vesti Amerikoj cenzūrą, ra
do aplinkinius kelius, kad 
uždarius burną Amerikos 
imperializmo kritikams/'

Rusijoj gyvuoja daugybė 
socialistiškų laikraščių, Vo
kietijoj vistik gali eiti tokie 
laikraščiai, kaip “Leipziger 
Volkszeitung”, net Franci- 
joj eina valdžiai priešingas 
“Populaire de Centre” ir ki
ti.

Tik pas mus, “laisvoj” A- 
merikoj prasideda kazokiš
kas šokis! Čia be pasigailė
jimo mindžiojama Ameri
kos konstitucijos pamatai, 
suteikią amerikiečiams liuo- 
sybę žodžio ir spaudos.

Bet męs galim nusiramin
ti atsiminę puikų priežodį: 
kas vėją sėja, audrą pjaus.

mažas, nedidelės svarbos.
Ta žinia buvo gauta Wa

shingtone visą savaitę prieš 
4 d. liepos (Fourth of July). 
Valdžia nieko apie tai ne
skelbė.

Kodėl gi? Juk tai jau ne
buvo karės sekretas! Juk 
tai buvo malonus Amerikos 
kapitalistams faktas!

Klausykite, kame ten bu
vo dalykas. Washingtone 
veikia tūlas Mr. Greel, pir
mininkas komisijos visuo
menei informuoti. Tasai as
muo yra neoficialis cenzorių 
generolas ir ištikimas p. 
Wilsono tarnas.

Per jojo rankas ėjo ta ži
nia apie submarinų ataką, 
kurią prisiuntė admirolas 
Gleaves. Ir štai, tasai žmo
gus vardu Greel, informaci
jų biuro pirmininkas, pada
rė iš to atsitikimo didžiausį 
muilo burbulą. Buvo para
šyta didžiausia istorija su 
visokiais . patriotiškais da- 
dėčkais ir visas tas mūšys 
išpūstas iki didžiausio laips
nio. Iš kelių submarinų pa
daryta didžiausios jų mi
nios, iš mažo mūšio padary
ta milžiniškas mūšys ir tas 
patriotiškas pyragas, česno- 
kais ir patriotiškais pipirais 
išpūstas, paduota Amerikos 
visuomenei lygiai prieš pat 
4 d. liepos.

Kas norėta tuomi atsiek
ti? Ogi sukurstyti žmonių 
patriotiškus jausmus ir 
padaryti iš menkniekio di
džiausios svarbos dalyką.

Kitais žodžiais tariant,pa
daryta didžiausia patriotinė taikos 
falsifikacija tuo tikslu, kad'nebus sustabdyta, tai tuo- 
sustiprinus Wilsono valdžią j jaus pasieks fronto karei- 
ir įvarius kinkų drebėjimą vius. 
visiem jo priešam.

Ponas Greel, tasai ameri
koniškas Gabrys, prisipaži- I Francijoj ir sako, kad nelie- 
no numalevojęs tą visą isto- čiant juos,tąikos liga dar la-

. •. , . • 1 v . • ' (francūzai!te! Tai yra didžiausias 
svieto mulkinimas, kada iš 
skiedros priskaldo vežimą, 
Ir tas viskas padaryta Wa-' c 
shingtone, po pat Wilsono 
nosia, pagal tam tikrą slap
tą sutartį.

j. . . ,v. . . »syva, vauuvaujani generolui_ Vadinasi, valdžia vokuoja )Nivell neturgjo pasiseki- 
zmones mažais vaikučiais, mo ^monių ties žuv0 
kuriuos reikia bovyt yiso- daug bet jokių žymių ma- kiom įsmislytom istorijom. terialiu pasekmiu nebuvo. 
Teisybe slepiama papras^ Kai )• į ofensyVos, taip ir 
faktai slepiami. Ir kas bus 
toliau?

Valdžia su pačtos pagelba
mėgina uždaryti burną soči- Vos vakarų fronte, ties Ver- 
alistų ir radikalų spaudai, dūnų ir ties Soissons, jokio 
Ji nepakenčia kritikos. Ji pasisekimo neturi. Jeigu 
nori tik aklo paskhisnumo. viename punkte Hindenbur- 
Ji nori, kad žmonės pavirstų gUi pavyksta užimti žemės 
vergais! .......................

Apsigynusi tokiu 
nuo kritikos laisvų laikraš
čių, valdžia pastatys ant 
muilo bačkos tokius ponus 
Greel’ius, kad jie iš nebūto 

’ būtą darytų ir, tokiu būdu, 
apgaudinėtų Amerikos žmo
nes.

O tai dar tik pradžia!

Francijos socialpatriotų 
karalius, tasai begėdis Her
ve ir pats šaukia ir kitus 

i kursto šaukti prieš tuos 
i draugus, kurie pastaruoju 
laiku smarkiai pradėjb agi
taciją už taiką.

tų, pirm negu jie pasieks savininkas visos eilės dieni- 
Berlyną. |nių laikraščių Suv. Valstijo-

Italų ofensyva, prasidėju- se. Jisai turi savo laikraš- 
si tokiuo nepaprastu triukš- čius New Yorke, Chicagoj, 
mu, nutilo ir susmuko Gori- Bostone, San Francisco ir 
cijos kalnuose. Pirmose 
dienose italai, tiesa, paėmė 
nelaisvėn apie 30,000 aust
rų, bet sekančiose dienose formaliai Hearstą pavadavo 
austrai atsilygino paėmimu jo vyriausias redaktorius 
nelaisvėn tokio jau skai- Arturas Brisbane, tai fakti- 
čiaus ir išėjo “kvitą”. nai “Times’o” savininku bus

Veikiausia, tas pats lau- patsai Hearst.
kia ir prasidėjusią rusų o- šios karės laiku Hearst’o 
fensyvą, kurioj generolas laikraščiai, palyginamai,yra 
Brusilovas paėmė nelaisvėn švaresni, negu kiti kapitalis- 
20,000 teutonų. Rusų nuo- tų šunlapiai. Bent kartą sa- 
stoliai, kaip pripažįsta net vaitėje jie patalpina vieną 
Petrogrado telegramos, bu- ar du neblogu editorialu,kur 
vę labai dideli. [duodama vėjo Wilsonui ir

Taigi, visos pavasario ir kongresui.
vasaros ofensyvos kaip va-| Hearsto laikraščiai yra 
karų, taip rytų, taip italų tradiciniai Anglijos priešai 
fronte aiškiai parodė, kaip ir todėl šioje karėje rūpina- 
betiksliai, kaip begėdiškai si, kad Amerika neloštų rolę 
liejama darbininkų kraujas. Anglijos berno.
Abejos kariaujančios pusės1 Pastaruoju laiku Hearsto 
kraujuose papluko ir neturi laikraščiai reikalauja, kad 
spėkos laimėti. Iš to už- prievarta paimtų kareiviu 
burto kraujuoto rato tiktai nesiųstų Francijon be jų su- 

,vienas išėjimas — taika. kikihio.
x Jeigu valdžios dar nenori 
taikinties, tai žmonės turi 
jas versti,turi reikalauti tai- likos 
kos. Kito išėjimo nebėra.

Vokiečiij kareivio 
kares atsiminimai

Atlantoj.
Neseniai Hearst įgijo 

Washington© “Times”. Nors

Naujasai Rusijos respub- 
ambasadorius Suv. 

(Valstijose yra p.Boris Bach- 
metjev.

Prięg kokia 15 metų B. 
Bachmetjev mokinosi kalnų 
akademijoj Colorado valsti-

AIRIJOS REVOLIUCIJO
NIERIAI.

Airijos revoliucijonieriai
tai rąstas Britanijos imperi- joj ir prigulėjo prie Sociali- 
alizmo akyse. Ir piktumu ir stų partijos.
gražumu jis nori juos ap-j Dabar p. Bachmetjev pri
veikti,, bet kaip nieko neišei- guli prie p. Miliukovo par ti
na, taip neišeina. [jos, taigi, prie tos pačios,

Pereitais metais, po suki-'prie kurios priguli ir M. Y- 
limo Velykų dienose, Britą- čas.
nijos valdžia iškorę ir į kalė-I Būdamas tokių pažiūrų p.

1 ’ 1 1 141 1 ’ 1 abejonės,
atstovauti 
buržuazi-

jimus sukimšo daugybę re- * Bachmetjev, be 
voliucijonierių. mokės tinkamai

Dabar, kada Amerikai Amerikoj rusų...
prisidėjus prie karės, vėlei jos reikalus, 
pradėta pūsti į demokrati-j 

Tūlas Lysisrašo Pary-’.i°s skelbti visam
žiaus “Victoire”, kad cim- svietui, kad talkininkai ka- 
merwaldieciai ir kientalie- nauja už mažų tautų liuo- 
čiai esą didžiausi Francijos ,syb§ — Britanijos valdžia 
nriešai, nes parsidavę vokie- nutarė sulošti lapės rolę. Ji 
čiams. I■■■’- ----

Patsai Herve sako, kad dėjimų ir manė jau 
propaganda, jeigu Jie vb«s jai. begalo dėkingi.

paleido revoliucionierius iš 
kad

Išėjo kaip tik atbulai. Rb- 
voliucijonieriai iš Sin Fein 
partijos netik kad nebučiuo
ja jai į ranką, bet varo savo 
darbą tolyn, reikalaudami 
Airijos respublikos.

Kuomet revoliucijonieriai, 
apleidę kalėjimus, sugrįžo 
namo, Dublinan, juos pa
sveikino tūkstantinės mi
nios, virš kurių plevėsavo 
raudona ir tautinė airių vė
liava. Ant griuvėsių pačto 
ofiso vėlei užplevėsavo airių 
respublikos vėliava.

Laikraščiai veik kasdien 
praneša žinių apie Sin Fein- 
erių veikimą.

Amerikos airiai, savo dau
gumoje pritaria Sin Feine- 
riams. Amerikos airiai turi 

*idu laikraščiu—“The Gaelic 
j i American” ir “Irish World”,dabar francūzai blaškosi ,__

* siaurame užburtame rate.
Dvejos vokiečių ofensy-

Ponas Clemenceau iTgi a- 
takuoja taikos šalininkus

biau išsiplatins.
Gerai, gerai, draugai,

Tegyvuoja taika ir tepra
smenga darbininkų išdavi-

OFENSYVOS.
Pavasarinė francūzų ofen- 

syva, vadovaujant generolui

Jeigu

sklypelį, tai kitame jau jam 
būdu pačiam reikia traukties ir

pralaimėti. Prieš prūsų mi- 
litarizmo pragarines* maši
nas francūzai jau turi įgiję 
savo pragarinių mašinų.

Anglų ir kanadiečių ofen- 
syva Belgijos fronte buvo 
be pasekmių. Jeigu jie ii* 
toliau eis pirmyn tokiu

kuriuodu agituoja už Sin 
Feinerius. Neapykanta 
prieš Britaniją Amerikos 
airių tarpe yra labai didelė.

Kad nuraminus ir užbovi- 
nus Amerikos airius ir jų 
protestus, Anglijos valdžia 
atsiuntė čion tūlą agitatorių 
T. P. Q’Connor, kuris už ge
rus pinigus sėja airiuose sė
klas lojalizmo dėl Anglijos, 
bet ta agitacija neneša vai
sių.

smarkumu, tai ims 12 me-Jnnn£as

/

NAUJAS LAIKRAŠTIS
HEARSTO RANKOSE.
Hearstas yra begalo įtek-

laikraštininkas ir

nauda, kad ateityje jie manęs jau neragino 
prie tos rųšies “darbo”.

Beje aš turiu pasakyti ve ką. Išsišne
kėjęs su daugeliu kareivių, aš patėmijau, 
kad daugumoje visiškai išgaravo karinis 
patriotizmas, kuris karės pradžioje daugelį 
buvo užvaldęs. Daugelis kareivių jau ne
beslėpė jausmo, kad prasčiokai šioje karė
je nieko nelaimės, nebent tik paguldys mū
šių' laukuose savo griešną kūną. Na, o kas 
gyvas išliks, tai kolieka būdamas, prašys iš
maldų iš gailiaširdžių žmonių, stovėdamas 
ant gatvės kampo.

Toje valandoje mums buvo visiškai aiš
ku, kad jokia valstybė, jokios ten labdarin
gosios draugijos nepajiegs aprūpinti tų 
šimtų tūkstančių nelaimingųjų, kurie paau
kavo savo sveikatą prieš altorių tariamo
sios tėvynės. Perdaug jau didelis buvo ne
laimingųjų skaičius, kad būtų galima juos 
visus aprūpinti.

—=—!-------- ----------------- L-"".'--t;"-----ulbjb1
Tris sykius susukome “ura”, garbei 

“augščiausiojo karvedžio”.
Taigi, eidami šnekučiavomės apie “tė

vynę”. Ją, mat męs turėjom “ginti”, būda
mi Francijoj.

Laukuose ir grabėse gulėjo daug lavo
nų. Aplink juos zvimbė didmusės, kurių 
šiose vietose buvo dideli būriai. Nuo lavo
nų jau čjo pokas, toks šlykštus, kad negali
ma buvo alsuoti.

Tarpe tų lavonų ir dar vidudienio sau
lei nemielaširdingai kepinant, buvo ištaisy
tos palapinės vargšų pabėgėlių. Mat, kol 
keliai buvo užimti vokiečių kareivių, jiems 
nevalia buvo eiti. O kurgi keliai buvo ne-

SUIPPES IŠPŪSTYJIMAS.
Tos vietos gyventojai, kurie nespėjo 

pabėgti, gyveno didelėj medinėj būdoj. Jų 
nameliai buvo išgriauti.

Jaunimas, vaikai ir seniai visi buvo su- 
sikimšę? Tūli iš jų buvo sužeisti, tūli opde- 
gę. Vargas ir skurdas žiūrėjo iš akių mo
tinų su mažais vaikučiais, kuriems papenė
ti nebuvo nei lašo pienelio.

Tūlas landvėro kareivis, infanterietis, 
stovįs ties manim, ve ką pasakė: “aš ir tu
riu du vaiku ir pačią namie. Ir todėl aš ga
liu suprasti, kaip baisiai turi jausties tėvai 
tų familijų, žinodami, kad jos randasi prie
šų tarpe. Francūzų kareiviai labai blogai 
apie mus mano, blogiau, negu męs ištikrųjų 
esame.

“Aš buvau Chinijoj, kuomet ten rami- 
ta bokserų sukilimas, bet tos žudynės Azi
joj buvo tiktai juo^ažaisle, palyginus su 
barbarizmu civilizuotos Europos tautų. Aš 
priguliu prie antro skyriaus landvėro. Aš 
maniau, kad man, tuinčiam 37 metus, 
negreitai reikės stoti karėn. Bet męs, se
nesnieji, buvom paimti pačioj pradžioje 
kares. Karinės naštos sunkybė, ilgi marša- 
vimai stačiai nebepakeliama jau! Kaip 
tankiai seniau aš geisdavau, kad bent vie
nas mano kūdikis būtų vaikas, bet šiandien 
aš linksmas, kad tai mergaitės”.

Vėliau mudu dar geriau susipažinom 
su tuo kareiviu. Kalbėdamas su juo aš pa
tyriau, kad jų kompanijoj kareiviai dar la- 

tuos!^iau neužsiganėdinę, negu mano. Tiktai 
geležinė disciplina ir sunki bausmių rykštė

PRIEDAI PRIE SOCIALI
STŲ PARTIJOS KONSTI

TUCIJOS.
Nariam Soc. Partijos rei

kia balsuoti visa eilė priedų 
prie partijos konstitucijos.

Męs manom, kad reikia 
balsuoti prieš visus l__
priedus. Pirmas priedas 
(article II, section I) šutai- sulaiko juos nuo protestų, 
sytas taip, kad jį priėmus, 
Socialistų Partijos nariai 
galėtų prigulėti prie kitų,ne-1 
gu socialistų, partijų. Bal
suokite prieš (no).

Antras priedas vėlei neti
kę^. Jeigu jį priimtų, tai 
tokie žmonės, kurie gauna 
tarnystę nuo kapitalistiškų 
partijų, kaino dovaną, galė
tų būti partijos nariais (ar
ticle H, section 2). ,

Balsuokite prieš.
Trečias priedas

HI, section 2) nori panai
kinti nacionalį partijos ko
mitetą, o visą spėką atiduo
ti pačiam vienam centraliam 
komitetui, susidedančiam iš 
15 narių.

Balsuokite prieš.
Nekalbėsime čia daugiau 

apie kitus priedus. Mūsų 
nuomone, jie yra arba neti
kę, arba mažos vertės.

Męs patariame balsuoti 
tik už vieną amendmentą — 
būtent tą, kuris panaikina 
partijos konstitucijoj gar
sųjį “šeštą skyrių”. Sulyg 
to nelaimingo skyriaus, 
draudžiančio partijos na
riams skelbti sabotažą, tapo 
prašalinta ir prasišalino iš 
partijos daug revoliucioniš- 
kų draugų. Išbraukite tą 
skyrių (article II, section 2) —;—- — - 
ir balsuokite “taip” (yes). |pats laimins mūsų ginklus”.

(article

Štai, atmaršuoja Hesseno landvėro 
kompanija. Jie visi apdulkėję, nuvargę. 
Matomai ilgai maršavo. Aficierių i nori pa
daryt juos linksmesniais, judresniais ir lie
pia užtraukti dainą. Bet kas Čia bala dai
nuos, kada taip liūdna ir sunku.

—Dainuokite kiaulės, aš jums sakau!— 
suriko aficieris.

šian ir ten <nasi girdo duslus balsas ir 
pradėta dainuot “Deutschland, Deutschland 
ueber alles, ueber alles in der Welt”(Vokie
ti ja, Vokietija, virš viso ko, virš viso ko vi
same pasauly).

Pailsusiom kojom, sulaužyta energija 
ir neapykanta dėl savo amato, amato kari
ninkų, jie dainavo tą simfoniją viršgerma- 
nizmo, kuri skambėjo lyg koks piktžodžia
vimas.

Keli mano draugai pasakė: “et gana 
žiūrėjus. Fiva į bivuaką. Užmigsime, už
miršime ir nemislysime apie tą velniavą”.

Buvome išalkę. Eidami “namo”, pasi
gavom kelias vištas, kurias suvalgėm tik 
pusiau iškeptas.

Išsimiegoję ryto metą ėjome toliau į 
Suippes. Pirm išmaršavimo mums perskai
tė ve kokį manifestą:

“Kareiviai! Jo Didenybė Imperato
rius, augščiausias karės vadas dėkavoja ka
reiviams ketvirtos aYmijos ir išreiškia savo 
imperatorišką padėkavonę ir pagyrimą. 
Jūs apgynėte mūsų mielą Vokietiją nuo įsi
veržimo nuožmių hordų.' Męs nebūsime ra
mus, pakol paskutinis priešąs nebus par
blokštas ant žemės ir pirm, negu lapai nuo 
medžių nubyrės, męs vėlei būsim namie, 
kaipo laimėtojai. Priešai traukiasi ir Vieš-

Vakare męs buvom mažam miestely 
Suippes. Mus persergėjo, kad miestely yra 
maraderų ir todėl reikia saugoties. Ištai- 
sėm lagerius ant tyro oro. Kas eis mieste
lin, tam liepta pasiimt šaudyklę ir ammuni- 
cijos, o neiti tuščioms. Kiek pasilsėję, ėjom 
miestelin pasidairyti valgio.

Miestas, kaipo įhiestas, mažai nukentė
jo, bet retai kur buvo tiek plėšimo kiek čia. 
Krutuvninkai ir gyventojai pabėgo. Rei
kėjo tik imti ir nešties, nieko nemokant. 
Vienoj krautuvėje galima buvo puikiai ap-, 
sirėdyt, kitoje paimti valgomų daiktų, o vy
no skiepe atsigerti, kiek tik širdelė troško., 
Šimtai kareivių iš ammunicijos traukinių, 
kurie ten stovėjo, šimtai kareivių iš trans
porto ir ligonbučių personalo, ėjo iš namo, 
į namą ir ėmė, ko tik norėjo. Puikiausios 
krautuvės buvo visiškai apvalytos, šiltos 
drapanos, pančiakos, kurpės ir t. t., viskas 
buvo imama ir,kaip kada net siunčiama Vo
kietijon karės pačta. Viena šokolado fabri
ką buvo visiškai apiplėšta.

