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

K *1
Visų šalių darbininkai eiki
te išvien, jūs nieko nepralai- 
mesite — tik retežius.

>

Imant naują 
kariuinenę. RUSIJOJE SUKILIMAS NUSLOPINTA."""™”""“15.1°^

džia elgiasi su sąžiningais 
karės priešininkais (Cons
cientious objectors). Išpra- 
džių juos labai kankino, net 
sušaudymu jiems grūmojo. 
Paskui gi atlėžo, ir dabar 
tūlus karės priešininkus vi
sai liuosuoja nuo kariume- 
nės tarnybos, kitus stato į 
įvairius karės darbus; nesu
tinkančius dirbti karės dar- 

rikte (Tiek exemption boar- bų paprastai grūdžia į kalė
dų yra visoj Amerikoj). ,j>mU- Iš pastaruoju laiku 

Visų ištrauktų numerių, pasirodžiusių laikraščiuose 
męs nepaduosime, nes per-'straipsnių matyt, kad Angli-

Pereitą pėtnyčią įvyko lio- 
sų traukimas Washingtone. 
Traukimąsi tęsėsi nuo pėt- 
nyčios ryto iki subatos ryto. 
Pirmasai numeris tapo iš
trauktas 258.

Ištraukus vieną numerį — 
tuo pačiu laiku buvo ištrau
kiama 4,557 vardai, tai yra 
po vieną žmogų kiekviena
me exemption boardo dist-

SUKILIMAI PETRO
GRADE.

Petrograde neramu. Nak- džia. 
tį, iš 18 į 19 d. liepos iš fron

daug užimtų vietos. Apie tai j°j liuosuoja nuo armijos rašų: 
galite sužinoti savo exemp- 
tion boarde. Numeriai ir 
vardai ištraukusių nelaimin
gą liosą bus iškabinti ant : 
sienų ir pagarsinti. Jeigu 
kartais nebūtų, tai nuėję į 
boardą visviena sužinokite 
ištrauktas jūsų numeris ar 
ne.

Jeigu jūsų numeris iš
trauktas, tai savo boarde 
sužinokite, kuomet bus dak
taro egzaminavimas. Tą 
reikia žinoti kiekvienam. Po 
daktaro išegzaminavimui, 
jeigu atras sveiku, į 7 die
nas reikia raštiškai paduoti 
“exemption claims”, nuro
dant priežastis,dėl kurių no
rima pasiliuosuoti. Po tam 
bus dar 10 dienų, kad pris
tatyt darodymus. Prašymai 
turi būti anglų kalboj su 
Notary Public paliūdyjimu. 
Jeigu ką daktaras atras ne
sveiku, tą, žinoma, nejms 
kariumenėn.

Laikraščiai rašo, kad į ka- 
riumenę nesuspės anksčiau 
imti, negu rugsėjo mėnesį.

New Yorko mieste pirmu 
sykiu žada paimt apie 40,- 
000. Kad gavus tą skaičių 
į egzaminavimą, veikiausia, 
pašauks virš 100,000 žmo- 
Manoma, kad New Yorke 
daugybė reikalaus paliuosa- 
vimo.

* Pasirodo, kad daugybėje 
vietų exemption boarduose, 
{paliuosavimo tarybose) 
viešpatauja didžiausia be
tvarkė. Tūli ponpalaikiai 
nesūrašė net pagal alfabetą 
pavardžių ir todėl yra bega
lo sunku sužinoti savo seria- 
lį numerį. Tūlose vietose 
New Yorke vos neįvyko mu
štynių ir užsiregistravusieji 
kėlė protesto mitingus. Po
licijos žioplumas tankiai ne
apsakomas. Klausiant, kur 
yra apygardos exemption 
board — nieko nežino arba 
nurodo klaidingą vietą.

Atkreipiame skaitytojų 
atydą į rusų valdžios prane
šimą, kad ji nepripažįsta A- 
merikos piliečiais rusų pa
valdinių. Turinti tik pirmas 
popieras jokiu būdu nėra A-

' menkos piliečiai. Tą turi 
žinoti kiekvienas.

Kurie nestotų daktaro eg- 
zaminaviman, būtų 
mami kariumenėn.

i VOKIETIJOS REICHSTA- tuomet buvo sakyta, kad 
i GAS NORI TAIKOS BE

ANEKSIJŲ.
stengsis kas mėnuo paskan
dinti po milioną tonų įtal-galutinai turės nuspręsti, į čia pastodavo piliečiais, o

,keno rankas turi pereiti vai- paskui nuvažiuodavo į Ru- 
siją, neva už f.............

Rusijos pavaldystės. Dabar 214 prieš laikraščiai mažai ėmė rašy-

.. .. .... ■ Vokietijos reichstagas pe- pož. Iš pradžių vokiečių ple- 
issizaaejnną it getvergą priėmė rezo- navimas nepavyko, o vėliaus 

Sni-KTMt> vnrvr . i ' i j liuciją 214 balsų prieš 116,1 laikraščiai mažai eme rasy-SUKILIMAI KIJEVE. telegramos praneša, kad ga- kad J^okietija n4Jeda k ti apie vokiečių submarinų 
h drąsiai važiuoti. Tik tuo-(vardan užkįriavimų tuo. vedimą. _

■ mi reichstagas parodė, kad1 " .

I

to pribuvo ištikimi karei- ( SUKILIMAI KIJEVE. _o------- ---------
viai ir kazokai. i Kijeve kareiviai užgriebė Ii drąsiai važiuoti. _____

20 d. liepos vėl Wvo kru- arsenalą (ginklų*' sandėlį), met būsią traukiami atsa- 
vinų susirėmimų. Visą dieną Visuomeniškos ir ^valdiškos komybėn, jeigu kas juos į- 
žmonės stovėjo ant pleciaus įstaigos , - -l-
nalei ' 
Dieną buvo surengta milži- reštai.
niška demonstracija, kurio- ’ -
je dalyvavo darbininkai,'ka-! Į r 1’^ A 
reiviai ir matrosai. Demon- ’ 1J YV 1 **
strantai nešė vėliavą su už-1 _________

“Šalin dabartinę val-| į '
Vakare demonst- !praneša>. kad valdžiai pavy.. 

ko “nuraminti” sukilėlius. 
Pats Kerenskis su ištiki
mais sau kareiviais ir kazo
kais “ramino” -sukilėlius. 
Apart suareštuoto Lenino 
ir septynių jo draugų, dar 
tapo suareštuota 36 social
demokratai, kurie priešinosi 
šiai valdžiai ir reikalavo tai
kos.

Dabar Petrograde esą jau '■ 
“ramu”

i apstatytos kazo- skūsiąs, kad jie gyvendami į 
Tauričeską palocių. kais. Daromos kratos ir a- Amerikoj, buvo pastoję šios 

šalies piliečiais.

pareigų ir tuos socialistus, džia!” 
kurie parodo, kad jų princi-brantai pradėjo šaudytis su 
pai jiems neleidžia žudyti 
savo klesos brolius.

Amerikos buržuazijos lai
kraščiai rašo, kad Anglija 
padariusi klaidą, liuosuoda- 
ma sąžiningus priešininkus 
nuo kareiviavimo. Anglija 
davusi blogą pavyzdį Ameri
kos “slackeriams” (nenorin
tiems karėn eiti). Tečiaus 
Anglijoj teesą liuosuojami 
nuo kariumenės tarnybos 
tik tie, kurie galį prirodyti, 
kad jie buvę karės priešinin
kai prieš vertimo kareivia
vimo įstato išleidimą. Be ki
tų klausimų, Anglijoj be
veik kiekvieno “slackerio” 
klausiama: “Ar tu negin
tum savo motinos, jeigu kas 
ją užpultų?” Tai skaito la
bai gudriu klausimu, kuriuo 
galima esą visiškai sumaišy
ti daugelį “slackerių”.

kazokais.

STREIKAI.
19 d. lienos Petrograde 

daugelio dirbtuvių darbinin
kai išėjo į streiką; streikie- 
riai prisidėjo prie demonst
rantų. Manoma, kad išeis į 
streiką pačtų ir telegrafų 
darbininkai.

• mi reichstagas parodė, kad'v Dabar iš Londono prane- 
jisai jau nori karės užbaigi- ša, kad valdžia labai susirū- 
mo.

j Tačiaus visai kitaip pasi
elgė naujasai Vokietijos 
kancleris Michaelis. Visų- 
pirmiausia savo prakalboj 
Dr-as Michaelis išgyrė 
Bethman Holwega, savo 
pirmtakūną. Paskui jisai pa
sakė, kad vokiečių submari
nos veikiančios labai gerai 

_____ i ir josios privesiančios karę 
VOKIEČIAI JAU MUŠA P™ laimingos pabaigos.

RUSUS.
Berlynas, 21 d. liepos.

Austro vokiečių kariume-! kontrolei, 
nė prasimušė per tris 
rusų apsidrūtinimų tarpe u-j 
pių Sereč ir 
viskas įvyko rytų Galicijoj.:

Vokiečių oficialiame pra
nešime sakoma, kad keli 
tūkstančiai rusu i

I
pinus vokiečių submarinų 
veikimu, kuris dėl talkinin
kų yra stačiai pražūtingas. 
Britanijos laivynas kasdien 
eina mažyn ir mažyn. Da
bar jau apskaitliuojama,kad 
vokiečių submarinos viduti
niškai skandina po 1,600,000 
tonų įtalpos ir jeigu taip to- 
liaus skandins, tai talkinin
kai liks be laivyno ir jų ar
mija atsidurs kritiškame pa- 

Michaelis”pasakė, kad vai- dėjime, nes jai negalės pris- 
_ ‘džia nepasiduos reichstago tatyti amunicijos ir maisto.

KE-NORĖJO NUŽUDYT
! RENSKĮ.
j Petrograd. — Mieste Po- 

. , locke, Vitebsko gubernijoj,
buvo mėginta nužudyti ka
rės ministerį Kerenskį. Į 
jį šauta, bet nepataikyta.

Korespondentas, praneš-
sako,is linijas ■ Kalbėdamas apie subma- damas tokias žinias, 

utunuiu u-jrin’as Michaelis visą bėdą,kad Suv-. Valstijos privalo 
,. Zlotą Lina. Tas ver^ ant miegalės Anglijos stoti į atvirą kovą su vokie-

- ■ 4 • blokados, kurią ši apskelbė .čių submarinomis, nes dabar—z -----
Vokietijai. x ' (pastarosios tris sykius dau-

Socialistas Pilypas Schei- ^au nuskandina, negu
paimta be- deman, išklausęs kanclerio ! JU talkininkai spėja pasta- 

Finliandija reikalauja ne- laisvėn ir rusai traukiasi di- kalbos, patvirtino, kad iš 
• ’ ~ .......... • • ■ - - kalbos aišku, jog Vokietija

_________ __________  „ __  _____o __ Rusų karės ministeris pri- nenori užkariavimo. Jeigu, 
juos ir areštuoja. Visur da- rankas ir jį vaW*laip, kaip- pažįsta, kad rusų kariume- sakė jis, panašiai pradėtų

_______ __________ v x Sei--nei ištikrųjų reikia trauktis, kalbėt Anglija ir Francija, 
pribuvusius matrosus mas ir senatas priims billių bet visą bėdą meta ant tūlų tuomet tuojaus įvyktų taika.

AREŠTAI.
Ištikimi valdžiai karei

viai ir kazokai užpuola ant 
demonstrantų, nuginkluoja

prigulmybės. Socialistai pa- delėje betvarkėje, 
ėmė Helsingforsą <į savo!

kalbos aišku, jog Vokietija

i

Ii
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tyti.

jiems geriau patinka.romos kratos. Iš Kronštad-
to
prievarta veja iš Petrogra- apie atsiskyrimą nuo Rusi- socialistiškų pulkų, kurie a- 
do. Gatvėmis jodinėja ka- jos ir tas, veikiausia, tarpe žuot kariavę parengė mitin- 
zokai. 'Dabartinė valdžia Finliandijos ir Rusijos 
pranešė, kad didesnė dalis šauks konfliktą. Finliandi- 
Petrogrado garnizono sto- !jos socialistai sako, kad da- 
sianti už dabartinę valdžią, (bartinei Rusijos valdžiai už-

Suorganizuotas apsaugos į tenka malšinti Petrograde 
komitetas, į kurį įeina atsto- savo- sukilėlius ir ji nepa- 

jvai ministeriu tarybos, Dar- jiegs numalšinti Finliandi- 
Amerikos komisija, kuri ^įninku ir Kareivių Atstovų jos, kuomet pastaroji pasi

skelbs neprigulminga.

AMERIKOS KOMISIJA 
VAŽIUOJA NAMO.

..........
po vadovyste atžagareivio Tarybos. 
Rooto buvo pasiųsta į Rusi
ją, jau grįžta atgal. Kelios socialdemokratų vadas Le- 
dienos tam atgal, komisija ,ninas su 
iškeliavo iš Vladivostoko ir .draugais esąs areštuotas, 
važiuoja per Japoniją į San Juos areštavo tuomet, kuo- 
Francisco. Washingtono !met jie norėję iš Petrogrado 
valdžia nekantriai laukia fpersikelti į Kronštadtą. 
tos komisijos. Mat, žingei- 
du, ką ji pasakys apie Ru
siją, ar Amerikos kapitalis
tai galės iš jos pasinaudoti, 
ar ne.

Eina gandas, kad kairiųjų

septyniais savo 
areštuotas.

500 UŽMUŠTŲ IR 
SUŽEISTŲ.

Telegramos praneša, kad 
Petrograde laike paskutinių 
dviejų dienų susirėmimų, ta
po 500 žmonių užmuštų ir 
sužeistų.

20 d. liepos buvo bombar
duotas namas, kuriame mi
nisterial laikė savo posėdį.

stačiai

KA-ŠAUKIAMIEMS Į 
RIUMENĘ.

“Kova” rašo:.
Jau buvo'“Kovoj” 

apie tai, kaip Anglijos Val-
....

rašyta

VOKIEČIAI DARO KONT
RATAKAS GALICIJOS 

FRONTE.
Vokiečių kariumenė , po 

vadovyste Hindenburgo, da
ro smarkias kontratakas 
Galicijos fronte. Vienoj vie- 
toi vokiečiams navvko ora-J 
mušti rusų frontą ir jie da
bar nori apsupti rusų armi
ją, t. y., nori padaryti taip, 
kaip pirmiau Brusilovas no
rėjo vokiečių ir austrų ar
mijai padaryti.

Rusai pradėjo daryti ant 
vokiečių ir austrų atakas, o 
dabar vokiečiai rusams at- užėmė M. Nekrasovas. ‘ 
moka tuo pačiu. |

Dabar eina smarkus mū- Kareivių Atstovų Taryba iš- 
šiai palei Zločovą ir jeigu sireiškė, kad visa valdžia pe- 
čia rusai bus sumušti, tuo- l-s—•-1- - • •
met jie turės visiškai išsi
kraustyti iš Galicijos.

Vokiečiai praneša, kad jie 
priversti yra daryti kontra
takas, nes rusų kariumenė 
pradėjo juos atakuoti. -

toj vokiečiams pavyko pra-l Ministerių
PERMAINOS MINISTE-

I RIJOJ.
j pirmininkas 

kunigaikštis Lvovas rezig
navo. Jo vietą užėmė karės 
ministeris Kerenskis. Ce- 
retellis bus paskirtas vidaus 
dalykų ministeriu. Justici
jos ministeris Pereverzevas, 
— socialrevoliuėijonierius, 
taipgi rezignavo. Jo vietą

is- gus.

Katalikų 
klerikalai ;
darbuojasi.

SAKO, NORĖJO UŽMUŠTI 
KAIZERĮ.

Amsterdam, Olandija. — 
Sakoma, būk du amerikonai 
kėsinęsi užmušt kaizerį, ta- 
čiaus svarbiausiame momen
te juos nutvėrė detektyvai.

AUSTRIJA RENGIAS PA
SIŪLYTI TAIKĄ.

New Yorko laikraščiai
“Evening Sun” gavo iš Lon-

PAŠAUKTIEJI KARIU- 
MENĖN TURĖS BŪTI 1 

D. RUGSĖJO LAGE
RIUOSE.

Kaip praneša anglų laik
raščiai, tai tie, kuriuos da
bar paims į kariumėnę, 1 d. 
rugsėjo jau turės būti lio- 
geriuose (kempėse). Mano
ma, kad iš užsiregistravusių 
bus pašaukta apie 5 milionai 
žmonių, nes, daugelį jų rei
kės dėlei įvairių priežasčių 
paliuosuoti.

KLERIKALAI RENGIASI 
PRIE AGITACIJOS KA- 

RIUMENĖJ.
Katalikiškų

draugija Knights of Colum
bus jau padarė sutartį su'Austrija ir Bavarija (Vo-

RUSAI ATAKUOJA VO
KIEČIUS VILNIAUS

FRONTE.
Petrogradas, 22 d. liepos. 

—Telegramos praneša, kad 
; rusų kariumenė smarkiai 

kad visose naujos kariume- P ne greitesnio užbaigimo j Pra?^0 ^kuoti vokiečių 
Kda vibubt Hdujub Miiuine r i* J pozicijas Vilniaus fronte,
nes kempese butų įsteigta sios kares. Nuo pnsekmių £ • morkoms buvo dideli
tam tikri klerikalu centrai !šio tikslo, priklausys visa to-!_.J ?m°rg° k omo ai

'sižymėjo Siberijos korpusas. 
iTai dar pirmas mūšis įvyko 
Vilniaus fronte po Rusijos 
revoliucijos.

UKRAINIEČIŲ KLAUSI
MAS.

New Yorke “Forward” 
gavo sekančią telegramą: 
“Ukrainos nacionalė taryba,karės ministeriu Bakeriu, kietijos provincija) prisidėsI 
Rada susitaikė su dabartine 
valdžia. Rada išrinko iš sa
vo tarpo laikinį sekretarija- 
tą, kuris loš rolę laikinės uk
rainiečių valdžios. Galuti
nas klausimas apie Ukrai
nos autonomiją bus išrištas 
tuomet, kuomet įvyks įstei
giamasis Rusijos seimas”.

klerikalų dono sekančią telegramą: 
“Praneša iš Rymo, kad

kur jie varys savo t propa- limesnė Vokietijos politika.! 
gandą. * (Pakol kas dar galutinai ne-'

Kiekviename kantonmen- patirta, kokį žingsnį darys 
te klerikalai įsikurs savo na- Austrija ir Bavarija. Yra 
mą ir, galima laukti, kad tai pamatas manyti, kad Aust- 
bus centras klerikalų agita-^'įJ08 imperatorius ir^ Bava
rijos.

RUSIJOS VALDŽIA NE
PRIPAŽĮSTA SAVO PA
VALDINIŲ PILIEČIAIS. KMAN PALIUOSUOJA PO 
Washingtonas, 21 d.' lie

pos. — Rusijos dabartinė;
valdžia pranešė Suv. Valsti- pos. Emmos Goldman ir 
jų svetimų reikalų ministe
rijai, kad ji nepripažįsta A- 
merikos piliečiais tų, kurie 
be Rusijos valdžios leidimo 
tapo šios šalies piliečiais. 
Tokiu būdu visi Rusijos iš
eiviai, tapę šios šalies pilie
čiais, gali važiuoti į Rusiją.

| Jie gali nueiti pas konsu-

E. GOLDMAN IR A. BER-

KAUCIJA.
Washingtonas, 20 d. lie-

rijos karalius jau veda apie 
tai tarybas su popiežiumi.

“Jeigu Austrijos ir Bava
rijos užmanyti pienai at
sieks savo tisklo, tuomet 
Vokietija paskelbs, kad ji 
pilnai sutinka su Austrijos 
padarytu žingsniu. Bet jei
gu talkininkai atmes Aust
rijos propoziciją, tuomet

i

Į
I

I

| Petrogrado Darbininkų ir liūs, prirodyti, kad ištikro t nuteisti po 2 metu į kalėji-

K. Berkmano advokatas 
kreipėsi į augščiausį teis
mą, kad jųdviejų byla būtų 
perkratinėjama. Augščiau-jy°kietija pati pasiūlys tai- 
sis teismas išpildė advokato 
prašymą. Vadinasi, jų byla 
bus perkratinėjama augš- 
čiausiame teisme. Kaip ži
noma, Goldman ir Berkman

reitų į Darbininkų ir Karei
vių Atstovų Tarybos ran
kas.

Dabar šaukiamas. hnt 28 
d. liepos visuotinas suvažia
vimas Darbininkų ir Karei
vių-Atstovų Tarybos, kuris

yra Rusijos išeiviai ir kon-jmą ir po $10,000 užsimokėti 
sulis išduos jiems leidimą 
važiuoti į Rusiją, visiškai 
neklausdamas jų, ar jie nėra 
šios šalies piliečiais ir nesi- 
teiraudamas pas Suv. Vals
tijų valdžią.

Paprastai piijmiau Rusijos 
valdžia bausdavo tuos, kurie

bausmės. Dabar juodu vėl 
paliuosuoja po kaucija iki 
naujo perkratinėjimo bylos.

Jų advokatas nurodė 
augščiausiam teismui, kad

priešingas
konstitucijai,

VOKIEČIAI SAKO, KAD 
JIEMS SEKASI GALICI

JOS FRONTE.
Berlynas, 22 d. liepos. —- 

Vokiečių generalis štabas 
skelbia, kad jiems puikiai 
sekasi Galicijos fronte. Jie 
rusus stumia atgal. Palei 
Tarnopolį pralaužė nišų 
frontą. Taipgi užėmė Je- 
zierna miestą, kuris randa
si 35 mylias į šiaurvakarius*

Rusų generalis štabas sa
ko, kad jiems todėl nesiseka 
Galicijos fronte, nes visur 
tranšėjose kareiviai rengia 
mitingus, kuomet vokiečiai 
daro atakas. Tūli pulkai, 
pačiame vokiečių užpuolime 
atsisakė juos šaudyti ir ap
leido savo tranšėjas.

i i
i

Iš Kopenhagos praneša, 
kad Vokietijos valdžia uždą** 
re moterų socialisčių laik< 
raštį “Zukunft”

“Popiežius neims ant sa
vęs iniciatyvos, bet tik bus 
tarpininku tarpe kariaujan
čių šalių”.

VOKIETIJOS SUBMARI- 
NOS SKANDINA PO 

1,600,000 TONŲ Į 
MĖNESĮ.

Kada Vokietija paskelbė, 
kad be jokio pasigailėjimo

konscripcijos įstatymas yra skandins visus laivus, nepai- 
i Suv. Valstijų isant ar jie priklausys prie- 

I šams ar neutralėms šalims,



*

Socialistai socialistams 
nelytus.

apreikš naujosios gadynėsapgaudinėja darbininkų kle-
są, tas marina jos sąmonę. | laisvę”.

