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Kraujo ir geležies
J

Politika Rusijoje

Ii kilti didelės suirutės.

t

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

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

VII METAB

DRAUGAI 
LAISVIEČIAI!

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

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

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

B’klyn, N. Y.

ATYDA!
Jeigu jūs ištraukėte liosą 

eiti į kariumenę ir gausite 
ar jau gavote paraginimą 
(call) ir jūsų vardas bei pa
vardė iškabinta vietiniam 
board’e (taryboj), kad jūs 
esate jau šaukiamas, tai —

1) Turite septynias die
nas prašyti paliuosavimo.

2) Prašymą reik paduot 
ant tani tikrų popierų 
(blankų), kurias kuogrei- 
čiausia rūpinkitės gauti sa
vo taryboje.

3) Tuo reikalu susineškit 
su apšviestesniais draugais 
ir advokatu.

4) Padavę paliuosavimo 
prašymą, turite dar 10 die
nų dėl pridavimo paliudysi
mų, kuriuos užtvirtins No
tary Public.

5) Ne piliečiai ir turinti 
tik pirmas popieras, jeigu 
būtų pašaukti, lai praneša 
savo prašyme, kad jie nėra 
šios šalies piliečiai ir todėlei
nenori kariaut. Žinonr^kas' 
nori liuosa valia kariaut, te
gul sau kariauja.

I

Čia ne Kristus, bet žmonija nukryžiavota. Iš to tu *i pelno ir puikiausius 
kus karaliai, kapitalistai ir kunigai.

Buffalo

lai-

4,204 riausia susinešt su geru ir 
9 teisingu advokatu.

Didesniuose miestuose yra 
įsisteigusios tam tikros pa
tarimų tarybos (Chicagoj,

Jam suteikta beveik neapru-*
bežiuota gale. Kerenskis }ti, kadangi ten dar nėra at- hių, prisidėjusių prie talki- 
pasake, kad įvesiąs Rusijos stino ėmimo į kariumenę ir ninku, atstovai? Konferen- 

reikėtų eiti jos pasižadėjo visomis pajie- cija turės išaiškinti, kokie 
•gomis kovoti prieš tą billių. yra talkininkų tikslai vedi- 
Vadinasi, jeigu ir senatas jį me šios karės. Francįja ir

tvarką, nors 
kraujo ir geležies politikos 
keliu.

Kerenskis pripažino, kad priims, tuomet Kanadoj ga- Anglija sutiko dalyvauti toj 
padėjimas karės' fronte be
galo blogas. Rytų Galicijoj 
vokiečiai ir austro-vengrai DAR 
vyto veja rusus. Jie jau at
ėmė Tarnopolį, kurį rusai ( 
turėjo savo rankose beveik pos. — Suv. Valstijų finan- pjūčio. 
nuo karės pradžios. sų ministers pranešė kong- -------- -----

Vokiečiai ir austrai eina resni, kad jis šiemet turės PRIE SUšAUKIMO TARP- 
pirmyn Galicijoj per f ron- dar paskirti 5 miliardus do- j TAUTINES SOCIALISTŲ

konferencijoj. Veikiausia 
sutiks Italija, Suv. Valstijos 

MILIARDAI K A- ir kitos valstybės.
Konferencija bus sušauk-

O
RĖŠ REIKALAMS.

Washingtonas, 25 d. lie- ta pradžioje ar vidury rug-

sų ministeps pranešė kong-

Ivvaut balsavime, vadinasi, 
jie nedalyvavo politikoj. Jei
gu jiems nedąvė teisių, tai 
kaip jie drįsta reikalaut jų

tą 155 mylių.
Kerenskis sako gelbėsiąs 

Rusiją nuo anarchijos ir su
griuvimo. Jisai pasitiki,kad 

New Yorke). ; Dabai’ Amerikoj vėlei pra- ■ naujajai Rusijos valdžiai
Tie, kurie neturi jokių po- sideda kūrstymas prieš atei- ■ pritars karium’enė ir visos 

pierų—jeigu ištraukė liosą, vius. Užtat ateiviai turi gin- šalies gyventojai, 
lai nesibijo. Jeigu gautų ti savo teises,'ypatingai “ex- 