Įėjom į paprastų reikmenų krautuvę, 
kuri buvo ant rinkos. Krautuvė jau dali
nai buvo apiplėšta. Ant antro augšto gy
veno savininkai, kurių, žinoma, jau nebuvo. 
Kambariai buvo neužrakinti. Tuoj buvo 
matyties, kad moteris čia viską tvarkė, nes 
visur buvo taip dailu, taip tvarkinga ir 
taip komfortinga! Nejučiomis ėmė noras 
ir pačiam įsigyti tokį lizdel,. Bet patsai 
gražusis kambarys buvo tas, kuriame, ma
tyt, gyveno jauna mergina. Ant durių bu
vo prikabinta lentelė su užrašu vokiečių 
kalboj :“guodokis moteris,nes jos dirba ir į- 
audžia dangaus rožių į trumpą gyvenimo 
tarpą”. Aišku, kad gyventoja šio kamba
rio buvo nuotaka, nes tą liudijo šliūbinis 
kraitis, sudėtas didžiausiu atsargumu. Męs 
nepalypstėm nieko...

Na, o kada ryto metą męs vėlei aplan
kėm tą vietą, tai viskas buvo išardyta, su
teršta. Tikrų gyvulių čia būta.

Męs sugniaužėm kūmščias, bet kas iš 
to?

Gavę paliepimą likties Suippes ligi bus 
išleistas naujas paliepimas, męs turėjom 
progos pamatyt grįžtant daug pabėgėlių. 
Jie grįžo nuo Chalons-Sur Marne ir‘atrado 
savo namus ir krautuves visiškai išplėštas. 
Toje valandoje, kada męs stovėjome ties tū
la ceikių krautuve, sugrįžo jos savininkas. 
Žmogus net apalpo, pamatęs, kad iš jo ge
rovės neliko nei siūlelio. Męs jį pakelėm. 
Tai buvo žydas ir kalbėjo vokiškai. Atsi
peikėjęs jisai pasakė: “mano krautuvėj bu
vo prekių vertės 8,000 frankų. Aš nieko 
nesakyčiau, kad kareiviai būtų paėmę, ko 
jiems reikėjo, bet dabar viskas išplėšta. To 
jau aš nelaukiau nuo vokiečių”.

Kur dingo jo žmona ir penki vaikučiai 
tas biznierius, o dabar ubagas, nieko neži
nojo. Toks jau likimas buvo ir kitų.

Aš pasakyčiau neteisybę, jeigu parašy
čiau, kad jo tragedija mane sujudino. Tie
sa, geresnieji iš mūsų tarpo, o labiausia tie, 
kurie dalyvavo pirm karės darbininkų ju
dėjime, visa savo širdim nekentė karei vys
tės amato, bet pati minia jau nekreipė do
mes’net į pačias didžiausias tragedijas.

Kuomet žmogus pripranta žengti per 
lavonus su šalta šypsą ant lūpų, kuomet 
kiekvieną minutą mintis jam žiūri į akis, 
jisai užmiršta ir 
žmoniškumą.

žmoniškus jausmus ir

XI.
PRIE MARNOS MŪŠIO 

Į SPĄSTAS.
Daugelis aficierių, tų išdidžių ponų, 

žiūrėjo į karę, kaipo į smagią permainą jų 
socialiame gyvenime garnizonų miesteliuo
se ir labai gerai mokėjo saugoti savo kailį 
naudai jų “brangios tėvynės”. Kuomet, po 
14 mėnesių aš ištrūkau iš karės nasrų, mū
sų kompanija tris sykius turėjo būti Papil
dyta iki reikiamo laipsnio naujais žmonė
mis; tuo tarpu, aficierių kvota nereikėjo 
dapildyti — senų vis buvo įvalias.

ARTINANTIES
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D-RAS A. MONTVIDAS. svės” redaktorium per tūlą ,, 
laiką. 1909 m. buvo išrink- ■■ 
tas “Kovos” red., bet Pild.
Kom. suspendavus referen
dumą, neužėmė vietos. Per! 
ilgą laiką buvo ir dabar yra • 
“Laisvės”, “Kovos”, “Kelei
vio” ir “Naujienų” sandar- 
bininku. Žinomas kalbėto
jas ir prelegentas. Narys

APIE DIEVO BUVIMĄ
u

Dievo parėmimui užtenka 
vienos vištos ir vieno 

kiaušinio.
Skaičiau knygelę

buvimą Dievo arba ginklą 
prieš netikėlius” (Spausdin
ta kaštu ir spaustuvėj Juo
zapo Zavadzkio 1860 m.“Wi- 

Mokyk- skupas Žemaicziu Motiejus 
pažymėjęs:

Dr. Antanas Montvidas, 
kuris pabaigė medicinos mo
kslą šį pavasarį Loyolos U-

dicinos mokslą įstojo 1913
m. ir po 4 metų užbaigė su
gerom pasekmėm. 7 “
loj buvo netik geras studen-^Volonczauskis” pažymėjęs: 
tas, o ir populiariškas savo, “įspausti dalejdu. Vilniu- 
klesoj, todėl klesa jį išrinko je 1859 metuose, Wasario 8 
1916 ir 1917 m. bendruoju dienoje”.
redaktorium taip vadina-1 Randame pradžioje kny- 
mos “Year Book”. Jis pri-'geiės tokį prirodymą Dievo 
guli į Loyolos Moksliškų ty- buvimo: .
rinėjimų draugiją ir neužil- Motina sako: “Labaj go
go gaus laipsnį mokslo ba- raj SUnau! jej pirmutine 

Dr. A. Montvi- ,wfezta padėjo pirmą kiau-chaloriaus.

Motina sako: “Labaj ge- 
______ ! jej pirmutine

niversitete, Chicago, Ill. Ru- das neketina tuoj pradėt 'Szinį, taj kas-gi pirmą wisz- 
sijoj jis lankė gimnaziją pir- praktikos, o nori.da toliau padare?
ma Liepojuj, paskui persike-1 * *’ 1 J ’
lė į Peterburgą. Į Ameri- sąrą jis ketina atsilankyt ir'mo padumoja walandelę ir, 
ką atvyko 1907 m. ir liko į Naująją Angliją, kur yra kajpo giaras galwoczius at- 
“Keleivio” redaktorium. Pa- užkviestas su prakalbom ir sa^e sawo motinaj: 
skui buvo “Pirmyn” ir “Lai- paskaitom.

lavintis ligonbutyj. Šią va- “Wajkelis ant to užklausi-

f ^ŽALIASIS PAVOJUS
Girdėjome apie juodąjį po navatnas gyvenimo fe- 

pavojų, apie pavojų raudo- fiomenas.
nąjį ir geltonąjį. Nekurie Tai vis pasekmės žalio ne
iš tų pavojų labiau išpūsti,- subrendimo, tai vis noras 
negu realiai, tikri. Žmoniją pastatyt savo ] 
visuomet gązdina kuriuo augščiau gyvenimo liogikos. 
bent iš tų pavojų.

“Taj jau nekitas kas, kajp 
tik’ Wieszpats Diewas pada
re pirmą wiszta.

“Ir isztikra, kokį-gi kito- 
niszką atsakimą galėjo duo
ti tas mažas wajkelis?...

“Supranti dabar, mieliau- 
sis Skajtytojau, jog del dasi- 
žinojima ar ira Diewas ^Vi
sagalis, užtenk wienos wisz- 
tos ir wieno kiauszinio”(!!). 

mandrumą'
Menkiausias protas supran-

Veik visi sandoriečiai se-
Bet apie vieną pavojų, a-’niau buvo socialistais. Jie 

pie žaliąjį pavojų begalo turėjo progos pažint gyveni- 
mažai rašoma ir kalbama, mą pačiose jo gelmėse— ten 
Gi tasai pavojus begalo di- kur knibžda proletarai. Bet 
delis. Žaliasis pavojus paei- individualis puikumas,, mė- , 
na iš žaliagalvių nedabren- ginimas lošti viršžmogių ro- „ 
dėlių, kurių mūsų tarpe lę, atsisakymas nuo minios w ’ 
knibždėte knibžda. " Nenu- ir dangun kalančioji, savojoj 
nokę prote ir energijoj ža- “aš” ambicija — visa tai1 
liagalviai yra tai padarai, liūdna pasekmė neprinoki- 
panašųs j automatus. Kaip mo, stoka visuomeniškumo, 
juos užsuki, taip jie ir tarš-1 Puikiose frazėse tautinin
ką. Nei galvot, nei orgina- kai mėgina paslėpt 
liai protaut jie nemoka.

Žaliasis pavojus susivijęs 
lizdą visose mūsų visuome
nės sriovėse — socialistuose, 
tautininkuose ir klerikaluo
se. Vienur žaliagalvių dau
giau, kitur mažiau, bet vi
suomet jų yra perdaug, ne
gu permažai.

Pavyzdžių męs turime ku
pinas rieškes. Štai, kadir 
vyčiai. Susirašė žmonės į 
draugija, išsidirbo konstitu
ciją, mėgino remties tam 
tikromis tradicijomis, o bet
gi, galų gale, nežinojo ’ net 
fundamentaliu egzistavimo 
tikslo — nežinojo, nabagai,' 
kad jie paskirti kanuolėms 
pašaru ir kad juos visus vie- j 

ą gražią dieną jųjų vyriau

savo 
menką protą ir kardinai} 
defektą — stoką pramaty- 
mo. Jie eina nuo fakto prie 
fakto, nuo blioko prie blio- 
ko, nuo vienos vienybės prie 
kitos vienybės, nuo revoliu
cijos prie reakcijos,o nuo re
akcijos vėl prie revoliucijos 
.ir visame tame subrendęs 
žmogus nemato jokio nuose
klumo, jokios sistemos.

i Jie pavirto šnekančiais 
automatais. Žaliasis pavo
jus ir jo pėdsakos žymus ir 
socialistuose. Daug sociali
stų nesupranta paties pama
tinio sugyvenimo principo - 
draugiškumo. Daug sociali
stų puošiasi savo idėja, kaip 

į puošiasi bile mados padari
niu, nesuprasdami savo idė
jos. Štai kodėL tokia dau-

valdžiai Indijoj, pastarosios Indijoj plėtotis įvairioms iš
gyvento! ai pergyveno net 32 dirbystėm, kad tuomi neuž
bado laikotarpiu! Pirmame kenkus Anglijos pramonei, 
bertany drvymolikto šimt- Visus reikalingesnius daik- 
mečb Indijoj buvo penki tus, visokias mašinerijas ir 
bado laiktarpiai ir žuvo apie įrankius Anglijos kapitalis- 
rfiilioną gyventojų; antrame tai gabendavo Indijon ir ten 
bertainy — buvo trįs bado parduodavo, žodžiu, Angli- 
laiktarpiai ir žuvo apie 500,- ja iki šiam laikui Indiją tu- 
000 žmonių; trečiame be r- rėio didžiausioj vergijoj ir 
taiy buvo šeši bado laiko- nd kiek neatkreipė atydos 
tarpiai ir žuvo 5 milionai į jos gyventojų reikalus, 
žmonių ir ketvirtame bertai
ny buvo aštuoniolika bado Anglija ir kitos valstybės 
paiktarpių ir žuvo 26 milio- kariauja ne už pavergtųjų 

nai žmonių! tautu reikalus, bet už tai,
I Kitaip sakant, kada Ang- kad dar daugiau jų paver- 

komu- lija naėmė po savo globa gus ir paskui išnaudojus.
V. Paukštys.

“Wieszpats Diewas neira 
taj žmogus remestnikas, 
kursaj padaręs kokį dajktą 
nesirupin apie j j. —■ ... Die
was rūpinas apie mumis be 
par stojo”.
Kad Dievas yra tokis žmo

gus, kuris rūpinasi 
visados, tai ko čia 
juomi rūpintis?

*
* *

Apie šios gadynės 
nistišką bendrovę, kuri ban- Indiją, per paskutinį šimt- 
dė gyventi panašiai, kaip mėtį išmirė vien tik nuo ba- 
gyveno pirmųjų krikščionių do apie 33 milionai žmųnių! 
bendrovės, minėta knygelė Kuomet gi Indija neturėjo ( 
labai mandriai rašo: bepro- globėjos, ten badų labai ma-l 
čiais5. išvadina ir meluoja, žai būdavo ir jeigu kartais 
kaip ti£ gali. Štai: ' (pasitaikydavo badas, tai jis

“Wienas Anglikonas war- neapimdavo visos šalies, c 
du Roberts Owen surinka tik siausdavo vietomis ir gy- ka.

szimtu asabu tikrų bepro- vo* i jungai ii todėl yra jos
ežių: parkelta juos į Ameri-1 Britų spauda tą viską nais> 0 ne virsminkais. 
ką, iszrinkta jiems tenaj stengiasi užslėpti, juk ne- ’ -------------1 5/ • 1 • V ’ __  _ J 1.Ž 1_ —  1 •
dėjęs miestą, prawadino jį sias skaitlines.
Naujas - Suredimas; ; 
kuj prispire juos

mumis
mums Iš to aiškiai matosi, kad

MARGOS MINTIS.

DIEVUS?KAS PADARE

BIBLIJA
r LietuviSka. tikra, pil

na, pagerint .. Kaina: 
Lietuv. raidėms, $5.00 
GotUkoms raid. S3,50

■l Gaunama tiktai pas: 
M. X. MOCKUS,

P. O. Box 64, 
Detroit, Mich.

Įnešu, kad Sąjungos vir
šininkus nevadint viršinin- 

0 kais, nes tai nedemokratiš- @|

septiniu lig asztuoniu ventojai mažai nukentėda- I # Jie išrinkti tarnaut Są-
1 L-----^zi-i ----------------- įar_

kampą žemes, ir nekajpo už- smagu paduoti tokias bai- Nužudytoji Francijos ka-
1 • O jeigu ir ralienė Marija Antoinette,

pas- rašo apie badą, tai, supran- būdavo, sakydavo prieš Di- 
j_ j padariti(tama, suranda tam tikras džiąją Revoliuciją: žmonės

prisiaga, idant giwentu tik- priežastis, padaro savotiš- sako neturi valgyt duonos, 
taj pagal izgalo sugedusio ,kus išvedžiojimus ir viską Na, tai tegul valgo pyragų, 
žmogaus prigimino (?D.) visuomenei parodo atbulai. | 
neklausidami Diewo zoko-| Indijoj gyvena vienasneklausidami Diewo
na; tajpogi liepe užlajkiti'penkdalis visų pasaulio gy- 
buda wajkszcziojima ant,ventojų ir ten nėra žmonės 
dwieju kojų (!), idant nieks taip susikimšo,,kaip Jcur ki- 
neabejotu, jog taj ira žmo
nes betikejimo, o ne giwu- 
lej, užwis labjausej prisakie

i sawo 
neturi isznajkintu Diewą ir kalbo-

menkiausio proto iszmani- Je užginė minawoti Jo( • 011 m "
mo. Menkiausis swejkas szwenta wardą; o už iszpil- —^>6, Indijoj gn,—211.1uo 
protas gal isztirti esybę Die- dimą tu jsakimu prižadėjo tajnu ten, kui tnsciau^zmo-

“Štaj, suprask, mielausis
skaitytojau, jog tas, kursą j jiems, idant ^szirdįse 
prieszinkaj sako

tur. Pavyzdžiui, Belgijoj 
ant vienos ketvirtainės my
lios gyvena 589, Olandijoj— 
454, Anglijoj — 405,6, Japo
nijoj — 317, Italijoj — 293, 
Vokietijoj — 290,4, Chiniioj

mo. Menkiausis
juos wadinti bediewejs. Tu-^ėmis apgyventa, kur žemės 
redamas wiltį, jog tų žmo-’uėra tokios derlingos, kaip 

kad Indijoj, nebūųa tiek 
daug badų ir nežūsta tiek 
daug žmonių, kaip kad Indi
joj.

Su gimimų skaitliumi taip
gi Indija atsilikus. Pavyz
džiui, Chinijoj vidutiniškai

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

VARBIAUSIEJI faktai šioj kny
goj randasi paimti iš Mytholiogijų, 

' Encyklopediškūjų Žodynų ir aŠtuonių Bib- 
iijų. Knyga su keturiolika galingiausių 
Dievų paveikslų:

1. Tris šv. Panelės Nekalto prasidė
jimo. Nekurį yra net ir už karlienę dan
guje.

2. Kiekviena nekalto prasidėjimo 
Dievaitė, yra kokio tai labai galingo 
Dievo sesuo, pati ir motyna vaikų.

3. Tr|s galingiausi Dievų Sunai. Kai
po išganytojai ir atpirkėjai svieto

4. Kiekvienas Dievas giriasi kad jis 
svietą sutvėrė ir pats savą pasidarė.

5. Paveikslas ’ pirmo žmogaus ir jo 
moteriškės. Kurius žydų Dievas Jaho- 
veh, padarė ant savo išveizdos.

Knyga: 5x8 32 puslapių. Kaina 15c.

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

Gyvenanti p-ie fanatikų ar neištiki
mų žmonių, privalo prisiusi 5c. Extra 
dėlei knygos apsaugojimo, kad kiti 
nepasisavintų kada bus prisiųsta.

rutkausTspaustuve
338 W. End Ave., DETROIT. MICH.

STRAIPSNIŲ IR ŽI
NIŲ RAšĖJAMS.

Juo trumpesnis bus 
jūsų straipsnelis bei ko
respondencija, tuo grei
čiaus bus patalpinta jie 
laikraštyje.

Nedarykit didelių iš
vadžiojimų, nesakykit 
pamokslų, o rašylįt tik 
faktus bei atsitikimus,o 
išvedimas patsai savai
me išeis.

Rašydami korespon
dencijas, būkite visuo
met teisingi su asmenim 
ir draugijom. Atsimin
kit, kad vely nedasūdyt, 
negu persūdyt. Už ne
teisingą žinią korespon
dentas turės atsakyti.

Neatsiliepkite blogai 
apie žmones bei draugi
jas, visapusiai neištirę 
dalyko.

Nerašykite straipsnių 
apie saulelę, spindulė
lius, žalias gireles ir 
tam panašius santimen- 
talizmus, nes straipsniai 
ant tų temų jau nusibo
do. Vely paimkite vie
ną ar kelis panašius gy
venimo faktus ir pada
rykite aiškų išvedimą, 
kad žmonės galėtų pasi
mokinti. Pasakot apie 
savo širdies jausmus ne- . 
apsimoka.

Rašydami visuomet 
pridėkit savo adresą.

Už tilpusius straips
nius bei geresnes kores
pondencijas galite rei
kalauti, kad laikraštis 
atlygintų už popierą ir 
štampas.

PAIN-EXPELLERIO- , 
Bcno >r ištikimo draugo Mmy. s 
nos, naudojamo visame pašau- J 
l.vje imt pusę Šimtmečio—25c. į 
už boiikutę visose aptiekose. | 
arba galite užsisakyti tiesiai iŠ ;
F. AD. KICHTER & CO. | 

14—60 Washington Street. Ne> Tortu j

toro
Sutaisytas iš formules- 

recepto; suteikto iftrniųtio- 
gu Egy pto zokoninku,“Wieni tiktaj neprotingi nilI pakalanija iszsikels ant 

sutwierimai netik ing Die- aukszcziasios lajmes, o wi- 
wą”. (14 psi.). sas swietas stebeses, iszsiža-

des religijos ir ant swieto 
Dievas esąs amžinas, didis, wieszpataus bediewiste.

plcitus*
Ant 10 pusi, rašoma:
“turėjo būti kas norint, 

kurisaj turėjo galybę su- 
twerti žmogų, o tuo sutwer- 
toju ira pirma Esybe, kurią 
mes sawo kalboje wadina-. 
me Diewu. Jisai ira begali
niu, nes niekas jo aukszti- 

(bes ir platibes aprokoti ne- t _
'gali; ira amžinu, taj ira, be Pusčj 10to amžiaus,baudžia-’ 
pradžios ir begalo sawo bu- 
wime, ira wisagalis, tęj m- 
gas, geras, szwentas, tobu
las ir niedasiektas wisose 
sawo doribese;wisur estą: 
ant dangaus ant žemes ir 
ant kiekwienos wietoa; o wi- T.oki kunigų ginklai, matyt, 
sur estą wisas, cielibiej, ne- v>sada buvo kalami iš ap- 
pasidalijamaj ir niekas isz melavimų ir savo proto ne- 
smertelnų žmonių negali iki rl.uoseklu’'11';' bei saviPriešys- 
galu suprasti Jo stebuklu”.