Niekur taip nereik per
imamų, kaip Amerikoj. Bet iš Rockfordo rašo, kad juos
' ________— ~ J n r» vinni i»/A rri w”> o mirmn a

“Laisvės” N 58 P. Kutra Vokiečiu kareivio
permainas nedaro socialistai už» nesiregistravimą nuteisė 
davatkos, kurie nobažniai metams į kalėjimą prie sun-

-rankas sudėję, laukia ste- kių darbų. Jis taipgi pažy- 
,buklų ir ūmo sudribimo ka-'mi, kaip kalėjimo administ- 

Ne kiekvienas, vadinąs sa- Ponas Bensonas, palyginti pitalizmo sistemos. . |.........................
ve socialistu, ištikrųjų juo jį su kitais socialpatriotais, I Permainas daro tie, kurie litiškais kaliniais
yra. Daug žmonių karčiai yra dar gana švarus. —v t . - i ... .j .
save ir kitus apgaudinėja, neužsiima denunciacijom ir talizmo sistema ir jos agen- ną ir kitus, kad jie atsisakė 
manydami, kad jie yra soči- perdaug jau atvirai nešmei- tais. Permainas daro žmo- registruotis, 
alistai.

J — į-  —— - - - - — — ’

I racija žiauriai elgiasi su po- 
.i ir kaip 

Jisai veda aktyvią kovą su kapi- (kankino draugą St. Indriū-f

j žia partijos. Užtat juo įdo-(nes, kurie ima pavyzdį iš 
Kiekvienas socialistas,jei-miau apsipažinti su manda- Rusijos revoliucijonierių. 

gu tik nori būti nuosekliu giu revizionizmu. L. P.
socialistu, privalo būti revo-' Gyvename sunkiais lai- ’ .
liucionierium. Jisai nepri- kais. Karė žudo laisvę or
valo manyti, kad socializmo ganizuoties , laisvę kalbėti NEUŽMIRŠKIME POLITI- |iau ne«u su kriminalistais.:Šiomis dienomis išėjo j 

$1,000 kaucijos iš kalėjimo 
drg. Meyer D. Graubard,na- ( 
rys Kings County Centralio 
Komiteto Socialist Party. Jį 
buvo suareštavę už nesiregi- 
stravimą. Drg. Graubard 

nius, ištremtuosius į Sibiro aprašo baisų kalinių pade j i-, 
tyrus ir surakintus retežiais mą. Kameros, kuriose kali-1 
kovotojus už laisvę. Dabar niai užlaikomi, baisiai ne- 
Rusijoj jau nėra politiškų švarios, patalinės purvinos, 
kalinių, žmonių širdys persį- (drabužiai. taipgi purvini ir 
pildė kerštu, tapo nuverstas kalinys privalo visą laiką 
---------- ---------- -------- /purvuose voliotis. Maistas 

.. . ... , - . Jo/, atidaryta kalėjimų durys ir koprasčiausias ir kurie ne-’reikia gilint jos didesnių ekscesų, prie dar visi knli.'i,,'; ;= neJ
įgauna jokios paramos, pri- 

žinią, kad versti badauti. Jis reikalą-( 
l politiškų vęs knygų ir laikraščių, bet 

kad jau mū- kalėjimo administracija at-

tvarka pati per save auto- teisybę, karė kėsinasi ant 
matišku būdu išsiners iš ka-’darbininkų teisių. Karė jau 
pitalizmo suirutės. Kas sukimšo šimtus draugų į ka- 
taip mano, tai labai klysta. Įėjimus, karė, laužydama 
Socializmo tvarka tik tuo- konstituciją, įvedė priversti- 
met įvyks , kuomet didelė na kareiviavimą; karė ir jos k^Va^kaHrZlpėme’kali- 
dauguma darbininkų klesos, sukeltas sovimzmas sumin- 
virtusi socialistais, savo ak- džiojo darbininkų teisę 
tyviška valia paims į savo streikuoti (žiūrėkit, ką daru 
rankas politikos ir išdirbimo'su I. W. W. vakaruose!) ;ka- 
kontrolę. Kad darbininkų' rė pripylė kišenius ammuni- 
klesa galėtų tai atlikti ir at- cijonierių, o vargdienių šė- 
likti kuogreičiausia, reikia'pelę padarė dar vargingos- Vba^wo'^ld?^1
auginti jos revoliucijinę e- ne. Kare rengiasi dar prie - —
nergiją, 
klesinę sąmonę, reikia kriti- didesnių sauvalių.
kuoti ir protestuoti prieš ka-; Tą, rodosi, žino kiekvie- 
pitalizmo sistemos mirtiną- nas vidutinis Amerikos dar
ią neteisybę. Reikia rūpin- bininkas ir socialistas, 
ties, kad darbininkai neužsi- Na, o Allan Benson? Tas 
krėstų prisitaikymo liga,bet žmogus to viso nemato. Ne
augintų savyje norą ir pa- mato nelaimių, siučiančių 
jiegas iš šaknų versti dabar- aplinkui. Pas jį nekįla pro
tinę tvarką. testo balsas. Jisai pasakoja

Nevisi socialistai eina tuo savo nuobodžią pasaką apie 
keliu. Ir Europoje ir Ame- socializmo rojų, nelyginant 
rikoj pastaraisiais dviem tas rusų dvarponis Manilo- 
dešimtmečiais plačiai pagar- vas, ką gardžiai pietų prisi- 
sėjo vadinamieji revizionis- (valgęs, pb pietų mėgdavo 
tai ir prisitaikintojai. Tie svajoti apie konstituciją ir 
socialistai, kaip ugnies bijo- raugintą agurką, 
jo revoliucijinio minių vei
kimo.
prie smarkesnio veikimo, jie ^džingojistų ir jų spaudos or- 
tik pylė ant minių galvos ki- gijų, bet, nabagėlis, džiugi- 
birus šalto vandens.

Bensonas (ir tai ne jis

KOS KALINIU
Iki šiol męs rūpinomės Ru

sijos politikos kaliniais, rin-

kares atsiminimai
anuo tiltu, bet tiltas dar nesprogdihamas. 
Seržantas - majoras, kuris buvo prie antro 
aparato, negaudamas paliepimo per telefo
ną, patsai savo rizika išsprogdino tįltą, nu- 
siųsdamas šimtus francūzų į Mamos 
dugną.

4 , Tuo pačiu laiku ir mūsų aficieris gavo 
’paliepimą išsprogdinti paskutinį tiltą. Ji
sai baisiai susinervavo, nes tiltu kėlėsi dau
gybė vokiečių, o anoj pusėj minia nesvietiš
kai kimšosi prie tilto, kad tik išsigelbėti. 
Tūli stačiai šoko upėn ir mėgino plaukte 
perplaukti.

Anoj pusėj dar buvo tūkstančiai vokie
čių kareivių ir ten viešpatavo panika. Pran
cūzai juos spaudė vis labiau. O tuo tarpu, 
paliepimas sekė paskui paliepimą per tele
foną, kad sprogdinti tiltą.

Aficieris pašoko, kaip žaibas, stvėrė už 
aparato ir sekančią sekundą pasigirdo vel
nioniškas sprogimas. Tiltas ir žmonės nu
švilpė oran per kokį 100 pėdų. Kaip pat- 
vynio laiku Marna plačiai papluko ir nusi
nešė tilto ir t žmonių daleles, nusinešė ark
lius ir uniformas.

Vokiečių kareiviai, kurie stovėjo dar 
anoj pusėj, iškėlė rankas, kad jau pasiduo
da. Prancūzai juos nuginklavo. Jiems 
kliuvo tūkstančiai belaisvių, daugybė ark-' 
lių ir mašininių kanuolių.

Įvyko baisi klaida, kurios, kaip pasiro
dė, galima buvo išvengti. Dalykas buvo 
ve kame. Kuomet per pirmutinį tiltą per
sikėlė visi vokiečių kareiviai, o francūzai 
pradėjo bėgti tiltu, vydamiesi vokiečius, 
tai aficierių štabas, kurio priežiūroj buvo 

i anas tiltas, tyčia nutarė perleisti per tiltą 
i tūlą dalį francūzų, tai yra, tik tokią dalį/ 
kuri jokiu būdu nebūtų buvusi pavojinga 
dėl vokiečių ir kurią vėliau būtų buvę gali
ma išžudyti. Juk tie, perėjusieji per tiltą 
francūzų kareiviai, visviena nebūtų galėję

• Tai ve 
koksai pienas buvo padarytas ir tik dėl tos 

jpri/žasties buvo atidėtas laikas sprogdin- 
, ti tilta.
| Bet čia išėjo kas kita. Seržantas ma
joras, kurio priežiūroj buvo aparatas pir- 
mamjam tiltui sprogdinti, įsivaizdino, jog, 
turbūt, telefono vielos sunaikintos, kad ji
sai taip ilgai negauna paliepimo per telefo
ną. Tuomet jisai pats savo locna rizika, 
ėmė ir išsprogdino tiltą, tirštai pripildytą 
francūzų, išsprogdino pirm, negu priešas 
ištikrųjų buvo perėmęs vielas. Bet tuo pa
čiu laiku mūsų aficieris, kuris buvo prie 
sprogdinamo aparato dėl antrojo tilto, ga
vęs kokį tai neaiškų paliepimą, kurio žo
džių, kaip jisai pats vėliau prisipažino, 
jisai gerai nenugirdo, netekęs sąmoningu
mo ir apsiskaitymo — užmušė visus ant til
to esančius vokiečius ir paliko francūzams 
daugybę belaisvių.

Daug laiko apmislyti tą viską nebuvo 
galima, nes męs tuoj gavom paliepimą eiti 
atgal į Vitry ir sustoti ties katedra.

Tuo tarpu, francūzų artilerija šaudė, 
kaip ligišiol.' Iš kitų kareivių męs išgir
dom, kad francūzams daugely vietų pasise
kė pereit per Marną. Męs šnekėjomės apie 
mūsų liūdną dalį. Jau Belgijoj męs turėjo
me daug nuostolių Kiekviena diena ėmė 
savo aukas. Mūsų eilės vis labiau retėjo. 
Visos mūsų kompanijos buvo netekusios 
daugybės žmonių. Gi francūzai, būdami 
savo žemėje ir visakuo puikiai aprūpinti, 
jautėsi labai gerai. Kiekvieną valandą jie 
ėjo stipryn. Beto, vis naujų ir naujų ka
reivių plūdo į francūzų eiles. Męs supra
tom, kad šiose vietose visviena neatsilaiky- 
sim. Kitų kariumenės dalių kareiviai, su 
kuriais mums teko susidurti, sakė, kad vi
sur dalykai išrodo labai prastai dėl vokie
čių. Visi sutiko viename tvirtinime, kad 
mūsų nuostoliai žmonėmis ir karės mate- 
riolu buvo pasibaisėtinai dideli. Aš pamis- 
lijau apie “Germanų Dievą”! Tai jau jis 
bus mus apleidęs. Mislydamas aš pradėjau 
pats su savim kalbėti ir kas tai nugirdęs 
mano kalbą, pridėjo: “žinoma, ką dievas 
nori nubausti, tą padaro nieko nematan
čiu”...

Męs pasiekėm Vitry.
Čionais visuotinas skurdas išrodė mum 

daug didesnis, negu už miestelio. Nebuvo 
nei vieno namo be sužeistųjų. O tame vi
suotiname skurde ėjo dar plėšimas. Kad 
būtų vietos sužeistiemsiems, visi naniai su 
tavorais tapo apčystyti, o tavorai išmesit 
ant gatvės.

Ambulansų korpuso kareiviai vaikščio
jo aplinkui ir visa, kas jiem patiko, buvo 
imama. Bet bjauriausios rūšies plėšikai 
buvo tie, kurie tarnavo ammunicijos ir 
transporto traukiniuose. Tie žmonės turė
jo užtenkamai vietos, kad paslėpus pavog-

—Kurgi jūsų apsirėdymas? — šaukė 
senis. — Pametėt? Prapūldėt. O jūs pasi

gailėjimo verti valkatos....
i Tai ve, kaip padėkavojo mums koman-

* v, . . .... dieras, kuris pats laike to didžiausio mūšioAreštai ir persekiojimai . ?r., / . . . , . r , .... . i.- - j- buvo Vitry, kokias keturias mylias tolumo nepasihauja, bet vis eina di- nuQ kat.g/f’ronto.
yn.ir i yn. ėjimų a -j Kas daryti? Męs pasirinkome gėrės-

• t 1 f 1 * • 1 * * niasias šaudykles, išmėtytas aplinkui ir vė-prasikaltėliais elgiasi ar- lei mūšiui”.
i Iškoliojęs mus komandieras sėdo ant 

£2 arklio ir nulėkė sau linkui Vitry. Vienas 
iš kareivių pastebėjo, kad kapitono arklys 

i tūkstantį kartų geresnis, negu mūsų sti- 
penos.

i Męs supratom, jog esam statomi daug 
žemiau, negu arkliai ir kad su mumis pana
šiai ir elgiamasi.

Išeidami sustojom šiaurvakarių išeigoj 
iš kaimo. Čia prie mūsų prisidėjo daugiau 
saperų, taip kad mūsų kompanija vėlei da- 
sipildė iki 85 vyrų. Mums buvo pasakyta, 
kad tą dieną nereikės dalyvauti mūšyje, o 
tik daboti tiltus per Marną, kad mūsų ka- 

ireiviai ūmai galėtų jais pasinaudoti, jeigu, 
’atsitikime, jiems reikės traukties per upę. 
Męs numaršavom į tą vietą, kur upė Sault 
įpuola į Marną.

Šešiose išryto buvome atvykę į vietą.
Aplinkui mūsų radome daugybę užmuštųjų.1 
Matyt, kad mirtis atsiėmė čia gausių aukų.1 
Męs sugulėm ant giria apaugusios augštu- 
mos šiapus Mamos. Prieš mus buvo ma- 
tyties laukai per kelias mylias tolumo. Aiš
kiai matėme, kaip šen ir ten sprogo bom- 

į bos, kuriomis lyte lijo. Tik žmonių pasken-Į ^au Paiamos> 1SSP1O£ mus 1 
dusių dūmuose kaip ir nebuvo matyt, norsi 

ijų ten buvo tūkstančiai ir vedė desperatiš
ką kovą.- Palengvėle męs betgi pradėjom 
skirti kariumenės abrisą. Vokiečių linijos 

anapus Mamos. Ties pačia Marna radosi 
pusėtinai dideli būriai vokiečių kavalerijos.
Per upę buvo patiesta tik du tiltu, ant grei
tųjų padarytu. Esant reikalui, juos buvo 
galima išsprogdinti bile momente, nes prie 
jų buvo pridėta daug eksplioduojančios me
džiagos. Elektriškos vielos nuo tų tiltų ėjo 
stačiai į mūsų 'pozicijas. Mums buvo pa
vesta daboti aparatas, kuriuo by momente 
galima buvo išsprogdinti tiltas. Beto, męs 
buvom sujunkti telefonu. Taigi tiltų liki
mas buvo mūsų rankose. Tuotarpu anapus 
upės mūšys virte virė. Francūzai, vietose, 
tai pirmyn smelkėsi, tai atgal puolė. Šau- 
dymasis vis augo ir augo, o atakos darėsi 
vis aršesnės. Praėjo dvi valandi. Francū
zai juo toliau, tuo daugiau turėjo naujų 
spėkų ir vis didino savo atakas, tuo tarpu, 
vokiečių artilerija palaikė menką ugnį. Po 
ilgai pertraukai francūzai vėl pradėjo štur
mą. Bet daug kartų prisiėjo jiems pasi
traukti su dideliais nuostoliais.

Trečioj valandoj po pietų mūsų kariu- 
menė jau pradėjo nebeatsilaikyti. Išpra- 
džių povaliai, paskui vis labiau ir labiau ji 
pradėjo traukties,. beveik bėgti. Vokiečių 
kareivių spėkos, matomai išsisėmė ir jie 
jau nebepajiegė atremti pragarinių atakų. 
Pašėlusiame sumišime traukdamiesi at
gal, mūsų kareiviai žiūrėjo vien, kaip pa
siekus tiltų ir persikėlus atgal per upę. Ir 
kavalerija, kuri buvo ties pat krantu, risčia 
šoko prie tiltų. Prieš tiltus susirinko ga
lybės kareivių ir arklių, o tiltai siūbavo nuo 
beošiančios minios. Mums rodėsi, kad vie
nas tiltų, ot, ims neišlaikys ir grius po naš
tos sunkenybe.

Mūsų aficieris, lygiai kaip ir męs pa
tys, galėjo viską prieš save matyti. 
Vienoj rankoj konvulsyviai suspaudęs jisai 
laikė telefono rankeną, pridėjęs ją prie au
sies, o kita jo ranka buvo ant sprogstančio 
aparato, kuris buvo priežiūroje kito žmo
gaus. Vos atgaudamas kvapą jisai įbedė 
akis į bėgančią minią. “Manau, kad telefo
nas tvarkoje” — kartojo jisai pats sau. Ir 
jis ir męs supratom, kad kaip tik per tele
foną bus duota žinia, kad pasukt sprogdi
nimo aparatą, tai tiltai bus suplaišinti vie
noj akiemirkoj. Reikėjo tik pasukt tam tik
rą raktą ir viskas atlikta.

O minia tik plaukė, plaukė per tiltą. 
Tačiaus veik pusė mūsų kareivių ir veik vi
sa artilerija buvo dar anoj Mamos pusėj. 
Per kitą tiltą, toliau buvusį, nėjo taip daug 
žmonių ir ten veik visi išsigelbėjo. Męs ma
tėm, kad jau pirmoji francūzų eilė eina

(išleisti visi politikos kali- turi pinigų ir iš šalies 
niai. ’ 1 ’

Męs, išgirdę 
Rusijoj jau nėra 

•“prasikaltėlių”, I 
su draugai, kuriuos iki šiol sisakius duoti ir tik vėliaus 
šelpėme, nesikankina kalėji- gavęs laikraščių. Valdžia 
muose, katorgoj ir Sibiro visiškai nesirūpina kalinių 
tyruose, lengvai atsidusome reikalais, bet dar stengiasi 
ir pradėjome džiaugtis. Bet juos kodaugiausia apsunkin
tas mūsų džiaugsmas neil- ti. Tai tik pradžia, tik pir- 
gai tęsėsi. Praslinkus porai mieji žiedeliai. O juk rei- 
mėnesių, Amerikos valdžia kia tikėtis, kad greitu laiku 
ėmė kimšti į kalėjimus poli- bus pilni kalėjimai prikimš-1 
tikos prasikaltėlius. Ir da- ti politikos prasikaltėlių.To- j,x.a(josį apfe pusantros mylios nuo mūsų — 
bar męs jau matome, kad del kiekvienas musų privaloI 
daugelis mūsų draugų, tar-’apie tai pagalvoti, kaip pa
pe jų nemažas skaitlius ir gelbėjus tiems draugams.

, kankinasi kalėji- Jeigu męs iki šiol rūpinomės
Rusijos politiškų kalinių rei-

Ažuot rengę minias vienas) netik kad nemato iietUvių, 
nrkpsnin vpikimn iip dyincrnii'afirir in enmidnc nr’’jymQg0 ’

Štai “Kovos” N28 randa- kalais, tai neprivalome už-
’’me straipsnelį drg. S. Pašul-' miršti ir savų.na save ir kitus ta mintim, <

Kaiės metu iš tų opoitu-^kad dabar Amerikoj 10 kiečio rašytą iš Boon Coun- 
mzmo idėjų išaugo social- (valanda ryto didžių per kalėjimo. Drg. Pašulnie- 
patriotizmo piktžolės. Iš mainų dienoj \ |tis įspūdingai aprašo, kaip

Kame gi dalykas? Apie kalinys jaučiasi uždarytas
Apart kitko jis.

patriotizmo piktžolės, 
tų piktžolių nuvytos virvės.
tampriai pririšo darbiniu- kokias permainas jis kalba? už grotų 
kus prie Babilionijos stulpo Ogi jisai mano, kad Ameri-’sako:
modernojo imperializmo.

Pereitame ir šiame mene-'tuoj bus užduotas smūgis, 
syje męs turėjom tiek ir'kad greitai ne kapitalistai, 
tiek progų pamatyti origi- bet amerikiečiai kontroliuos 
nališką darbą “home made”,Ameriką, o vėliau ir visą iš- 
(namie pagaminto) oportu-(dirbystę. Jisai džiaugiasi iš 
nizmo.

Kol dar ėjo šneka apie to-Į mano, kad ponas Hoover, 
lymąją Europą, tol daugelis maisto diktatorius, įvykins 
draugų mėgino pasislėpt už Amerikoj šventą teisybę. Ji- 
jsivaizdintos chiniškos šie- sai, kaip tas mažas vaikas, 
nos, kuri skiria mūsų konti-(tiki, kad Wilsono administ- 
nentą nuo senutės Europos. Nacija veikia, idant apsaugo- 
Daug kas ramino save gra-'jus žmonių interesus. Jisai 
žia, bet bergždžia viltim,kad mano, kad pati gyvenimo 
Amerikoj visai kas kita. liogika ir būtinumas šios

koj trustams ir Wall gatvei

maisto kontrolės billiaus ir

Amerikoj visai kas kita.
Dabar jau ir neregiai tu- karės metu apveiks trustus 

retų, rodosi, praregėti.retų, rodosi, praregėti. ir pati valstybė imsis vesti 
Męs turime bėgti pavėjuj industrial^ ūkį.. Jisai tiki į 

su visu buržuaziniu gyveni-'valstybinio socializmo rojų, 
mu — pasakė Amerikos so-'kuris automatiškai išsiners 
cialpatriotai — visi tie Gai-’iš privačio monopolio vers- 
iordai, Simons’ai, Sinclair’ai,' mių.
Spargos, Russelliai, Stokes’-* Ištikrųjų, kokia tai dva- 
ai, Bensonai, Ghentai ir sios ubagystė! Žmogus net

švenčioniškis.

Kareivių

“Kalėjimui, rodosi, taip lirollRVlITlftSl. 
ir pataikyta vieta, tarp 
žaliuojančių pievų ir tan- ------------- -
kiai priaugusių lapuotų* pimi dabartinės rusų ka- 
medžių.. Kuomet kaliniui riumenės ofensyvos, tarpe 
retkarčiais per geležimis' vokiečių ir rusų kareivių bu- 
užtaisytą langą tenka pa-)V0 plačiai praktikuojama 
matyt šis dailusis gamtos -vadinamas abieju pusių ka- 
reginys, tai sukelia jame reivių broliavimos. 
daugiau pagiežos. 

a

Pirm dabartinės rusų ka-

Apie tai ve ką rašo Petro- 
Čia kaliniui bežiūrint grade išeinąs liet. s.-d. laik- 

į šį gamtos vaizdą, ža- raštis:
lių spalvų išpuoštą regi-1 “Kareiviai nuo Rygos 
nį veržiasi iš sunkiai ai- fronto pasakoja, kad prieš 
suojančios krūtinės bal- Velykas ir per Velykas Ru
sas: 'sijos ir Vokietijos kareiviai

—Taip, proletariato en- nesišaudė, bet susiėję kalbė- 
gėjai, jus paveržėt iš mū-’josi, kaip geriausi draugai, 
sų teisę, ką prigimtis da-’Taip pat ir kitose vietose, 
vė visiems, neskirstydama Kareiviai — pasakoja — be 

i į luomus, jokios savo vyresnybės ži- 
darbo pra- nios eina pas vokiečius ir ta
i’ atskiriat riasi su “priešu”. Iš pra-

nuo prigimties grožybių”, džios eidavo vienas, kitas, 
Toliaus Pašulnietis rašo, paskui ir ištisos rotos. Bū- 

- veizdrni/vokfetij‘oj7kui^ ^la- ka(^ bežiūrint per langą į davo atsitikimų, kuomet su- 
•tas gamtos grožybes, kali- |sirinkdavo iki 500 rusų ir

nei į klesas,^ 
Išplėšiat mūs 
kaito vaisius

ai, Bensonai, Ghentai 
Wallingai.