1,105 pašaukimą, tegul nueina į emption board’uose”.
boardą ir gauna tam tikrą

330
105
210
473
157

1,980
853

178
448
116

Jamestown 
Mt. Vernon 
New Rochelle 
Niagara Fall 
Poughkeepsie 
Rochester 
Schenectady 
Syracuse 
Troy 
Utica 
Yonkers

j Atsiminkite, kad yra tik 7 
dienos paduoti paliuosavimo 
prašymas.’ Kas gaus para
ginimo laiškelį (calį) ir keno kyt, kad jisai ne pilietis, jei- 
vardas bus iškabintas vieti- gu tokiu save nepripažįsta, 
niame board’e, kad jisai yra j 
šaukiamas—tai nuo to lai
ko per 7 dienas reikia pa
duoti raštišką užreiškimą, 
dėl kurio norėtumėt, kad 
jus paliuosuotų.

Tam tikras blankas dėl 
padavimo prašymo (exemp
tion blank) galite gauti savo

Visus tuos žmones, kurie 
nesutinka su Kerenskio tak- 

Jeigu Amerikos tėvai ne- tika ir reikalauja tuojaus 
blanką, ant kurios lai užra- nori karės irjienori, kad jų’taikos Kerenskis vadina pa
šo, kad jisai nėra 
Bet ir čia geriausia pasišne- tegul jie kovųja su demokra- 
kėti su advokatu. __  _ x
tik pirmas popieras, gali sa- kurios sūreffgfe šią karę!

SKAITYKITE!
Perskaitykite “Laisvės” 

vietos žinias, nors jūs ir ne
gyventumėte Brooklyne.

KONFERENCIJOS.
Berlyne išeinantis laikra

štis “Vorwaerts” praneša

Periu karės reikalams. Kon- 
gresmanai, gavę tokį reika- 
lavima, labai nusiminė.

Senatoriai ir nariai žemo-,kad Vokietijos socialdemo- 
jo rūmo pareikalavo nuo fi-į kratų partija ir “socialistiš- 
nansų ministerio paaiškini- kos profesijonalės sąjungos” 
mų, smulkiai išdėstant, kur ims dalyvumą tarptautinėj 
tie pinigai bus Išleisti.

Pasirodo, kad Suv. Valsti-'rią šaukia Rusijos Darbinin- 
, jos rengiasi prie ilgos karės ,kų ir Kareivių Atstovų Ta- 
■ ir apie tai, kad gali greitai jryba ir tarptautinis socialis- 

taika įvykti, jos nei nesvajo-
• ja.

socialistų konferencijoj, ku

tu biuras.pilietis, vaikai eitų į Fįanciją — tai Įsiutusiais žmonėmis.
Iš Rusijos ministerių da- 

Kas turi tų ir repuhlikonų partijom, bar pasitraukė visi liberalai- 
1 (kadetai. ŠiUomi laiku mini- 

Ateiviai nenorėjo karės ir sterijoj yra penki socialistai 
jų nieks neklausė. j i r penki ne-socialistai. So-

Senate dabar norima pra- cialistai šie: A. Kerenskis, 
vesti naują billių,būtent kad Ceretelli, Skobelelv, Černov, 
Amerikos valdžia paprašytų Piešechonov. greičiausia būtų sušaukta dolerių. Dabartinė Rusijos
Visų kitų valdžių, idant šios' Ne socialistai: V. Nekra- talkininkų konferencija, ku-'Valdžia labai mažai pinigų 
sutiktų pavesti savo paval- sov, Tereščenko, Jefremov, rioje dalyvautu visu valsty- tuvi ir nipkns nenori skolin- 
dinius į Amerikos,rankas. N. Lvov ir Godnev. į

' Kerenskis sako, kad visi,' FRANCIJOS SOCIALISTAI klausys valdžios,bus 
sušaudyti. Pulkai, kurie at-. 

' sisakys klausyti, bus sušau
domi. |

Darbininku ir Kareiviu’ 
(Taryba išleido atsišaukimą

AMERIKA SKOLINA RU
SIJAI 75 MILIŪNUS- 

DOLERIŲ.
Washington© valdžia nu-

ŠAUKIA TALKININKŲ* 
KONFERENCIJĄ.