“Niekas negali suprasti”, 
bet “menkiausias, protas”tai 
supranta Dievą. Ir tie, ku
rie spiria mus tikėti į jų 
dievą, turbūt yra “menkiau
si protai”.

apsireiškia csqs stebėtinai pasekmingu 
nuo pihn.o pilvo ir iirnu, per- 
klės skaudėjimo, dusulio, galvot 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 
ialėio galvoje, ect., ect., Sutai
somas išdirbėjo labai pagarsėjusio

l "Bet ta wiltis Roberta - 
.Owena nemaž neiszsipildė; 
apsigawęs tame pekliszka- ant tūkstanties žmonių per 
me darbe, del kurio padėjo metus gemsta 50, Rusijoj — 
didelį kasztą, sugrįžo į Ang- 49, Serbijoj — 41, Ungarijoj 
liją užsigedines ir nuliūdęs”.,—40, Rumunijoj — 40, Bul

garijoj — 39, Vokietijoj — 
36, Meksikoj — 35, Chilijoj 
(Chile) — 35 ir Indijoj — 

. 35. ,
Kame gi priežastis to ba-; 

do? Spauda ir kapitalistiš
ki rašėjai aiškina, būk pas
kutiniame šimtmety, ypatin
gai pabaigoj, Indijoj mažai 
lietaus buvę, todėl viskas ne
užaugę ir pradėjęs siausti 
badas. Tuo tarpu pasirodo, 
kad pirmiau tokiais metais, 
kuomet lietaus prilydavo tik 
20 colių, Indijos gyventojai ( 
dar nebadaudavo, nes susi-, 
laukdavo neblogo derliaus. ■ 
Kada Indijoj siautė didieji! 
badai, būtent Orissa 1865 —! 
1866, Bombay — 1876, Mad-. 

(ras — 1877, lietaus buvo po 
i 60 ir 65 colius. Išeina, kad 
i tais metais Indijoj buvo der-' 
lingiausi laikai, vienok gy

viausių šalių. Pirmiau, pa- ventojai mirė badu. Ar ne 
kol dar ji nebuvo po Angli- stebuklai?
jos globa, veik nežinojo, kas j Bet jeigu męs pažvelgsi- 
yra badas. William Digby me į Anglijos, tos “globėjos”} 
savo knygoj “Prosperous elgimąsi, tuomet jokių ste-i 
British India” nurodo, kad buklų nebus. Paprastai An- 

■ vienuoliktame šimtmety In- glija kasmet išveža iš Indi-į 
dijos gyventojai buvo susi- jos už 721 milioną dolerių 

Anglija šaukia, kad ji rū- laukę dviejų bado metų, try- vertės maisto produktų, o 
pinasi pavergtųjų tautų rei- liktame šimtmety — vienų Vokietija pirmiau išveždavo ( 
kalais, todėl ir kariauja.Męs bado metų, keturioliktam už 479 milionus dolerių ver-j 
matėme ir matome,kaip An-1—trijų, šešioliktam — trijų, tės. Vadinasi, Indija maiti-; 
glijai rūpi Airijos reikalai septynioliktam — keturių, no Angliją ir dalimi Vokie-t 
ir kaip ji elgiasi su airiais, Kada Anglija paėmė Indiją tiją, už tai pati badavo. An-( 
kurie reikalauja liuosybės.' 
Dabar heprošalį bus pa
žvelgti ir į Indiją, kuri taip
gi randasi po Anglijos glo
ba.

Indija yra viena derlin-

*
* ♦

Matyt, kad jau ir pirmoj

vos gadynėj, toj tamsioj - 
šventoj Lietuvoj bedievystė 
platinosi ir tarpe prasčiokų, 
kad kunigai matė reikalą iš
leisti jiems knygelytę kaipo 
“ginklą prieš netikėlius”.

Gauk šiuos
Muzikos Veikalus.

’’Birutė" — Birutės arija —80c. 
"Vestuvės" — Jaunosios arija 85a. 
"Kregždelė" — duettas — 80c.
“Eglė" (Žalčių karalienė). Žalčio., 

ir Gulbė-Dievaičio duettas —75a.
"Muzikos Žodynėlis" — 25c.
“III Sąsiuvinys" — maišyti 

kvartetai — 25c. '
Adresas:

MR. M PETR • ’-SKAS.
’95 Broadway, So, Boston, Mart

pasidalijamaj ir niekas isz

sybė galinti perduot į Egip- sociaHstų yra viendie-1
to žemę, j namų nevalią. niais. Šiandien socialistas,o 

. Šiandien šū-Mykia, gailiai mykia da- rytoj jau ne.
bar tūli avinėliai papuolę .kauja socialistų eilėse, \ ryt 
bėdon. Tūli bėga prie sočia- karingųjų tautininkų obal- 
listų, bet neprotauja, negal- sius skelbia, o poryt nu- 
voja. Gal iš šimto tik vie-jgrimsta į melancholijos be- 
nas dorai apsimąstęs jieško dugnę.
naujų kelių. | Yra socialistų, kurie visiš-

Žaliagalvių yra ir 1
ninkuose ir tai daugiau, ne-‘blogiausias socialistų pavi- 
ku kur kitur. Tiesa, jų va- dalas. Tokie žmonės tik pa- 
dovai dedasi smagenų aris- viršium graibsto ir išmoksta 
tokratais, bet kas iš to, kad politikieriauti.
jie pradeda gyvent labiauI Mačiau ir pažįstu tokios’ 
fiktyviu, negu tikru gyveni- —i— 
mu. Jie susidarė sau vadi
namą vidurio katechizmą ir 
pasibudavojo Sandoros na
melį. Augina jie tą namelį, 
nelyginant tropišką medį o- 
ranžerejoj, bet medelis ne- 
tarpsta ir šaknys jo pradeda 
džiūti.^ Sandoriečių idėja 
neišaugo iš paties gyvenimo 
reikalų, bet buvo pagimdy
ta, kaipo koks kuriozas, kai-

v

čių. Kad jie gynė nuo be
dievystės baudžiauninkus ir 
vergus, tai matyt, kad tarp 
tų baudžiauninkų buvo žmo
nių su protais, ką ^netikėjo 
kunigų mokslui.

Laisvasis.

Naujos knygos mylėtojams muzi
kom ir dainų lietuviškoj kalboj, su
rinktos visokios notos (gaidos), iš 
kurios gali išmokti notas be moky
tojo, ant kokio tik nori instrumento

arba dainavimo — $1.50. Prie tos 
knygos duodu dykai kitą knygą lie
tuviškų šdkių ant kokio tik nori in
strumento. G. A. BARONAS, P. O. 
Box, G. D. McKees Rocks, Pa.voja.

| Yra socialistų, kurie visiš- 
tauti-ikai nenori lavintis ir tai yra • • • 1 • . • !

rūšies socialistų, kurie tik 
dėl mados nusiperka kokią 
storą anglų ar rusų kalba 
knygą, bet per kelis metus 
neprisirengia ją perskaityt, 
o apie studijavimą nėra ką 
nei kalbėti.

Nuo tų žaliagalvių socia
listų būna daug bėdos.

Kovokime su žaliuoju pa
vojum!

Brooklyn© Dėde.

Kaip Anglija 
engejndijp

po savo globa (1769 metais), glijos valdžia, kaipo “globo
tai nuo 1769 iki 1800 jau gy- ja”, viską iš Indijos išga- 
ventojai pergyveno septynis bendavo ir vietos gyvento- 
bado metus bei laiktarpius. jus priversdavo badu mirti. 
Devynioliktame šimtmety,! Negana to, Anglijos val- 
bešeimininkaujant Anglijos džia iki šiam laikui nedavė

Atomu. amto

DRAUGAI SOCIALISTAI!
Be socialisty spaudos, 
Socialistai neužkariaus pasaulio.

Tat rašykitės j “Laisvės” Bendrovę, prie kurios gali prlgulėt 
tik socialistai.

Prie Bendrovės jau priklauso 135 socialistai. Bukite Ir Jus Jųjų 
tarpe.

Šėrų galima pirkti nemažiau už $10.00. Bendrom spėkom mes 
pabudavosim galingą laikraštį.

Reikalaukit informacijų ir konstitucijos:
“Laisvė”,T83 Roebling st., Brooklyn, NY
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Telephone Greenpoint 5231.

Eina du sykiu savaitėj: Utar- 
nlnkaie ir Pėtnyčiomis, 183 Ro
ebling St., Brooklyn, N. Y. Lei
džia Lietuvių Ko-operatyviška 
Spaudos Bendrovėj83 Roebling 
St., Brooklyn, N. Y.

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

Telephone Greenpoint 5231.
The Lithuanian Semi-Weekly

“LAISVĖ”
Published by the 

Lithuanian Co-operative Pub.
Society (Inc.)

Every Tuesday and Friday 
^t 183 Roebling St., Brooxlyn, 
N. Y.

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

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

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

Tūli “boles” mėto, neprisidės, jeigu jų vargas PUIKI PROGA..
žiūri sustoję, kiti neprives prisidėti. Ir štai, Dabar Rusijos šalis laisva 

sukinėjasi apie merginas, dabar męs kaip tik tą ir ma- ir, be abejonės, daugelis lie* 
į Tūli guli ant žolės ir šneku
čiuoja. Visi tartum ko tai 
laukia. Iš nuobodumo, po 
gana nesmagia šių dienų į- 
tekme, daugumas nejučio
mis pyksta, nervuojasi, kei
kia likimą. Pagaliaus, jau 
yra .. Kas? Keli baksai ne
sveikos “sodės”, užkandžiai.
Valgo, juokauja. Pirminiu- vardo slėpti, bet veikti atvi- žiuojantieji turės nemažus 
kč.sako: “Dabar gal kiek iš- rai. 'nuostolius. Taigi visi, no*
galit, meldžiu duoti kolekto-1 Beje katalikės irgi prisi- (pintieji pasiųsti pinigus į 
riams, tik vyrai, o merginos, deda prie bendro veikimo Rusijos Valdišką Banką, 
žinoma, neduokit. Biskutį prieš maisto brangumą, tik tuojaus kreipkitės į “Lais* 
keista! Toliaus perstato reikalauja, kad tikėjimas‘ves” Agentūrą užklausdami 
trumpą dienos programą: nebūtų kliudomas.
“Pirmiausiai meldžiu užim-1 
ti vietą J. Dantą, mūsų spe
ciali moterų organizatorių.! 
Dauguma žiūri į dr-go Dan- ■ 
tos ūsus ir šypsosi... Kalbė
jo visiškai tingiai , šaltai. 
Negalėjau suprasti, ką jisai 
manė sakyti. Toliau kelia- 
tas mergaičių bandė dekla
muoti ar tam panašiai. Ir 
viskas. Po tam šokiai. Na, 
jau su tais tautiškais šo
kiais, tai kaip sau norit, bet vai. po pietų.
perdaug aiškius faktus duo-1 Visi draugystės nariai pri- 
clame apie mūsų senumą 

į tautos. Tie trypimai, šūka
vimai, lakstymai iki uždusi-

7 mui jau perdaug panašus į 
-j indijoniškus žaislus. Juk tas 

negali suteikti sveikatos nei 
sielai, nei kūnui. Ir skirsto
si visi lyg pinigus pralošę. 
Niūniuoja kas sau po nosia. 
Beje, būčiau pamiršęs dai- 
liečių chorą. Bracia, kad 
užtraukė,tai net už už “mai- 
lės” automobiliai sustojo.

Dr-gai J. Radzevičius ir( 
P. Krakaitis rinko aukas 
“Laisvės” popieros fondui.

Aukavo: F. Beržinsiks — 
$1.00; F. Karpšlys, J. Pau
liukas, F. Jesudis, A. Birš
tonas — po 50c ; P. Banai
tis — 31 c.; K. Miškinis, K. 
Šmuolis, E. Pocevičienė, L.' 
.Čekanauskas, P. Gyvės, K.: 
t Karosas, J. Povilaitis, J. Ju-'

3 IV 
pripažįsiu moterims lygių’yra sykiu ir valstijos Sočia- ppetkus^— po"25c • *A^epu-' 
tiesų. Juk ir pati gamta j’ų listų Partijos sekretorius. . 20c • “Ji” ’’ 10c • J 
moterims nesuteikė. Jūjų Brooklyno lietuviu kriau-n/t ThIwcVoc 
sulygimmas tai butų visai cių unųa nutarė paskirt $25 15c Prid6jus smuikias au.; 
nenaturalis . dalykas; męs New Yorko tarybos skyriui. k kurie nedavg vard vi. 
tuomi. priesintumes pačiai Tai pirmas pasirodymas di- SQ surinkta $6.96. Pinigus g 
gamtai. Lavinimas moteries, deles ir Įtekmingos lietuvių p Kl.akaitis pasius L. Pru- S 
leidimas lankyti susirinki-,organizacijos. - qniknq vardu SS

;Ir ištiesų; netikJabdaryste,ypatingai kur kalba-;  ............... ...........k ’
bet ir praKiikavnhas politis-^pį^ 3Ufrr^™rt -.‘n

gali ir net turi prasidėti pas1 moįeri§kė, 0 įas įaį pa-‘bus vietinį skyrių.
namie. Ar'žemina ją. Aš vadinu susi-! Chicagoj įsikūrė lietuvių'

tautininkai vadina tokias būrys, 
proto verges “ideališkomis tūli 
moterimis”.Merginos vyles bėga iš 

kunigų organizacijos. B „0B „„„
VEIKIMO AMERIKOJE.

Abelis.

Bronx, N. Y. — Vietos

tome”: kada gyvenimo našta tuvių mano greitai grįžti į 
pasidarė nepanešama, tuo- Rusiją. Taigi patartina da- 
met jau ir tamsesnės, mote- bar tokiems pasinaudoti ko- 
rįs ėmė daugiau galvoti ir puikiausia proga, būtent 
žingeidautis progresyvių pirmiau pasiųsti pinigų į 
veikimu. Ir tos, kurios pir- Rusijos .Valstybės Banką,, 
miau nepritarė L. M. P. S. nes dabar Rusijos pinigai la- 
kuopai, dabar jau pritaria, bai pigus. Paskui pinigai 
Todėl nėra reikalo nei savo pradės kilti ir tuomet- va-

prakalbas ant gatvių. Prie 
skyriaus priguli šios organi
zacijos — Laisvoji Paskolės 
draugija, Socialistų Varto
tojų Draugija, Federalė li
nija demokratijai užtikrin
ti, Socialistų Partijos Brqn- 
xo lokalas ir kelios unijos. 
Bronxo skyriaus' headquar
ters randasi po N 791 Fo
rest Ave.

New York, East Side. — 
Vietos skyrius, kuris dar
buojasi, labai energingai ir 
kuriam labai simpatizuoja 
moterys darbininkės, įgijo 
sau rūmus po N55 East 4th 
St. , .

Pennsylvanijos Darbo Fe-1 
deracijos pirmininkas, drg 
J. Maurer, socialistas, suor
ganizavo People’s Council 
Rochester, N. Y., ir dabar 
vyksta Chicagon. Iš Chi- 
cagos važiuos Californijon 

’organizuoti tarybos ' sky
rius. ♦

Bostone įsikūrė darbinin
kų taryba, .reprezentuojanti 

j20,000 socialistu, unijistų ir 
H atstovų pašelpimų draugijų, 

j Šiuomi laiku Bostono dar- 
, .... , . v. . v , ibi ninku taryba veda kova su

Kad musų tautininkai, y- stovinčiais užpakalyj atga- policija, kuri faktiškai pade- 
.. x. v . . ‘ i jo mušeikoms, Lšardžiusiems

jtenzijų yadinties. apsvies-( Neseniai man teko kalbėti taikos parodą 1 d. liepos, 
tais, inteligentiškais zmonė- Sll vįenu tautininkų lyderiu. f Taryba išleido pranešimą a- 

- . . ....... ... —— .......v ..... kaltindama
jkuris bent kiek seka jų vie- p0 Įr moterų. Tas žmo-1 policiją. Po pranešimu pa
lšą gyvenimą. Kartais, jie gUS išdidžiai pasakė: " “Aš‘sirašo pirmininkas darbinin- 
‘net nuduoda esą draugais“ 

“Laisvės” bendrovės pik- taip vadinamo “Universal 
nikas Ansonia, Conn., davė Suffrage”. Tas labai gražu; 
$20.00 pelno. ' tik lieka mums pritaikyti

Ačiū už pasidarbavimą darbus prie žodžių, žodžiai 
draugai ansoniečiai. jbe darbų nieko nereiškia.

------------- j Vienas anglas kartą gana 
T---------, jteisingai yra išsireiškęs:

rd”mL'“Charity begins at home”, leidimas lankyti susirinki- (organizacijos. 
Laisves^ • ,/ 'Jr jštiesų; netik labdaryste, nms, ypatingai kur kalba-i Philadelphia. — Socialistu' 

bet ir praKLiKav imas poli ils--p;- sufragizmą, ją tik .Partijos skyrius atsiuntė sa- 
mavosi Broo yno. ^raugijįnių pažvalgų ištvirkina. Ji nustoja būti’.vo atstovus i liaudies tary-

pasakęs prakalbą Connecti
cut socialistų piknike, kur' 
dalyvavo virš 500 draugų ir 
pirmininkavo drg. J. Stalio- 
raitis.

Drg. J. Neviackas pasta
ruoju laiku sako daug pra
kalbų Naujojoj Anglijoj. 
Jisai tvirtina, kad darbi

ninku visuomenė labai susi
rūpinus “Laisvės” reikalais 
ir trokšta jai padėti. “Lais
vės” vardas darosi vis popu- 
leriškesnis.

Panedėly, 16 d. liepos, į- 
vyks “Laisvės” skaitytojų iš 
Jersey City, N. J., susirin
kimas.

Draugai, “Laisvės” skai
tytojai, būkite tą vakarą 
liuosi ir ateikite 7:30 vai. po 
N237 Wayne St.

svai manančiu žmogum”.

ATSISVEIKINIMAS.
(Skiriu vyčių pulkui Lewistone).

Sudiev, jum»s vyčiai gerbiamieji! 
Su jum’ nebelemta man siaust, 
Sudiev, kunigxi giriamieji, 
Negauste jūs manęs nubaust.

Jūs mane pirmiau priviliojot 
Savais niekakalbiais vadais — 
Kemėšio rūšies Ramanauskais, 
Vaškevičiais, na ir kitais.

Zmo- Paėmę. į tamsiąją globą 
Kad Jū155 draudėte laisvai svajot 

Ir kelią teisybės užstojot, 
Neleidote širdžiai liepsnot.

Dabar jūs manęs nevaržyste, 
Nedrausite laisvai skaityt, 
Ir draugo jūs man neišrinkste 
Neginsite ticGą pažinti.

, Neteko man mokslo pažint, Uaoar Dabar aš mokėsiu protauti, 
Mokėsiu teisybę apgint.

... , I Tai likitės, likitės sveiki,
smarkiai plojo Nebaisus man jūsų griausmai.

Silpnėja tie garsus šaukimai.

i Ir barškinkit plieno ginklus
,, Bet neis žmoniia apšviestoji

i Į bado ir skurdo tinklus.
I Z. Blažaite.