Tai vis mokyti vyrai, 
kanti gražiai nukalbėti. Sa-'biausia prigijo valstybinio 
vo erudiciją ir autoritetą socializmo formos, kur vals- 
jie uždėjo ant tos svarsčių tybė pavirto galingiausiu 
pusės, kuri svįra į bagotyrių 
aruodus.

Tūli iš tų vyrų jau aplei
do socialistų partiją. Iš to 
galima tik pasidžiaugti — 
nes, kaip sakoma, kada boba 
išlipa iš ratų, tai ratams 
lengviau. Tačiaus tūli iš jų 
likosi partijoj ir varo tolyn 
savo pragaištiną darbą.

Neseniai man papuolė į 
rankas Bensono leidžiamas 
mėnesinis žurnalėlis (Ben
son’s, 6 Hudson St., Yon-

apie tai nepamislija, kad,pa-
mo

kapitalistu, kur ji kontro
liuoja ir išdirbystę ir suvar
tojimą — kad toj Vokietijoj 
kaip sykis ir šeimininkauja 
bjauriausios formos reakci
ja.

Toliau, toliau draugai, nuo 
tos rųšies filosofijos, kuri y- 
ra ne kas kita, kaip pilsty
mas iš tuščio į nepilną. Tie, 
kurie mėgina įkalbėt darbi
ninkams, kad Amerikos gy
venimas patsai savaime^ 
mechanišku būdu, eina link 

(socializmo — tas meluoja ir

niui pradeda akyse rodytis 
kokia tai esybė, kuri paleng
va artinasi prie kalėjimo du
rų. Ir jis užbaigia savo 
raštelį sekančiais žodžiais:

“Bet ta nepaprasta esy
bė, žiauraus, audringo vė
jo blaškoma, ėjo vis artyn

vokiečių. Jei atsirasdavo 
vokietis, mokąs rusiškai, ar
ba rusas mokąs vokiškai, tai 
išeidavo tikri mitingai dėl 
karės baigimo. Rusai patar
davo vokiečiams paruošti 
Vilhelmui tokį likimą, kokį 
’ūsai paruošė Mikalojui.Vo
kiečiai " prašė nekliudytiir artyn. Ir toji kaliniui *ieciai prase . neKiiuayu 

matyta melsvais rūbais iš- Bems organizuotis. Jie dau- 
didi žmogysta per savo ii- lpau neuzpuldines, taip-pat 
gą, sunkią, kelionę prisi- nešaudys. Frontas nuti- 
artys prie kalėjimo vartų .DauSe{yvvietų nei vieno 
ir laikydama augštai iš-
keltą švyturį, vienu atsi- vokyčiai prižadėjo
kvėpimu sutriuškįs kalė- lauktl J° nutarimų.
jimo geležinius vartus ir (Tąsą am; 4-to pusi.)

šūvio. Prieš Minsko suva-

(Tąsą an; 4-to pusi.)

hmm
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Velnias.
geismai. Tad kokiu būdu galėjo jie likti to
kie nedorėliai? i

Kodėl Dievas sutvėrė tuos aniuolus, ži
nodamas, kad jie maištą pakels? Kodėl jis 
tyčia sėjo nesutikimo sėklą danguje, žino
damas, kad jis turės išmesti tuos maišti
ninkus iš dangaus į amžiną ugnį, žinoda
mas, kad jam prisieis dėl jų sutverti amži
ną kalėjimą, iš kurio gilumos per amžius 
bus girdžiami prakeikimai ir šauksmai ne- 
pabaigtinų kančių?

Kaip paika yra ta Dievo begalinė gud
rybė?

Kokia niekinga yra mūs Sutvertojaus 
mielaširdystė 1

Kiek tai pagiežos mūsų Viešpaties be
galinėj meilėj!

Bet aš atkartoju, kad nei vienas pro
tingas žmogus šiame pasauly netiki į 
velnius.

Kodėl tas Dievas leidžia velniams turė
ti gerus laikus ir linksminties, kartais, jo 
nelaimingu, tamsiu sutvėrimu? Kodėl lei
džia jis velniams apleisti pragarą ir tran- 
kyties po pasaulį? Ar jis duoda jiems va- 
kacijas, ar tiktai progą pasimankštint?

O gal jis geidžia matyt savo vaikučius, 
savo sutvertus žmones, velnių apgautus ir 
suvadžiotus vien tik, kad turėt tą džiaugs
mą ir užsiganėdinimą, kurį jis gauna; kada 
prie progos jis prakeikia nelaimingas sie
las ir pasiunčia jos pragaran?

galą ir pačiam Velniui.
• Nepraeis daug metų, kada kunigai pra
dės priduoti Biblijai tikrąją jos vertę. Tas, 
kas yra joj gero ir teisingo, bus gerbiama 
žmonių širdyse, p tas kas yra paiku, nedo
ra, bus visai atmesta.

Tas šiaudinis žmogus tada išgaiš.
Suprantamas dalykas, kad senoviškas, 

apkerpėjęs tikras krikščionis nepaleis Vel
nio. Jis, mat, tikis, kad visos jo nuodėmės 
bus primestos Velniui ir jis laukia, kad jis 
galėtų didžiuoties nuopelnais ir dorybėmis 
Kristaus. Pagal tokią rokūndą, kad jo kal
tės bus primestos kitam, o kitų nuopelnai 
suteikti jam, jis tikis įgauti šventojo vai
niką ir harpą. Koks tai garbingas, koks 
teisingas dalykų išrišimas! Burtininkas 
Prietarai permaino prasižengimą į nuopel
nus. Jam tik reikia pamot savo užburta 
lazdele, ir 1 
čių, tuoj gauna amžiną atlyginimą.

Bet jei žmogui trūksta tikėjimo, visas 'tojama nugydymui~ spuogų 
dalykas yra kaip tik atbulai. Kada viena- nuo veido ir inkštirų (black- 
me atvėjyj, kur yra reikalas su lengvatikiu, heads) ?

VII.
ŠIAUDINIS ŽMOGUS.

Nekurie kunigai, kurie atsakinėja ant šių 
klausimų, tvirtina, jog tai yra kova su šiau
diniu žmogumi.

Aš kovoju prieš viršgamtišką, prieš 
įkvėpimo dogmą, prieš tikėjimą ir velnius, 
prieš melus apie atpirkimą, apie tikėjimo 
išganingumą, nuodėmių atleidimą ir prieš 
gązdinimą ir barbariškumą amžinų kančių. 
Aš kovoju prieš niekingumą, žiaurumą ir 
bjaurumą.

Kunigai girias, kad jie nužengė pro
greso keliu, kad jie netiki į tuos daiktus, 
kuriuos aš kritikuoju. Tame atvėjuj jie 
yra neteisingi.

Kuomi yra tas “šiaudinis žmogus?”
Tas šiaudinis žmogus yra jų Viešpats. 

Kiekvienos senoviškos sektos sakykloj sto
vi tas šiaudinis žmogus, jis stovi šalę kuni
go, jis stovi su pagaliu iškeltoj rankoj, pa
galiu, kurio vardas yra “tikėjimiškos dog
mos”. Šešėlis to pagalio puola ant atideng
tos Biblijos, krinta ant kunigo proto, už- 
smelkia jo protavimo šviesą ir priverčia jį 
išduoti patį save.

Tas šiaudinis žmogus viešpatauja kiek
vienoj sektantiškoj mokykloj ir kiekviena
me universitete, kiekvienoj sentikių baž
nyčioj. Kaip kada atsiranda kunigas, ku
ris išdrįsta pasakyt ką nors protingo savo 
pamoksluose, pasikėsina žengti žingsnį pir
myn. Bet tas pagalys tuoj nusileidžia ant 
tokio drąsuoliaus galvos, ir tas šiaudinis 
žmogus tuoj pareikalauja pasiaiškinimo ar
ba atšaukimo. Jei toks kunigas atsiima sa- 

i vo ištartus žodžius — gerai. Jei ne, jis yra 
priverstas priimt ant savęs atsakomybę. 
Tas šaudinis žmogus uždėjo kalkes ant pro
fesoriaus Briggs burnos, užpečėtijo jo lū
pas, ir jis buvo priverstas pasitraukti iš 
bažnyčios arba pasilikti ant visados ne
byliu.

Tas šiaudinis žmogus užčiaupė burną 
profesoriui Simth ir jos niekados neati
darė.

Tas šiaudinis žmogus nedaleido presby- 
terijonams permainyti jų credo.

Tas šiaudinis žmogus nusitvėrė kunigą 
McGlynn už apykaklės, privertė jį pult ant 
kelių, atsiimti savo ištartus žodžius ir mal
dauti atleidimo už tai, kad jis pats buvo 
persekiojamas.

Tas šiaudinis žmogus išvijo profesorių 
Swing iš sakyklos ir išvarė kunigą Thomas 
iš metodistų bažnyčios.

Lai atleidžia man sentikių kunigai,kad 
7 jiems pasakysiu, jog jie mėgina tik pri

dengti savo nusileidimą ir štai dėlko.
Kunigai jau seniai atsisakė nuo tos ge

ologijos ir astronomijos, kurią mokina Bib
lija. Jie pripažįsta, kad Biblijoj telpanti is- 

j torija yra klaidinga. Bet jie nusileidžia dar 
■ dąugiau. Jie jau atsisako nuo įkvėpimo 
^dogmos, jau abejoja apie teisingumą pasa
kos apie patapą ir babilionišką bokštą. Ku
nigas jau nebtiki į raganas ir burtininkus, 
jau pradeda nepripažinti stebuklų. Jie jau

Sveikatos Patarimai

Atsakymai į klausimus.
A. S. Gudas iš Brooklyno 

klausia:
1. Ar teisybė, kad nuo ka

vos ir pajų gaunama džiova 
(sukatos) ?

2. Ar sveika gert vandenį 
einant gult ir tuoj atsikėlus 
da prieš valgį.

3. Kaip sulaikyt plaukų 
slinkimą ir išnaikinti pleis-viry i cirvici pcuuui cavv ld I onimiiucį n icnaininva pjtcio-

tas, kuris užsipelno pragaro kan- kanas?
4. Kokia mostis yra var-

siela naudojas nuopelnais kitos esybos, Kri
staus, kitame atvejyje, kur yra reikalas su 
protaujančiu žmogumi, siela eina į praga
rą už prasižengimus kitos esybos, Velnio, dešinė ranka liktų tokia pat 

stora, kaip kairė, jeigu ji y- 
ra plonesnė?

(Kiti du klausimai neaiš
kus ir kur rašoma apie ligą, 
tų dalių laiško nepaliečiu, 
nes tai vietos daktarų reika
las.

Toks tai yra pavidalas teisybės, kuri plau
kia iš Dievo mielaširdystės.

Toliau jau joks kvailumas negali nueiti.

5. Kas daryt, kad likus 
storesniu?

6. Kuomi reikia tept kad

J kiekvienos tautos, spręsti 
savo likimą. Tik šitais o- 
balsiais tegali vaduotis dar
bininkų klesa.

, Tuo tarpu, menamoji New 
Yorko Lietuvių Taryba a- 

j) naiptol neatstovauja darbi- 
v ninku klesos. Ji savo dau-

DRAUGAI 
LAISVIEČIAI!

Draugai “Laisvės” 
bendrovės nariai, malo
nėkit neužmiršt, kad 29 
d. liepos, 10 vai. ryte, į- 
vyksta visuotinas pus
metinis “Laisvės” ben-

gumoje susideda iš žmonių/ 
kurie dar neseniai spjaudė 
ant revoliucijonierių ir ty-j 
čiojasi iš revoliucijos darbo. 
Toji Taryba yra tai siauru
tė atstovybė vienos mažai į- 
tekmingos lietuvių partijos, 
tos partijos, kuri remia ka-- 
ringųjų džingojistų politiką,; 
Beto, tą lietuvių Tarybą 
New Yorke nerinko jokia 
didesnėji šio miesto darbi
ninkų organizacija ir ji ne

sėkmes. Ypata lieka tingi, turi tiesos kalbėti didžiojo 
todėl daug sėdi ir leidžia New Yorko lietuvių vardu, 
raumenim išsigimt, kas ve- Darbininkiškos organizaci- 
da prie vidurių užkietėjimo, mūsų mieste neleis ve- 
abelno silpnumo ir kitų ne- džioti save už nosies, sauja- 
gerumų. Tankiai slegia ma-politikierių, prisidengu- 
žas kraujo gysleles ir stab-.s^ veidmainystės kauke, 
do cirkuliaciją, todėl jaučia-) Dėlei šito viso kriaučių u- 
si pavargimas, negyvumas bijos extra susirinkimas iš- 
ir gyslos gadinasi. Abelnai, neša viešą protestą prieš į- 
jau daug esu rašęs apie tai 
ir nėra
Taukai jokios svarbios už
duoties neatlieka, išskyrus 
Šilumos ir išdalies energijos 
gimdymo. Kam juos nešiot 
perviršyj? Užtenka turėt 
tik tam sykiui. Juk gazoli
no pilt kelias bačkas į auto
mobilių būtų tik apsunkini
mas, kada jo reikia tik ga
liono — kito. Taip ir su rie
bumu. Tik. tada diktumo 
galima jieškot, kada liga legramą, kad laike rinkimų 
naikina arba kada dėl per- tapo išrinkta socialrevoliu- 
didelio sumenkėjimo negrą- cijonierius L. Šreideris mie- 
žumas atsiranda. Tuomet sto galva. Šreideris ilgą lai- 
•eikia daugiau valgyt, ypač ką buvo užsienyje ir tik po 

su cukrum ir krakmolu mai- revoliucijos sugrįžo į Petro- 
stų, reikia daug gulėt, daug’gradą.

mostis retai pagelbsti. Rei
kalingas tų1 atsiradusių 
daiktų išspaudimas, papro
čių (maisto, laukan išėjimo 
ir kt.) sureguliavimas, ge
ras kūno išsivalymas ir kar
tais pagelbsti vaistai, pade
danti kūną išvalyti ir tinka
mi čiepai. Jokios paskirtos 
mosties tam tikslui nėra.

5. Klaida yra stengtis bū
ti storesniu, kada storumas 
visada atneša prastas pa-,

jos mūsų mieste neleis ve-

reikalo atkartot.
vru.

NEĮLEISKIT VELNIO Į VAIKUS.
William Kingdon Clifford, vienas iš di

džiausių žmonių šio šimtmečio, pasakė: 
“Jei yra nors viena lekcija, kurią istorija Atsakymai, 
primena mums ant kiekvieno lapo, tai yra 
ši: “Laikykite savo kūdikius kuonotoliau- 
siai nuo kunigų, nes jie juos padarys prie
šais žmonijos”. . . _ j ..

Kiekvienoj sentikių bažnytinėj moks-?s°sa.Q*. 
lainėj kūdikiai yra mokinami tikėt į vel
nius. Kiekviena jauna smagenyčia pavirs- 
ta j menažeriją, pripildytą baisiais pragaro ^^ekminglfvXiasf tik “sil- 
žvėrimis. Jų vaidentuve yra sudarkyta pa- 1 
veikslais įvairių baisenybių, bjaurybių ir 
piktybių. Pripildyt kūdikių protus piktais 
baisūnais, — bjauriais, besityčiojančiais 
velniais, — yra vienas iš žemiausių ir nie- i 
kingiausių prasižengimų. Tuose dievobai
minguose kalėjimuose, tuose šventuose ur
vuose, tuose katalikų ir protestonų inkvizi- 
cijų ruimuose yra kankinami kūdikiai tais 
nežmoniškais melais. Čion juos : 
kad mąstyt yra nedora, kad išreikšt savo . 
teisingus persitikrinimus yra piktžodžiavi- 
mas ir kad gyventi laisvą ir linksmą gyve
nimą, remties faktais vietoj aklo tikėjimo, 
yra prasižengimu prieš Dvasią Šventą. i

Taip mokinami kūdikiai, taip suva
džioti ir sudarkyti tampa priešai tyrinėji
mo, pirmžengystės. Jie nebėra teisingi nei 
patys sau. Jie netenka sielos tikrumo, tei
singumo. Anot profesoriaus Clifford, “jie 
tampa priešais žmonijos”.

Todėl aš ir sakau visiems tėvams ir vi 
soms motinoms: laikykit savo kūdikius at
stu nuo kunigų, neleiskite jų į bažnytines 
prietarų mokyklas, nadaleiskite jiems užsi
krėst nuodais prietaringų vergų.

Jie mokins juos tikėti į Velnią; .
skelbs tikėjimą į pragarą, į Dievo kalėji- as s.a^° vandens ir apetitą 
mą, į amžinos bausmės urvą, kur žmonių Pataiso-
sielos turės kentėt per amžius. Tie baisus1 3- Kadangi plaukai slenka 
daiktai yra neatskiriama dalia krikščiony- ir pleiskanos atsiranda dėl 
bės. Išimk iš tikėjimo tuos melus, o neliks 
nieko, apart beformės krūvos. Ta pragaro 
dogma yra vaisium bjauriausio nežmogiš- 
kumo, tai sapnas pasiutusios pagiežos. Ta 
dogma paverčia Dievą į laukinį žvėrį, krau- 
jageringą hyeną. Ji padaro Kristų taip 
nemielaširdingu, žiauriu, kaip yra nuodin- kanų yra dėl odos uždegimo 
gos gyvatės gyliai. Apsaugokit kūdikius (ir plaukai gali dėl to slink- 
nuo užsinuodinimo tomis baisenybėmis. Iš-,ti) tai pavartojimas resorsi- 
gelbėkit juos nuo to begalinio nežmoniško 
melo!

Dr. A. M.)

‘1. Džiovą daro bakterijos, 
kurios yra lazdutės pavyda- 
lo ir turi kitokias ypatybes,

Kava ir pajai džiovos nie
kad negali padaryti./ Bet 
džiovos bakterijos gyvena ir

pnuose žmonyse, todėl jei 
kas maitinasi veik kava ir 
pajais, jis gali gaut džiovą 
.greičiau, negu tie, kurie val- 
1 go margą valgį. Kava ir pa
jai nėra pagirtinas maistas, 
nors retkarčiais gali būti 

_r_ . . ?" I vartojamas.lUiKiai talSi _ ,
mokinama, I 2 Vandeni gert visada 

sveika, ypač vakare ir ryte.
i, kurioj 

reikia aprubežiuoti vande
nio gėrymą, bet šiaip visose 
ligose jo reikia gert net dau
giau, negu sveikam,o ir svei
kam reikėtų, gert kelis sy
kius daugiau, negu didžiu
ma žmonių geria. Apart ki
tų svarbių užduočių, vanduo 
ištarpina ir išneša daugelį 
nuodų ir nereikalingų me
džiagų iš kūno. Reumatiz
mas, vidurių užkietėjimas ir 

£ daugelis kitų negerumų kar
atais yra pasekme permažo 

•• vandens gėrimo. Ryte stik- jie . .. .

keliatos priežasčių, apie ką 
jau ne kartą “Laisvėj” buvo 
rašyta, todėl patariu per- 
verst senus laikraščio nume
rius ir rasite ten platesnius 
paaiškinimus. Jeigu pleis-

IX. 
UŽBAIGA.

staigą nelegališkai pasiva
dinusią save Lietuvių Tary
ba.

V. Žilinskas, >
J. A. Bekampis.
J. Buividas.

PETROGRADO MIESTO 
GALVA SOCIALREVO- 

LIUCIJONIERIUS.
Iš Petrogrado žydų laik

raštis “Forward” gavo te-

sėdėt, nesirūpint, nedaug
protaut, žodžiu — kiaulišką
gyvenimą vest. Ne visi žmo- PETROGRADE ANT GAT-
nės ir nuo to tunka, bet di- VIŲ ĮVYKO GINKLUOTI
džiuma. Kįti turi kitokias 
tukimo priežastis.

SUSIReMIMAI.
Petrogradas, 18 d. liepos.

6. Nėra jokios medžiagos—Apje 12 vai. nakties, ant 
tepimui bei kitokiam varto- Nevsko 
jimui, kad galėjus sustorin-' 
ti ranką. % Masažas, šiltos 
aplikacijos yra geriausi 
daiktai. Žinoma, ir mankš- 
tinimas plonesnėsės rankos 
gali ją sustorihti, kada rau- 
menįs joje padidės. Tik ne
reikia leist jai persidirbti.

Dr. A. Montvidas.

Protestas prieš Lietu
višku Reikalų Tarybą 

New Yorke.

prospekto, įvyko 
ginkluotas susirėmimas tar-l 

? pe demonstrantų, — viena 
demonstracija buvo sureng-' 
ta prieš dabartinę valdžią j 
kairiųjų socialistų, kaip 
praneša telegramos, o kita 
—prieš kairiuosius socialis
tus. Kada demonstrantai 
susidūrė, įvyko susirėmi
mas, pradėjo šaudytis. šau- 
dymąsis tęsėsi kelias minu- 
tas. Žmonės dideliame su
mišime ėmė bėgti. Yra už
muštų ir sužeistų.

Brooklyno kriaučių unijos 
visų trijų lietuvių skyrių ex-

Biednas ponas Živatkaus- 
kas iš Scrantono!

—Lik sveikas, brangus 
šnapseli!

nio ir šilumos ant galvos o- 
dos, gali pagelbėti. Jei cir
kuliacija prasta, reikia ją a- v v
titaisyt šiltom aplikacijom, j apie pribuvimą rusų misijos 
masažu arba ir tinkamais.ir buvo jau išrinkus savo at-

tra susirinkime, 5 d. liepos,! Gerai dar kad Šliupas, 
1917 , Tautiškam Name bu-'kaip jisai rašo 
vo skaityta pakvietimas pri-’-----  —*
sidėti prie pasitikimo speci
als Rusijos valdžios misi
jos, pribūvančios New Yor- 
kan. Po pakvietimu pasira
šo pasivadinusi save Lietu
vių Taryba New Yorke. A- 
nialgamated Clothing Wor
kers unija jau seniai žinojo

► “Tėvynėj”, 
gavo išsigert šnapsuką 
brendės Jokahamoj.

Aš pripažinstu, jog Sename ir Nauja-1vaistais, kurie stimuliuoja stovus, tai misijai pasitikti, 
me Testamente yra daug gerų ir puikių sa- odą. Kietą skrybėlę reikią Kriaučių unija nieko neturi, 
kinių, kad nuo Kristaus lūpų krito daug ge-jmest dėvėjus. Bet jei prie- kad pasitikus atstovus vie- 
rumo perlų, perlų meilės. Kiekvieną saki-(žastis maiste, kraujo ligose, nos iš demokratiškiausių pa- 
nį, kuris yra teisingas ir švelnus, aš laikau ar šiaip kokiuose kūno sui- šauly šalių^ Tačiaus, kriau- 
savo širdyje kaipo kokią brangenybę. Kiek- (rimuose bei ligose, reikia ją čiai pabriežia, kad jie nepri- 
vieną mintį, kurios užpakaly yra pasigailė-į prašalinti, nes kitaip niekas taria imperialistiniams tik- 

L slams, kurie jau apsireiškė
galiu priimti visko. Daugelis išsitarimų, j 4. Mosčių yra daug varto- (misijos darbuose. Organi- 
kurie yra įdedami į Jėzaus lūpas, sujudina:jamų naikinimui veido spuo- zuotų darbininkų pareiga 
mano protą ir širdį, nes jie yra paiki ir gų ir kitų odos ligų, tarp jų buvo ta, kad daryti kuodi- 
žiaurųs. L ,

Išimkite iš Naujojo Testamento tą bai- gimų, sieros, oksiduotos cin- atstovų vardan visuotinos 
sų nežmoniškumą; tą begalinę piktybę, ku- .kos, carbolinės rūgšties ir taikos be aneksijų ir kontn- 
ri grąsina amžinomis kančiomis; tą paiku--visa eilė kitų mosčių, bet(bucijų, ir vardan laisvės

jimo ašara, aš gerbiu ir myliu. Bet aš ne- negelbės.

yra gyvojo sidabro susijun-’džiausią įtekmę ant misijos
• • * • i • • ’ _ J _ J____________ ___ _________ .1_____ ___*______- X •

Gauk šiuos r L 
Muzikos Veikalus.