Rusų dabartinė valdžia 
kreipėsi prie Anglijos ir tarė paskolinti dabartinei 
Francijos valdžių, kad ko- Rusijos valdžiai 75 milionus • • • « _ . W B 1 t • 1 «. • M • • _

i

Amerikos karininkai 
neturi jokiu rubežiu

ŠAUKIAMA KARIUME
NĖN 75 LIETUVIAI:

Montello, Mass. — Pirma
me rekrutavimo skyriuj pa
ima 75 lietuvius, jų tarpe 7 
socialistai:

I Drgg.: 1) V. Dubendris, 
a) kad esi Vokietijos vai- 2) F. Balsys, 3) L. Bagdo-

JAU NUBUNDA.New York Call garsina Įexemption board’e. Jos nėra
..... 2? . ? svarbios vįenocĮos—esama jų visokių.

“ Į r- * ' *

Laikraštis gali būti sekamos:

daktarą ir daktaras atras jį (jįnyS> vjs tiek, ar turi pilie- nas, 4) A. Čerkasas, 5) S. ___ (___ __________
Yurkeyiče, 6) V. Pundis, 7) ^uomet t0 miesto darbiniu-liepiama ginti
S. Milčius. jkaį privertė supatriotėju-ivYnė •

Viso iš Montello-Brockton • -t * , . i
rekrutuoja 480.

žinių, kurios yra i 
visiems sąžiningiems karės 
priešams. F
kas iš pašauktųjų nueis pas

Priežastis paliuosavimui

sveiku, o vėliau exemption tybės popieras ar ne? 
board’as atsisakys jį paliuo-, b) Kad esi ateivis ir netu- 
suoti, tai tas žmogus liogiš- rĮ dar nei pirmųjų piliety- 
ku būdu, jau paskui papuo- popierų.
la žinion kariškų teisių. | esį vec]ęS žmogus

Tie gi žmonės, kurie atsi- p. įurį pačią, arba kūdikį, ir 
sako pildyti vieną ar kitą į- įurį juos užlaikyti.
statymą ar įsakymą, surištą į d) Kad turi našlę motiną, 
su kareiviavimu padėkim kurją turi savo darbu užlai- 
atsisakiusie.n registruotis, jęyti" 
atsisakiusieji stoti daktaro

________________________________ _______ ___ v „

teisiami ne kariniais, bet fe-1 
deraliais įstatymais.

. . , . c) Kad turi senus tėvus,
egzaminaviman, buvo n* yra (kuriems turi duoti užlaiky-

f) Kad esi našlys ir turi 
vieną.ar daugiau vaikų jau
nesnių kaip 16 metų, kuKareiviavimas

Iš Washington© jau praneš
ta vietiniam exemption bo- 
ard’am (paliuosavimo tary
bom), kiek iš kiekvieno dist- 
rikto reikės gauti naujų ka
reivių.

Paveizdan, iš New Yorko 
• miesto norima gauti 38,865 
kareiviu. Iš visos N. Y. val
stijos 69,241.

New Yorko valstijos žy
mesniuose miestuose karei- 

’ vių bus imama:
Albany 
Amsterdam

f Auburn
Binghamton

REVOLIUCIJINIS BRUZ
DĖJIMAS FRANCIJOJ.
Paryžiuj jau įvyko revo-;kareivius su įsakymu^muš-1 

iliucijinių

DeL ĖMIMO ATEIVIŲ 
KARIUMENĖN.

Šiame “L.” num. apžval
goje rašome apie Chamber- 
lainio billių, įneštą senatan, 
sulyg kurio norima imti ka- 
riumenėn ir ateiviai.