4 d. liepos, Newarke, lai- žaitė. Ji sako: “Kuomet 
ke L. S. S. 11 kuopos pra- pribuvau į šia šalį, tai pa
kalbu, kur kalbėjo drg. J. puoliau į vyčių armiją, kur 
Jukelis, kalbėtojui pabaigus buvau tamsybes tinkluose, 
savo darbą, ant steičiaus už- Bet dabar susipažinau su skyrius Amerikos Liaudies
ėjo viena mergina, O. Jec- laisvaminčiu draugu, kuris Tarybos veikia labai ener- 
kevičiūtė, seniau prigulėjusi man parodė daug vyčių pa- gingai. Skyrius turi daug 
prie vyčių ir ve ką pasakė: klaidų. Už tai vyčiai pra- gerų kalbėtojų, kurie sako 

i “Ligišiol aą buvau prie vy- dėjo mane labai persekioti 
čių prisirašius, o dabar pri-tir draudžia draugaut su lai- 
sirašysiu prie socialistų. Aš1 
žinau, kad vyčiai nuo šios 
dienos mane persekios. Bū
dama prie vyčių, aš girdė
davau jų susirinkimuose 
vien plūdimus. Aš' ėjau ir 
eisiu į bažnyčią, nes aš pri
guliu prie tikinčiųjų. Kuni
gai šiandien neskelbia Kris-’ 
taus mokslo. Ažuot jo mok-' 
slą skelbę, jie ragina 
nes eiti į kariumenę.
įmanytų, jie paverstų Kris
tų į kariumenės komandie- 

irą. Mūsų mokyklose nemo- 
ikina vaikus taikos, bet tikį 
kursto prie karių ir mokina P?*0,1 dar buvau Prie tėvelių, 
autoritetų garbint, 
aš būsiu socialiste”.

Publika
naujai kalbėtojai, iš kurios; gal6 Jau vysta>

Liepos 29 d., 10 valandoj su laiku galės išeiti smarki JQs’nurito klrės—kariauki 
ryte, įvyks “Laisvės” bend- darbininkų klesos veikėja, 
rovės narių visuotinas pus
metinis suvažiavimas.

Draugai laisviečiai, išank- 
sto rengkitės prie suvažiavi-1 
mo, galvokite, ruoškite įne
šimus, kad geriau, nei ligi
šiol, sutvarkius “Laisvės”re- 
dakcijos ir biznio reikalus.

“Laisvės” bendrovė jau, . - .
turi 133 narius, visus S. P. patingai jų vadovai turi pre- leivių. 
narius.

Rūpinkitės prisidėti prie . . . , , --------------------1 ------ ,——--------
Bendrovės, kad turėjus bal-if11-. t?1 ais,k.u, kiekvienam, Apart kita-ko, kalba nukry- pie muštynes, ] 
są jos reikalų svarstyme.

Iš Lewiston,Me. “Laisvei 
rašo buvusi vyte Zofija Bla-

Tautininkai ir jy moterys

Kartais, jie gUS išdidžiai pasakė:
j "nepripažįstu ir niekad ne- kų tarybos drg Oneal kuris ‘§k“‘'s^G^eiį' K Mašys

, Aukautojai verti pagyri 
mo.

Pažastaitc

Nairietis.

MELROSE PARK, ILL. 
Pranešimas.

22 d. liepos, Frank ir Ja
mes svetainėj, bus pusmeti
nis susirinkimas Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų draugys
tės. Priežastis perkėlimo 
susirinkimo tame, kad 15 d. 
liepos yra užimta svetainė 
dėl italų pikniko. Pradžia 1

kurso, nes męs siunčiame 
dienos kursu, o kursas kas
dien mainosi ir todėl gar
sinti negalima.

Siųsdami pinigus dėl pa
siuntimo į Rusijos Valsty
bės Banką, visuomet išpilki
te “Money Orderį” ant “Lai
svės” vardo, .183 Roebling 
St., Brooklyn, N. Y., ir at
siųskite, o męs viską kopui- 
kiausia atliksime.

“Laisvės” Agent.

valote būtinai atsilankyti. 
Kurie dar nesate užsimokė-! 
ję už organą, taipgi pasi- 
stengkite užsimokėti.

Rast. A. Starevičia.
 (56—57).

Telephone tabu ureenpoint.

Dr. H. Mendlowitz
271 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano speciali 

tui moterų ligos.
Gerai įsitėmykit adresą:

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

* Telephone 591 Greonpoint.

Daktaras J. MISEVIČE
Specialistai Širdie* Ir 

Plaačių ligų.
Nuo 8—10 ryte
Nuo 12—2 po piet 
Nuo &—8 vakare.

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Brooklyno Lietuviams!
Pirmas Brooklyno 

LIETUVIS

i Kontraktorius
Padarome visokį darbą prie nauju 
namų statymo ir senų pataisymo. Iš- 
pentinu namus iš lauko, taipgi ir vi
daus,popieruoju, pleisteruoju ir ci- 
mantuoju. Reikale kreipkitės ypatiš- 
kai ar laišku šiuo adresu:
46 Power St. arba į gyvenimo vietąi 
431 RODNEY ST., Brooklya, N. Y.

i K J. VASILIAUSKAS

Jocną kakalį
tain daro tautininkai—bus pratuse hiotere tokią, kuri darbininkų taryba dideliam • v t • — • 1 J 1 I >1 • 1 1
kelis atsitikimus iš jų gyve-ja namus ir nesikiša į politi-, vo 500 
nimo. / * ' ’ ’ ’ ; '
atsinešimą link apšvietos ir, Įskaityti “Vien. Liet.”, 
abelnai, kultūrinio stovio jų vynę“ 
pačių moterų.

Neseniai “Tėvynė” 
kad “Moterų Balsui”

t

aišku paminėjus čion bent pagamina gerai valgį, dabo- susirinkime, kuriam dalyva-
11? _r_.r_.i_* _.y ----- . . ......... ,... gmonjn. Tarybos

Aš turiu mintyje jų ką. Savo moterei aš duodu pirm. P. Grigaitis. ~ ... i ((

MONTELLO, MASS.

| LIETUVIAI, SKlBiNKITES SU | 
1 PAGELBA SAVO NAMIŠKIAMS g
§ Ar jūs žinote, kad šimtai tūkstančių lietuvių išblaškyti karo
SS audros po plačia Rusiją ir giliąs Siberijos taigas, kenčia šaltį, jgj 
w ir badą. Šimtus ir tūkstančius lietuvių bado šmėkla nuvarė į ka- 

nūs. Juk jus negalite ramiai žiūrėti į mirštančius savo brolius.
1 0 Todėl tie kurie žinote, kur randasi jūsų giminės, siųskite jiems ęS 

greitą pagelbą, kol dar jie gyvi. Jų akis atkreiptos į brolius » 
amerikiečius.

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

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

Blanka dėlei siuntimo pinigų Rusijon:
1) Vardas ir pavardė siuntėjo ................................................. S
2) Teisingas adresas siuntėjo ....................................................  SS

Kiek rublių siunčiate ................. Kiek dolerių ................... MJ
1) Vardas ir pavardė kam pinigus siunčiate ...........................

Kaimas ...................................................................................
3) , Gminas arba volostis................................................................

Paskutinis pačtas arba miestas .............................................
Pavietas, (Ujezd) ...................................................................... Nj
Gubernija, Rėdyba .................................................................... SS

s)22 kuopa buvo sušaukus ne- g 
paprastą moterų susirinki- 
mą, kuriame svarstyta šie 
reikalai: 1) karės klausi- ZŽ 
mas, 2) maisto produktų & 
brangumas ir 3) sątikiai K 
vietos moterų. Į*šį susirin- S 
kimą vyrai, nebuvo leidžia- gį 
mi, išskyrus korespondentų jį*

Te-! Bridgeport, Conn., mie 
“Moterų Dirvą”, liaudies tarybos prisidėjo 

Soc. Partiios miesto komite
tas, Soc. Bart, lokalas, žydų 
skyrius S. P., tris kuopos 

girdi, geriau tiktų vadintis skaityti, didžiuma jos ruime- darbininkų draugijos, liuos- 
“Socialistų Balsu”. Mat, rių visai moterims netinka, norių ir kultūros kliubas. 
“Mot. Bal.” rūpinasi netik Jy aš skaitau savo moterį Atlanta, Georgia. — Ku- 
abelna apšvieta moterų dar- pilnai susipratusia ir ap- riasi liaudies tarybos sky- 
bininkių, bet, ant kiek ga- j šviesta. Keli jau metai.kaip rius, po vadovyste L. Mar- 

jų'esu vedęs, o dar nei vienos quart, pirmininko darbo fe- 
Supranta-|dresės nepirkau; pasitaiso deracijos.

bepartyvei” senas ir nešioja.

” ir
Retkarčiais ir “Laisvę”, nes 

rašė, i tik retas numeris “Laisves” 
tai, tegalima duoti moterims

Mat, rių visai moterims netinka.

Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų draugija Rockford, Ilk, 
vėlei apsirinko “Laisvę” or
ganu.

Nutarta taip-pat, kad būtų smagiau, kad “Mot. 
kiekvienas narys turi “Lais- Bal.” rašytų vien tik apie 
vę” būtinai skaityti. Tiktai “dryžus žiurkštelius”, “mar- 
tie, kurie nemoka skaityti gas juosteles”, “rūtų darže- 
ir vedę, j’eigu į vieną stubą liūs” ir tam panašius non- 
ateina dvi “Laisvės” 
reikalingi skaitymo.

“Laisvė” visuomet mielu 
noru patarnaus draugijai, 
tik prašome jos viršininkų 
kuotankiausia rašinėti apie 
draugijos reikalus. į"."7 "

_________ .marškinius lopyti.

Įima, stengiasi kelti ir 
klesinę sąmonę, 
ma, kad tas “ 
“Tėvynei” nepatinka, 

kad būtų smagiau, kad
DETROIT, MICH.Well, tas gal būtų ir gerai 

žiūrint ekonomisto akimis. | 8 d. liepos vietinė L. M. P. 
Bet neviską juk galima sai- S. kuopa parengė draugišką 
kuoti ekonomijos saiku. Ar išvažiavimą į Palmer parką. 
daugYastusi tokių moterų, Vakare susirinko pusėtinas 
kurios sutiktų būti laikomos būrelis lietuvių, daugiausiai 
už kūdikius ir “šviestis” tik jaunimas, 

draugijines žaizdas ir jų tuo, ką vyras malonės su- 
priežastis. Jiem patinka to- .teikti percenzūravęs—aš rie
kia moteris, kuri- moka vien žinau. Bet galima neabejo- 
tik barščius virti, WynusUant tvirtinti, kad tokia mo- 
. . . ; tens yra, be ceremonijų,
kepti, na ir burdingienams protine vergė, o nuo proti- 
Imai okimuo Tokią nės vergijos iki ekonominės

, _ -^...moterį -tai jie vadina idea-j visai netoli reikia eiti. Dėl- uai.yvi ziingciiutviuia, »u pa-
Petro Vrado&kad6 a m°teria” Labai teigto visokį išnaudotoj’ai taip geidaujamomis , pasekmė- 

b&rti Las°’DapPjaugauti’ sinZai drE- J- Balt™šaitis ~ ‘ .......................... ...................
Tie pinigai buvo pasiųsti te
legrama.

ne- sensus, tik šiukštu ne apie 
draugijines žaizdas ir

tikimais.
Apkalbėjus tuos klausi- I 

mus, tapo išnešta rezoliuci- • L* 
ja prieš maisto brangumą. S 
Vėliaus tapo išrinkta tam ti-|ft 
kra komisija, kuri rūpinsis įZ 
tais reikalais ir ant toliaus, Jį 
kvies svetimtautes prie jų j — 
prisidėti ir kovoti su maisto 
brangumu ir 1.1. 9

Kadangi vietos katalikės > 
labai bijosi L. M. P. S. ir > 
skaito jį bedievišku, tai iš- B 

’rinktoji komisija tapo už- C

Kadangi toki 
draugiški išvažiavimai pra
deda lošti ypatingą rolę vie-,-——7- 
tos lietuvių gyvenime vasa-|^ai’dyta:^ Lietuvių JMoterų 
ros laiku,todėl-bus neprošalį 
tarti keli patėmijimo žode
liai. Nežinau, ar męs nesu- 
gebiame tas valandėles pa
daryti žingeidžiomis, su pa-

Darbininkių Komitetas ko? 
vai su maisto brangumu”. 
Išrodo truputį keistai, kad 
L. M. P. S. narės bijosi gar
sinti Savo vardą ir komite
tui duoda naują.__ Kokius

2)

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

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

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

BWHEHMBKEwEBKIadfc, P»« lietuvį akių ir akinių specialistai 
Dr. H. A, MEDOFFĄ, o jis sutelki 
tau pagelbą, Jo aptiekoje, teisingiau

sia sutaisomi vaistai ir duoda geriausius patarimus kiakvienans 
lietuviui.

mis

vadino tokius “pirmeivius”,atsiduos vergijon. Ir mūsų

vardus męs į nesuteiksime, 
tamsesnes moterįs, lyginai 
ir vyrai, prie mūsų veikimo

500 GRAND STREET,K,mpa* Unl<)”B™kl^ n y.



KORESPONDENCIJOS
Pirmiausiai metasi į akis pirmu sykiu apvaikščioji- j

.... m - ..i--- 1 ..i _ jįeįuvįų darbuojasi.
Staknevičius, pirmas jo bu
vo darbas,_— tai užsipuoli-

tės”. Prie šios moterų dra- Pirmiausiai metasi į akis'pirmu !
"ugystės priklauso pažan- Vaikino nepažinojimas nei mas, kurį surengė Lietuvių' 
gesnės moterįs ir darbuoja- elementarinių pamokų, jei- Draugijų Sąjungos L. S. S. 
si. Tai vienintelė moterų gu jis p. M. Šalčiaus paskai- Rajonas? Buvo surengta čie- 
draugystė, kuri tarpe vietos tą vadina prakalbomis. Pa- la eilė prakalbų įvairiose

NEWARK, N. J.
Klerikalai savo purvinus 

darbus nori primesti 
pirmeiviams.

Taip, p. Škice, prie Palan
gos Juzės draugystės gali 
prigulėti įvairių pažiūrų 
žmonės—laisvamaniai, kata
likai ir socialistai; visi ly
gus nariai, bile tik sutinka 
su draugystės įstatymais ir 
juos pildo ir visi jie pager
biami. Gali prie šios drau
gystės prigulėti vietos kuni
gas, Dūda ir Škicas ir jie vi
si bus pagerbti, jeigu tik 
nesipriešins draugystės į- 
statymams, kaip ir visi kiti _ __ __  v___ v____
nariai, tik, suprantama, jo--skaitliuoti, kiek draugystė

skaita ir prakalba du skir- miesto dalyse. Mildos sve
tingu dalyku. painėj'kalbėjo Kl. Jurgelio-,

P. M. šalčiaus paskaita njs jr P. Grigaitis. Jų kai-
mas ant Palangos Juzės t. M. D. 30 kuopos kruvinas iš Lietuvos istorijos yra ga- bos buvo pilnos gerų minčių
draugystės, nepaisant į tai,1 
kad draugystė tuomet laikė 
savo susirinkimus šv. Jurgio1 
draugystės salėj. Išdūmus 
kunigui Staknevičiui, jo vie
tą užėmė kitas ir pasta
rasis dar smarkiau pradėjo 
draugystę atakuoti, šmeižti 
gyvu žodžiu ir per spaudą. 
Sykį buvo taip įsikarščiavęs, 
kad su visu savo štabu no
rėjo draugystę teisman pa
traukti. štabiečiai džiau
gėsi, kad jau draugystės iž
das paklius dievui ant gar
bės ir net pradėjo ant pirštų

758 YPATOS, KURIE PAReGO I§ VIETŲ UŽIMTU 
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 Žaro, Lenkijoj ir Lietuvoj, 
labai day g žmonių dasižinojo apie jo mierį kelionės, 
atsilankė pas jį daug, kurie davė laiškus ir linkėjimus

Visi tie^ adresai, žinios ir pasveikinimai nesutilptų 
šame laikrašty, jeigu p. Za o panorėtų juos išdrukuoti, 
t0(lčl 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 S t., New York, City.

na nuosekliai apdirbta. Kiek ir nuoseklių išvadžiojimu. \ .----- - — ——~
___ x ______ _ tik moksliški ištyrimai šie- Jurgelionis perbėgo istoriš-! adTPe!duot S}minems gyvenantiems Amerikoje, 

vo piknikas T. M. D 30 kuo- ^a ^i vėliausių laikų kus atsitikimus nuo 1776 
pos. Rengėjai susikvietė vi- lietuvių tautos gyvenimas- metų iki šiam laikui, nurodė, 
šokių gaivalu. Išsyk traukė atsispindi, kaip veidiodyj. kad dabartinės valdžios ne- 
rudį, o paskui pradėjo tarpe Į^et gali būti arba gali kam nori skaitytis su dauguma 
savęs peštis. Užsibaigė tas,^^^y^» kad lietuvių tautos žmonių, kurie tuvi 
kruvinas piknikas tuo, kad Troeitis yra negarbinga,bet prie tvarkymo šalies, 
pribuvo policijos vežimas ir

piknikas.
4 d. liepos, Pine Parke,bu-

teises 
Ta 

________ tas ne nuo prelegento pri- laisvė, kuri žmonių buvo iš- 
vienus nugabeno į ligonbutį,įklauso, pielegentas tik nu- kovota 141 metai tam atgal, 
o kitus į kalėjimą.________ (šviečia patį faktą. Tai vis- jau tano sumindžiota. P.

Labai keistai atrodo, kad,kas- Prelegentas nemaišė Grigaitis kalbėjo apie dek- 
tame piknike dalyvavo ir 
keliatas socialistų, — 
kuopos narių.

kių specialių privilegijų ne
turės.

Kaslink Palangos Juzės 
draugystės nedalyvavimo į- 
vairiuose parengimuose, tai 
reikia pasakyti, kad prie 
draugystės priklauso vien 
darbininkai ir jie dalyvauja 
tokiuose parengimuose, ku
rie darbininkams naudingi. 
O kad Palangos Juzės drau-1 gystę ir jos narius labiau 
gystė nedalyvavo bažnyčios juodinate, tuo prie jos 
pašventinime, tai, ' 
šia, buvo tam tikros priežas- Mat, jau žmonės pribrendę 
tys. Draugystės nariai ne- ir moka atskirti grūdus nuo 
gali suprasti, ką jūs vadi
nate bažnyčia? Mūsų nuo
mone, bažnyčia, tai dievna- 
mis, kuriame skelbiama die
vo žodžiai, mokinama Kris
taus mokslo, sakoma, kad 
žmonės mylėtų artimą savo, 
kaip patys save ir t.t. Tuo 
tarpu iš tų namų, kuriuosr 
jūs vadinate bažnyčia, męs| 
nieko panašaus negirdime, *pr 
atbulai, iš ten plūsta visokie pos; kalbėjo drg. J. Neviac- 
prakeikimai, niekinimai tų kas Worcester, Mass.

Žmonių susirinko vidutiniš
kai. J. Neviackas kalbėjo 
apie šių dienų atsitikimus. 
Žmonėms kalba patiko. Prie 
kuopos prisirašė 7 nauji na
riai.

Tą pačią dieną, vakare, 
minėtos kuopos buvo pikni-- 
kas. Kadangi šią vasarą 
buvo pirmas piknikas, tai 
žmonių susirinko nemažai ir 
visi gražiai linksminosi.

turi tūkstančių dolerių. Mat, 
jeigu geruoju negali dasi- 
gauti, tai nors per teismus 
taikosi. Bet visos pastan
gos vėjais nuėjo.