”Bir«te” — Birutės arija —SOc. 
’’Vestuvės” — Jaunosios arija 85* 
“Kregždelė” — duettas — 80e.
“Eglė” (Žalčių karalienė), žalčio..

ir Gulbė-Dievaičio duettas —75* 
’’Muzikos Žodynėlis” — 25c.
“III Sąsiuvinys” — maišyti 

kvartetai — 25c.
Adresas:

MR. M PETR ‘ ’’SKAS, 
Broadway. So, Boston, Maw19S

Brooklyno Lietuviams!
Pirmas R rook lyno

LIETUVIS -

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

K J. VASILIAUSKAS

drovės narių susirinki
mas.

Nuo metinio susirin
kimo mūsų bendrovė 
smarkiai užaugo; mūsų 
reikalai irgi užaugo. 
Taigi,pusmetiniam ben
drovės narių mitingui 
prisieis tarti apie dau
gelį reikalų, išklausyti 
raportų, duoti nurody
mų, aptart} redakcijos 
klausimus ir t.t.

Mūsų bendrovė suor
ganizuota socialistiškos 
lygybės pamatais. Tik 
socialistai tegali prie 
jos prigulėti ir tik po 
vieną balsą turi kiekvie
nas narys, nepaisant Še
ru didumo.

Rūpintis bendrovės 
reikalais turi kiekvie
nas narys. Taisyt kas 
bloga ir gerint kas ne 
taip gera—yra kiekvie
no mūsų priedermė. 
Kuopos, turinčios “Lai
svėje” šėrų, išrinkite iš- 
anksto savo delegatą ir 
duokite jam nurodymų. 
Draugai iš tolimesnių 
valstijų, kurie ypatiš- 
kai negalės pribūti,bent 
laiškeliu praneškite sa
vo nuomonę apie tai 
kas Jūsų nuomone tai
sytina bendrovės reika
luose.

Šiuomi laiku bendro
vė turi 135 narius. Pa
sirūpinkite ligi susirin
kimo gauti dar po vie
ną naują narį.

Susirinkimas įvyks 
Brooklyne, Lenkų Soko- 
lų svetainėj, ant Grand 
St., po num. 190.

A. Jurevičius
“L.” Bendr. Sekr.
878 Driggs Ave.

Telephaae S9i Grwnpalat.
Daktaras J. MISEVIČE

Specialistai Airdiea Ir 
Plančių Uff*.

Na« I—10 ryte
Nue 12—2 po piet

279 BERRY STRUT 
BROOKLYN, N. Y.

Bell Phone, Dickinson 5>W*6 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. 
Physician and Surgeon (lietus isgydy- 
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianotl 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy
ru, moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
Ofiso valandos: 9 11 rito. 2 4|x) piet 7-9 
vakaro. Nedelionis: 9 11 rito i-4|x>piėt.

NAUJA KNYGA mylėtojams mu
ziką ir dainas lietuviškoj kalboj su
rinktos visokios notos (gaidos) iš ku
rios gali išmokti notas be mokytojo*

ant kokio tik nori instrumento, ari* 
dainavimo $1.50 parduodu tik už 11* 
Pasakyk draugams ir pažįstamiems. 
Adresokit G. A. Baronas, P. O. Box 
G. D. McKees Rocks, Pa.

-oro
Sutaisytas ib formules- 

recepto; suteikto iftmlnth*- 
gu Egypto zokoninku,

ap«ireiSki« esąs stebėtinai pasekmingu . 
nuo gėlimo pilvo ir tarnu, per- 1 
klės skaudėjimo, dusulio, galvot 1 
skaudėjimo, nustojimo apetito, , 
kalcio galvoje, ect., eci., Šutai* 
somas išdirbį j u labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO- J
seno ir ištikimo draugo teftnp-* j 
nos, naudojamo visame pašau* 
lyje per pusę Šimtmečio—25c. I 
ui bonkutę visose aptiekose, i 
arba galite uisisakyti tiesiai ii
F. AD. KICUTEK A CO.
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Pub.

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.

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

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

Telephone Greenpoint 5231.
The Lithuanian Semi-Weekly
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Published by the 

Lithuanian Co-operative 
Society (Inc.) 

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

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

Telephone Greenpoint 5231.
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viai atsakė: męs rasime ke- vivaldybės organus po seno- Policija išgirdus tokį pra-' Mano nuomonė, apkalbė-

Kartą apgauti jie nebenori | 
daugiau klaidžioti patamsė- laisvė reik iškovoti, 
se ir pradeda suprasti, ką' ’ ‘ 
veikti.

mą. Abi pusi supranta tų 
provokatorių tikslus: bur
žuazinės tvarkos šalinin
kams pavojingas kareivių 
broliavimasi — jis gali per
eiti į visos Europos revoliu
ciją. Vokietijos vyresnybė, 
kovodama su kareivių bro
liavimasi, išveždavo iš pir
mosios apkasų eilės “ištvir
kusius” pulkus ir atsiųsdavo 
kitus, ištikimesnius. Bet ne
trukus ir tie pulkai prade- na gyventi stačiai vandenyj, kad valdantieji sluogsniai tainę ir ten pradėjo Įvarky- 
, davo broliautis. Rusijos ge- Jei karė užsitęstų, jie nebe- visuomet laikė beteisius,tei- ti kėdės dėl publikos. Ne-

mii—n—

Negalima-užtylėti apie Bal- 
timorės lietuvius, kurie taip 
rangus yra ir dar daug, la
bai daug apšvietos dalykuo
se atsilikę nuo kitų lietuvių . 
kolionijų. Apie jų žemą sto
vį galima suprast kad ir is . 
šių prakalbų. Tik kelias de
šimts žmonių teatsilankė; 
dar čia dirvonai nepradėta 
judint, arba nuo pirmiaus 
užleista pikžolėms augti. Y- 
pač moterims, kurios jau

lią susiartinti su vokiečiais, vei negal dalyvauti moters, nešimą, nusigando, kad iš- jimas kandidačių tinkamu- 
Kartą apgauti jie nebenori | Istorija moko mus, kad tikrųjų moterįs nesudrasky- mo yra būtinas. Žinoma, ne- 

tų visų vėliavų ir tuojaus reikia įžeisti asmens, bet ap- 
pranešė svetainės savinin- kalbėjimą visos narės turi 
kui, kad neleistų žmonių į priimti, kaipo svarbią orga- 
svetainę. Minėto j dienoj nizacijos funkciją,
gauname žinią, kad savinin- Tokiu apkalbėjimu negali 
kas neleidžia į svetainę, nes, įsižeisti bent kuri šiek-tiek 

susipratusi narė, nes nuo 
draugijos įstaigų,o ypač nuo 
Pild. Komiteto priklauso or
ganizacijos būjojimas arba^ 
silpnėjimas. Todėl kiekvie-'pradeda rūpintis savais rei-

Istorija rodo mums, kad 
ir demokratinės politikos

* partijos niekuomet nelaikė
* * )kovos už moterų politikos ir

aficieris, pribuvęs pilietybės teises aktualiu ne
pasakoja, kad ka-'atidėtinu sau klausimu ir

Vienas 
iš fronto, 
reivių padėjimas Pinų pel- darbu, 
kėse nežmoniškas. Prisiei- Istorija primena mums, Socialist Party skyriaus sve-

girdi, policija uždraudė.
| Tuoj aus moterįs nuėjo į

Jei karė užsitęstų, jie nebe- visuomet laikė beteisius,tei- ti kėdės dėl publikos. Ne-
nerolas Gurko, buvusis ca- ištesėsią daugiau Jie krei- siu ir laisvės pareikalavu- 'spėjo kėdžių sutvarkyti, kai nas L. M. P. S. kuopos yra'kalais ir jau žadina kitas

Iro, o dabar L. Valdžios tar- pias į Petrapilio darbinin- sius, nusubrendusiais, nepri- vėl pribuvo guzikuotas po- pareiga savo susirinkimuo-'prie darbo, daug reikės spė
kas, įsakė šaudyti tuos ka- kus, kad tie padėtų greičiau augusiais ir vis tik palikda- 'nas su keliais lietuviais tam- se draugiškai pakalbėti :

Kareiviai vo juos sąlygose lavinties sūneliais ir pranešė, kad ne- pasitarti, kad suradus atsa- galėtų jau tikrai eit progre-reivius, kurie nori broliautis (taiką padaryti. 
• su vokiečiais. Bet karei-.geidžia taikos.

sius, nusubrendusiais, nepri- vėl pribuvo guzikuotas po- pareiga savo susirinkimuo-'prie darbo, daug reikės spė- 
I ir kos ir energijos padėt, kad

toli gražu nepalankiose ir valia prakalbų laikyti. Tuo- kančiausią vienam ar kitam so keliu. Todėl visos, kaip
netinkamose. ■^jaus buvo užklaustas, kodėl urėdui užimti draugę. viena, dirbkim dėl labo dra

ugijos ir dėl labo mūs pačių. 
Aukų surinkta padengimui

vį , • £2 • • • 1 • 4- • I Istorija kitų šalių, kovos nevalia, bet atsakymo neda-|AOQ1S Į SUSlVieniJIITlO lietuvių už moterų teises liudija, kad ve. Drg. J. Jukelis pasakė:
(moters laimėdavo tik ten, “Jūs neturite teisės uždrau- 
kur jos buvo susiorganiza- sti prakalbas sakyti ir aš ne- 
vusios į būrius, savo politi- paisysiu jūsų uždraudimų.

sąžiniškumo, bet nepatai- vos įr pilietybės padėjimą Jeigu aš ką priešingą pasa- 
kautų politikieriams ir tuo- 
mi klaidintų visuomenę.

Man yra žinoma, kad dau-[mitinguose, visose partijose areštuoti ir aš atsakysiu”, 
gelis S. L. A. kuopų, kurio- jr kiekvienai progai atsiti-Į 1___ z____ _
se ir aš veikiau, pirmiau au>^us? jr tūkstančiais parašų jaus pradėjo kalbėti. Guzi- bos taip vadinamam Balti- 
kavo Rusijos revoliucijai,y- paremtais reikalavimais sa- knotas ponas su savo klap- morės priemiesty Curtis - 
ra daug tokių, kurios ir da-)V0 bendrą valią apreikšda- čiukais pamatė, kad jų nie- Bay. Pirmiausiai turiu pa

Amerikoje narius
New York City.

Gana jau senas laikas,kaip 
mūsų laikraštis “Tėvynė” 
tarnauja tautininkų parti
jai, t. y., Amerikos Lietuvių 
Tautinei Sandorai. Męs, 
progresyviškoji Susivienyji
mo narių dalis, tylime ir nie
ko apie tai nesakome savo 
redaktoriui, kurį turime nu-

BALTIMORE, MD.
Gegužės 12 d. surengta

Tėra.

supratusios, susispietusios, kyšiu šios šalies įstaty- prakalbos lietuvių svetainė- 
kur jos spaudoje, dideliuose mams, tuomet galite mane je. Kalbėjo drg. K. Petri- 

, kienė iš Brooklyn, N. Y. 13 
; Pasakęs tuos žodžius, tuo- d. gegužės atsibuvo prakal-

JONO BILIŪNO BIOGRA
FIJA.

Jau išėjo antrasai leidi
nys Lietuvių Darbininkų Li- samdę. Tuo tarpu mūsų re- 
teratūros Draugijos. Tai y-
ra V. Kapsuko parašyta Jo-'no, kad pradėjo talpinti be- 
no Biliūno biografija.(spau- gėdiškus straipsnius, šmei- 
dinta “Kovoj”).

Tuojaus tą leidinį gaus vi- menę ir tie straipsniai sulai- 
si nariai Lietuvių Darb. Li- kė dalį visuomenės nuo au- 
teratūros Draugijos.

daktorius ant tiek įsidrąsi-

žiančius progresyvę visuo-

kavimo pinigų dėl Rusijos 
revoliucijos parėmimo.

Aš čia neisiu su tų straip-Pereitą panedėlį įvyko aš čia neisiu su tų straip- 
“Laisvės” skaitytojų Jersey snių autoriumi į kritikas, 
City, N.J., susirinkimas.Pir-,nes j0 raštu aiškiai mato- 
mininkaujant drg. D. Pilkai si> kad jis pats nežino, ką 
trumpai kalbėjo _L. Prūsei-kalba. Taip pat aiškiai ma- 
ka. Jisai nurodė “Laisvės” |tosi, kad jis į gyvenimą žiū- 
padėjimą ir padarė išvedi- [rį įjk viena akia ir tą dar 
mą, kad laikraščio reikalais primerkia ir viena ause 
turi nipinties yisį skaityto-. klauso. Todėl duoti Į jo

ginus drg. Vosyliui surink
ta veik $12.00. Į

Keturi draugai pažadėjo ’siu visuomenei apie ta auto- 
prisirašyti prie “Laisvės” j rių, kad jis, kaipo “Tėvy- 
bendrovės. Vienas draugas nės” reporteris, buvo savo 
pažadėjo duoti “Laisvei” ap- iaiku pasiųstas į Waterburį 
skelbimą savo biznio. jr ten išvirkščiai aprašė A.

Geistina būtų, kad pasiža-, Bulotos su St. Šimkum dis- 
dėjusieji prisirašytų prie kusijas, todėl galima pažin- 
bendrovės išpildytų savo žo- ti, kas jis per žmogus.

•jai. Popieros fondan, para-1straipsnius atsakymą, būtų 
pilstymas vandens iš tuščio 
į tuščią. Aš tik tiek primin-

ir ten išvirkščiai aprašė A.

bar jau aukavo. Tokiu bū
du jų šventa pareiga prabil
ti ir šiame klausime tarti sa
vo žodį, jos turi pareikalau-

vo. [kas nebijo, tuojaus* apleido žymėt, kokius įspūdžius pa-
Visn tai atmindamos. na- svetainę. Uiko kalbėtoja. Reikia ste-

skutinių dienų lietuvių vi | Ir taip, nors klerikalai vi- bėtis ir gėrėtis, kad mūsų 
suomenes gy/venimo ansirei- sas savo pastangas dėjo,kad tarpe randasi tokia gabi kai-1. v, j—-------r—--------- -— suoiutiies gy/vviuiiio apsn ei- sas savu pastangas ueju,nau tai pc icinucic'i

ti, kad mūsų organas “Tėvy- škimų paskatintos,trokštam moterų prakalbas išardžius, bėtoja, kuri taip vaizdžiai 
nė” nešmeižtų tų žmonių,ku- (
rie rūpinasi parėmimu Rusi-'atejtį tverti lygiais ;
jos revoliucijos, bet dar tam įaįs įr lygiomis teisėmis su'vyko, 
darbui pritartų. p. , ...------- ... , ly, ,

Išbuvęs 15 metų Susivie- vos lietuvės susivienyjome į vargingą gyvenimą, jų pra- karę, kaip skaudžiai atsilie- 
nyjime Narys. “Lietuvių Moterii Laisvės eitį ir dabartį. Paskui kai- pė ant darbo žmonių, ypač

P g._ Gerbiamoji “Lais- Sąjungą” ir kviečiame visų , bėjo apie Rusijos revoliuci- moterįs daug turi panešt
vės” redakcija, malonėkite partijų ir ? u 
duoti vietos savo laikrašty-’ Prie “L- M-_L- s” Pasidėti, jinį judėjimą aukoinis. 
je šiam mano straipsneliui, Juk vienybė galybe, 
nes kaip matote, “Tėvynės” | 
redakcija pradeda talpinti uij°s tobulinimosi klausimai |

dį ir dalyvautų visuotinam 
pusmetiniam susirinkime.

Sekantis “Laisvės” 
tytojų susirinkimas 
Yonkers, N. Y., o 
Long Island City, N. 
Bronx, N. Y.

Visiškai kitaip yra su p. 
V. K. Račkausku, “Tėvynės” 
.redaktorių. Jis gerai žino

MAHANOY CITY, PA.
10 d. gegužės buvo vaka

rienė Lietuvių Moterų Pro- 
gresyvio Susivienyjimo 33 
kuopos, kuriai labai puikiai 
viskas nusisekė. Atsilan
kiusieji svečiai likosi užga
nėdinti. Buvo šokių/ Įvairių 
žaislų ir draugiškų pasikal
bėjimų.

Nors čia mažas būrelis 
priklauso prie L. M. P. S. 33 
kuopos, bet moterįs veikia, 
kiek tik išgali.čios laisvai Lietuvai šviesią vienok jiems nepavyko savo piešia dabartinių dienų gy- 

į pama-jtikslo atsiekti, prakalbos į-,venimo klausimus. Kalbėjo 
' . Pirmiausia drg. J. dviejose temose — pirmoj 

[lietuviais vyrais, męs Mask-'jukelis kalbėjo apie moterų temoj aiškino apie dabartinę

“Lietuvių Moterii Laisvės eitį ir dabartį. Paskui kai- pė ant darbo žmonių, ypač

Unis.

L. S. S. XI RAJONO REI
KALUOSE.

Jau tapo visoms Rajono 
luomų moteris ją ir ragino remti revoliuci- skurdo. Antra sykį kalbėjo kuopoms išsiuntinėtos bal- 

, Jo —ragino rašyties moteris į savimo blankos surengime 
IY VIVXXJMV — fectijMv. .kalba publikai labai patiko.;L. M. P. S. A. organizaciją, T. L. Dunduliui prakalbų 
Tikėdamos, kad visi žmo-Aukų surinkta.$34.28. nurodinėjo-, kad reikalinga maršruto. Draugas Dundu- 

j Ant galo buvo duodami šviesties, pažinti savo reika- lis apsiima apvažiuoti su. 
atžagareiviškus straipsnius, tur rūpėti lygiai vyrams, klausimai, į kuriuos kalbė? lūs, ir bendrai veikiant tikė- prakalbomis po visas mūsų 

o dėl atsakymo vietos nega- kaiP ir moterims, ir pripa- tojas gerai atsakinėjo. 1-------

nyjime Narys.

Įima gauti. Mat, p. V. K. žindamos, kad ypač moters

skai-
įvyks. c]aiykų stovį, žino, kad au- 

veliau(^os Rusijos revoliucijai yra 
ir reikalingos, žino, kad be re

voliucijos spėkų, reakcija 
gali vėl viršų paimti, jis ži- 

“Lais-lno> kacĮ neturint socialdemo- 
, rru" kratams spėkų, bur

žuazija gali vėl viską j savo 
[rankas paimti ir darbinin
kus prislėgti po savo letena. 

Šiomis dienomis “Laisvė- Tą viską p. Račkauskas ge-. 
je” lankėsi geras mūsų dra- rai žino. Taipgi gerai žino, 
ugas P. Matas iš Waterbu- kad surinktos aukos nebus 
ry. Pirm to drg. P. Matas Išmėtytos, nenueis į keno 
buvo pas savo brolį Hudson,'nors privatiškus kišenius ir 
N. Y. .nežus privatiškuose ban-

Drg. P. Matas žadėjo dar kuose. Todėl kįla klausimas, 
daugiau nei ligišiol darbuo- kodėl Račkauskas suteikia 
ties “Laisvei” ir pasakė,kad vietos mūsų laikraštyje to- 
didelė dauguma waterburie- kiems nelemtiems raštams? 
čių simpatizuoja “Laisvei”. [Rodosi, tik dėlto, kad žino- 

' -.. — ,ma sau jale tautininkų rei-
Kareivių broliavimasi. jkų priklauso dabartinis

Drg. J. Naudžius, 
vės” administratorius 
važiavo pasiviešėti ant va- 
kacijų į Worcester, Mass.

I tis darbo vaisių. Per pir- rajono kuopas pabaigoje 
mas prakalbas dainavo A- rugpjūčio mėn. Todėl visos 
merikos Lietuvių Atletų kuopos malonėkite nubąl- 
Kliubo choras. Vyrų cho- suoti tas blankas ir man su
ras sudainavo puikiai Mar- grąžinti ne vėliaus 10 d.rug- 
selietę. O Deltuvienė abie- pjūčio. /

i jose prakalbose gan jaus-' Jau žinote iš pereitos kon- 
mingai atliko monologą ferencijos, kad yra nomi- 
“Motina”. Antrose prakal- nuota dalis kandidatų į Ra- 
bose dainavo K. Rudis ir J. jono viršininkus, būtent, į 
Januška dvi daineles. V. organizatoriaus — P. Peko- 
•Domkus atliko deklamaciją raitis, J. Danta, D. Zalinke- 
“Nueikie, Matuše”, ir mono- vičius, F. Drutchas ir V. 
logą “Man tik pusė pačios”. Juškaitis; į f in. sekretoriaus 
Reikia tarti širdingą ačiū '—E. F. Balčiūnas, J. Budris, 
prisidėjusiems su pamargi- J. Milius, St. Jonaitis ir F. J. 
nimais prie prakalbų ir gei- Zalenskis. Kurie priimate 
stina, kad ir ant toliaus kandidatūrą, z malonėkite- 
drauge dalyvautų draugai, pranešti šiuo adresu: V. V. 
Per prakalbas prisirašė 5 Vasys, Box 177, Muskegon, 
narės. “Moterų Balso” iš- Mich.

Lygybes vien3 kokią draugę iš Bay- parduota 40 egzempliorių ir XI Rajono or g. 
;onnės, kuri padėtų tą darbą viena prenumerata gauta.' V. V. Vasys.
-------- : ................ ------ , 

! 2) Nutarta rengti prakal-1..............................................................................~
-M XX I |V| V R V I M V I V ■ R | U V I W W V

j ant 29 rugsėjo, SU išlaimė-Į ^įto t įa(j mes nurodom® kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką te 
I “Naujaja Gadynę”, Sėtuvių kalbos gramatiką aavo namuos* liuosame laike. Visi išmota** 

“Moterų Baisa” ‘ ir knyga ’ Nunx&mai ir km* dykai Idėk.ump,. a4mm» 
Ko Dėlei?”

...MW. I 3) Paaukauta Rusijos re- 
ap“sūdte7demokrati- voliucijai $5.00 ir “Laisvės”! 

-- __ popieros fondui $3.00. !
Laikinoji' Valdyba. 1 4) Priimta pakvietimas, 

kad veikti išvien su 147 kp. | 
L. S. S. ir 54 kp. L. D. L. D.. 
Šiame reakcijos laike platin- Į 

'• ti literatūrą ir varyti darbi
ninkišką propagandą.

i Tame mitinge užėmė nau
ja kuopos valdyba: org. O. 
Markūnienė, sekr. B. Boč- 
kiūtė, ir Ižd. Baltuškienė. 