Jūs Palangos Juzės drau
gijai mėginot daryti viso
kias kliūtis, bet ji į tai ne
paisė, varė ir varo savo dar
bą pirmyn. Juo jūs drau-

ir ] jokių dabartinių lietuvių po- laraciją, kuri tapo parašyta 
gg litikieriavimų; nereiškė jo- revoliucijos tėvų. Aiškiai 

kių bent kam pataikavimų, prirodė, kad tie žodžiai ir 
tai kam, rodosi, reikėjo už- mintis, kuri išreikšta dėklą-, 
kliūti prelegentas? O vie-'racijoj, jau dabar, sumin-;

3 d liepos buvo susirinki-j taip buvo. Štai Vaiki- dziota valdžios, kurią p<itys 
mas Lietuvos Sūnų draugys-į nas raš°: Viemis žmogus žmonės išrinko. Nurodė, 
tės, kuriame tapo nutarta(Padave toki klausimą: Ko- kaip yra pragaištinga šalies 
paskirti iš kuopos iždo $15, mus^ tautiečiai eina iš- gyventojams, kada ta val- 

revoliucijos reika- v^en su va^džia ir kapitalis- (džia, kurią jie išsirenka, ve-

GYKAI, DYKAI! Aš ištraukiu dantis be skausmo ir veltui 
tiem, kurie duoda taisyt ir naujus ideti. Visas darbas visIškaTbe 
skausmo. Dr. Chas. TeschberR yra perai Žinomas kaipo specialis
tas įvairiose atsitikimuose. Ateik ir duok išegzaminuot. Informa
cijos dykai. Mano karūnos ir tiltukai 22 karato. Darbas gvaran- 
tuotas. Ofiso valandos: nuo 9 A.'M. iki 9 P.M. Petnyčiomis nuo 9 
A M. iki 6 P.M. Nedeliomis nuo 9 A.M. iki 1 P. M.
DR CHAS TESCHBERG, D. D. S. Liet. Dentinas 
500 Grand St. Kampas Union Avė. Br«oklyn,N. Y. 
Kalba Lietuviška, Lenkiškai, Rusiškai- Tel. Stagg 3698

Rusijos 
lams.

1 . . ——, ----- z -- ----------1 ' ~

tais”? Na, ką tas klausi- da juos pačius prie vergijos, 
mas turi bendro su viršmi- Kalbėtojas" nurodė, jeigu 
nėta paskaita? Ar tas “vie- darbininkai susiorganizuo- 

” nežinojo x nei tų, prigulėtų prie Socialistų5 d. liepos buvo susirinki-(nas žmogus _. _ _
mas šv. Petro ir Povylo ^os PaPrastos taisyklės, kad Partijos, tuomet viską galė- 

tapo vieši pnkhusimm leistini tik tų sutvarkyti pagal savo no- 
x , kurią rą. Laike jo prakalbos prie

rengia ant 22 d. liepos tarp- tus, kad pinigai būtų siun- 
tautišką pikniką, kuriame čiami tiesiai į Lietuvą. Ir 
dalyvaus ir vietos lietuvių 12 d. balandžio įvyko nuo 8 
socialistų kuopa. Įžanga vi- draugijų delegatų susirinki- 
siems dykai.

Sakalėlis.

oiau draugystės, kuriame
dau"inutarta paaukuoti iš kasos,1S ^os pačios temos,

veikiau- giau naujų narių rašosi.'^5 Rusijos revoliucijos rei- prelegentas bei kalbėtojas L. S. S. 4 kuopos prisirašė
kalams.

mas, tarpe kurių buvo ir 
/‘Lietuvių Dienos” C. K. sky
riaus delegatai. Kilus klau
simui, ar L. D. C. K. sky
rius gali turėti delegatus,to

pelų; žmonės jau netiki jūsų 
melagingoms pasakoms ir 
eina prie tų žmonių, kurie 
jiems teisybę sako.

Tėvas.
(Toliaus bus).

♦
* ♦

L. S. S. 89 kuopa yra iš
rinkus kolektorius, kiltie

aiškina? Ne, tas “vienas 30 naujų narių. Aukų pa- 
žmogus”gerai tą taisyklę ži-Į dengimui lėšų surinkta $19 
nojo, bet jam ne mokslas 76 centai.
rūpėjo, ne praplėtojimas į

EAST CHICAGO, IND.

ia“,8±V’S"tsSil“ itatar tesigirdi. M nopriSmus delojalų gy- 
vuos du komitetu.Šiomis dienomis tapo sua

sisakė, nors kai kas tvirtino

.... ... . , . . North West Side mieštoj g t vladas žagaras,
blaivl0S minties, bet ataka- daly taipgi buvo prakalbos \ nesiregistravimą. ” ’

I renka pinigus Rusijos Revo- vi*pas prelegento. (tą pačią dieną. Kalbėjo .Dr. vietos lietuvis

GARDNER, MASS.
(Nuo mūsų korespondento).

Birželio (?—Red.) buvo 
rakalbos L. S. S. 89 kuo-

liucijos reikalams, 
būdu vietos lietuviai 
nemažą sumą pinigų.

1 *
♦

L. S. S. 89 kuopa

1 I L- r c c.

- ; Nepyk, Vaikine, kad Šal-A. Montvidas ir A. Vasiliau- 
sudės ^us Paklausė, kokį mokslo skas. Dr. A. Montvidas la-

T • 9 A 99 1 • ■■ — J ♦ w • f i • • n i «- • •

Tokiu

laipsnį turi ir liepė s

rengia 
pikniką ant 15 d. liepos. •

. t ...................?stjs> bai, nuosekliai kalbėjo apie d dar už priešin-
nesą tuomi ps atmušė ata- reikšmę 4 d. liepos. Jis sa-j valdžiai veikima ir dabar 
ką ir sustabdė bekįlančią vo kalboj atvaizdino visas ka]5pmc. Įskųstas gi 
audrą. O tas išėjo T. M. D. blogąsias puses, kurios pači-' visiškai neteisingai.
68. kuopai ir jums sykiu, na nuo to, kad patys žmonės ‘rp , matote kokiais dar-

vuos du komitetu.
, Bet štai išlindo yla iš mai- 

Jį į- §o: vienas iš delegatų prašo 
. ........ t da neatidaryti susirinkimo, 
siems žinomas, kaipo karš- nes atvažiuosiąs “svečias” 
tas katalikas. Žagaras yra Račkauskas (“Tėvynės” re- 

dakt.). Vienok susirinkimas 
tapo atidarytas ir “svečias” 
tuoj atvažiavo. Ir ką jūs 
manote, ar jis atvažiavo 
šliūbą duoti? Ne. Jis sten
gėsi visomis pajiegomis už- 
agituoti ir nusivėst prie * 
L. D. C. K., nupeikdamas L. 
Š. F. Bet čia reikia pasa
kyti, kad drg. Kinderas pui
kiai nurodė L. D. C. K. klai
das, statydamas propozici
ją siųsti pinigus tiesiai į 
Lietuvą. Agitacija tęsėsi 
iki 11:30. Svečias pasakė, 
kad “klerikalai pasitraukda
mi sudegino visus tiltus” 
(bet jeigu tautininkai pas
tatytų, o klerikalai švilpte
lėtų, tai ir vėl susieitų). Ir 
nors klerikalai sudegino til
tus, bet “svečias” visomis

kaip jos nariui,, ant nau- neatkreipia atydos į šalies 
dos. bais musų katalikai užsiima.

Darbininkas.tvarkymą. Vasiliauskas nu-
Ant pabaigos Vaikinas su'rodinėjo reikalingumą orga- 

pasididžiavimu kalba, kad nizacijos tarpe darbininkų, 
sandoriečių prakalbose visai Žmonių susirinko neperdau- 

1 mažai žmonių buvę. Taip, giausia. Prie L. S. S. 81 kp. 
buvo mažai, bet buvo daug prisirašė keliatas naujų na- 
priežasčių: parapijos pikni- ris. Padengimui lėšų sil
pai,, lietuvių socialistų spe- rinkta $5.00.

. , cialis susirinkimas apkalbę- Žmonės pradeda labiau
Al Rajone, maršrutas bus pmui eiti registruotis ar ne; žingeidautis socialistų judė-.- . .
surengtas ir kalbės drg. Pe- 5este didžiu]5s odos g. jimu lankosi j prakai. (sutartu su tautininkais ne- 
ker^tissekancKise vietose: ljo. h. kaipo-vainikų dienoj; has ir rašosi prie socialistu, i nušviečia.tikrą da ykų stovi, 

I -2.2 d’ ie,,)os’ ne<le..10?’ P° daug lietuvių važiavo ant Mat, pamatė, kad socialistai todėl matau i ei kalą pasaty- 
S|P1®t9l!’,Mps(:egon’ (kapinių. Apart to, iš kalei-daugiausia rūpinasi visuo-

mūsų tautininkai L 7, lieP0S> n^e11^. P" nos trečios Šalčiaus paskai- menės reikalais ir užtaria 
kare, Grand Rapids, Mich. b darbininkus.

MICHIGAN VALSTIJOS 
L. S. S. XI RAJONO 

KUOPŲ ATYDAI.
Referendumas kaslink su- i 

•rengimo drg. P. Pekoraičiui 
maršruto jau užsibaigė. Už 
surengimą balsavo 94, prieš

žmonių,kurie netaip protau-‘ 
ja, kaip jūs norite, šmeiži
mai socialistų, kurstymai 
vienų žmonių prieš kitus, 
pasakojimai visokių nesą
monių ir net smerkimas pa
čios Palangos Juzės drau
gystės. Ir kada visa tai gir
di taip vadinamoj bažnyčioj, 
tai nenoromis pradedi mis- 
lyti, ar tik neapsirikai, ar 
tik vieton bažnyčios, neįėjai 
į kokią arklydę. Tokiu bū- į Reikia pažymėti, kad šiais 
du daugiau susipratusiam metais 1 - - - -
žmogui gėda net pro tas jū- pradgjo piknikus rengti su,“3™’ naPlfls; lvnca- j tos bei prakalbos buvo, to- darbininkus, 
sų vadinamas bažnyčias;svaiginančiais gėrymais. Ar o . Ile10r?sLpO piGtU’ b0’,dėl žmonių mažai tesusirin-] -----
praeiti, o jau apie jų remi- nepuikus sugalvojimas? 
mą, apie dalyvavimą viso
kiuose pašventinimuose ne
gali būti nei kalbos. Tik ta
da darbininkai galės rem- ]istai buvo surengę milži- 
ti bažnyčias ir kunigus ’mską demonstraciją, kurio- 

. Iru i Ir t • w

♦
* *

30 d. birželio vietos sočia-

i Saginaw, Mich. k 0 ne kad sandoriečiai
Į 5 d. rngpjncio, Detroit, 'smukt„. Beje> jeigu Vaiki.

12 , 'nas primeta sandoriečiamsTodėl visos kuopos malo- - * - - -

PATERSON, N. J.
Dėlei Patersono socialistų 
sutarties su tautininkais.
Kadangi “Laisvės” N52 

pranešimas apie socialistų

ti apie tai plačiau.
Kuomet “Lietuvių Dienos”

C. komitete buvo “divors” 
tautininkų su klerikalais,tai. .... . .
ir Patersono skyrius neatsi- pajiegomis agitavo, kad pi- 
liko; kun. švagždis, išdėstęs j£ab jeig}1 bus tiesiai.siup- 
tautininkų beprincipiališku-^įami į Lietuvą, siųsti Vil-

ti bažnyčias ir 
gerbti, kuomet jos ištikro 
bus panašios į dievnamius ir 
kunigai skelbs Kristaus 
mokslą.

Jeigu šiandien Kristus at
eitų į bažnyčią ir pasiklau
sytų savo įpėdinių pliauš
kalų, tuomet ne botagą, bet 
storą lazdą paimtų ir pradė
tų per šonus vanoti.

Toliau p. Škic dejuoja-.pa
kol Palangos Juzės draugy
stė laikius susirinkimus šv. 
Jurgio draugystės svetai-

je dalyvavo apie 3/000 žmo
nių ; taipgi buvo net 7 benai. 
Minėtoj1 parodoj oficialiai 
dalyvavo ir L. S. S. 89 kuo
pa. Reikia pažymėti, kad 
šioj parodoj dalyvavo ir tie, 
kurie pirmiau niekad neda
lyvavo. Daugiausia paro
doj dalyvavo jauni vyrai ir 
moterjs. Buvo nešamos iš-į 
kabos su įvairiais užrašais.! 
Orkestrai griežė marsalietę. 
Visi demonstrantai turėjo

#----- ---------------- - .prisisegę raudonus ženklus,
nėj, tai jos nariai buvę vis-1 Ant rytojaus j tą minią 
kuo užganėdinti ir draugija kalbėjo drg. James Oneal iri 
savo veikime neturėjus prie- buvo kitokių pamarginimų. ' 
šų. Kada čia buvo patriotui

Klysti, p. Škice, nes Pa-.paroda, tai joje dalyvavo! 
langos Juzės draugystė nuoIkeli šimtai sudribusių senių.' 
pat susitvėrimo turėjo ir tu-1 Socialistų gi parodoj daly

MUSKEGON, MICH.
Birželio 22 d. buvo lavini-, . . i . . z

mosi vakaras L. S. S. 246 111<1> Panešė, kad jis per-!. Gi tautiniu- ,Kinaeips stojo uz Agrono- 
kai sušaukė viešą susirinki- ĮĮ’ 

rinkusieji sakė po trumpą j tikrino, kad “divor- 
prakalbą apie priverstiną, sa$” nėra tautininkų pada->_ ’ 
ėmimą į kariumenę ir išreiš-

i savo nuomonę.

-luuei vibUb Kuupub Hiaiu- smukim^ tai geistina būtų mosi vakaras L. S. S. 246 , mų, pranešę, j 
nes surengti prakalbas pa- kaja ųe £ja ^uvo sįi- kuopos. Susirinko nemažas traukia rysjus

skirtose dienose. Jokia presnk būrelis draugų. Visi susi-j^ai sušaukė vi
kuopa neprivalo praleisti, “itfArdna ” rinkusieii sakė no trumnaim^ L'tikrino,Mergina...šios progos ir turi pasi
stengti surengti prakalbas Ml fl I 4^1 ■ 1 • (J 11
svetainėse, piknikuose ir iš- Amalgamated ClOtlllllg kė 
važiavimuose. Dabar vi- ° , ■ ■ I
• » • • > X**1 *• ' • A ]“] workers unija pradedabartimais nuotikiais, todėl i . .. ..
kalbėtojas1 ir j 
klausimus, kurie mūsų liau- . 
džiai apeina.

Į Visų kuopų sekretoriams ‘ 
apie surengimą prakalbų 
pranešiau laiškais.

' bu.°,pos. t.ur?s kokias šu susirinkimu 
kliūtis, lai kreipiasi pas ma
ne.

Teisių Teikimui 
“Svečias” pasa- 

kuomet Vilniaus 
rytas ir norėjo įsipirštL Bet Dl’ausi.ia tui’i Pin>gl! Per- 
kun.- švagždis pasakė, kad dau?> tai duoda ir ASr- ir 
“su čigonu arkliais negali--Teisių Draugijai._ Drg. K. 
ma mainyti”. J '.......

Tuomet tautininkai bandė
sako, tai kam stumti veži- 
mą, kuris pats bėga?

..... ..... ....................... xxcxv* xx. ne- Sekančiame delegatų susi- 
kuopos. Apart kitko nutar- (ra miręs ir prašė, kad į vie- rinkime nutarta siųsti toms 
ta kas savaitę vieną vakarą tą pasitraukusių čia pat iš-,draugijoms per pusę, su nu- 
pašvęsti dėl lavinimosi.Prie, rinktų kitus. Bet, nieko ne- rodymu, kad nebūtų skiria- 
kuopos prisirašė drg. T. laimėję, apleido " svetainę. ma tų pinigų politikos rei-

Į * — ♦
I 1 d. liepos buvo pusmeti-

ZWA ~ Am 1 • A* t 1 neorgam- (nis susirinkimas L. S. S. 246 įtikrinti, kad L. D. C. K. nė-’ . i 1 • i 1 1 » • • vy   « -
' zuotus darbininkus

(Nuo mūsų korespondento).

CHICAGO, ILL;________ ,___ kuopos prisirašė c_o. ____
I 29 d. birželio buvo du vie-!Punis, atvykęs iš Kewanee,] Taip-pat nieko nelaimėjo, •Airmn T11 1 i • 'vienas Ilk | kuomet po viešo susirinki-

kalams.
Pinigų surinkimo

Hot Carries salėj, o kitas—I Tą pačią dieną, vakare,tū-mo kreipėsi į draugijas, kad visos draugijos sutiko 
i V V Vasvs A- C- W- of A- sal6j’ Žy’'H AntanaJ b-'V° balius,tos išrinktų po du delegatu ju nariai liuosu noru’
L S S XI Raiono sekretor miausiu kalbėtoju buvo Ja- savo varduvių. _ Ten dalyva-, del išrišimo ar palaikyti, ar d§tu bent po 25 c. į 

,1U. b. b. Al najono seKretor. cob panken iš New yOrko, vo įvairių pažiūrų žmonių, panaikinti L. D. C. Komiteto jr vyriausias tribūnas

DETROIT, MICH.
Paaiškinimas prie Vaikino1

[kiti vietiniai. Kaip į vienas, tarpe kurių buvo vyčių ir įkyrių. Nekurios draugijos ra delegatai one 
taip į kitas prakalbas žmo-’ socialistų.^ .Tarpe, pastarų jų atsakė, kad jos netvėrė, tai Delegatus valdo
nių susirinko gana daug. Iš iškilo ginčai.^ Socialistai su-(nėra reikalo nei laikyti, nei

būdas: 
), kad 
i užsi-

komitetas,

ri priešų, nepaisant į tai, vavo apie 3,000 jaunų, stip- korespondencjjos, tilpusios į0 ga]įma suprasti, kad dar- kritikavo vyčius ir pastarie-(naikyti. Netgi, kaip girdė- .
Laisves N50. bininkai jau pradeda žingei- ji ėmė prašytis, kad jų jie- j jau, tai ir S. L. A. 101 kp. ,negahma vadinti

Apart kitko, Vaikinas,ap- dautis organizacijos reika- kritikuotų. Iš tos priežas- (nepritarė. Ir kuomet po tū- sutai’timi . su
M. Šalčiaus lais. Unijos viršininkai sa- ties dabar turės įvykti vie- .lo laiko Patersono draugijos 1^ draugių^ sąryšiu

kur ji susirinkimus laikė ar- frių vyrų. Vietos gyventojai 
ba laiko. Pakol čia nebuvo ’ dar nebuvo m^tę tokios mil

žiniškos 
kaip kad ši 
rengta. j >

“Laisvės” N50.
Aš manau, kad šitą darbą

tų, kurie save vadina dvasiš
kais tėveliais, Palangos Ju
zės draugystę persekiojo ke
li fanatikai, priklausanti

Vėliaus,’ kada pribuvo šven- 
tablyvas dvasiškas tėvelis

demonstracijos, rašydamas p. L ---------------- —------------- ... - 4. ----- .
socialistu su- prakalbas, padarė klaidų ir ko, kad šios prakalbos buvę šos diskusijos tarpe vyčių ir,buvo kviečiamos S. L. A. 101,^atai J1. yie-os

1 d. liepos buvo piknikas 
moterų draugystės “Biru-

neaiškumų. Ir nors 
pratęs kitų korespondentų ganizuoti 
žinias atitąisinėti, vienok darbininkus.

atvėjuje pati liogika XX* *1 X*

nesu1 surengtos dėl pradėjimo or-.socialistų. Vietos lietuviai kp. išrinkti delegatus dėl iš-l^ užvardinti.
neorganizuotus gą«s P>;ogą pasiklausyti tų dirbimo naujo pieno karės 'Pažangiųjų 

nukentejusiems šelpti, taii*e*ias kares 
draugijos sutiko. Nekurios

4 d. liepos čia buvo dar Socialist. Party komitetas draugijos jstruktino

diskusijų.
♦

sąryšiu. Dele- 
j vietos komite- 
iti. Patersono 
Draugijų komi- 
nukentėjusiems



nere-

,Cl

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

SEVERA’S 
FOOT POWDER

(Severos P r o š k o s 
Kojoms) žinomos ir 
patartinos kaipo an- 
tiseptiškos proškos, 
suteiklafičios paleng
vinimą nuo kojų 

. prakaitavimo, a p i • 
brinkimo, skausmo, 
niežėjimo ir šutinio 
kojų.Kaina 25 centai

Apart augščiau minė- 
. tų preparatų, dar at

kreipiame atyda j kitas 
gydomąsias toalctincs 
reikmenas, išdirbinėja- 
mas ir pardavinėjamas 
po “Severos” apsaugotu 
ženkleliu. Reikalaukite 
tiktai tikrų Severos pre
paratų, parduodamų vi
sur aptiekose, arba už- 
sisakykit tiesiog, jeigu 
arti jų gauti negalit;.