Keikia pa- ]^[anoma ka(j nauja valdyba 
’ veiks gerai.

Koresp. F. P.

p v. K. žindamos, kad ypač moters Varde L. M. P. S. 14 kuo- 
Račkauskas ‘bepartyviškas” tyg šio1 nuo aktyvaus pilna- pos tariame širdingą ačiū 
žmogus. jteisio dalyvavimo visuome-'drg. J. Jukeliui ir L. S. S. 42

nes gyvenime atitolintos, sa- kuopos draugams, kurie pa
lvo laisva valia, pirmyneiga! dėjo mums kovoti su fanati- 
ir tveryba gal žmonijai ir kais.

Tas pats.
Redakcijos prierašas.

Manome, kad S. L- A. narys tautai naujos vertybės įneš- 
pasakė daug_ karčios teisy- į^ męS kviečiame visų parti- 
bės. ‘ Tėvynė” išrodo ne be- jUOmų vyrus vykinti 
partyviu laikraščiu,bet San- mySų tikslą ir prie Sąjun- 
doros organu. |g0S prisidėti.

Susivienyjimo_nariai ir y-j Sąjunga savo pradu iškė- 
pač kuopos turėtų ką nors individybei absoliutizmą 
daryt, kad padarius dalykų pasau]yje ir, gyvendindama rinkhne nutarė, suorgani- 
stovį S. L. A. labiau norma- tą pradą, arčiausiu savo tik-,ZU0^_L- M. P. S. kuopą Ba
liu. . |s]u pastatė visišką moterų ir Tam. darbui

■ ........ .......   ~ į vyrų politikos ir pilietybės atlikti, išrinko komisiją, į
MATCDIMC MAIIIirUAC .teisių sulyginimą. (kurią įėjo O. Markūnienė, J.llIU I LiliIVIu ItriUJItnUv■ Idant toji teisių lygybė ga- Ristrajiene ir Baltuškienė.

------------- - j lėtų būti gyvendinama iš ti- Dabar^ reikėtų g aut y bent
ATSIŠAUKIMAS ikrųjų garbingąją i

Lietuvių Moterų Laisves Są- žodžio prasme. įL . ■ ;
jungos į Visuomenę. | Sąjunga stato savo būti- atlikti.

Šioje ypatingoje politikos niausiu reikalu visuomenės1 2) Nutaria rengu praKai-| M į M
ir pilietybės gyvenimo va-,’1- itin moterų kultūros kėli-,*33® 29 d. liepos ir KaliU| IVIOKSIO Pld*dKia wIGSKOD
landoje Rusų valstybės gy-.m3- 1..
ventojų dalis — vyrai- tapo1 Mūsi^tikslas turi suvieny-' Į,™31s: 
pilnateisiais laisvais pilie-,ti ir prie kuogreičiausio or-' "y 
čiais. 'ganizuoto darbo šitoje dir-j

Užteko kelių dienų naujo-Įvoje patraukti kaip moterų 
sios valdžios gyvavimo pa-^aip \r 
naikinti mirties bausmei ir n^s visuomenės pajiegas.

Eastono Vargdienė.

ELIZABETH, N. J. 
Moterų veikimas.

kp. savo mėnesiniame susi-

liu.

Beito, kad mes nurodome kai© lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką te 
Sėtuvių kalbos gramatiką savo namuose liuosame laike. Visi išmota*, t 

knyga DYKAI. Įdėk štampą. Adresas,
iUMnia K*r®swidenciB»e Mokyki*. 13171 Rob*vSL.CMw

EASTON, PA.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

sčių, miestų ir valstybės sa- šakojo.

b

Įstatymams, varžantiems at
skirus luomus, tautas ir ti
kėjimus; pripažinti pla-

kalauja ir nuo tų tautinin- 
i p. 

Račkausko sostas. Tik taip, 
o ne kitaip išsiaiškina ta vi-

DYKAI. DYKAI! AŠ ištraukiu dantie l>e «kau.mo ir veltui 
tiem, kurie duoda tainyt ir naujus ideti. V isas darbas visiškai be 
skausmo. Dr. Chas. Teschbertr yra perai Žinomas kaipo specialis
tas Įvairiose atsitikimuose. Ateik ir duok ižegzaminuot. Ir.fom a- 
cijos dykai. Mano karūnos ir tiltukai 22 kaisto. Dalbas gvaisr- 
tuotas. Ofiso valandos: nuo’S A. M. iki 9 P.M. Petnyčiomis nuo 9 
A.M. iki 6 P.M Nedaliomis nuo 9 A.M. iki 1 P. M.
DR. CHAS TESuHBERG, I). I). S. Liet. Dentistas 
500 Grand St. Kampas Union Ave. Brooklyn, N. Y. 
Kalba LietuviJka. Lenkiukai. Rusiškai- ’ Tel. Stagg 3698

naikintas: rinkimuose į vai- bę kitokių nesąmonių pripa- staigas, ir nurodo to klausi- 
‘ * į ✓ mo geras ir blogas puses.

' Aficieriai iš pradžios ne- sa politika ir kaip ant delno 
dalyvavo tuose abiejų armi- pasirodo p. V. K. Račkausko 
jų broliavimuose. Bet dabar sąžinės dora!
vis dažniau galima matyti, Aš sakyčiau, kad męs,Su- 
Rusijos praporščikus ir Vo- sivienyjimo Lietuvių Ameri- 
kietijos leitenantus draugiš- kos nariai, neprivalėtume 
kai besikalbant. > tylėti, matydami tokią ne-

Kuomet prasidėjo karei- (švarią politiką. Męs priva- 
vių broliavimasi, iš abiejų' lome užprotestuoti, kad rė
pusių buvo aukų: rusai su- daktorius mūsų laikraštį 
šaudydavo rusus, vokiečiai pavertė } gurbą, kuriame 
—vokiečius, kad tik tie nesi- gali tilpti įvairus šlamštai, 
dėtų su priešais. Dabar lai- Męs privalome reikalauti, 
svai susieina, tik provokaci- kad mūsų redaktorius nors 
Diai šūviai sutrukdo (ramu-.kiek prisilaikytų teisybės ir

čioms politikos teisėms kaip Norėjo išardyti L. M. P. S 
Suomių šaliai, taip ir mūsų | 14 kuopos prakalbas,
kaimynei Lenkijai; įvykinti 6 d. gegužės buvo prakal- 
gryna demokratinė pakrai- bos Lietuvių Moterų Pro- 
pa daugeliui ir kitų sumany-1 gresyvio susivienyjimo 14 į 
mų. [kuopos. Kalbėjo J. Jukelis

Visa tai matant, ima iš New Yorko. 
džiaugsmas. Bet tą džiaug-' žymėti, kad vietos klerika-1 
smą mažina tai, kad pilna- lai smarkiai darbavosi, ne
teisiais piliečiais nėra vįsi;'rėdami suardyti tas moterų 
pusė gyventojų, o gal ir di- prakalbas. Negalėdami ki- 
desnė net jų dalis — moters to nieko padaryti, nubėgo 
—po senovei politikos ir pi- pas policiją ir įskundė, būk 
lietybės atžvilgiu visokių į- čia būsią tokios prakalbos, 
statų suvaržytos. 1 : kuriose kalbėtojai agituosią

Įstatymas, garbę moters, moteris sukelti revoliucija, 
kaipo žmogaus, taip skau- priešintis valdžiai, draskyti 
džiai užgaunantis, dar nepa- Amerikos vėliavas ir daugy-

MOTERŲ PROGRESYVIO 
SUSIVIENYJIMO REI

KALUOSE.
“L.” N50 drg. Z. M. P., 

tarp kitko, pajudina klausi
mą apkalbėjimo skiriamų 
kandidačių į L. M. P. S. į-

GYVENIMAS YRA TUŠČIAS, 
kuomet pranyksta regėjimas. Tadil 
jeigu jauti galvoi skaudėjimą, bei 
kitokius akių nedateklius, — kreipki*

pu lietuvi ekiu ir akinių specialistai 
Dr. H. A, MEDOFFĄ, • jb sutaiką 
tau pagelbą, Jo aptiekoje, teistaffiM- 

sia sutaisomi vaistai ir duoda geriausius patarimus kiekvienam 
lietuviui.

Aptieka ir akių offisas randasi:

500 GRAND STREET, UnlonB*"k„x n t.



KORESPONDENCIJOS
CLEVELAND, OHIO, ikad visi, kuriems tik bran- 

8 d. liepos buvo išvažiavi- (gi Lietuva,dalyvautų toj pa- 
mas Mirtos choro. Išvažia- rodoj. Žmonės gi negalėjo 
vime dalyvavo choro nariai suprasti, ką bendro turi Lie- 
ir daugelis pašalinių. Apie. tuva su iškėlimu Amerikos 
4 vai. po pietų prasidėjo ^vėliavos į viršų, todėl ir su- 
programas. Mirtos choras1 sirinko tik apie 40 žmonių, 
sudainavo porą dainelių,pa-, O juk tūlos katalikiškos 
skui sekė deklamacijos ir J. draugystės buvo nutariusios 
Bamba pasakė prakalbą,pri
taikytą dėl jaunimo. Viskas 
labai puikiai pavyko.

Choras turi virš šimto 
narių ir veik visi socialistai. 
Tik gaila, kad negalime gau
ti lietuvio mokytojo. Jeigu 
kur randasi tokis ir norėtu 
čia apsigyventi, lai atsišau
kia šiuo adresu: St. Šleževi
čius, 5709 Quinley Ave.,Cle
veland, Ohio.

St. Šleževičius.

jais. Trįs tapo nuvežti į Ii- sijai užkenkus, .bet nieko ne- yda, nuo kurios Rocheąterio 
gonbutį ir daktarai daug gelbėjo ir pusė Kuro par apt- socialistai ir pirmeiviai tu- 
darbo turėjo, pakol žaizdas joną dalyvavo tose ekskur-'retų atsikratyti, tai tas a- 
susiuvinėjo.

Sakoma, kad peštynės iš 
kilusios už merginą, v •

sijose

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

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

surengęs ant kito ezero savo kalbėjo M. Šalčius temoje: 
parapijonams ekskursiją, /Rusijos ir Amerikos lietu- 

I bet visais žvilgsniais nepa- viai”.- Iš Šalčiaus prakalbų 
vyko. Viena, kad žmonių pasirodo, kąd tautininkai

SO. MANCHESTER,CONN
Mūsų mieste randasi pus

antro vyčio ir kelios sen
mergės, kurios taipgi pri- 
skaitomos prie vyčių kuo
pos. Vienok jie giriasi, kad 
iškovosią Lietuvai neprigul- 
mybę ir gana.

Pastaruoju laiku buvo 
pradėjęs vyčių generolas su 
savo feldfebeliu vaikščioti 
po stubas ir rinkti parašus, 
kad Lietuva būtų neprigul- 
minga ir vyčiai ją apsaugo
tų nuo visų nelaimių (nuo 
bedievių). Kada atėjo pas 
tūlą žmogelį, kataliką ir pa
kišo popiergalį pasirašyti, 
pastarasis irgi pareikalavo 
prirodyti, kas juos įgaliavo 
rinkti parašus. Vienas vy
čių tuojaus išsitraukė iš ki- 
šeniaus paprastą Kemėšio 
blanką. Žmogus, pamatęs 
tokį dokumentą, atidarė du
ris ir išvijo vyčius laukan. 
Pastarieji šaukė, kad, gir
di, Lietuvai gręsia pavojus, 
ją socialistai nori paimti į 
savo rankas.

Manchesterietis.

savo narius už nedalyvavi
mą bausti! Pasirodo, kad 
Newarko lietuviai tautiečiai 
ir čia “pasižymėjo” svetim
taučių akyse/ O juk kariš
ka valdžia tikėjosi nuo lie
tuvių tą dieną gauti pusšim
tį liuosnorių kareivių! L.S. 
S. 11 kuopos prakalbos irgi 
nebuvo pilnos. Kalbėjo drg. 
J. Jukelis ir savo užduotį 
atliko gerai. Puikiai padai
navo Sietyno choras. Prie 
kuopos prisirašė 32 nauju 
nariu. Rinkta aukos kuopos 
naudai, kas pas mus labai 
retai daroma. Surinkta 
$10.02. Priimta rezoliucija, 
reikalaujanti atšaukimo 
konscripcijos. Už rezoliuci
ją balsavo visi, išskyrus vie
ną ypatą, bet ir nenuostabu, 
kad ta ypata buvo priešin
ga, nes tai svečias Keistutis 
Šliupas, ne mūsų miesto gy
ventojas.

Vėliaus teko girdėti, jog komos du sykiu į metus 
Keistutis Šliupas laukia nuo į 
Wilsono išganymo visų

MUSKEGON, MICH.
(Nuo mūsų korespondento).

13 d. liepos buvo nepapra- buvo labai mažai, o, antra, vis dar nenustoja vilties su- 
stas -susirinkimas L. S. S. karu važiuojant iškilo triuk- sivienyti su visomis trimis 
246 kuopos, kuriamą tapo šmas, kokios ten peštynės, sriovėmis. Kalbėdamas apie 
nutarta nusamdyti svetainę tapo karo lankas išmuštas karę Šalčius sakė, kad kai-
sykiu susidėjus su lenkais ir rengėjai turėjo už tai už- J z/eris visgi būsiąs sumuštas 
socialistais. Dabar kuopa mokėti. 'ir reikia tik pasidžiaugti iš
turės gerą progą ką nors su
rengti savo svetainėj.
miausia nutarta surengti 
diskusijas temoj”. “Koks 
skirtumas tarpe socialistų 
partijos ir L W. W. unijos”?

Neprigulmingai parapijai Amerikos prisidėjimo prie 
Pir-jliko virš 900 dolerių gryno karės. Vienas esąs nesma-

pelno.
Bačių Juozas.

gus faktas, tai kad ir lietu
viai turėsią eiti į karę, o A- 
merikos valdžia nieko nekal
banti apie Lietuvos paliuo- 
savimą. Kalbant apie Ame-

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

Visi tie adresai, žinios ir pasveikinimai nesutilptų 
šiame laikrašty, jeigu p. Zaro panorėtų juos išdru- 
kuoti, tbdėl visi kurie turite pažįstamus ar gimines ir 
norite dasižinoti, tuojaus kreipkitės ypatiškai ar laiš
ku žemiau nurodytu adresu:

HENRIKAS C ZARO, Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building,

No. 1 Third Ave., Cor. 7-th St., NEW YORK CITY

LAWRENCE; MASS.
4 d. liepos buvo piknikas

L. S. S. 64 kuopos. Nors tą rikos lietuvius, Šalčius sakė, 
dieną ir trįs piknikai buvo, kad socialistai atsisaką ko- 

i bet kuopai tas nieko neuž-jvoti už Lietuvos laisvę,

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

15 d. liepos, L. S. S. 60 kp.
svetainėj, įvyko suvažiavi-.kenkė, viskas .pavyko labai (“Mat, jie kovoja už viso pa- 
mas Naujosios Anglijos Po-(gerai. Mat, buvo surengus šaulio darbininkų liuosybę, 
litikos Kalinių Fondo. De-. pikniką naujoji parapija ir bet socialistų balsai tiek 
legatai atstovavo 22 draugi-Į vyčiai. Pastariemsiems vi- skaitosi, kiek keturkojo lo- 
jas ir 8 kuopas. Tapo pri- siškai nepavyko, 
imtas konstitucijos projek-

ir paskutinėj valandoj: pa
davė rezignaciją, bet “sos
to” kitam neužleidžia ir ga
na. Tuomet susirinkime ki
lo triukšmas, pasidarė be
tvarkė ir karalius likosi nu
verstas nuo sosto.

Suprantama, numetus nuo 
sosto vieną ir pastačius į jo 
vietą kitą, reikėjo išleisti 

j “manifestą”, kuris nelabai 
malonus buvo dėl buvusio 

I karaliaus. Ypatingai pir- 
: masai ministeris smarkiai a- 
takavo karalių.

Telephone 13bU ureenpoint.

Dr. H. Mendlowitz
271 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano specials 

till moterų ligos.
Gerai įsitemy^VadreBą:

dr. h. mendlowitz 
271 Berry St., Brooklyn,N.Y. 
r Kampas So. l-mos gatves. •

jimas į medį”. Šalčius bė- 
--- ---------------- r--v ’ L. S. S. 64 kuopos piknike'duo j a, kad “broliai katali- 
tas, kurį pagamino išrinkto- kalbėjo du anglu kalbėtoju, kai” apskundė valdžiai Liet. I 
ji komisija.---------------------- —vienas socialistas, o ant-(Dienos Centralį Komitetą ir

Nutarta šelpti visus tuos, ras I. W. W. unijos narys; Jeigu tos dvi sriovės nesusi-!
kurie nukentės laike karės. 1 _

Organu suvažiavimas ap- gužis.
sirinko “Kovą”. Nutaria,.kalbų labai ramiai užsilaikė, kavojant tam “grinoriui ku-' reTkci/nilkrtvaA/o^ir-'lietwiuVerjau rengiasi'tam

būtu lai- Kuopai pelno liks nemažai, mgui Kemešiui”. Nežiūrint •„• - L

—vienas socialistas, o ant-j Dienos Centralį Komitetą ir
-----U”- ------------

taipgi kalbėjo ir J. G. Ge- eisią į vienybę, tai būsiąs 
Žmonės laike pra-'teismas. Ir tai vis pasidė-l

Avini Vn l

darbas liko atidėtas ant to-

sirinko “Kovą”. ,. #
į kad konferencijos būtų lai- Kuopai pelno liks nemažai, nigui Kemešiui”. ------------
komos du sykiu į metus — 4 d. liepos, besimaudyda- tų visų kliūčių, Šalčius ma-

ivtv:liepos ir sausio mėnesiuose.'mama ežere, nuskendo V. no, kad visos trįs sriovės su- 
Sekanti konferencija turės Lukinskaitė, 28 metų am-, sitaikys, kaip padarė Rusi- 
• i .. nr , n ____ Ti va ..7 77^ 4.., • • A „t X .. „. _________ ___ o----- M___  ____ 1 pd“ j Į

vergtųjų tautų, tik, • girdi, ivy^^i Montello, Mass.
Tapo išnešta rezoliucija 

dėlei organizuojamos Ame- 
laisva, todėl, kad katalikiš- Ukos Lietuvių Darbininkų 
koj Mexikoj siaučia revoliu- Tarybos, kuri skamba se
rija.

Bekalbant su K. Šliupu, 
prisiminė lietuvių patarlė, 
kad “obuolys netoli nuo obe
lies krinta”. Kaip tėvas

jam reikia duoti užtektinai 
kareivių.’ Airija esanti ne-

Mat, karalius vedė trupu- liaus. Dabar dalis vietos

mas ministeris socialistas, ‘ tikslui surengti didelį išva
dai ir nesutiko abudu, nes žiavimą. Apie vietą savo 
pastarasis nenorėdavo pil
dyti karaliaus paliepimus.

JV. y ti d karalius netvar.
pirkti Lietuvos Atbūdavo- susSirinkimus vedg. Jei.
jimo Bendroves’ serus, kal-!„„
betojas sakė, kad mums rei-

Ji prigulėjo prie ne- jos lietuviai. Agituodamas
prigulmingos parapijos.

♦

♦ *
gti atsiųsdavo laiškus baž
nytinės draugijos ir kvies-

laiku pranešiu.

28 d. liepos 
vakaras L. S., 
G. Pouzene sx

*

bus linksmas 
S. 250 kuopos 
etainėj, kam-8 d. liepos buvo L. S. S. 64./nustoti buvus netik poli- d/ { kokiag nQrs savo pra. pag Walker ^3rd st Lai. 

lopos susirinkimas, kuria- tiskais vergais bet ir ekono-!mogag) tai karaHus pats'ke vakaro bus pardavinėja
me balsuota ir apie Sąjun- nnskais ir po kares stengtis ]aiškus skaitydavo, bet jei-' mos kvietkos ir kurie dau- 
gos namą. 53 balsavo, kad Pan?lt].J ?avo rankas pirkly- atsiusdavo kokį norslaiš- giau gaus, tiems bus skiria- 
“Kova” pasiliktų ant vietos, U ’J is irbystes. ( aip, p. ka prOgresyvės draugystės, mos dvi dovanos. - ■

taip ir sūnus protauja. So-* Amerikos Lietuvių Darbi-*ną. Prie kuopos prisirašė J------ c -------------------------
cializmą “pripažįsta”, bet ninku Taryba stato savo 113 naujų narių; 10 d. liepos Į // pasihuosuos nuo 
nrie nartiios nenori nrie-ulė-i principu ir užduočia veikti buvo ekstra susirinkimas, ekonomiškos vergijos, bet G r ... .'7 • i • • • 'v- .. 1 Vain aii T.intnvno Iv,

Kuopa auga labai kumečiais, kas juos paliuo- 
............................na- suos iš tos vergijos? — L.

- - -ėio koresp.)

kančiai:
Naujosios Anglijos darbi

ninkų organizacijų suvažia
vime 15 d. liepos, 1917 m. 
So. Boston, Mass. Kadangi

kuopos susirinkimas, kuria-

<<
o 3—kad perkelti į Brookly-, Šalčiau, keliatas stambesnių ta- ' ats'isakydavo skaityti, 

bizmenu, pargiązę i Lietu- Pastaramjam sug5rinkime 
1 buvo atsisakęs skaityti net 

. k • r • v- ' . . 'i “Birutės” draugystės laišką, 
ti, nes, girdi, partija galinti'tą, kas jau seniai veikiama (kuriame prisirašė 2 nauju RaiP su Lietuvos bernais ir 
jį išmesti, kaip kad Spargo Liet. Socialistų Sąjungos ir j nariu, 
ir kitus išmetė.

XJlvV« kJ V V1C411O V LA A-A. į JI X. Vt. V7 J J CA

tą darbą gali neblogiau at- smarkiai, turi virš 100 
likti už A. L. D. Tarybą ;ka- riti. 4 metai atgal turėjo 

SO. MANCHESTER,CONN j dangi ta taryba žada veikti tik apie 20 narių.
Did. Liet. Kun. ” ‘ 1 ' M ' 1

P. Petronis, veik verkda-

Pastaruoju laiku tūlose 
dirbtuvėse darbai žymiai su-

bet pareikalavus ministeriui, mažėjo ir daugelis darbinin
kų be darbo. Tūli lietuviai 
apleidžia šį miestelį ir va
žiuoja kitur darbo jieškoti.

tapo perskaitytas.
“L.” Korespondentas.