ST22 I

KĄSNELIAI

Narsus Medėjas.
Anupras mėgo pasakoti 
Iš praeities senų laikų 
Kaip jajam tikdavo medžioti 
Viduržiemyje ant vilkų. 
Draugams nekartą jisai 

[gyrės 
Apveikęs antpuolius baisius, 
Ir būk, vilkų rujas prispy- 

[ręs 
Dažnai iššaudė juos visus.

Taip, vieną dien’ pasidi- 
[džiavo 

Tikrai narsuoliu dideliu.
Anot kalbos jo,—ant ablavo 
Užumušęs bestiją peiliu. .. 
“Nukirtau pirma jam kojas, 
Paskui galą vuodegos!” 
Iškilmingai atsistojęs 
Tarė jis ant pabaigos.

* *
Tuomet vienas klausytojų 
Klausė (dėl visų domos) 
Dėlei ko tu vieton kojų 
Nenukirtai jam galvos? 
Ir Anuprą čia sugavo,l_ 

Jog kalboje jo klasta, 
Nes tam vilkui pirm ablavo 
Buvo galva nukirsta !

Hocus Focus.

nuo šilumos išsitempia bei 
išsipučia”.

Jeigu męs paseksime gam
tą, tuomet ir išsigydymo re
ceptas mūsų rankose.

Paimkite verdančio van
dens, pripilkite į butelius ir 
apdėkite trumpąją koją tais 
buteliais su verdančiu van
deniu, o ilgąją koją apkrau
kite ledu ir laikykite patol, 
pakol trumpoji koja išsities, 
o ilgoji susitrauks. Kada 
kojos susilygins, galėsite be 
jokio vargo vaikščioti taip, 
kaip ir visi kiti žmonės. Jei
gu kojos pradės vėl keistis, 
viena darytis ilgesne, o kita 
trumpesne, tuojaus kraukite 
ant vienos butelius su ver
dančiu vandeniu, o ant kitos 
ledus.

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 | | Įvairus gėrimai ir užkandžiai.
davinėti Šerus. Šerų kaina $10.00.

Męs darome iš geriausių audinių ii 
darbą atliekame kuogeriausiai

Pirmos klesos reinkotus pil ai gva- 
•antuojam, — darome krautuvėms ii 

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

COSMOPOLITAN GARMENT 
z CORPORATION

164 Summer St., Brockton, Ma»s.

Idealis 
Muilas

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

SEVERA’S 
ANTISEPSOL 
yra antiseptiškas 
skiedys vidujiniam 
Ir išlaukiniam var
tojimui, patartinas 
kasdieniniam plovi
mui burnos ir gerk
lės, taipgi vietiniam 
pritaikinimui.

Kaina 25 centai

Jonas MATHUS
Geriausias, Didžiausias Ir šva
riausias saliunas visam South

Bostone.

Patarnavimas prielankus. Atsi
lankykite ir pers’tikrinkite.

JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkas) 

342—344 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

(Dešimts žingsnių nuo Lietu
vių Labdarystės Draugijos Na

mo.

Dovanai
30 DAINŲ

ir 200 ADATŲ 
su Columbijos Gramofonu 

Gali^įmoket dalj 
tuojau, o liku 
sius po $1 kas 

menesį.
Reikalaukit musų iliustruoto katalogo.

MINERVA PHONOGRAPH CO
217 W. 145; St., New York.

Dept. L.

Patarimai, kaip be daktaro 
ir vaistų išsigydyti.-

Niekas taip žmogaus ne
sunaikina, kaip liga; niekas 
tiek pinigų neištraukia, kaip 
daktarai ir aptiekoriai. Kad 
apsaugojus žmones nuo tų 
nenaudėlių daktarų ir ap- 
tiekorių, prisieina talpinti 
receptus, pagal kuriuos 
kiekvienas lengvai galės iš
sigydyti be daktaro recepto 
ir be aptiekoriaus vaistų.

Pažino pagal dvasišką kalbą
Nedideliam miestely, po 

klebonijos langu daržely, sė
di kunigėlis su savo gaspa- 
dine ir pasakoja visokias is
torijas. Tuo tarpu ėjo pro 
šalį elgeta neregys, išgirdęs 
tą jo kalbą apsistojo, pasi
klausė ir tarė:

—Kunigėli, susimylėk ant 
elgetos neregio!

—Kvaily, jeigu tu
gys, tai kaip galėjai mane 
pažinti, kad esu kunigas, — 
sušuko dvasiškas tėvelis.

—Apie tokius dalykus tik 
dvasiški tėveliai gali kalbė
ti, nes jiems nereikia spavie- 
dotis — atsakė neregys.

Ne viską išaiškina.
—Ar skaitei “Darbininke” 

straipsnį, kur aiškinama, 
kaip žmogaus kūnas subu- 
davotas?

—Kiekvienas kvailys gali 
suprasti ir be “Darbininko” 
aiškinimo, kaip žmogaus kū
nas subudavotas. Lai “Dar- 

paaiškina, kaip

Receptas nuo sausų pūslių.
Nemažai kančių žmonėms 

suteikia sausos pūslės (kor- 
nai), kurias suteikia nesą
žiningi čeverykai ir nemo
kėjimas vaikščioti. Visokie
patentuoti vaistai, kuriuos 'bininkas” 
pataria vartoti įvairus dak- • žmogaus dūšia subudavota, 
tarai ir aptiekoriai parda-;tuomet aš pasakysiu, kad jis 
vinėja, nieko negelbsti, ap- gabus.
art pinigu išeikvojimo — iš-1 -------------
nykus pūslė greitai vėl to’j Negyvėlius šaukia į armiją, 
pačioj vietoj pasirodo. Ge- —Ar tu girdėjai tą nau-
riausia paimti ploną šilkinį j ieną, kad į šią karę bus i- 
siūlą, stipriai užverži tą pir- mami ir negyvėliai?
štą, ant kurio randasi pūslė —Paliauk niekus pliauš-
ir laikyti. Teisybė, išsyk kęs! Turbūt neprasipagi- 
jums skaudės, bet turėkite riojai, kad taip kalbi? 
kantrybę, kęskite. Pirštas —Bet paklausyk: aną die-
greitu laiku ims juodauti ir na einu pro kapines, ogi žiū- 
po kelių dienų su pūsle nu- riu prie kryžiaus prikalta 
kris žemėn. Kada piršto korta, kurioj pasakyta: 
neteksite, tuomet ant jo ir į‘‘Reikalingi vyrai į armiją ir 
pūslė daugiau negalės 
augti.

Operacija be peilio ir dak
taro.

Tankiai gamta iš žmogaus 
tyčiojasi—sutveria jį viena 
koja ilgesne, o kita trumpes
ne. Ir kas tokiam žmogui 
daryti? Jis privalo nešioti 
tam tikrus čeverykus, kurie 
baisiai neparankus ir bran
giai lėšuoja, o jeigu to ne
nori, priverstas kreiptis pas 
daktarą, kad padarytų ope-

Severa’s 
Medicated 
Skin Soap 
(Severos Gydantis, Odinis 
Muilas) atsako visiems ši
tiems reikalavimams. Jį myli 
vaikai, motinos vadina jį 
draugu. Jis yra kasdien var
tojamas skaitlingose šeimynose 
se. Kaina 25 centai.

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

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

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

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

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

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

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

pinigai užtikrinti.
Parduodu farmas, lotus ir namus. 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. I. N. Y,

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? į^’ ^A'rW 

GARSAS GERIAUSIA KEPTUVE;

AR TURI TĄ NAUJĄ 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

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

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

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

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

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytiškų organų išsivysty
mas, jų veikme ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
ęijena; motinystė ir jos hygijena.

aipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagyste ir daug kitų įdomių dalykų.
>Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti.

KAINA TIK 50c.
AR MYLI DAINAS?

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

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

kurioje telpa daugybe įvairiausių dai
nų. Tarp kitų yra nemažai senoviškų, 
kurias mūsų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos.

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

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

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

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

gaus vargus senovėje ir apie dyasiš- 
kijos darbus, tam ši knygelė būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c.-
Reikalavimus ir pinigus siųskite 

šiuo adresu:
F. STROPUS,

6 Loring St.,
So. Boston, Mass

SERGANTIEJI!

! D

140 EAST

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IS 
PRIEŽASTIES LIGOS?

Diena po dienai, metas po metui 
užsimu gydymu sergančių žmonių, 
Persistatykite sau, kiek aš išgydžiaą, 
kiek palinksminau gyvenimą. Jeigu 
jumis gyvenimas įkirėjo vartojant 
visokias gyduoles ir jaučiatės nuo- 

1 lat blogiau ,tuomet, nieko nelauk
damas, kreipkitės pas gerai supran
tantį daktarą ir specialistą

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

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

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

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

3rd Ave., New York City.

SIŲSK TIK 
50 CENTŲ.

reumatizmo, paralyžiaus,
inkstų negerumo, nesuvirinimo, galvos skaudžio, 
ilpnų strėnų, skaudumo bile kokioj kūno daly, 

vargio, nustojimo vyriškumo, nemiegio, mo
terų mėnesinių negerumų, skaudulių ir tt. įgykit 
geriausį diržą, kokį pinigai gali ..uplrkt. Siųsk 
50 c. šiandien, (dėl moteriško diržo siųsk 75 c).

į Jei jūs reikalaujate Elektriško diržo, siųskite 
50 c. pačtos ženkleliais“ arba money orderiu tik
tai apmokėjimui supokavimo ir prisiuntimo. Jei 
užganėdintas, užmokėk dar $5.00, priimdamas iš 
'uevos, ir mano naujas Dvigubos spėkos Elektri

škas diržas (kaina $10.00) yra jūsų. Jūs sutin
kate tuojaus pradėti ir dėvėti jį kiekvieną naktį

Aš turiu tokį gausų tikėjimą j tuos stebėtiniA 
diržus, jog aš pilnai prisirengęs pasitikėti jusą 
teisingumui ir dėkingumui. Perspėjimas: Saugo- 
Kites pigių uiržų, užtaisytų ėdančiais rūgščiais, 
darančiais ant kūno žaizdas. Jei jūs norite’ elek
triško diržo dėl lytiško negerumo, neuralgijos, 
nerviškumo, kepenų ar

* e. m fc. c*.

į Akušerka į
Adresuok: A P OWENS

Dept, 42—E, 
157 E. 47th Street

New York City.

per 60 dienų. Tuomet, jeigu visiškai išgydytas* 
malonėkite prisiųsti man dar $5.00, Jei neisi iš
gydytas, nelauk kitos dienos, bet sugražink dir
žą tuojaus ir, jei jūs tą padarysite, aš sugrą
žinsiu jus $5,00, kaip greit aš priimsiu diržą ii 
pačtos.

'■ 9<leve BilOino'*

tiodym. snt>'!k < z's-
9fti| F Stropiene, 6 LariGt •'

I

f 
f
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Mokslo Nereikia Jieškot -
DtiJlc, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiki _

kalbos gramatiką savo namuose 1 luošam e laike. Visi išmoku ; 
Nurodymai ir knyga DYKAI įdėk stempą. Adresas- 

KarasoMdenciw Mokvkb. 1327 R. RobevSt, Cnw

Sveikata DYKAI
energija

I SVEIKATA

K. LUTKAUS
ŽODIS

BROOKLYN, N. Y,

Valstija

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

• ‘ f.
k * m »iV A' M to fo fe (O JH te rO * (U M (tj > M j*,« .

AR TAMISTA KENTI

PMbmMm Ml ■MMM

laivyną. Nubuskite, jūsų. 
pagelbos šalis reikalauja”!' 
Vadinasi, dabar juos kvie
čia atsikelti iš kapinių ir 
liuosnoriais pastoti į armi- 
ią, o kada bus gyveniman į- 
vykdintas priverstinas į ka- 
riumenę ėmimas, tuomet ir 
juos paims.

Dėlei papiginimo maisto.
Spepialės komisijos Nusi

rinkime papiginimui kainų 
ant maisto, tapo vienbalsiai 
nutarta:

Kepa geriausią duoną iš 
Cystų r u g i n i y miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poky
liams *******

Jeigu tau rei
kalinga skrybė
lė, marškiniai, 
renkotas, liet
sargis, kakla- 
••Ujia Ualnie- U
irtu* ar kitokį 
vyriški aprėda- 
lai, užeik pas 
mane, o gausi 
viską, vertes 

į savo pinigų.

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

pajiegos 
ir

SITAS BRANGUS
VADAS

raciją ir abidvi kojas suly- 1) Nelaikyti šunų vokiš- 1O1 Cirand St
eriniu fSo x/Sl i-niVn lin ori ni. k O S VPIqIps hpf. 111OS nnkpis- A A Ml (UIUgintų. Čia vėl reikalingi pilkos veislės, bet juos pakeis- 
nigai ir dar gyvasčiai gręsia ti francūziškais pudeliais, 
pavojus, nes operacija gali 2) Vieton vokiškos drus- 
nepavykti ir žmogus pas kos dėl vidurių, vartoti ita- 
Abraomą nuvažiuoti. Tuo lišką aliejų.
tarpu ir šią ligą galima pra-( 3) Tarakonus ^ ir blakes 
salint be jokio pavojaus, naikinti ne vokiškais milte- 
gamtišku būdu ir neišeikvo- 
jant pinigų.

Fizikos įstatymas sako:
“Kiekvienas daiktas bei kū
nas nuo šalčio susitraukia,o

liais, bet francūzišku skipi-Į 
daru. I

• 4) Visas vokiškas bonnas 
pakeist i francūzų guver-' 
nantkomis.

Bell Phone, Dickinson 3096 M.

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. 
Physician and Surgeon (lietuvis gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy
ru, moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
Ofiso valandos: 9-11 rito. 24 po piet. 7-9 
vakaro. Nedelioms; 9-11 rito 1-4popiet.

KAM
LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?!

Neturėsi daugiau kal- 
tunuotų, resvų, krintan
čių, plciskanuotų, ap
mirusių, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties, 
nes tas daro Tau ne
apsakomą nemalonumą 
—jeigu tik ūmai pra
dėsi vartot musų su
taisytus plaukams vais

tus “Dermafuga”. Geresnių plaukam 
vaistų už “Dermafugą” nėral * 
'‘‘Dermafuga” padarys tą, kad Ta 

vo plaukai bus tankus, švelnus i' 
skaistusI Oda Tavo galvoje bus ty 
ra, pleiskanos išnyks ant visados 
o plaukai niekad daugiau neslinka 
Busi patenkintas savo plaukais 1 N« 
pavydėk kitų puikiems 
nes pats gali turėti dar <1 

Reikalaujant prisiusime Tau pačti 
suvis dykai išbandymui ‘‘sampilą’1 
Prisiųsk 10c stampomis persiuntime 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Der 
mafugos” veltui, sykiu ir brošiūrą 
užvardytą: “Puikus Plaukai”, 
ARGIL SPECIALTIES CO., 

* Dept. 7 t

P. O. Box 37» Philadelphia, P>

plaukams 
bailesnius

Miestas

Jame aprašoma aiškioje,
ligas, kaip sifilis arba kraujo užnuodijimas, spuogai, odos ligos, 
seni skauduliai, triperis, užkrečiamos ligos, nerviškas silpnu
mas, nusilpnėjimas, spermoterea, kvaitulys, pūslės, inkstų ir 
ligos lytiškai-šlapimo organų ir kitos ligos, kurios tik kankina 

vyrus ir moteris ir pasako, kaip tos ligos gali būti pasekmingai gydomos tamistos 
namuose už labai mažą atlyginimą.

šita dykai duodama knyga jums taip gi pasakys apie musų pasekmingą gy
dymą tokių ligų, kaip pilvo bei jaknų negalės, tulžingumas, prietvarius, raudonoji 
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys ir panašios ligos.

nuo skaudėjimų strėnose: nuo skaudžių ir skaudančių sąnarių; nuo galvos skau
dėjimo; nuo apetito nustojimo; nuo aprugusio pilvo; nuo atsiriaugėjimO maistu; 
nuo vėmimo; nuo tulžingumo užpoulimų; nuo apdengto liežuvio; nuo blogo kvapo; 
nuo negalėjimo miegoti; nuo blogų sapnų. Ar esi silpnas, lengvai sujudinamas, 
nervingas, piktas bei greitai užgaunamas, nuilsęs ir nusilpnęs rytmetyje? Ar 
turite juodus plotinus apie akis, ambicijos nustojimą gėdinimas) draugijos? .Ar 
ėsi nusiminęs, nulindęs ir ar turi širdgėlą ? Tie symptomai nurodo, kad jūsų kūnas 
yra blogose sanlygose ir kad jums reikalinga inedikališka priežiūra ir patarimas.

Musu brangi dykai duodama knyga pasakys jums faktus apie tokias ligas, 
negales ir symptomus. Ji pasakys jums apie musų gydymą delėi sugrąžinimo žmo
nių j jų senų laikų sveikatą, spėką ir stiprybę — ir kaip tapti vyru tarp vyrų. 
Tai yra sandelis žinios ir užtūri gerą, sveiką patarimą ir informacijas kurias 
kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti — ypač svarbi tiems, kurie 
ketina apsivesti. Jus dažinosite priežastis savo kentėjimų ir kaip jūsų negalės 
gali būti sumažinamos. Skaitykit šitą brangų vadą į sveikatą ir pasinaudokite 
jo laik.u suteiktu patarimu ir nurodymu.

Pristiiskit Šitą Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien
DR. J. RUSSELL PRICE CO., L. 502,Madison & Clinton Sts., Chicago, III.

Brangus Daktarai:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti vysai dykai, apmokėta 
pačta, jūsų brangią medikališką knygą.

Vardas ir pavardė..........................
Gatvė ir Noė......................................... .



Wi.

Amerika gali didžiuotis
vaisiais Ave,

£

SpeciF.?:stas įvairių li- 
£ų, o ypač vaikų, mote
rų ir prie gimdymo. ' 
OFFISO VALANDOS: nuo 8 Iki 10 v. 

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

UKAUGUA SUN L AK DAJA.TM&U 
MEAuKUbM TAtUk, AJUXm 

Pirmininką* A. J*ni*ui**,
t. U. Dox /<», Meirv** rara, ai)

444 
M

LBD. laiko 
trečią nedėldlenj klekviene miaesiv 
Winter Hali. 412 6th 8t. Raclae.

PHONE W’MSBvROH 5415

ir laisvės žodis užgniaužia- 
mas.

Ir taip Amerika gali pasi
didžiuoti savo “demokratiš
kumu”, savo “civilizacija”. 
Tik tuo ji dar negali di
džiuotis, kad negrų nespėjo 
išmokinti taip elgtis, kaip 
kad baltieji elgiasi. Juk 
pietinių valstijų tūli miestai 
apgyventi veik vienais neg
rais, baltųjų ten labai ma
žas nuošimtis, vienok dar 
negrai nei sykį neužpuolė 
ant baltųjų ir nepadarė to
kių pogromų, kokius dabar 
daro jiems baltieji. Vadina
si, dar negrai “necivilizuo- 

baltieji nespėjo 
rikos liaudis civilizuota, o jiems įkvėpti savo “civili- 
valdžia “demokratiškiausia” zacijos” dvasią. Bet gali- 
visame pasauly. Ima pilnai laukti, kad greitu

Kada Rusijos liaudis suki- laiku pietinių valstijų mies- 
’lo ir nuvertė nuo sosto ca- tuose negrai pradės pana- 
irą kraugerį su visa jo 'vai- šiai elgtis su baltaisiais,kaip 
džia, tuomet Amerika pasi- kad baltieji pasielgė E. St. 
skubino pasiųsti į Rusiją sa- Louise su juodaisiais. Tuo- 
vo specialę misiją, po vado- met Amerika galės dar la- 
vyste Rootb, kad pamokinus biatf pasigirti “civilizacijos 
-Rusijos liaudį, tuos “barba- vaisiais” ir pasakyti pasau- 
rus” demokratiškai tvarky- liui 
tis. Amerika — “demokra
tiškiausia” šalis, jos liaudis,jie nei kiek neatsilieka nuo 
—pakilus iki augščiausio baltųjų”!
“civilizacijos” laipsnio ir to
dėl “negėda” pasiųsti savo gali užginčyti, 
misijas j tokias šalis, kaip daiktas, kad greitoj ateity 
Rusija.