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

Nelaimingas atsitikimas.
6 d. liepos patiko nelaimė 

;Kazį Budrionį. Jis dirbo VIO.W I1V1110 ociivjo idaiu nt: ov • .v,
cialistu, o Gedimino dr-stės.Ipi!e ,^nF,n’ ',s ,1v°.vimo’ ,------ »----------
Ir salės tautiečiams neatsa-lsukablTneįavo /“f1"8 7^’ da’ Ten kad >VX'

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

1 d. liepos buvo puikioj gi
raitėj išvažiavimas Laisvės 
pašelpinės draugystės. Žmo
nių susirinko nemažas būre
lis ir draugystei liks apie 
$1.00 pelno. Ši draugystė 
benebus tik pirmoji po Pa
langos Juzės Draugystės. 
Pirmiau ji labai skurdo, bet 
dabar jau puikiai gyvuoja. . — - ,
Tai vienintelė Newarke dra-Sai?a garbingai ^ir 
ugystė, prie kurios priklau- i^a_r. kartą jos nariai pasižy- 
so ir moterįs. Sakoma,kad m^° V* nePamirso visuome-(-;--_ Uv«Hl«yjv, «vu« ir
.i----- •• . mes reikalų ir nuo karės nu-(vių Darbininkų Taryba. To- tą desėtku bačkučių istusti-(Jusll keliaklupsčiavimą n > gU(jrjonĮs pačj0 iš Vii-'

kentėjusių lietuvių. dėl, kurie nori veikti dėl vi-,no. Kliubas turės , pelno.ĮYienybJ• s”T}ais ^et. Dieno-gubernijos> Kuktiškių!
Draugystė iš savo iždo pa-,suomenės labo, lai prisideda Kliubas turi apie 35 na-tJe- , K-). Žmonių bu-. va]s^aus gileliu kaimo A-!

1 — • - • - - 1 c- 4Q() dolerių ban_ VO apie 40.
ke.

xuxvv. xxwxx. Vytauto!tą patį darbą, tai jos įkuri-| Nutarta surengti prakal- mas, skundėsi publikai, kaip 
dr-stė, pusmetiniame susi-.mas ir padarymas tarpe mi-(bas ir kalbėtojum pakviesti juos 
rinkime šio mėn užbaigė sa-jnių įtekminga įstaiga imtų drg. L. Pruseiką iš Brook-,tie
vo gyvenimo dienas. Kaip 
jau žinoma, draugystė prisi
dėjo prie vietos .207 kuopos 
S. L. A. Minėta draugystė 
buvo grynai progresyviška 
ir savo gyvenime visados rė
mė visuomenės reikalus. 
Draugystė užbaigė savo gy-

daug laiko ir reikėtų daug 
išeikvoti energijos, o tam 
darbui ir yra sutverta Lie
tuvių Socialistų Sąjunga, to
dėl suvažiavimas pripažįsta, 
kad

M. M. Našlaitis.

’’broliai katalikai” ir 
meksikonai socialistai 

persekioja. Socialistai ne
davė jiems salės (salė ne so-

KLAIDOS ATITAISYMAS.

Philadelphia, Pa. — “Lai
svės” N54 tilpusioj mano 
korespondencijoj įvyko klai-

draugijai nuo to laiko pra
dėjo sektis, kada moterims 
duris atidarė.

♦ ♦

3 d. liepos buvo piknikas 
Lietuvos Dukterų draugy
stės. Tai dar, rodosi, pir
mas toks silpnas piknikas 
nuo draugystės susitvėrimo. 
Mat, visą dieną lijo ir žmo
nes sulaikė nuo pikniko.

Nors pelno draugystei ne
bus, bet gal ir pridėti nerei
kės.

s *

4 d. liepos pas mus ėio la
bai smarkus darbas. Miesto 
valdžia kėlė į viršų vėliavą; 
kvietė ir lietuvius tose iškil
mėse dalyvauti. Panelės 
Švenčiausios Ražancavos 
draugystė buvo surengus 
pikniką, o L. S. S. 11 kuopa 
—prakalbas. Pagal lietuvių 
įsigyvenusias tradicijas, vie
nam ar dviem iš trijų pa
rengimų turėjo pritrūkti pu
blikos. Ta nelaimė puolė

BLISVILLE, L I. N. Y. lr sales tautiečiams neatsa-inus
8 d. liepos buvo piknikas k\tlk įiepė eiti pas direk-!^; 

tokios organizacijos. Lietuviu Piliečiu Kliubo. Vi- torius—“L. Koresp.). O kun.
. Ir štai, kada jis kabi- ko 24 d. birželio konferenci- 

no vagonus, garvežis, be jo- ja r. r. r. skyriaus, prie 
’ kio perspėjimo, pastūmėjo kurio priklauso net aštuo-v | X-/1V vU V 1 Li. A 111 vi A V. 11 vi ' *

tvėrimas yra neprodukty- skas navvko labai nuikiai.jKasakaitis pasamdęs vaiką . .
viu darbu. Męs pripažįsta-'.žmonių atsilankė nemažai ir atimti Platus iš jų dalin- ----- "10,s_d,l’,au.gIste.S-.Žmonių atsilankė nemažai ir ju nu< T nupjautos a. ti ka(j konferenciioi dalyva-me pilnai atsakančiu L S.S,, Į visi ramiai užsi!aikė, nors, I tojų i r tai jau ne pirmą sy-^. kojos ka‘į ranka/^XXonTu d£3u 
nes ji atlieka tą darbą kurį SUprantama, be svaiginau-kl- (Taip, taip,_ bi ohai ka- Bevežant j gonbutj, pasi- delegatai o prie skyriaus 
žada veikti Amerikos Lietu-^ių gėrynių «ėjo,^-'ta^ai^a^lygm^= k . .Regatai,

Laisvės Vaikas.

skyrė $35. į Lietuvos Šelpi- prie Lietuvių Socialistų Ša
mo Fondą. Į Lietuvos Gel- jungos ir po jos vėliava vei- 
bėjimo Fondą paskyrė $15. kia”.
Lietuvių Soc. Sąjungos Na-1 Už rezoliuciją balsavo 26, 
mo Fondui paskyrė $10 ir prieš — 7.
paėmė vieną Šerą Laisvės už
$10. Likusius pinigus pri
skyrė prie S. L. A. 207 kuo-

Bolių ponas.

merikoj išgyveno apie 4 
metus, turėjo 20 metų am-

RED. ATSAKYMAI

ManchesterieČiai. — Tal-
Kada tautiečiai “išsimufi- 'pijame anksčiau gautą. At-

no” iš Gedemino salės, ma-'™.^nopos ir buvo nmtasileiskite, kad negalėjome su- 
1 “subankrū- vaiK1. ’ _ _ . . . .naudoti.

. -------t ;— -.-; ’tvt” dr-stės sale tai sakė Laidotuvėmis rūpinosi jo | J.Arceriui, Apšvietos dra-
1 d. liepos du vaikinai ir čir stes salę, tai sake,! d-d- 3 Degulis. L. S. S. 70 ugystės sekretoriui Cicero___ Mnrtvnns kad uz metu laiko Gedimino „s ei n agysveb beKieįuuui, ciceru, 

_____________ 1viai tynas nrklini\tovės Npnra s ku0Pa nupirko uz $10 puikų m. — Pranešimą gavome
Gvazclis, S. šubmskaš ir Ka-.sa ej a la stove... ep . vainiką. Į kapus lydėjo mi- tuomet kuomet “Laisve”trina Town qpv  nntnmnhi- eJO dar nei metai laika ir;-. L tųoinev, Kuumet uaisvetuna lowasey, automobi <netos kuopos nariai ir jo Jau buvo spaudoj ir todėl ne-
huje nuvažiavo maudytis, taut eeiai jau no>i g> zb at d a _ įgalėjome įdėti. Ateityje pa-

THOMPSONVILLE, CT. į
Nelaimingas atsitikimas, pydami tuomi♦ 

♦ ♦

L. S. S. 60 kuopos susirin- 
posiždo. Tokiu būdu drau-kime buvo svarstoma apie 
gystė sustiprino 207 kuopą steigimą Amerikos Lietuvių 
S. L. A. finansiškai ir narių Darbjninkų Tarybos. Nors _ __ _______ _
skaitliumi. Linkėtina drau- už steigimą stovėjo St. Mi- (Pirmiausiai nusivilko mer
gystės nariams darbuotis ir chelsonas, Smelstorius, Rep- gina, puolė į vandenį ir pa- 
S. L. A. 207 kuopoj ant vi
suomenės dirvos.

Pranašas.

RACINE, WIS.
Baisios muštynės.

d. liepos buvo balius

naudoti.

1 cl. liepos du vaikinai ir > Gedimino L- & S. 70 ugystės sekretoriui, Cicero,viena mergina, —■ Martynas kad uz metų laiko Gedimino kuopa nupirko u£ $io puikų 
vi • i t • v v onlm nvlrlim orAvno IXI nnvn _ • 1 1 1 c ,A11

šys, Jankauskas ir kiti, vie- sinėrė. Vienas vaikinų, 
nok didžiuma balsų tam bu-'pamatęs, kad ji skęsta, puo- 
vo priešinga. Vadinasi ir lesi gelbėti, bet abudu pasi- 
kuopa atmetė tą sumanymą, nėrė; pribuvo į pagelbą ir

p-nl i H Arei iip hfi-l « T.’ . ... gaiejome jaeu. Ateityje pa-'tu navh-te t arklius3 kain Budrlonls Vra auka kaP*- sistengkite anksčiau atsiųs
tų pavirtę} ai kinis, W talistų godumo. Čia dirban-ti ’
kad Vaivada sake? __ ’ ................ .. .-

SCRANTON, PA.
30 d. gegužės neprigul-
• t v >/ • • ••

trečias, bet visi trįs susika
bino ir nuskendo.

Mergina buvo 23 metų am
Draugystės”.' mingos bažnyčios parapijos (žiaus, o vaikinai po 28 mė“Ražancavos

Apie 11 vai. vakare keliatasbuvo piknikas. Pelno liko 
pasigėrusių vaikinų pradėjo virš $300. Viskas labai pui- 
muštis. Anglų laikraščiai kiai^ pavyko.
sako, kad bėgy kelių pasku-1 25 d. birželio tos pačios 
tinų metų šis miestas dar parapijos buvo ekskursija 
nebuvo matęs tokių mušty-'ant Lake Lidore ežero.

tu S.
J. A. Rudzinskas.

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

Liejos 15 d. L. S. S. 7-ta

čių darbininkų gyvastis ne-1 v. V. Vasiui. — Atsišau- 
apsaugota, kompanijos ne- kimas į Panesdale lietuvius 
paiso darbininkų gyvasties, neturi jokios vertės, nes ten 

j bet tik žiūri,kad jie daugiau' randasi tik 4 “Laisvės” skai- 
padirbtų. Jau ne pirmas tytojai. Geriau prie jų

Apie tai (kreipkitės laiškais arba pa- <

pagalvoti ir pareikalauti, kimus, 
kad kompanija nors kiek 
apsaugotų jų gyvastį.

*

JERSEY CITY, N. J.
“Karalius”’ nuverstas nuo 

sosto.
Dabar pasauly įėjo į ma- toks atsitikimas. xx^ jaisiais aroa pa

dą karalius versti nuo SOS- • ^X nntvą darbininkai *1‘Z t ™tų. tai ir šv. Jono Krikšty-'prlv. p -ys dai “n,]nkaL darykite tam tikrus atsišau- 
tojo draugystės nariai nuo 
to neatsilieka. Paskutinia
me savo susirinkime ėmė ir 
nuvertė nuo sosto karalių,o 
į jo vietą kitą paskyrė.

Minėtas “karalius” jau se-

333. Kewanee, UI. — Už 
tokią korespondenciją gali 
redakciją teisman patrauk
ti. Ten viešai apvaginama

W
itf

l f
1' y

 
-ĮM

fy

8 d. liepos buvo manyta ypatosf bet ar turite >priro- 
________ ___ surengti “Laisvės” skaityto-'dymus? O jeigu yra priro- 

ją, bet visgi gaila buvo ap- JU išvažiavimą, bet dėlei dymai, tuomet patraukiteNetik mušeikos buvo Žmonių buvo neapsakomai kuopa turėjo savo išvažiavi- niai kalbėjo, apie rezignaci-
rini hpt ir kitus buvu-l^aug. Kuras dėjo visas pa- mą; žmonių atsilankė daug, ją, bet visgi gaila buvo ap- .~svetainėj aptaškė krau- stangas, kad tik tai ekskur- Viena didelė tų išvažiavimų leisti sostą. Panašiai buvo daugelio pnezascių taškei

buvoPaSlusdMd°Siieturių kravini’/bet i‘r"kituš,' buvu-Įdaug. Kuras dėjo visas pa-'mą; žmonių atsilankė daug, 

kalba plakatai ir pasakyta,'lslusl ,



Ne Jieva kalta, bet tas, 
trečias...

Kada dievas išvijo Adomą 
su Jieva iš rojaus, jiedu at
sidūrė labai keblam padėji
me. Adomas atsisėdo tarpe 
usnių ant akmens, rankas 
susinėrė ir prabilo:

—Ar tau, Jieva, gaila?...
—Ką tokio?...
—Nlgi, rojaus...
—Suprantama, ten buvo 

daugybė kvietkų, visokių 
vaisių ir neturėjau jokio 
liūdnumo.

—Tu visgi vaikiškai kal
bi: tau apeina kvietkos, vai
siai ir tam panašiai. Bet 
tu visiškai neatkreipi jokios 
atydos, kad ten pilna viso
kių piktų žvėrių, kurie nuo
latos tykojo mums gyvastį 
atimti.

—Bet aš ten gyvendama 
būčia iš levo arba tigro skū- 
ros pasisiuvus sau kailinius, 
o dabar neturiu.

—Tu turi atsiminti, kad 
už mūsų nuodėmę 
kentėti šaltį ir alkį.

—Aš tą suprantu, 
ne mano kaltė...

—O keno? Gal 
kad mano?

—Aš nesakau, 
bet ir ne mano...

—Tai už keno 
mą mudu dievas 
vijo, ar ne už tavo?

—Aš tau tą dalyką paaiš
kinsiu.

—Jokių čia paaiškinimų 
negali būti. Mudu išvijo, 
nes tu... tu

—Bet tu, Adomėli 
klausyk, ką aš tau pasaky
siu
k —Na, gerai, būsiu kant
rus ir klausysiu tavo paaiš
kinimo. ‘K * •*’ — -
* —Tik tu prisiminki: buvo 
nuo dievo pasakyta: “Visas 
rojus jums priklauso ir viso
mis gėrybėmis galite naudo
tis, tik nevalia skinti bei ra
gauti uždraustą vaisių. Ir 
mudu ilgai, ilgai nevalgėme 
nuo uždrausto medžio vai
siaus, per tą laiką gyveno
me laimingai ir neturėjome 
jokių nesmagumų... Ar ne 
taip buvo? > ’ ** y

—Taip, bet...
—Ne “bet”, duok man pa

baigti.
> —Bet tu nuskynei ir val-

reikia

bet juk

sakysi,

kad tavo

prasikalti- 
laukan iš-

Juk žinai?...
, pa-

bet tas, 
mudvie- 
tik tre-

—Ne aš, ne as, 
trečias, kuris tarpe 
jų įsimaišė... Kaip 
čias tarpe dviejų įsimaišo, 
tuomet jau ir griekas atsi
randa.

COSMOPOLITAN GARMENT COR- 
PORATION.

Didžiausia Lietuvių Korporacija, 
Brockton, Mass.

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

Męs darome iš geriausių audinių h 
darbą atliekame kuogeriausiai. 

Pirmos klesos reinkotus pib ai gva- 
•antuojam, — darome krautuvėms ir 

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

COSMOPOLITAN GARMENT 
CORPORATION

164 Simmer St., Brockton, Mao*.

irTavo vaikai muša mano 
mudviejų vaikus.

Jis apsivedė, susilaukė pu
sę tuzino vaikų ir jo pati mi
rė; paskui apsivedė su naš
le, kuri turėjo taipgi pusę 
tuzino vaikų; begyvenda
mas su ja, vėl susilaukė pu
sės tuzino vaikų. Tie vai
kai visuomet tarpe savęs 
pešėsi ir našlė jų negalėjo 
suvaldyti. Sykį ji, visa pa
balus, nubėgo j dirbtuvę,ku
rioj vyras dirba. Pastara
sis nusigandęs klausia:

—Kas atsitiko,kas per ne
laimė? !

—Greičiau bėgk namo,nes 
tavo vaikai muša mano vai
kus ir nori užmušti mudvie
jų vaikus.

Besimaudant.
Tūlas senbernis, pamatęs 

vandeny dailią merginą,pri
siartino prie jos ir tarė:

—Gerbiamoji, ar nepave
lytume su tamsta susipažin
ti?

—Vandeninėse maudynė
se jokių susipažinimų negali 
būti, aš sutinku susipažinti 
tik atskirose vyninėse arba 
šampaninėse maudynėse — 
atsakė mergina.

Jis nežinojo.
Advokatas labai karštai 

teisme gynė savo klijentą. 
Kada pastarasis liko ištei
sintas, advokatas jam sako:

—Aš manau, kad tu esi 
užganėdintas mano gynimu, 
nes netikėjai, kad tave iš
teisint? ' -

—JėigU aš būčiau žinojęs, 
kad ėsū tokiu teisingu, ko
kiu mane tamsta teisme iš
reklamavai, tai ir tamstos 
būčiau nesamdęs, nes visvie- 
na būtų mane išteisinę.

—Tas dar nereiškia, kad' 
aš ir kalta... ► - *- -

—Kaip tai nereiškia? Ar 
manai išsiteisinti? Geriau 
nu ti Ik! ** *
F1—5et tu duok man už
baigti* —

i—»Gėriai, tyliu ir klausau. į 
^-Kada tu rojuje buvai] 

vienas, juk nevalgiai už-, 
drausto medžio vaisiaus?

—Suprantama, kad ne.
. —Kada mudu buvome tik 
du vienu... taipgi gyvenome 
be grieko, buvome laimingi 
ir išsilaikėme ne dieną, kitą, 
bet ilgą laiką. Ar ne taip?

—Taip...
* —Suklydau tik tuomet, 
kuomet susipažinau su...su... 
žalčiu....

—Taip, teisybę saitai...
—Na, dabar tik gerai pą- 

galvokie, kas kaltas? Nebu
vo grieko, kuomet gyvenai 
vienas, nebuvo jokio grieko, 
kuomet abudu pradėjome 
gyventi...

Bet tu, tu!

- Priedas.
Tūla senmergė nuėjo pas 

piešėją ir užsisakė savo pa
veikslą. Kada atėjo atsiim- 
iti, tai pamatė, kad ji nupieš
ia su mažu kūdikiu. Tas jai 
labai nepatiko ir sušuko:

—Aš juk viena užsisakiau 
savo paveikslą, o jūs nupie- 
šėte su kūdikiu!

—Nenusimink, tamsta, tai. 
priedas, už kurį mokėti ne
reikės.

—Kaip tai priedas?
—Matai, aš visiems, kurie 

tik pas mane užsisako pa- 
įveikslus, uždyką nupiešiu 
'priedo kūdikį arba šuniuką, 
tai ir tamstai tą padariau.

Idealis 
Muilas.

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

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

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
SEVERA’S

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

Apert augščiau minė
tą preparatų, dar at
kreipiame atydą j kitas 
gydomąsias toaletines 
reikmenas, išdirbinėja- 
mas ir pardavinėjamas 
po “Severos” apsaugotu 
ženkleliu. Reikalaukite 
tiktai tikrų Severos pre
paratų, parduodamų vi
sur aptiekosc, arba už- 
sisakykit tiesiog, jeigu 
arti jų gauti negalite.

AR TURI TĄ NAUJĄ 
KNYGĄ APIE LYTIŠK 
GYVENIMĄ?

J ei dar neturi, tai pasiskubink gau
ti, nes knyga gali greit ''šsibaigt.

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

Knygos vardas
Patarmės Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

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

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

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti.

KAINA TIK 50c.
AR MYLI DAINAS?

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

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

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

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

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

dorai ir teisingai gyventi, bet kokį 
ii e 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 uz 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.

x W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA T 
t* tr
^4*

PHONB W’MSBURGH 5415

DR. L COHN

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

~ "LAISVĖS” KNYGYNE
Randasi įvairių naudingų knygų, kurias patariame kiekvienam 

perskaityti.
Kas skaito, tas daugiau ž|ho ir jam nereikia prašyti kitų paaiš

kinimo. Reikalauk katalogo.

PUIKIAUSIA
MODERNIŠKA
“LAISVĖS”

Specialistas (vairių li
gų, o ypač vaikų, mote
rų ir prie gimdymo.
OFFISO VALANDOS: nuo 8 ik! 10 v. 

ryto; nuo 12 iki 2 v. po piet; nuo 
C iki 8 v. vak. Nedėlioj iki 12 ryto.

SPAUSTUVE
Gražiai padaryti spaudo# darbai patraukia kiekvieno akį.
Atsukantis pagarsinimaa priduoda žmogui nori} eiti ant rengia

mų pramogų. .....— •
Todėl, draugystės ir kuopos, kada renglat balius, teatrus, ar 

šiaip pasilinksminimus, visados duokit darbus “Laisvės” 
spaustuve). Mes padarome visokius spaudos darbus gražiai, 
greit ir pigiai. ,

K. LUTKAUS
ŽODIS

I

183 ROEBLING ST, 
BROOKLYN.

JeigU tau rei
kalinga skrybė
lė, marškiniai, 
renkotas, liet
sargis, kakla-

Hns ar kitokį 
vyriški aprėda- 
lai, užeik pas 
mane, o gausi 
viską, vertės 
savo pinigų.

131 Grand St
BROOKLYN. N. Y.

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? DT®ĄT^

GARSAS KEPTUVE
Kepa geriausią duoną iš 
Cystų r u g i n i v miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poky
liams •»•»•<*

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

DIDELA PROGA

DEL VYRU NUSILPNEJISID 
ANT LYTIŠKU ORGANU

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

Nenori vaistu
Daktaras, apžiūrėjęs ligo

nį, sako:
—Tamsta turėsi geležį

imti.
—Atleiskite, daktare, to 

jau nenoriu.
—Kodėl?
—Pereitais metais nuėjau 

į geležies krautuvę ir pasiė
miau nedidelį šmotą plieno, 
tai paskui teisėjas už tai nu
teisė ant 90 dienų į kalėji 
mą.

yJonas MATHUS 
i Geriausias, Didžiausias ir žva
iriausias saliunas visam South
V Bostone.
J Įvairus gėrimai ir užkandžiai.
1 Patarnavimas prielankus. Atsi- 

lankykite ir persi'ikrinkite.

1 JONAS MATHUS
A (Lietuvis Savininkas) 
T342—344 W. Broadway 
j So. Boston, Mass.
Y (Dešimts žingsnių nuo Lietu-
1 vių Labdarystės Draugijos Na- 
I mo.

Telephone 119 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.

Prlslunsklte mums tik 50c.
Nusllpnejie ant lytišku organu vyrai, 

kaip tai nerviu, paliks išgvdynti ant visa
dos per vartojima, gyduolių NOVO. Tai 
yra, galima pasakyti, eudaune gyduolė, 
kurios Išgydo jau tūkstančius vyru ser
gančiu lytiškoms ligoms. Jei esate ser
ganti ant lytišku nusilpnėjimu, kad ken
kia jums betvarke nerviu, kad nustoet 
vyriškumą, kad esate nusilpnejesiam 
padėjimę. šaltos rankos arba kojos, galvos 
sopėjimai, užketejimai viduriu, nevirini- 
mai skilvio, inkstu ligą arbai kitos ligos 
gpuslęs, nemielus sapniai, baime sutikti 
žmonius, kaip tai daro nekurle, palikste 

gydynti per vartojimą gyduolių NOVO, 
yduoles tas 1 trumpa laika padaris jus 

sveikais, tvirtais ir laimingais, tada gi 
galima bus nauduotis gyvenimu ir jo 
Jpatibems. 'Del atydos, Idant pertikrinti 
us apie tai, kad NOVO gyduoles tą pada

ris, išsiunsme jums DYKAI kompletifcką 
kursą tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu, 
kada gi prlsiunste mums savo antrašą lt 
pavarde, taip gi sykiu 50c krasos ženkle
les arba sidabru del apmokejima liefiu 
persiuntimą. Malonėkite atkreipti atydą 
ant to. kad tai nėra maža dėžutė, bet 
komletlškas kursas ifislgydymul, užtekti
nai ant 15 dienu, labai ^tanke yra užtektinai Igsigydymul. Ta proga yra vien svarbia ant trumpo laiką. Rąžykite mums neatldellokite, taip-gi praneškite kokiam laikrašti skaitlte ta apgarsinime ir mea Ifislunsme jums tuojaus tas gyduoles. <

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

Dovanai
30 DAINŲ

ir 2<X) ADATŲ 
su Columbijos Gramofonu

Gali įmokčt dalį 
tuojau, o liku
sius po $1 kas 

mėnesį.
Reikalaukit musų iliustruoto katalogo.

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

Dept. L.

SERGANTIEJI!

140 EAST 22 ST.N

SIŲSK TIK
50 CENTŲ.

AR NUSTOJOTE SVEIKATA IS 
PRIEŽASTIES LIGOS?

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

DR. LEONARD LANDES
Jis jums be pinigų patars, ką da- 1 

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš- 
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 1 
visokias ligas su didžiausiomis pa
sekmėmis kaip tai: nusilpnėjimą, už- ‘ 
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių jaknų ir tt. I

Dėl gydymo nervų ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką I 
aparatą ir X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurai kūne. Ne kiekvienas I 
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 | 
Ofiso vai.: nuo 10 vai. ryto iki 8 

vai. vakare, šventadieniais nuo 1® ( 
v. ryto iki 4 vai. po pietų.
140 E. 22nd St., Lexington ir I 

3rd Ave., New York City. |

reumatizmo, paralyžiaus, nerviškumo, kepenų ar 
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 «up>H. Siųsk 
50 c. šiandien, (dėl moteriško diržo siųsk 75 c).

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 
•'actos, 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 į tuos stebėtinus 
diržus, jog aš pilnai prisirengęs pasitikėti Jūsų 
teisingumui ir dėkingumui. Perspėjimas: Sauge- 
uites pigių diržų, užtaisytų ėdančiais rūgščiais, 
darančiais ant kūno žaizdas. Jei jūs norite elek
triško diržo dėl lytiško negerumo, neuralgijes,

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 neėsi iš
gydytas, nelauk kitos dienes, bet sugražink dir
žą tuojaus ir, jei jūs tą padarysite, aš sugrą
žinsiu jus $5.00, kaip greit aš priimsiu diržą ii 
pačtos.

J. A. KATKUS
Užlaikau visokių knygų ir kitokiu 

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

Krautuvė atvira nuo 7 iš rytu ik 
12 vidurnakčio.

Toliau gyvenantieji galit kreipti’ 
laišku šiuo adresu:

J. A. KATKUS
2204 Forbes S*. Pittsburgh, Pa

jAkušerka
i turtą Woman* Mo&hcet
ą -olltge Baltimore Md - i
* (*e«kjninira atbėk* aaec da.’Ca arte
9 tfmayma. tafpst (uteilaa rtaokiM -oda* f» >
x moterr itffoaa.

į F Stropiene,t,X”V.u’;
• BOSTON. IMr* »»



NUO KARIUMENĖS PA- 
LIUOSAVIMO TARYBOS 

BROOKLYNE IR NEW 
YORKE.

Išviso Didžiam j am New 
Yorke yra 189 paliuosavimo 
tarybos. Į tas tarybas per 
7 dienas nuo liosų traukimo 
reikia paduot raštišką pra
šymą, jeigu kas nori byti pa- 
liuosuotas nuo kareiviavimo. 
Tarybų (exemption boardų) 
adresai Brooklyne ve kokie:

23— Brooklyn Bar Ass’n, 
158 Montague St.

24— 99,105 Myrtle Ave.

$10.000, už stampas, po- 
Ave. pierą, registruoti laiš-

!kai (Raštinės išlaidos)
15 13

Ave. & Grove St.
73— 230 Graham

(real estate office).
74— P. S. 21, McKibbin St. $5.13 

nr. Manhattan Ave. I Viso išlaidą 
| 75—P. S. 141, McKibbin& | Liepos L 1917, lieka
Leonard Sts.

76— 309 Wyckoff Ave.
77— 2893 Fulton St.
78— 3290 Atlantic Ave.

(bus. office).
79— P. S. 108, Linwood St.

& Arlington Ave., E. N. Y.
80— P. S. 72, New Lots rd.

& Livonia Ave.
81— Belmont

Ash P. S. 158.

(temp.).
Avė. and

pas L. Š. F. Iždininką
K. Šidlauską $2,920.56 

Viso pribuvo į L. š. F.
iki Liepos 1, 1917 $3,617.16

L. Š. F. Fin. Sekret.
T. L. Dundulis.

Raštininkas A. Vegela,
237 Lafayette Ave.

Turtų Sokr. S. Gelumbauskas,
• 920 Jackson St.

Iždininkas J. J. Juozapavičia,
1915 Jay Eye See Ave,

15.13 Iždo Globėjai A. Pukteris,
444 Park View

M. Kavaliauskas.
L. B. D. laiko savo susirinkimus 

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

Jay St.
26— P. S. 14, Concord & 

Navy Sts.
27— Clinton & Union Sts., 

Pub. Library.
28— P. S. 27, Hicks & 

Nelson Sts.
29— Municipal Court, Lee 

Ave. & Clymer Sts.
30— P. S. 71, Heyward St., 

nr. Lee Ave.
31— P. S. 35, Decatur St.&

Lewis Ave.
32— P. S. 70, Patchen Ave.

& Macon St.
33— P. S. 55, Stockton St., 

near Marcy Ave.
34— Annex P.S. No. 2, 335 

Kosciusko St.
35— 325 Hart St.
36— P. s. 40, 15th St. &

4th Ave.
37— P. S. 172, 4th Ave. &

29th St.
38— P. S. 133, on Butler

St., bet. 4th & 5th Aves.
39— P. S. 32, Hoyt & Pre

sident Sts.
40— p. S. 2, 3rd Ave. &

47th St.
41— 404 55th St.
42— P. S. 170, 6th Ave. &

71<jf
43— P. S. 127, 7th Ave. &

79th St.
44— P. S. Ill, Sterling Pl. vestuviu

& Vanderbilt Ave. .vestuvių,
45— 55 Hanson PL, Y. M.

& Ralph Ave.
83— P. S. 144, Howard

Ave., corn. St. Mark’s Ave.
84— P. S. 63, Hinsdale St.

& Glenmore Ave.
85— P. S. 84,Glenmore & 

Stone Aves.
86— P. S. 175, Blake Ave.

& Bristol St.
87— P. S. 125, cor. Rock-’visokiaia 

away & Thatford Aves.
88— P. S. 114, Remsen Av.

DRAUGIJOS, KURIOS 
TURI “LAISVĘ” 

ORGANU.
DRAUGYSTĖ LIETUVOS SUNŲ IR 

| DUKTERŲ, ELIZABETH, N. J.
TT , . . Pirmininkas P.‘ Kardokas,Herkimeker( 122 Court st.

' Pirmininko pagelbininkas S. Morkis,
255 Bond St.

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

Turtų raštininkas J. Kentrus, 
UI Pine 

Iždininkas J. Juozapaitis,
1 234 Clark
Iždo globėjai: V. Budriukė,

j 108 Inslee
I S. Yuškaitė, 117 Magnolia Ave. 
Maršalka J. Brūzge,

129 Pine St. 
reikalais kreipkitės pas

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

Viršininkų adresai:
Pirmininkai P. Kardokas,

122 Court St.
Pirmininko Pagelbininkas S. Lutkus,

211 First St.
Nutarimų Raštininkas S. Morkis,

255 Bond
Turtų Raštininkas J. Jankauskas,

232 Front
Iždininkas J. Južapaitis,

234 Clark
Iždo Globėjai: E. Makutienas,

149 Clark Place
S. Morkiukė, i

109 So. Park St.;
Maršalka B. Budrus,

240 Second St.'

st.

st.

PI.

St.

Pl.

Pl.

APLA. DR-JOS CENTRO VĄLDV 
BOS IR KUOPU SEKRETORIŲ 

ADRESAI:
Centro plrminink. J. M. Maskeliūnas, 

2025 Colwell sL, Pittsburgh, Pa 
Pirmininko pagelb.

1421 Fayette st. Pittsburgh, Pa 
Centro sekretorius J. B. Miskevičia, 
2185 Sarah Str. S 8, Pittsburgh, Pa 

Į lentro Iždininkai K. Varašis, 
112 and Carson st. Pittsburgh, Pa. 
Turtų Kontrolės Komisija; 
M Urlakis, 2126 Forbes st.

I Pittsburgh, Pa.
17 Broome St. ir Sheriff J I Alexis P O Box 344 Diamond ata. 

Sts.
I 35 West 18th St.
I W. 57th St. West Side 
M. C. A.

BRONXE.
Lietuvių apgyventoje vie

toje taryba yra po N30 
Brook Ave. ir 141 St.

NEW YORKE.

Pittsburgh, Pa 
J. A. Rūkas

Pittsburgh, Pa.
F PikšriS' 1331 Penn Ave. 

Pittsburgh, Pa.
Y. Kuopų sekretorių adresai; 

l-mos kuopos sekr. A Bartkus, 
j 1323. Carsell st, N S. Pittsburgh, Pa.
2 kuopos P Samulionis

ATSKAITA 
Lietuvos šelpimo Fondo 

nansų Sekretoriaus nuo 
Gegužės 1, 1917 iki 
Liepos 1, 1917 m. 

Gegužės 1, 1917, ba
lansas 

| Per A.

Fi-

$2,600.23 
Sheputa nuo 
Shimonovskių

, vz^vv., Montello,Mass.9.25
Per F. Glaveckas vie

los L. Š. F. skyrius nuo 
o visuomenės iš Baltimo-

46— P. S. 45, Classon &1
Lafayette Aves.

47— P. S. 3, Hancock St., 
ne^r Bedford Ave.

48— Manual Training
S., 7th Ave. & 4th St.

49— Public Library, 
St. & 6th Ave.

50— 464 Humboldt St.
51— 144 De Voe St.
52— P. S. 150, Chistopher

Ave. & Sackman St.
53— P. S. 143, Havemeyer

& N. 6th St.
54— P. S. 38, Driggs Ave., 

North 5th St.
55— 87 Herbert St.
56— 861 Manhattan Ave.
57— P. s. 80, W. 17th, nr.

Neptune Ave.
58— Ave. O & Coney Is

land Ave.
59— New Utrecht H. S., 

86th St. & New Utrecht Ave
60— 1555 67th St., Atlan

tic Rep. Club.
61— P. S. 130, Ocean Par

kway & Ft. Hamilton Ave.
62— Y. M. C. A., Bedford

& Monroe Sts.
63— P. S. 44, Throop Ave.

& Putnam Ave.
64— St. Mark’s Ave. & Al

bany Ave.,Commercial High
65— P. S. 167, Eastern 

Parkway & Schenectady 
Ave.

86—Erasmus H.S.,Church 
Ave. & Flatbush Ave.

67— P. S. 139, Cortelyou 
rd. & Rugby rd.

68— P. S. 108, Linwood St.
& Arlington Ave.

69— 1201 Myrtle Ave. (ci
gar store).

70— P. S. 123, Irving & 
Willoughby Ave.

71— P. S. 56, Madison St.
& Bushwick Ave. , . _ _

72— P. S. 75, at Evergreen ^balandį menesį, 1917

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

kp. John Swipas, No. IV, V\ elder su 
Glendale, Carnegie, Pa. 

kp Fran. Pikszriua 1331 Penne ave. 
Pittsburgh, Pa.

Brazauskas,
O. Box 154, Cuddy, Pa. 

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

kp A Paliucii' 2123 Wrights sL SS, 
Pittsburgh, Pa. 

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

10 kp. John Shopis, 718 McKean ave.
Donorą, Pa.

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

12 kpe J Kindaris, Ambridge, Pa.
18 kpL V Petraričia, P O Box 21. 

Millsboro, Pa.

kp, J W.
P

9th

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ. 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininkas K. Jankauskas,
P.O. Box 749, Melrose Park,Ill. 1 

Pagelbininkas D. Rimša,
P. 0. Box 349, Melrose Park, Ill.1 

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

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

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

P. O. Box H09, Melrose Park, Ill. 
Iždo Globėjai: W. Janėnas,

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

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

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

LIETUVOS aK UlKTti.
DRAUGYSTE. WAUKEGAN, 
Firminmka* A. r. oaoeclua,

8V2 — 8st dt,
Vice pirmuiuikas K. Uimša, 

012 — bih Str.
Užrašų rašų B. Masiliunaa 

922 —lOch Str.
Finansų rasų J. VVaičis,

1320 Lincoln su, Waekegaa, 
Kasierius M. Kairaitis,

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

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

1330 S. Jackson sL Waukegan, 
Maršalas K. Navicku,

1420 So. Victoria su Waukegan, 
Pagelbininkas J. Wardauskaa,

1448 Jackson su Waukegan, III.
Susirinkimai a t si bun a kas trečia 

nedėlia kiekvieno menesio X vai. po 
pietų Liuoiybei svetainėj, 601—Oth 
Mt., A Bheridan Rd. Waukegan, lit

ILL.

iu.

in.

in.

in.

in.

Naujausios mados dideliame 
pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pi j anus.

toll- 
New 
Mas-

TeL 2372 Greenpoint.

Fornišiai

$1.00 ANT 
savaites
Pristatom Į namus Ir 

mas apielinkes, Jersey 
York, Central Broklyn, 
peth, ir tL

MACYS & MARCIN 
FURNITURE CO 
198-200 GRAND STREET

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

TREJOS DEVYNERIOS

TREJANKA!
ii ..................   * . i a

I RAIIMnDAQ 1 <-S

co

<D

DAUNOROS trejanka yra tikra! 
lietuviška. Saugokite padirbi- 
mų-imitacijų.

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

DAUNOROS trejanką reikalaukit 
prisiųsdami 35c.

3

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

re, Md. 49.00
Per F. A. Aliūnas nuo

.Liet. 4 kuopos Laisva- 
'manių Draugijos pra
kalbų Waterbury, Conn.2.30

Per Petrą Bičiūną nuo 
krikštynų pas pp. Pili- 
pus City Point Court, 
So. Boston, Mass 12.75

Per J. Pudzinskis nuo 
vestuvių J. Ramanaus
ko su D. Razanskaite, 
Fitchburgh, Mass. 11.63

Per “Naujienas” nuo 
varduvių pas O. Mazu- 
ris, Chicago, Ill

Auka nuo Lietuvos
Brolių Draugystės, Ra
cine, Wis. 25.00

Per J. Butkevičia nuo
L. D. L. D. baliaus pel
nas 18 kuopa So. Engle
wood, Ill., $15.00, money 
order 14.90

Per K. Guzevičienė 
auka nuo Teatrališkos 
kuopos Benld, Ill.

Per Joną Stočkų iš 
Stoughton, Mass., pini
gai surinkti uždėtom 
mėnesinėm (Ant ko?
Rašt.) 189.46

Per “Keleivį” A.Tam-
kus, Gilbertville, Mass. 3.50

Per “Keleivį” kun. J.
Strazdas surinko Šv.
Kryžiaus bažnyčioje,
Westville, Ill

Per “Keleivį” M. Cho- 
pelis nuo Joseph Wlock, 
Laforte, Ind.

Per du mėnesiu gegu- 
žį ir Birželį įplaukė 335.46 «» w*11 *

J Rumia 1017 So. 3rd Str.
Susirinkimai atiibuna pirm* aodil- 

dUn|, kiekvieno mėneile. 1616 So. 
Main fit., t vai. ne pieta
LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 

Valdybos adresai, Racine, Wis.
Pirmininkas J. Vasilaitls,

1021 La Salle St, Racine, Wis.
Vice. Pirmininkas M. Kaupas,

, 1242 Stato Sreet

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ. 
MAEANOY CITY, PA.

Valdybos adresai:
Pirmininkas P. Ysoda

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

1227 E. Pine St
Protokolų raštininkas A. Ramauckas, 

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

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

SL, J. Baukus, 1121 E. Mahanoy 
avė., J. Mickūnas, 819 E. Pine SL 

Maršalka L. Andriuškevičius
802 E Market

515 W. Pine Str.
Susirinkimai atsibuna paskutini p»~ 

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

st.

?LTD. DR-JOS MIRTOS VALDYBA 
Cleveland, Ohio. < 

Pirm. V Ivanauskiutė, 
1452 East 33rd SL 

Vice Pirm. J Katkauskaa, 
5823 Superior Ave

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

. Fin, rašt, Antanaa Banialia, 
1449 East 24st tttr, 

Kasiems M Lavinskas, 
8120 Cory ave.,

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

“ V_ Kvedaravičiui, 
1543 Oregon ave. , 

Dainą repetlcljoi ntaibnna 
viena aėrėda, nuo 7:36 vakr.
Schwab svetainės, 6181 0t. Clair av« 
Mėnesiniai susirinkimai ataibana ka. 
trečią pėtnyčią kiekvieno menesi* 
uno 7:30 vai. vakar, ant Schwab *v» 
calnša_ 6181 SL Clair ava. Knygyną, 
randasi Neurea krautuvėje, 1947 Ka 
milton aro. Knygos išduodamos Ida 
avieną Panedėlio vakarą, nuo TiMI • 
vi karo.

Knygine Pranas TuauMan,

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

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

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

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

Pinigus siųskit šiuo adresu:
J. POCIUS,

2370 Margaret St, Philadelphia, Pa.

Tel. 2320 Greenpoint

J. GARŠVA

Pa,

GRABORIUS (Undataker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

šbalsamuoju ir laidoju numirusiai 
ant visokių kapinių. 

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

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

Telephone 7867 Main.

5.00

5.00 AETUVIŲ PAAELP1NĖS DR-STĖS 
“LAISVĖ”, EASTON, PA.

Vlršiniakų adresai.
Prezidentas St Melaon

<84 Ferry at. Eaatsa.
7ic« prez S Masiulevičiene

320 So list St. Eaaton,
Protokolų raštininkas ir organo prl- 
iurėtojas Alex Vituris X

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

676 Church st Easton, Pa.
Kasjerius F Vituris

330 Taylor All., Phillipsburgh^NJ. 
Kasos globėjai:
A. Biga, 1021 Elm St., Eaaton, P*. 
A Meškauskas, 1222 Pino .L Esatos. 
Maršalka J. Gamia,

634 Ferry Str. Eaatoa, Pa. 
daršalka P Urbienė

676 Church sL Eaatoa, P*.
Susirinkimai atiibuna kas pirm* 

’ėtnyČią kiekvjeno mėneilo 8 vai. 
rakare, Anglų socialistų svetals. 486 
Northampton St Eaaton. Pa

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL.

Valdybos adresai:
Prezidentas F Akatcais, 1360 12 ava. 

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

Molina, 111.
Prot' sekretorius 8 RusteJca, 

ava. Malina, Ill.1 
W Vapserich' 

436 — 4th ava, Molina, III.
Iždininkas K Juška 826 —4th ava.

Moline, III'

Moline, III. 
laiko pirmą

TBISINGIAU8XA Ir GIRIA U8IA 
LIRTUYIIKA

12201 — 7th 
Finansų sekretorius

TAI FAKTAS, kad DAUNOROS aptiekoje 
yra didžiausias sądeiis ir pasirinkimas 
įvairiausių naminių gyduolių, visokių Ša
knų, *^1ių ir 1.1. < —---- —n

REIKALAUK, T rašydami, kokių norite nemažiau kaip ui 2SC. 
bus jums prisiųsta.

M PASj NORTH. 4GATV C

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

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galimt i 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito4 
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. 2) ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 3) Tikrai lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c 
4) ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl. įvairių ligų žiemos laike. 5) 
ĮVAIRUS VAISTAI DĖL ATAUGINIMO PLAUKŲ IR TONIC’AS. 
6) KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfu- 
mos ir visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotoja* 
dėl vidurių. Bonka 50c. Krau>) Valytojas — bonka $1.00. Mūsų 
aptiekose kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame at
silankyti. Visas persiuntimo lėšas apmokam męs. Siunčiant laiškus, 
galima siųsti pinigais arba stampomis.

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

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

Pasinaudokit
i

GERIAUSIAS GRAMAFONAS SU
DABARTINĖMIS LIETUVIŠKOM!® 
DAINOMIS LABAI PIGIAI, KURIS.
KREIPSIS PAS MUS.

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

Viršininkų adresai:
Pirmininkas F. Raškevičia, 

1012 So. Main lt>.
Vice pirmininkas A Šimonis, 

517 Michigan Are.
Protokolų raštininkai O. Užbalinti, 

rr 1 rr 622 Hulin SL
i*-1-' Finansų raštininkas P. G. Alakayaa*

Maršalka F. Barauskas
12201 — 7th Avė.,

TM U-t4 suaulnklmui
nedėldienį kiekvieno mėnesio Turner 
Hall svetainėj, 14th SL ir 6th Avė., 
Moline, IU.

Sutaisau receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų. 
Tai vienatini 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 expro-

1516 — 14th Arą.
Iždininkas S. Buzinskis, 

721 Lincoln ava.
KAp Kasos globėjai:
OVL.St Vazenas 1529 —10th »tr.

|P Kutra, P O. Box 86.

Viso su balansu $2,935.69 
Išlaidos:

L. š. F. Finansų Sek- /
retorini, T.L.Dunduliui, j
už technišką darbą už ’

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETO8 
DRAUGYSTĖ. CICERO. ILL.

Valdybos adresai:
ProzidnL K Adomaitis, 1412 S. tt ari 
Prez pagelb, J Takazauskas, 

1462 South 48th Court 
’rotokolų rašt. M Dobraškls, 

1215 South 50th Court,
Inansų rašt V Shileikas, 

1409 So. 49th ava, 
įsileidus Mrs M Bartkienė, 

1500 South 48th Court 
globėjai:
O Elterman, 1588 S. 60th CL, 
Z Gulbinienė. 1581 S. 49th CK 
M Dolan, 1538 S, 50th Ct,

K. HDLAUSKAK
Aptiekorius ir Savininkas 

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

Tel, So. Boston, 21014 Ir 21018.
S=================^^
JOKŪBAS KANCTERirr

uses
Mrs
Mrs
Mrs
Maršalka T Bartkus, 1500 8*.. 48 it

Ciceru, Ill.
Susirinkimai atalbuna kas paskuti

ni aaiildfuaj kfakrioM minasl* J. 
Naffe STotainij, IHt Bo. 4tth are,

doa teisin
ga rodą.

OĄFE. Pa- 
vingu* 

priimam ko> 
aogražiae-

TEISINGIAUSIA UŽEIGA 
MS WYTHB AVI kam*. Na Id R 

BROOKLYN, N Y,
T*loph*a* Gnuapoint Mil.