Ir štai, kuomet Amerikos ^pietinių valstijų miestų, ko- 
specialė komisija važinėja jkių dabar sdsilaukėme iš E. 
po Rusiją ir “mokina” ru- St. Louiso. Galimas daik- 
sus, kaip reikia tvarkytis, tas, kad ten greitai negrai 
kaip žengti civilizacijos ke- pradės spirginti ant laužų 
liu, kaip kad amerikonai 
žengia, čia, Amerikoj* pasi
rodo “civilizacijos” vaisiai, 
kuriais Amerika gali pasi
girti. Argi Rooto komisija 
negali “pasigirti” E. St. 
Louiso gyventojų pasielgi
mu? Argi negalima sušuk
ti: “Žiūrėkite, kaip mūsų ci
vilizuoti žmonės elgiasi su 
negrais! Męs jų pratėvius 
pagavome Afrikoj, surišo
me, surakinome, parvežėme 
į Ameriką ir privertėme 
dirbti, nes tuomet mums ne
užteko baltų darbininkų, 
“civilizuotu” darbininkų.Da
bar, kada jhu užtektinai tu
rime “civilizuotų”, skerdžia
me negrus ir skerdžiame ne- 
taip, kaip kur kitur, bet pa
gal naujausią “civilizacijos” 
madą: į vieną naktį tik vie-
Jaaaa1™^0’ kur ranc^as\Keblikas,-A. Keblikas — po 
SO,000 gyventojų tapo ter- 50c>; j. RudzinskaS) A. Mi- 

.apie. 4,000 negrų, nOskis, J. Baltrušaitis, Balt- 
virs 200 užmuštų, 310 namų rušaitienė, j. Ramanauskas, 
sudegintų: ir sugriautų ir Nastaravičiūtė, M. Kebli- 

; ant laužų buvo spirginami kienė> A< Yankauskienė, M. 
juodieji žmonės. |Keblikiūtė, B. Keblikiūtė ir

A adinasi, Amenkos liau- p paronas — p0 25c. Viso 
dis taip toli nužengė civili- $1175. Persiuntimo lėšos 
zacijos keliu, kad dabar jau 1% Pnąmci-n T. <5 T? Vd.

* jy* X* sieriui K. Šidlauskui $11.63.
spiginu. 'Visiems aukautojams tariu

Bet argi tik su negrais šįrdįngą ačiu.
taip pasielgiama? O kaipgi " .
su socialistais? Su socialis- Rudzinskas.
tais irgi negeriau. Bostone 
užpuolė ant socialistų de
monstracijos ir demonstruo
jančiai miniai pradėjo gal
vas skaldyti, draskyti vėlia
vas ir gabenti į kalėjimus.
Taipgi užpuolė ant socialis
tų buto, viską išdraskė, su
laužė, ant gatvės išvertė ir 
sudegino. Ir tą darbą atli
ko valdžios tarnai — karei
viai ir jūreiviai, kurie sau
goja tėvynę* nuo pavojaus, 
gina demokratišką ir laisvą 
šalį, ant kurios priešas kėsi
nasi. Kituose miestuose už
puolama ant socialistų kal
bėtojų ir sumušama. Visur 
socialistai persekiojami ir 
kemšami į kalėjimus, Visur

Amerika didžiuojasi savo 
“kulturingumu”, savo civili
zacija. Ji visą laiką Rusiją 
vadino barbarų šalia. Kada 
Rusijoj buvo daromi žy
dams pogromai — Amerikos 
spauda bjaurėjosi, rašė apie 
tai po kelis puslapius ir pa
smerkė tuos darbus. Ka
da Rusijoj buvo skerdžiami 
armėnai, totoriai ir žydai, 
tuomet Amerikos spauda 
viešai protestavo. Kada Ru
sijoj buvo kemšami į kalėji
mus, siunčiami į katorgą ir 
į Sibiro tyrus socialistai, 
tuomet Amerikos spauda di
džiavosi, ka’d čia, Amerikoj 
to nėra ir nebus, kad Ame-ti” dar *« « • ■* . * * « *

1021 La Salle st. Racine. 
Vice pirmininkas M Kaupas, 

1242 State Street 
Įaatininsab A. Vegela

237 Lafayette 
'turtų sekret. S GelumbausKa*

920 Jackson Str. 
Iždininką* J J. JuozapaviČla 

1915 Jay Eye See 
•žde Globėjai. A Pukteri*.

Park View, 
Kavaliauskas 

savo susirinkimu*

Tel. 2372 Greenpoint.

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pijanus. TREJOS DEVYNER1OS

Lt!
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R.MDLAUSKAS
tptiekorius ir Savininkas 

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

Tel, So. Boston, 21014 ir 21018-

GERIAUSIAS GRAMAFONAS SU
DABARTINĖMIS LIETUVIŠK0MI1
DAINOMIS LABAI PIGIAI. KURU 
KREIPSIS PAS MUS

kp, J W. 
P

“ M. MorKiuxia, 
iuy bo. Para Btar 

Maršalka B. Budru*, Z4W *1
visi ftiizabetn, m. *.

TBISINGIAUSIA ir GBRIAU81A 
LIBTUVI8BA

juodieji žmonės!”

ąsos 
Mrs 
Mrs 
Mm -----------, . r.
Maršalka T Bartkus, 1500 Bo.. 48 ct

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

AETUVIŲ PAŠELPINfiS DR-8TĖiJ 
“LAISVĖ”, EASTON, PA. 

ViršintAklj adresai.
Prezidentas St Meison

Tel. 2320 Greenpoint

J. GARŠVA

LIETUVIU BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI, 

Pirmininkas J .Vaailaitia.

toli-
Jersey New

Mas-

TEISINGIAUSIA UžEIGj
253 WYTHE AVE kamp. No. lat It 

Brooklyn, n y, 
Telephone Qreenpoint 5811.

Ciceru, Ilį.
Susirinkimai atsibuna kas paskuti

ni nedildlenl ktekriunu Jgluusle. J 
Neffe sTotelBij, 1MB Be. 4*th •▼* 
Clsare, UL 8 vaL pu pietai.

OmtmttMiiMitt

DRAUGIJOS, KURIOS 
TURI “LAISVĘ” 

ORGANU.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS 8UNŲ 1* 
DŪK ILK V» KLIZAKjl.111, n. J. 

Virsuuuku Auiraatu.
nrmumkas f K*ruux**, a z* umuy *. 
riruiuiiuxu pagelOuuuaaa o.

211 Kursi tolr.
Nutarimą raštininkas M. Morta*, 

Zoe bouu mx.
lurtų raštininkas J. JanXaasxaa 

Z32 Front Str.
itauunkas j. Juzapaius, 

284 Clark riaca 
itdo globėjai: E. Makutlenae,

$1.00 ANT 
savaites

“Žiūrėkite, kaip męs iš
lavinome savo negrus, kad

0 kad tas bus, niekas ne- 
Galimas

susilauksime tokiu žinių iš 4, V

Fitchburg, Mass. — 28 
gegužės buvo vestuvės 
Ramanausko su p. D. Raza- 
nauskiūte. Svečiams besi
linksminant, J. Rudzinskas 
sumanė paaukuoti po kelia- 
tą centų sušelpimui nuken
tėjusių nuo karės. Svečiai 
tam pritarė; aukavo šios y- 
patos. Jaunavedžiai—$1.00; 
J. Gerulaitis—$1.00; J. Vi- 
sukinskis, F. Visukinskiene, 
A. Uronas, T. Uronavičiūtė, 
S. Urbonaičiūtč, J. Urbonas, 
R. Urbonienė, M. Nortinas, 
J. Žilvitis, V. Stasinskas, K. 
■Vabalas, 0. Vabalienė, A.

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

Viršininkų adresai: 
Pirmininkas A. Paulionis, 

735J W. Saratoga St., Baltimore,Md 
finansų sekret. John J. Denkevich, 

108 Fair Oaks Ave., Hamilton,Md. 
ždininkas A. Pilipauskas, 

614 S. Paca St., Baltimore, Md.

APLA. DR-JOS CENTRO VALDY
BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI:
Centro pirminink. J. M. Maskeliūnas, 

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

1421 Fayette st. Pittsburgh, Pa. 
Centro sekretorius J. B. Miskevičia, 
2J35 Sarah Str. S 8. Pittsburgh, Pa- 
Centro Iždininkas K. Varašis, 

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

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

Pittsburgh, 
F Pikšris. 1331 Penn Avė.
V * Pittsburgh,
tuopų sekretorių adresai: 
-mos kuopos sekr. A Bartkus, 

1323 Carsell st, N S. Pittsburgh, 
kuopos P Samulionis

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

Glendale. Carnegie, Pa. 
kp Fran. 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. 88.
Pittsburgh, Pa 

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

kp. John Shopis, 718 McKean ava.
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.

f. M. *M»*. •«*, Maiiwa« faurM *iJ 
rr*wk*i* raauaiaaa* u e**<

žiūrėtojas A IBtaravičla, Box HM 
Melro** Park, Iii. 

Fin. rašt. W. Strumilla,
1814 So bUth Avė. Cicero, Iii 

Iždininkas F. Lapinski,
P. O. Box 1109, Melrose Park, Ill 

Iždo globėjai: W. Janėnas, Box 676 
K Samalionise Box 613,

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

675 Melrose Park, Ill.
Susirinkimai atsibuna kas trečią 

savaitę kiekvieno mėnesio Frank ano 
James svetainėj, 23-čia Ava. ir Lak* 
gatvė, apie 1 vai. po pietų.

LIETUVOS SUNŲ IK DUKTĖ** 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN,
Pirmininkas A. F. Sabeckis, 

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

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

922 —10th Str.
finansų rašt. J. Wai čia,

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

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

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

1330 8. Jackson st. Waukegan, 
Maršalas K. Navickis,

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

1448 Jackson st. Waukegan, 111.
Susirinkimai atsibuna kas trečia 

nedėlia kiekvieno mėnesio 8 vai. p* 
plotų Liuosybė* svetainėj, 801—8ti 
Ht., A Sheridan Rd. Waukegan, Ill.

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ. 
MAUANOY CITY, PA.

Valdybos adresai:
Pirmininkas P. Ysoda 

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

1227 E. Pino SL
Protokolų raštininkas A. Ramauckaa, 

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

1227 East Pine Str.
Iždo trustisai: A Račkauskas, 89 10th

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

Maršalka L. Andriuškevičius
802 E Market St.

515 W. Pine Str.
Susirinkit ai atsibuna paskutini pa- 

nedėlj kiekvieno mėnesio 7 vai. **ka- 
re, Juozo Margelio svetainėje, 60 N. 
dain' St., Mahanoy City, Pa.

3LTD. DR-JOS MIRTOS VALDYBA 
Cleveland, Ohio.

Pirm. V Ivanauskiutė, 
1452 East 33rd St, 

Vice Pirm. J Katkauskaa, 
5823 Superior Ave

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

Fin, rašt, Antanu Banlalia, 
1449 Eut 24at Btr, 

Kuierus M Lavinskas, 
8120 Cory ave.,

Kasos glob. O Sidabruti, 
2129 SL, Clair Ave, 

“ V_ Kvedaravičius,
*1543 Oregon ave. ,

Dainą repeticijo* atalbaaa 
viena sėrėda, nue 7:80 vakr,
Schwab svetainės, 6181 St. Clair nv* 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna k» 
trečią pėtnyčią klekviene menui*, 
uue 7:80 vai. vakar, ant Schwab ąve 
tainė*. 6181 St. Clair ey*t JLnygy^*-. 
randasi Mtautuvije, 2047 Ba
milton ave, Knygos išduodamų Ida

Naujas išradimas 
20 amžiaus

Dėlei panaikinimo blakių, bamba- 
dierių ir kitų vabalėlių, koki tik ga
li atsirasti jūsų stuboje. Tą viską 
panaikinsite tik i dvi dieni, tik pasių
skite savo adresą, o visi# nurodymai 
visai dykai.

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

Box 42, Sta. E., Cleveland, Ohio.

J. A. KATKUS
Užlaikau visokių knygų ir kitokiu 

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

Krautuvė atvira nuo 7 iš
12 vidurnakčio.

Toliau gyvenantieji galit 
laišku Šiuo adresu:

J. A. KATKUS 
socialistų spauda uždaroma 2204 Forbea S\ Pittaburgb, Pa

Pristatom j namus Ir 
mas apielinkes,
York, Central Broklyn 
peth, ir tL

MACYS & MARGIN 
FURNITURE CO 
198-200 GąAND STREET

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

DAUNOROS trejank* yr® tfknsi 
lietuviška. Saugokitės padirbi- 
mų-imitacijų.

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

DAUNOROS trejanką reikalaukit 
prisiųsdami 35c.

S4
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PERSKAITYK!
Kiekvienas nau
jas skaitytojas,, 
kuris užsirašys 
pas manę “Lai
svę” ant metų 
ir užsimokės $2- 
50, tai gaus do
vanų knygų ver
tės 1 dolerio ar
ba “Kardą” ant 
metų. Senas 
skaitytojas, ku

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

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

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 pažįstamų! Knygas duosiu 
tik “Laisvės” laidos.

Pinigus siųskit šiuo adresu:
J. POCIUS,

2370 Margaret St, Philadelphia, Pa.

TAI FAKTAS, kad DAUNOROS aptiekoje 
yra didžiausias sądėlis ir pasirinkimas 
įvairiausių naminių gyduolių, visokių ša* 
knų, žolių ir 1.1.

REIKALAUKIT rašydami, kokių norite nemažiau kaip ai 23c. 
bus jums prisiųsta.

LIETUVIŠKA APTIEKA
Šiuomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų Šiam 

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

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

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

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

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

Prisiųskite 3 dol. rankpinigių, liku
sius užmokėsite prie atsiėmimo. Gra
mafonas su didele triūba, paauksuo
tais kraštais, mechanizmas gramafo- 
no geriausios konstrukcijos, kuri ga
lima užsukti laike grajinimo. Re
kordai tinka įvairaus dydžio. Balsą 
išduoda čystą, kuris girdėti balsiai ir 
aiškiai. Vietinių meldžiama atsilan
kyti į miksų krautuvę, kuri atidaryta 
nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro ir 
taip-pat nedėldieniais. Siunčiame dy
kai katalogą muzikališkų instrumen
tų ant pareikalavimo Adresuokite 
taip; .ę ''-I

GREATER NEW YORK P ONOGRAPH CO.
310 GRAND ST., r, Dept. L.) NtW YORK N. Y

/ice prez S Masiulevičiene \
820 So list St. Easton, Pa, 

Protokolų raštininkas ir organo prl- 
iurėtojas Alex Vituris

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

676 Church st Easton, Pa. 
Kasierius F Vituris

330 Taylor AU., Phillipsburgh,NJ. 
Kasos globėjai:
A. Biga, 1021 Elm St., Easton, Pa. 
A Meškauskas, 1222 Pine A Easten. 
Maršalka J. Ganus,

634 Ferry Str. Easton, Pa. 
Maršalka P Urbienė

676 Church st. Easton, Pa 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

-’ėtnyčią kiekvjeno mėnesio 8 vai. 
vakare, Anglų socialistų svetaln. 48V 
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 Ava. 
Protokolų raštininkas O. Užbalinta, 

622 Hulin SL
Finansų raštininkas P. G. Alskayaas 

1516 — 14th Ave.' 
Iždininkas S. Buzin skis, 

721 Lincoln ava.
Kasos globėjai:
St Vazenas 1529 —10th Btr.
P Kutra, P O. Box 80.
Maršalka P. Vaitkus, 411 Wall si 
Organo prižiūrėtojas:
J Rumia 1017 So. 3rd Str.

Susirinkimas atsibuna pirmą nedil- 
dlenj, kiekvieno mėnesio, 1018 Se. 
Main St, 2 vai. po pietą.

»

TEISYBĖS mylėtoju draugys 
TĖ, MOLINE, ILL. 

Valdybos adresai:
Prezidentas F Akatcms, 1360 12 ava.

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

Molina, 111.
Rusteika, 
avė. Molina, III. 
W Vapsavich

sekretorius S 
1220Š — 7th 

Finansų sekretorius 
436 — 4th ave, Moline, Ill.

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

Maršalka F. Barauskais
1220J — 7th Ave., Moline, Ill.

TM D-te susirinkimu* laiko pirmą 
nedėldienj kiekvieno mėnesio Turner 
Hall svetainėj, 14th SL ir 6th Ave., 
Moline, III.

VYRŲ IR MOTERŲ APSVIETOS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL. 

Valdybos adresai:
PrezidnL K Adomaitis, 1412 S. 29 
Prez pagelb, J Takazauskaa, 

1402 South 48th Court
’rotokolų rašt. M Dobrtškis, 

1215 South <>Oth Court, 
hianaų rašL V Shileikas, 

1409 So. 49th ave,
taalorius Mrs M Bartkiene, 

1500 South 48th Court 
globėjai: 
O Elterman, 1538,8. fcOth Ct. 
Z Gulbinienė, 1531 S. 49th Ct. 
M Dolan, 1538 8, BOth Ct,

GRABQRIUS (Undataker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

šbaisaniuoju ir laidoja numirusiu* 
ant visokių kapinių.

Parsamdaų Automobilius ir Karie
tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip 
pasivažinSjimams.

Ofisai:
144 N. 5th S\ 264 FROST?
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N Y 

Telephone 7867 Main.

VISUOMET PIRKIT

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-

CAFE. Pa
keleivingus 

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

CEVE RYKUS
Naujausios mados

• PAS

J. MARTINAITI
157 GRAND ST. 

BROOKLYN, N.Y
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kuris gydo pasekmingai 
visokias ligas PILVO,

LIGAS, REUMATIZMĄ, 
1GAS. IŠGYDO 

PER- 
OPE-

PhiLdelphijos Specialistas vyrų moterų

DR. WASSERMAN
PLAUČIŲ, ŠIRDIES, VIDURIŲ
SLAPTAS LIGAS IR ĮVAIRIAS KRAUJO
TRUMPAM LAIKE, TAIP KAD JREIKALAUJATE 
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 negalL..a, tai neapsiimu.

DAKTARAS WASSERMAN
>

Philadelphia, Pa.1335 Arch Street,
Ofiso valandos: u« P ryto 

Nedaliomis nuv 10 ryto iki 2 vai. po pi
gydau. Galin susikalbėt lietuviškai.

Tai*-

Per pačtą ne
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VIETINES ŽINIOS Tel. Orchard 3716

MIK. KAIRUKSriSketverge

(Ečitr
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Tikra 
Lietuviška 
Užeiga

JOHN KULBOK,
291 Wythe a ve. cor. -tu. 1-st 
St., BROOKLYN, N. Y.
Tel 279 Greenpoint.

EXTRA L. S. S. 19 kp. 
susirinkimas bus 
12 liepos, Sokolų salėj, 190 
Grand St. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Būtinai ateikite.

Mirė drg. Vincas Kriau
čiūnas.

5 d. liepos persiskyrė su 
šiuo pasauliu drg. Vincas 
Kriaučiūnas, plačiai žino
mas tarpe vietos lietuvių. 
Kriaučinūnas buvo vienas 
seniausių L. S. S. 19 kuopos 
narių, kurioje nemažai ir 
pasidarbavo. Jis paėjo iš 
Suvalkų gubernijos,

P

N

Lietuviu Gimnastikos Kliubo
SEPTYNIOLIKTAS METINIS PIKNIKAS

JOHN KTTLBOK
CAFE

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

isyti pagal naują madą. Visi

Prasidės 3 vai. po piety.