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 mūsų 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:

GREATER NEW YORK PHONOGRAPH CO.
310 GRAND ST„ Dept. L.) NEW YORK N. Y

WJIIIIWWIIIIIIRRIIWWIIIIIIIIIIIIIIIIIBWI FHIWTffWfflFnWTW IIIIIIRIIRIIMIIWIIRWWWW^^
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VISUOMET PIRKIT
ČEVERYKUS

Naujausios mados 
PAS

J. MARTINAITI
157 GRAND ST.

BROOKLYN, N.Y

3 I 

$Teisybe
apie

plaukus
Moksliškas, FaseKininM«a gydymas 

visai dykai.
Ar kenti slinkimą plaukų? Ar tavo 

plaukai Įlįsta? Ar tavo plaukai silp
ni ir lūžta? Ar kenti nuo pleiskanų, 
niežėjimo odos? Ar tu plinki ar pli
kas? Jeigu tu kenti nuo kokios nors 
U augščiau minėtos plaukų ligoS' 
tuojau neatsidėlojant, jieškok pagal
bos. Reikalauk musų iliustruotos 
knygutės “Teisybė spie Plaukus” —• 
Parašė Žinomas Europos specialistas.

Mes norime tave pertikrinti savo 
iškaščiaia. Calvacura Plaukų Gyduo
lė sulaiko plaukų slinkimą, sunaiki- 
«a pleiskanas. sieHjinaų ir pradeda

augti plaukai. Mes jumss prisiusi*** 
už $1.00. baksuką Calvacura Nr, U* 
ayku su augščiau minėta iliuoetruota 
knygute. Iškirpk šitą kuponą ir siųste 
šiandien pas Union Lsbaratory, Big 
545, Union, N. Y.

KUPONAS
Union Labaratory,

Box 545, Union, N. Y.
čionai rasite 10 c, kurie padės pa* 

dengt Išlaidas siuntinėjimą knyg-u&p, 
kurią už 10 c. Ir man prlaiųskita. Taip 
gi prisiunčia 11.00 už kurj meldžiu 
prisiųst Calvacura Nr. 1 ir aug*£ta* 
minėtą knygutę, (Išklrpes įdėk Žttt 
kupo**).

I

Garsinkites ‘‘Laisvėje



A.

J.
J.

C.
Al

PIRMAS PIKNIKAS!
Re n n i a

AIDO” CHORAS
WASHINGTON PA^K

GRAND ST.. ELMHURST. L.L

Subatoj po piety, Liepos-July 28, 1917
Prasidės 2:30 vai.

----------------------------9-------------------------------------------

Įžanga 25c. Ypatai.

i

sPAJiESKuJIMAl
PIRMIAU

Įsteigta nuo 1902 m.

Tel.

$1.08
1.00
1.06
50c.

iš 
me- 
Pa. 
kas

Greenpoint
SENIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

Gaivius 
Sala ta 
Senkevičius 
Logonomas 

Jonas Tvenkus

..ir aukščiau 

. .$5.00

. $1.50 ir aukščiau 

..$5.00 už dantį 

. .$1.50 ir augSčiau 
5Oc.
50c.

o Auksinės kepuraitės
X Tiltukai (Bridge teeth)— $1 ir ,,

25.

Tel. Orchard 3716
_ Sabinin- dabartinis dalykų stovis ir stengima- 

įnėtų kalbų. lGja at,skįrti bažnyčią nuo valstybės, MIK. KAIRUKSHS
(HufrAntra

420
514

1847

JOHN KULBOK, Savininkai 
291 Wyche Ave. Cor. >o. I-st 
St., BROOKLYN, N. Y.
Tel 279 Greenpoint.

svetainė (Palac 
koncertams, teatrams, b* 

susirinkimams ir Bailini

NAUJA KNYGA
Kas tai yra religija?

[talpa: Kas tai yra religija, Teolo
gija ir dora, Bažnyčia ir Valstybė,

Ai Jo Choras 
tarnauja Alos apie- 
linkės visuomenei, 
linksmina jį įvai
riuose vakaruose, 
tai jos Šventa pa
reiga remti ‘Aidą’ 
savo skaitlingiau
siu dalyvavimu, 

liūs dainos, ku
rias atlik s * 'Aldu' ’ 
choras.

Piknikas įvyks 
nepaisai oro.

KOMITETAS.

R. Kulis 
Galchus 
Balchunas 
Babickas 

Stelmokas 
Domenskis 
Kaminskas 
Kucera 

Joseph Jakonas 
Jonas Karpavičius 
K 
S. 
A 
J.

1752
337
126

1771
1456

786
1292
2438

982 
1470
792

2128 
1275 ; 
2225 1 
2798

c4 
te
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V. VAIVADAS
PUIKI UŽEIGA

Pajieškau Alek. Yaco, paeina 
Kauno gub., Triškių parapijos, 2 
tai atgal gyveno Philadelphia, 
Meldžiu jo atsišaukti paties ar 
žino apie jį pranešti, nes turiu svarbų 
reikalą

442 Grand St., B’kĮyn,
Telephone 3534 Stagg

j LIETUVIŠKA APTIEKA

i APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galimu 

apturėti per pactą:
Nuo reumatizmo .......................
Kraujo Valytojas ...........................
Vidurių Valytojas ........... ..
Vidurių Reguliatorius............. '.
Trojanka 2'5 c., 50 c., ir $1.00.

Ir visokias kitokias gyduoles nu# 
visokių ligų, kurios čia dar nepaBol* 
nėtos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y. ,

DU GEIŠAI:

189 Grand Str.
prieš Comedy teat.

307 Bedford Ave.

r pastaruosiuK 
tu mano prak* 

. aš pa*«*kinin> 
ai iikjmbau <iau- 

k.nii. t aip 10.000 li- 
tror.'iu. Mano <>fi»ai 
1>r><‘inatni darbinin- 
>ani.“ todfll, kad ne

darniai mokesčiai 
lemenus; kiekvienas 
turi progit sutaisyt 
savo dantis koxe- 
riausiai.

IRAJKIMtS HI: SKAUSMO,- 
MASO SPf-CIAI.ĮSKŲS.

$5 ir augs.

lvisi kiti kapitalistų klesosDIETINES ŽINIOS/šalininkai. |.... Stanley di^
Pavyzdžui, bankierių yra 2814 E* c street" Tacoma’ Wash’ 

- 28, biržos ’ 
3, Real Esta- 

4, dak- 
16,-ministerių —2, 

darbdavių — 17 ir t. t.
Pagal pažiūras, pirmą vie-

Elektra “sugedo”.
18 d. liepos Bronxe buvo 

rengiamas milžiniškas mi
tingas išnešimui protesto įaru 
prieš nuteisimą Emmos Gol
dman irA. Berkmano. Susi-’ 
rinko keli tūkstančiai žmo- užjnia republikonai, ant- 
nių. Bet štai svetainės sa-jra — demokratai ir t. t. Ir 
vininkas praneša, kad elekt- kas keisčiausia, kad tarpe 
ros šviesos esą sugedę ir to- • ” .............
dėl negalįs leisti žmonių į 
svetainę. Čia tuojaus atsi
rado žmonių, kurie apsiėmė 
elektrą pataisyti. Tuomet 
savininkas vėl pasakė, kad 
tą gali atlikti tik Edisono 
kompanijoj tarnaujantis e- 
lektrikierius. Telefonuoki- 
te į Edisono elektros kom
paniją, kad atsiųstų žmogų 
bet buvo jau pervėlu.

3, advokatų 
komersantų
te -r 7, redaktorių

taip vadinamų darbininkų 
nesiranda nei vieno socialis
to. Tokiu būdu ir vadina
mieji darbininkai dar gali 
eiti sykiu su republikonais * 
ir demokratais. Į

Prie tokio Exemption 
Boards sąstato, negalima ti-J

1 Lietuvių Amerikos Ukėsų 
Kliubo autingas bus Nedė
lioję, 29 Liepos (July), 1917, 

. Washington Casino Parke, 
Pradžia 2-rą vai. po pietų. 
Įžanga vyrams $1.00, mote
rims 50c. Gėrymai dykai. 
Kviečiame fcuoskaitlingiau- 
siai atsilankyti.

Komitetas. 
(59—60).

L. S. S. 83 kp. parengė 
puikų išvažiavimą Nedėlio
ję, 29 d. liepos (July), 1917 j 
m , Glendale Parke. Pradžia: 
12 vai. diena. Prie neitos

Ištraukiu TA\Z!Z Al tarpe 11 Ir 12 
Dantis • f''’’ vai. kasdieną,

kad tuom parodyt, jog ištraukiu

BE SKAUSMO!
Minkšti robiniai prisisiurbianti Bmegonis 

kurio tinka kiekvienaj burnai. Parsiduo
da žoma kaina ir gvarantuotl.
Pilnus setas dantų.. 
22 kt. atiku, kepuraite 
Pripildymas auksu.. 
Tiltelio uždėjimas... 
Pripildymas platina . 
Pripildymas sidabru be gydymo 

,, cementu..
Dantis egzaminuoju dykai.

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

JOHN KULBOK
CAFE

Didelis hotelis, gera vbta 
bu - te užganėdinti, 
pakeleivingiems, kambariai į-

isyti pagal naują madą. Visi

tainę ir nenorėjo skirstytis. 
Tuomet pribuvo policija ir 
paleido darban savo lazdas. 
Publika priversta buvo išsi
skirstyti.

ŠOKIŲ M0KYKU 
Jau 36 metai, kal> 
jyvuoja Prof, štera 
Šokių Mokykla, 961 
Broadway, l/4mp. 
Myrtle ava. J r>»ok 
t y n N. Y.

Waltz, Two Step, 
Foxtrot, Ona Stop 
Ir įvairųe naujausio* 
madot Šokiai moki
nami, privatškal b ££& 
kliasoje. Mokesti* 
nuo $5.00 Iki $10.00 pagal koalų M. 
tykia atdara nuo 9 ryto iki 11 v» 
vakaro, taipgi ir nedėliotu!*. Maklac 
mo balių šokiu* ir K.lao«
atsilankydama* informacijų 
THE STERN SCHOOL of DA NO N

Broadway. Brooklya. N. 1

Užpildymas auk«u —- $1 ir augš. 
Užpildymas sidkbru 50c. ir ,,

KALBAME LIETUVIŠKAI IR LENKIŠKAI.

ctortc^'o^o'o^w'o ’

NUSTOS GALVOS SKAUDĖJIMAS, 
JEIGU NEŠIOSI AKINIUS.

Iš daug atsitikimų, akių nuvargl- 
mas, yra pamatinė priežastis galvos 
skaudėjimo, neuralgijos ir daugelio 
kitų nerviškų ligų.

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

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

Brooklyn, N. Y.

•••v 1 • 4T
PATARIMAS NELAIMINGOMS SESE

RIMS.
Ar nori žinoti (visai dykai) sekretą, 

kaip atpratinti vyrą nuo girtuokliavimo? 
Per mano patarimą liko šimtai laimingų 
seserų. Būsi laiminga, jeigu imsi mano 
patarimą. Rašyk tuojaus, kad pasivėlinus 
nesigailėtum.

UNIVERSAL SALES HOUSE.
205 E. 14th St., New York City.A. SHRUPSK1

Pas mus galite gauti ska 
niaus;o alaus, puikios degtinės 
ir skanaus vyno. Patarnavi
mo - puikiausias, ateikite, o per
si! ikrinsite.

gw
gramas: kalbės, monologis- 
tu, dainininku ir deklama-V 7 V

torių. Iš Williamsburg ka-'
VARDAI LIETUVIŲ, KU- rai daveža Bushwick, iš 
RIŲ LIOSAI IŠTRAUKTI. Central Brooklyn, N. Y.. 

_ lFlushing Ave., persimainant,
Bushwick Ave.

Komitetas.
(59—60).

vieną paimti, bile tik bus 
jiems proga. 61 S. 2nd Street,

BROOKLYN. N. Y.

iau talpinamas surašąs toli gra
žu nepilnas, nes pilną surašą dar męs 

21 d. liepos New Yorke į- negalėjom gauti pereitoj subatoj, ka- 
vyko “motinu mitingas”.Jos da sJ)audah
išnešė rezoliuciją, kurioje John Nomickis 
reikalauja, kad Suv. Valsti- l\?7/chinsky 
jų valdžia pradėtų tartis a-į 
pie taiką. Taipgi išnešta 
rezoliucija, kurioje protes
tuojama prieš siuntimą ka
reivių j Francijos tranšėjas.

Nuolatinis mažarusių 
1 teatras.

New Yorke, kampas Hou
ston ir 2nd Ave. 20 d. liepos 
atsidengė nuolatinis maža
rusių teatras. Bus stato
mos geriausios mažarusių o- 
peros ir dramos. Kas savai
tę bus statoma po penkias 
dramas, t. y., penkis vaka
rus bus teatras atdaras.

IŠRADĖJAI
JEIGU NORITE GAUT PATENTĄ SAVO IŠRADIMUI 

TRUMPAM LAIKE IR JI PARDUOT, rašykite reikalaudami 
DYKO PATARIMO ir “VADOVO IŠRADIMŲ, KA IŠRAST 
IR KAIP U2PATENTAVOT1” ir rašytą GVARANCIJĄ. Ban
dymai ir egzaininacijos modeliu arba braziniu darome DY
KAI. Ofisas rrftisų randasi W> '.ington’e, kur yra Depart- 
mentas Patentavimo.

AMERIKAN EUROPE^ N PATENT OFFICES (L. E.) 
256 Broadway,.

Telephone 2639 South.
Dvi puikios užeigos:

LIETUVIŲ HOTLLiS
Kuriems yra. reika’as apsistoti, čia 

nai galima gaut nakvynę arba ir ii 
gesniam laikui gyvent.

Taip-pat puiki 
all) 

iams, 
Jley.

PARSIDUODA SALIUNAS.
Saliūnas geroj vietoj, biznis per il

gus metus išdirbtas, apgyventa len- 
’ kais, rusais ir lietuviais, 
kas nemoka augščiau mi

! *įka_nS. gal5tU daryti PUikU biznb !Apie^ maldą, "Kalėdos, Vdykoš/ Api/ 
vėlę ir apie Dievą, Rojus, Pragaras, 
Kaip atsirado dievai, Kaip šėtonas 
ant žemės viešpatavo, Raganos, Re
ligija ir ligos, Krikščionybė ir karė, 
Biblija ir pasaulis, Nauja Rusija. 

Dėlei panaikinimo blakių, bamba- Knygos vertės nereikia aiškinti, pati 
dierių ir kitų_ vabalėlių, koki tik ga- įtalpa apie ją kalba. Kiekvienas joje 
Ii atsirasti jūsų stuboje. Tą viską j'atras tą, ko nesitikėjo, ypač apie ka- 
panaikinsite tik į dvi dieni, tik pasių- '

Jonas Lasis
DISTRIKTAS 

Sam Karnelevic 
D. Weprinsky 
Joseph Murausky 
Kazimieras Puzavas 
Vincent Aukudavas 
J. Dankus 
A. E. Maurus 
J. Anelowicz 
George Mazauskis 
J. Grazes 
Kost. Kaminskas 
Joseph Bekampis

DISTRIKTAS
J. Stankūnas 

Pietrusewicz 
Ta m osz aus kas 
Casper 
M iknevičius 
Rudzevičius

Antanas Wenskunas 
L. Garbūnas 
William Visniauskas
K. DanileviČia 
Baltrus Levinikaitis 
Izidorius Stalavičius 
Alex Pronevičius 
Frank Levandoskis 
Karalis Česna 
Daniel Zirinskis 
J. Borish

Žvirblis
DISTRIKTAS^ 53.

52.

K
J.

755
2099
3183

437 j
420 1
927 I
601 I
182 j

1099
1955
2628

skite savo adresą, o visi nurodymą1 
visai dykai.

Rašykite ant adreso:
J. W. SAKAUSKAS & CO

; Atsišaukit.
JACOB WEGZNIAK

184—13th Ave., Newark, N. J.
(59—61)

G.LASKEVICIA
Geriausia Pirmeiviška Užeiga 

771 BANK ST. 
WATERBURY, CONN. 

Tel. 964-3.

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

Tarpe 22 ir 23 Sts 
užeiga:
CAFE SU SVETAINE 

RESTAURA NT U, 
J. Bulot, Savininkas,

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

Tel. 3967 Sout)

8-

Klekvlerą 
Pakelo Piną 
Priimam 
Gražiau šiai 
Ir visada.

Tikra 
Lietuviška 
Užeiga

JOSEPH LIPMAN, M. D.
Specialistas moterų ligų

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

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

Nedėliomis pagal sutarti. 
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

riame ir pasakome visas ligas ir pa- 
'gelbstime. Iš kitur atvažiavusiame 
ligoniams parūpiname vietą, kol gy
dosi. Reikalui esant, kreipkitės, męe 
apžiūrėsime ir duosime prieteliilni 
rodą. Patarnavimas visai pigus. Ne
užmirškite mano antrašo.

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

arti 117th St., New York CStjr

rę. Kaina $2.00, drūčiai apdaryta 
,$2.50. Norint gauti atsakymą ar ka- 
taliogą, reikia už 2 centu štampą pri- 

n/\r> iu. iso
Cleveland. Ohio | F. MILAŠAUSKAS

13 Atlantic St., So. Boston, Mass.
' (59—66)

542 E. 14 SI. New York City.
UOR. AVI’. B

Ban-,

PARSIDUODA puiki gro-

2233
M.

W

P. (56—60).

/

Komitetas.

56.
s.

J.

69.
1484
1549

R.
M.

2522
1455
3679

787
945

J.
S.

Par- 
gerai 
Par- 

Su 
reikalais kreipkitės

F.
P.

Brooklyn, N. Y.
Tel. Main 380.

,(57—59)

L. S. S. 19 kp. pusmėnesi- 
nis susirinkimas bus 23 d. 
liepos, 7:30 vai. vakare, So
kol Hall, 190 Grand St., Bro
oklyn, N. Y. Visi draugai 
atsilankykit ir atsiveskit po 
naują narį.

.. Sekretorius.

Pusmetinis susirinkimas 
Aido choro įvyks July 25 d., 
1917, 8 vai. vakare, 190 
Grand St, B’klyn, N. Y. 
Kviečiame atsilankyti skait
lingiausiai.

25 d. liepos, Tautiškame 
Name, bus 
Liet. Merginų Unijos 
skyriaus. Pradžia 8 vai. va
kare. Visos narės malonė
kite pribūti, męs turime 
daug svarbių reikalų.

Komitetas.

susirinkimas
54

Tonkus
Asipowicius 
Kairukštis 
Kropovickis 
Gazow skis 
Benta 

?\lex. J. Strum * 
Joseph Krol 
Anthony Barčius 
John Kailauskas 
S. Kupris 
A. J. Kubilius 
John Masauskis 
William Žaravičius 
John Stočynski 
Charles Martin 
Joe. Murauckus 
Frank Olenskis 
I. Gabris 
L. Lineckis 
A. Ko>-.prauskis 
Boleslau Karpavičius 
Anthony Kaminskai 
William Dulinskis 
John Anisuaskis 
Michael Rauba 
Peter Tetkavičius 
William Kubas 

K raugei is 
Wilčinsky

• DISTRIKTAS
Maliauskis 
Kaminskis

A. Juskowičius 
Sabeckis

A. Edežūnas
DISTRIKTAS

Jaroševičia 
Sadoskis

DISTRIKTAS 174, 
LukaševiČius 
L. Kopura

Iš kokių žmonių susideda 
“Exemption Boards?”

New Yorke ir Broęklyne 
taip vadinami “Exemption 
Boards", nuo kurių priklau
sys priėmimas ar paliuosa- 
vimas šaukiamų į kariume- 
nę, susideda iš 105 žmonių. 
Tarpe jų randasi tik 16 dar- _ _ __
bininkų luomos atstovų, o Thos.’ AUošlus

Reikalinga mokančių ope 
reitorių prie marškinių.
B & S Shirt Co, 573 Me 
tropolitan Ave.

58-60

2522 
275

2166 Box 42. Stą. E
945 I 

1913 
596

2620 
616

1891 
692

1178 
2374 
2725 
1847
1723,šerne, vieta apgyventa lie- 

tuviais. Parsiduoda už pri- 
einamą kainą. Priežastis, 
išvažiuoju į kitą miestą. At- 

lĮį;;;?! sišaukit “Laisvės” ofisan, 
1813'183 Roebling St., B,klynu. 
1572 
2166 
1913 
596 Extra susirinkimas Liet.

2936 Korporacijos Tautiško Na-
1 mo bus panedėlio vakare, 23 

1563 d. July, 1917, po num. 101-3 
2099 Grand St., Malonėkite visi
924‘akcijonieriai ir draugysčių 

2501 ‘ 
1014

514
433
140 

1922 
1723 
2808 
2011 
1484

606 
1771

46 
1099 i 
2441 j 
1441 
2330

delegatai būtinai pribūkite. 
Kas nepribus patrotins savo 
šėrą.

Sekr. K. Barkauskas.
(58-59).

ANT PARDAVIMO.
Puikis naujas mūrinis namas dėl 2 

l šeimynų su 9 kambariais ir maudy
nėm ant flioro, randa $374, kaina 
$2,650. Puikus naujas mūrinis na
mas dėl 6 šeimynų po 4 kambarius 
ir su mandynėm ant flioro, lotas 
25x100, randa $750, kaina $5,500. 
Puikus medinis namas dėl 4 šeimy
nų po 4 kambarius ir toletai ant flio
ro, randa $600, kaina $4,100. 
siduoda puikus saliūnas, kur 
biznis išdirbtas per 40 metų, 
davimo priežastis — senatvė, 
manevisokiais 
pas mane.
- B. A ZINIS REALTY CO.

300 S. 1st St., Brooklyn, N. Y.
Tel. Stagg 3929. 

1894 J 26 Court St 
1878 
2389 

I

Dr. Richterio 
PAIN 

EXPELLEiR 
su 

“ANKOR” 
nuo Reuma

tizmo, susti® 
gimo sąna

riuose ir raa 
men y s e.
Tikrasis par 

siduoda p ak* 
lyje šičia na 
pieštame. Ai 
nešk visus pa 
kelius, kuri* 
nebus užpa- 
čėtyti su 
“ANCHOR” 
25 ir 50 cent 
aptiekose ir 
tiesiog nuo

F. AD. 
RICHTER 1

CO.
74—80 Wail 
ington St., 
Naw York

TIKRA IR TEISINGA 
LIETUVIŠKA

APTIEKA
Sutaisau receptus tikrai, są

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

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

Brooklyn, N. ,Y.

BROOKLYN LABOR 
LYCEUM.

DARBININKŲ ĮSTAIGA.
Salės dėl Balių, Koncertų

kietų, Vestuvių, Susirinkimij ir 1.1. 
Puikus steičius su naujaisiais įtaisy
mais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.
949—959 Willoughby Ave

Tel. 3842 Stagg.

Rpiira linas VYRŲ mokintis IVeittdllUgd barbeno amato.
Darbą gausi visada. Reika
laut inform- ei.jų

No^S'jkoff’s International 
Barber School, 1202 Penn 
Ave., Philadelphia, Pa.

Namukas Dykai
IR DARBAS OVARANTUOTAS TOJ DIRBTUVĖJ

28 ir 35 c. į valandą ir progagaut daugiau. Tik 40 MINUTŲ nuo NEW YORKO
100 ŽMONIŲ REIKALAUJAMA TUOJAU 

Geriausia proga įgyti n amuką ir gerą darbą.
Atsišauk ar rašyk tuojau.

Merchant’s Building Corporation
220 BROADWAY

Room 612 Dept, 10,
NEW YORK CITY