ATSIBUS PUIKIAME

WASHINGTON'PARK
GRAND ST., ELMHURST. L.I.

Grand St. karai dayeža Iki parkui.

Muzika prof. J. H. ŠIDLAUSKO

Įžanga 25 Centai 
Ypatai.

Subatoje po piety ir vakare, Liepos-July 21, 1917

. - . nu.° valo turėti Soc.Partijos kor-
Naumiesčio, iš Urvinių kai- Įas. kitaip nebus įleidžiami, 
mo. Amerikon atvyko “lai- Atkreipkite į tai atydžią,nes 
mės” jieškoti būdamas 17 
metų amžiaus; šioj šaly iš- 
gyvenerapie 24 metus ir su
laukęs 42 metų amžiaus, mi
rė.

Kriaučiūnas čia dirbo prie 
kriaučių, bet sunkios gyve-

Liiga prieš brangumą mais
to.

542 E. 14 SI.

K lėk vieną 
Pakelevlngą j* 
Priimam 
Gražiausiu! 
Ir visada.

New York City.
COk AVĖ. B

JOSEPH LIPMAN, M. U
Specialistas moterų ligų

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

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

riame ir pasakome visas ligas ir pa* 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems 
ligoniams parūpiname vietą, kol gy* 
dost Reikalui esant, kreipkitės, męs 
nužiūrėsime ir duosime prieteli*V» 
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. Npw York O**

yra svarbus reikalas.

D. P. Pilka.

Central Brooklyn.

nimo aplinkybės pakirto jo kuopa buvo surengus pra- |skaitlingiausiai, 
sveikatą ir gavo džiovą. Su-(kalbas, ant kampo Hudson 
prantama, jeigu būtų buvęs Avė. ir Front St., kalbėto- 
geresnėse aplinkybėse, gale- jai buvo 2—drg. Demilt ir J. 
jęs būtų išsigydyti, bet da- Bekampis. 1
bar negalėjo nuo darbo atsi- Prakalbos pavyko gana 
traukti ir sirgdamas dirbo, puikiai; kalbėtojai savo už- 
Tik tuomet jau paliovė dir- duotis atliko gerai ir publi- 
bęs, kuomet visiškai neteko kos, kaip sako, tai niekad 
jiegų. Sirgo apie du metu, tiek daug nebuvo, knygelių 
nedirbo metus ir 3 mėnesius, taipgi parduota gana daug. 
Pastaruoju laiku prie džio-l Ypatingai linksma žiūrė- 
vos dar prisidėjo ir vandeni- ti į mūs jaunas kuopietes: 
nė liga. Per septynias sa- nebereikalo anasyk buvo 
vaites jau negalėjo iš lovos “Laisvėj” pažymėta, kad 
išlipti. * 'mūsų kuopa turės darbščių

V. Kriaučiūnas apart 19 ir energiškų veikėjų. Per 
kuopos priklausė prie sekan- pereitą kuopos mėnesinį su- 
čių pašelpinių draugysčių: sirinkimą kuopa nutarė par- 
prie S. L. A. 38 kuopos, prie sišaukti 18 egz., “Moterų 
D. L. K. Gedemino draugy- Balso” dėl “platinimo, o mūs 
s^es, prie Lietuvos Sūnų dr- 'draugės apsiėmė jį išplatinti 
stės, prie Lietuvių Kelionės ir tas jom puikiai pavyko; 
Pašelpos draugystės ir Phi-(kaip tik gavo, tai ir griebėsi 
ladelphijoj prie Algirdo už darbo, ir į valandą laiko 
draugystės. Taipgi prigulė-, visus išpardavė. Dabar 
jo prie Liet. Kriaučių unijos per prakalbas vėl atsižymė- 
ir prie Moksleivių Paskolos jo knygeles pardavinėda- 
Ratelio, kuris pirmiau č* ' 
gyvavo.

Kriaučiūnas buvo liuesas 
nuo visų bažnytinių prieta
rų. Čia, Amerikoj, turėjo 3 
brolius ir seserį. Du broliu 
ir sesuo dalyvavo laidotuvė
se, o vienas brolis atsisakė 
dalyvauti. Mat, buvo laido- sko datirt nuo jųjų tamses- 
jimas be bažnytinių ceremo- nių sesučių ir tame buvo tei- 
nijų. 'sybė. Po pirmo rašimėlio.

Laidotuvėse dalyvavo virš jau mūs draugės turėjo ga- 
šimto žmonių. Į kapines ly- na daug visokių kalbų išgir- , 
dėjo 24 vežimai. Būtų bu- sti, bet kada pamatė “Mote-j 
vę ir daugiau, bet daugelis rų Balsą” pardavinėjant, tai 
išanksto neužsisakė vežimų,'tos persenusios kūmutės ir 
o paskui negalėjo gauti. 'mitingą surengė, išlojo bja- 

Tapo palaidotas ant nepri-.uriais žodžiais mūsų drau- 
gulmingų “Alyvų 
kapinių Maspethe. 
po drg. J. šaltys 
trumpą prakalbą, 
damas velionio nuopelnus, 'mės buvo arti ęeros valios 
Buvo pasižadėjęs kalbėti ir žmonių ir nedaleido sumuš- 
drg. J. Perkūnas, bet nepri- ti, o tą persenusią, bobinčiuj 
buvo, nors belaukiant jo ta- išauklėtą sutvėrimą nuulia- 
po suvėlintas ant pusės va-,vo lyg kokį žvėrį. šiuom 
landos išvežimas velionio, 'laiku pavardžių neminėsiu,

Nuo kapinių visi palydo-,bet jeigu da jūs nepaliausit, 
vai sugrįžo į New Plaza tai męs mokėsim savo drau- 
Hall svetainę ir ten drg. gių garbę ir sveikatą apsau- 
Kriaučiūnienė davė pietus.- goti. Gėda tom mušeikom!
Velionis paliko liūdname ir Į Argi jum negėda tokius 

vargingame padėjime mote- darbus atlikinėti? Kurgi jus 
rį ir 11 metų amžiaus dūk- dora, kur jūs artymo meilė? 
terį. |Argi tik tiek jus galėjo iš-

Lai būna jam lengva šios mokyti tie Romos senber- 
šalies žemelė! Jis mirė ir ii- niai? Tėvas.

čia mos. Jeigu vyrai’būtų par- 
jdavinėję, tai galiu tikrinti, 
kad nei trečdalį būtų nepar-

Bet, bet liūdnas apsireiš
kimas! Anuosyk “Laisvėj” 
buvo rašyta, kad mūs pir
mutinėm draugėm reikės vi-

DIDELIS IŠVAŽIAVIMAS Į CLIFF
SIDE GIRIAS, kurį rengia suvienyto
mis spėkomis New Yorko ir New Jer
sey draugijos ir kuopos. Išvažiavi
mas bus Nedėliojo, 22 liepos (July), 
1917, Weis & Ronan’s Park, Cliffside, 
N. J. Išvažiavimas su įvairiais pa- 
marginimais ir kalbės drg. J. šaltys. 
Pradžia 10 vai. ryte 
2 vai. Kviečiame

Pajieškau tikro tėvo Alekso Pieščio, 
jisai gyveno Mahanoy City, Pa., ir 
Scranton, Pa., o dabar nežinau kur. 
Meldžiu atsišaukti, turiu svarbų rei
kalą pranešti.

Mamy Piestki
Court and Albright Ave.,

Scranton, Pa.
(56—58)

Naujausi Columbia 
Rekordai

Programas nuo 
atsilankyti kuo-

Komitetas.

Amerikonus pavarė.
Morgano kompanija pa

lių osavo 
dirbančių prie ammunicijos 
o jų vieton pastate anglus. |

Amerikoj yra apie pusė 
miliono anglų, pabėgusių 
nuo kariumenės Anglijoj...

Pajieškau Dzidoriaus Bartkaus, 
Kauno gub., Raseinų pavieto, Skaud
vilės valsčiaus, Levonavo kaimo. Il
gą laiką gyveno Scranton, Pa., o da
bar nežinau kur. Meldžiu atsišaukti, 

; turiu svarbų reikalą.
James Balšaitis

318 Wilbur St., Scranton, Pa.

Pajieškau Petro ir Simono Kan- 
1drodu, gyveno Clficagoj. Vienas turi 

1,000 amerikeičių kurpių (čeverykų) krautuvę, o antras 
fotografistas. Turiu labai svarbų rei- 

’ kalą.

Jeigu būtų blaivybe.
Brooklyno saliūninkų tar

pe viešpatauja didelis susi
judinimas. Dabar jie visi 
pradeda plūsti demokratus 
už kuriuos seniau agitavo. 
Mat, demokratai nori įvesti 
blaivybę. Mažu dabar ir sa- 
liūninkai susipras ir pradės 
girti socialistus.

Jeigu Brooklyne būtų 
blaivybė ir visi saliūnai už
sidarytu, tai miestas netek
tų 500.000 taksų, taigi, mie- 
so iždas patuštėtų.

Bet, veikiausia 
blaivybės nebus.

pilnos

PRANEŠIMAS.
So. Brooklyno Liet. Gim

nastikos Kliubo piknikas 
bus Subatoje, 14 liepos,1917, 
Washington Parke, Grand 
St., Elmhurst, L. I. N. Y. 
Pradžia 2:30 vai. po pietų. 
Įžanga 25 centai. Piknikas 
įvyks nepaisant oro. Kvie
čiame skaitlingai atsilanky
ti.

Komitetas.

J. Kalveli'.?, 
1G6 Birch St., N. Abington, Mass.

LIE1UVUKA AP 11 EKA

APTiBKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačią:
Nuo reuma’irmo ........  $1.09
Kraujo Valytojas ........................... 1-00
vidurių Valytojas .......................... L0®
Vidurių it- u;icD>rius .......... 50c. 
Trojanka 25 c., 50 c., ir $1.00.

Ir visokias kitokias gyduoles'nuo 
visokių ligų, kurios Čia dar nepaini, 
notos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y. ,

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 Aptieks Ir Savininkas 
64 GRĄND STREET,

Brooklyn. N. Y.

AR GALI KĄ GERESNIO PADA
RYT UŽ TĄ KAINĄ?

Ištraukiame dantis be mažiausio 
skausmo

Štai naujausio! dainelės
E 3188. Ant kalno karklai siūbavę 

Pasisėjau žalią rūtą.
3189. Oi motulė.

Motuš, Motuš.
3190 Tris berneliai.

Vakarinė daina.
3191 Ant marių kranteli* 

Saulutė tekėjo.
Reikalaukit augščiąu paminėtų

kodų pas
J GIRDFS

170 Grand St., Brooklyn. N.
Kampas Bedford Av«.

Telephone 4659 Greenpeiv

E
Pajieškau Kostanto Maldanio, Vii-' 

niaus gub., Trakų pavieto, Pataronių 
kaimo. Turiu labai svarbų reikalą, j 
todėl malonės jis pats atsišaukti ar- i 
ha kas žino pranešti.

M. Plepeikienė
36 Short St., Lawrence, Mass.

darbas atliekamas gerai.ir

Pajieškau Jono Vaidakavičiaus, 
Kauno gub., Ukmergės pav., Aluntos 
vai., Dapkūniškių kaimo, 1914 m. va
žiuodamas j Ameriką buvo priverstas 
važiuoti per Ispaniją ir buvo jau Bra
zilijoj. Dabar spėjama, kad gyvena 
Argentinoj. Malonės pats atsišauk
ti arba kas žino pranešti.

A. Tamulis
235 Wayne St., Jersey City, N.J.

Pajieškau F. Akune, Kauno gub., 
Šiaulių parapijos, Bridnų kaimo. Apie 
4 metai atgal gyveno Rockford, Ill. 
Turiu svarbų reikalą, todėl meldžiu 
at*-.įšaukti arba kas žino pranešti.

S. Gulbinas
Box 96, Lawrence, Pa.

Ona Siurblaitė, po vyru Dapšienė, 
’ pajieškau savo sesers sūnų Jono ir 
Pranciškaus Gusčių, kaimo Žilatė, Ja
napolės parapijos, Telšių pavieto, 
Kauno gubernijos. Meldžiu atsišauk
ti šiuo adresu.

Ona Dapšienė
502 Joseph Ave., Rochester, N. Y.

GERIAUSIA MOSTIS.
Nuo įsipjovimo, nuo spuogų, 

nudegimo saulės, nuo plėmuoto 
do. Ištepk veidą per trio dienas ei
damas gulti, o tuojau pranyks spuo
gai ir' plėtmai, veidas pasidarys bal
tas ir švarus, 
kams nuo 
baksiuką. 
stampoms.

Ištraukiu I4VIYAi tarpe 11 Ir 12 
Dantis *■'' * rx/Al vai, kasdieną, 

kad tunm parodyt, jo K ištraukiu
BE SKAUSMO!

M nk’ti robiniai prisisiurbianti B.negenis 
kurie tinka kiekvienai burnai. Parsiduo
da žema kaina ir gvar^ntuoti.
Pilnas setas dantų., 
22 kt. auks. kepuraitė 
Pripildymas auksu.. 
Tiltelio uždėjimas...
Pripildymas platina... .$1.50 ir augėčiau 
Pripildymas tidabru be gydymo 

,, cementu ,,
Dantis egzaminuoju dykai.

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

$5.(X) ir augščiau
$5.00
$1.50 ir augščiau
$5.00 už danti

.50c.
,50c.

i- I

Telephone 2639 South.
Dvi puikios užeigos:

LIETUVIŲ HOI ELIS
Kuriems yra reika'as apsistoti, čio

nai galima gaut nakvynę arba ir il
gesniam laikui gyvent.

Taip-pat puiki svetainė (Palace 
all) koncertams, teatrams, ba

lams, susirinkimams ir Billing 
Jley..

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

Tarpe 22 ir 23 Sts 
užeiga:
CAFE SU SVETAINE 

RESTAURANTU
J. Bulot, Savininkas, 

805—3rd Avė., kampas 28th SL
J SO. BROOKLYN, N. Y.

Tel. 3967 South

KOPOLOV
Dentistas

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

Dr. Ch Antra

754

Nusipirk knygelę

Darbo Žmonių 
Istoriją

NUSTOS GALVOS SKAUDĖJIMAS, 
JEIGU NEŠIOSI AKINTUS.

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

Išegzaminuok savo akis.
DR. M. FREEMAN ...

(Akių specialistas) 
Atsiminkit" numerį: 611 Grand 
tarpe Lorimer ir -Leonard St.,

Brooklyn, N. Y.

st

ŠOKIŲ MOKYKLA
Jau 86 metai, kala 
gyvuoja Prof, šterr 
Šokių Mokykla, 96ž 
Broadway, kam p 
Myrtle ava. Brx>k 
lyn N. Y.

Waltz, Two Step. 
Foxtrot, One Step 
Ir įvairųe naujausia* 
madoa šokiai moki
nami, privatškai ir 
kliasoje. Mokestis
nuo |5.00 iki $10.00 pagal tokių. M* 
kykla atdara nuo 9 ryto Iki 11 vaL 
vakaro, taipgi ir nedėliomia. Mokl*>- 
me balių šokius ir stage’aua Classb 
atsilankydamas informacijų.

(THE STERN SCHOOL ef DANCING 
IKI-Š2 Broadway. Braeklya. N. 1

Įsteigta nuo 1902 m.
RplLo linc/A YRU mokintis 
rVclnd llrgd barbeno arnoto.

Darbą gausi visada.? Reika
lauk informacijų

No«sokoff’s International 
Barber School, 1202 Penn 
Ave., Philadelphia, Pa.

Taipgi labai gera vai- 
nušašimo. Kaina 25c. už 
Pinigus galima siųsti ir 
Reikalaukit šiuo adresu: 
E. Patskevich

602 Fayette City, Pa. 
(55—56).

IŠRADĖJAI
JEIGU NORITE GAUT PATENTĄ SAVO IŠRADIMUI 

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

AMERIKAN EO'.OPEJ N PATENT OFFICES (L. E.) 
256 Broadway,. New York, N. Y.

Švento Juozapo dr-stės 31 
metinis piknikas bus nedė
lioję, 15 liepos (July), 1917, 
Washington Casino Parke, 
Grand St., Elmhurst, L. I. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Mu
zika V. Retekevičiaus. Įžan
ga 25 c ypatai. Kviečiame 
atsilankyti skaitlingai.

Komitetas.

P. O. Box

G.LASKEVICIA

Reporteris.

Dr. Kichteno 
PAIN

PAJIEŠKOJIMAI

Kalno” ges ir nutarė sumušti jas,, 
Ant ka-.ką 4-tą d.,liepos ir mėgino 
pasakė išpildyti: griebė vieną drau- 

nurody/gę už plaukų, bet ant lai-

Reikalinga New York val
stijoj farmerių ir karvių' 
melžėjų. Gera mokestis.' 
Atsišaukit.

Free Labor Bureau, 
15 Pearl St., New York City

PUIKIAUSIA

sis, bet jo nuveikti darbai 
pasiliks amžinai tarpe mū
sų!

Pajieškau brolių Vinco ir Jono Ka
valiauskų ir pusbrolių Vlado ir Frano 
Kavaliauskų, seniau gyveno Bristol, 1 
Conti. Meldžiu atsišaukti. •

Ig. Kavaliauskas.
24 Granite St., Fitchburg, Mass.

Geriausia Pirmeiviška Užeiga 
771 BANK ST. 

WATERBURY, CONN. 
Tel. 964-3.

Tel. 1723 Stagg

Vaineikio ir Narvydo

MODERNIŠKA
“LAISVĖS”

Telephone U9 Great Neck.

TAM. PLAKSTIS
GERIAUSIA UŽEIGA

Užlaikau geriausį alų ir įvairių li
kerių ir kvepiančių cigarų.

Taipgi parsamdau automobilius 
vestuvėms, krikštynoms ir įvairiems 
pasivažinėjimams. Einu už perkal- 

, bėtoją į kortą ir šiaip duodu rodą vi
sokiuose teismiškuose dalykuose.

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

SPAUSTUVE
Moterų prakalbos prieš 

brangumą maisto.
Bus ant gatvės kampas 

’ Grand ir Roebling Sts., Bro- 
Extra L. S. S. IV konferen. (oklyn, N. Y., 13 d. liepos, 8 
Įvyks liepos 15 d, Rand vai. vakare. Bus ir moteris 
School svetainėj, 140 E. 19 Labai įdomios bus prakal- 
gatv., New Yorke, 10 vai. bos, todėl privalo, kiekviena 
ryte. Visi nariai, kurie da- moteris atsilankyti.
lyvaus toj konferencijoj,pri- ’ Rengia Lietuvių Moterų

j

FOTOGRAFIJŲ

RANDASI PO NO.

499 Grand St. (kp. Union Ave.) Brooklyn, N. Y.
Veselijas, grupas Ir visokias kitas fotografijas padarom kopuikiausiai. • 

Jaunavedžiams duodam dovanas. Atliekam visokį fotografiją ir 
Engraving darbą už prieinamą prekę. Įsitėmykit adresą.

Gražiai padaryt! spaudos darbai patraukia kiekvieno akį.
Atsakantis pagarsinimas priduoda žmogui norą eiti ant rengia

mų pramogų.
Todėl, draugystės Ir kuopos, kada renglat balius, teatrus, ar 

šiaip pasilinksminimus, visados duokit darbus “Laisvės" 
spaustuvei. Mes padaromo visokius spaudos darbus gražiai, 
greit Ir pigiai.

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

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

kinimo. Reikalauk katalogo.

183 ROEBUNG ST

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, kuria 
nebus užpe- 
čėtyti su 
“ANCHOR’' 
25 ir 50 cent, 
aptiekose ir 
tiesiog nuo

F. AD. 
RICHTER A 

CO.
74—80 Wash
ington St, 
New York