Bet ar neužprotestuos sve
timos šalįs, jeigu Amerika 
pradės imti jų pavaldinius į 
karę?

riem turi duoti užlaikymą. , šiuomi laiku, reikia atvi- 
g) Kad esi brolis našiai- ra i pasakyti, kad eina di-

• I 1 FXTRAfdemonstracijų ities’bet nesitraukti- Karei-( Pasirodo, kad Amerikos
................... " ’ ” te- kapitalistu valdžiai dar ne-' Brooklyn lietuviams,, o

Iužtenka tų 600,000 kareivių, taip-pat ir apygardų lietu- 
j____  viams pranešama, kad šį

Visais galimais būdais Sibe-■prievarta nori paimti į karę, ketvergą, 26 d.liepos L. S. S, 
” ’ ‘ ’ ’ ’ * ’ 19 kuopa rengia milžiniškas

i sius socialistus vykti tarp-' 
' tautiniu socialistu suvažia
vimam

Vėliaus dar labiau prasi- 
nlatino šnekos- apie ’ ..

Berlynas, 24 d. liepos, — guriuos šiomis savaitėmis

reika-1 n^e^° to neišeina. Au
strai ir vokiečiai vis labiau

Dabar Franci joj pradėta !Vej^ Arusys _ .. 
agitacija už steigimą darbi-į 
ninku ir kareiviu atstovu ta- v v v

rybų.
Senatorius Clemanso rei

kalauja, kad valdžia pradė
tu smarkiau kovoti su revo- 
liucijine agitacija Francijoj.

rijos pulkai stengiasi sulai-i' Dabar valdžia jau ruošia-
kyti vokiečių ėjimą pirmyn, 'si pareikalauti iš kongreso, prakalbas, kuriose bus aiš-

Petrogradas, 25 d. liepos.
Kerenskiui pilnai pritaria 

Darbininkų ir Kareivių At
stovų Taryba, o taip-pat ir 
Valstiečių Taryba.

kad jai būtų pavelyta paini- kinama ir duodama infor- 
ti dar pusę miliono vyrų, macijos reikaluose, sujung- 
virš to skaičiaus, kokį da- , tuose su sios dienos syar* 
bar ims.

Pasirodo, kad Amerikos 
karininkai nejuokais nori į-i 
vesti Ameriką į didžiausias 
.spąstas, pačių žmonių nepa- 
Įsiklausę.

Pinigų ministeris McAdoo .piaza HalL įžanga 10 C.

kad jai butų pavelyta paini-

blausiais reikalais (padavi
mu prašymų pasiliuosuoti 
nuo kariu menės ir t. t.) Vy
riausiu kalbėtoju bus advo
katas Whitehorne, atstovas 
N. Y. valstijos seime.

Paaiškinimai įvyks NewKANADOJ ATSTOVŲ BU
TAS PRIĖMĖ BILLIŲ 
APIE PRIVERSTINĄ 

KAREIVIAVIMĄ.
jau vėlei kalba, kad reįkia 
gauti dar 5 bilionus dolerių

Kviečia J
Kviečia Komitetai 1

640 MILIŪNŲ DĖL ORLAI- 
čių (vieno ar daugiau), jau- džiausią agitacija senate ir. VIŲ STATYMO, 
nesnių kaip 16 metų, kuriem atstovų bute, kad imti į ka-| Suv. Valstijų kongresas 
turi duonos uždirbti. . įrę kuodidžiausią ateivių jau paskyrė 640 milionų do- 

h) Kad esi narys kokios skaičių. Daugelis patriotiš- jerių dėl budavojimo naujų 
nors pilnai organizuotos re-(kų amerikonų, kurie patys orlaivių ir Wilsonas tą už- 

' nenori kariauti, taip-pat rū- tvirtino. Valdžia nori pa- 
pinasi, kad tą darbą ateiviai budavoti tokį orinį laivyną, 
atliktu.

Argi tai nebjauru.
Ateiviai dirba sunkiausius i laiviai atneš valdžiai naudą, 

Amerikoj darbus ir dabar i klausimas, bet kad 640 mili- 
dar juos norima siųsti į ka- onų dolerių žmonių pinigų 
riumenę, kad jie lietų krau- bus išeikvota, tai visi žino- 
ją Francijos tranšėjose. Bet sime.
męs sakom, kad ateiviai, ne-j ——7-------

Kanadoj atstovu butas di-1 (kitaip sakant 5 tūkstančius 
biniu mih°nų) del kares vedimo,

liginės sektos arba organi
zacijos, kurios taryba arba 
principai draudžia savo na
riams dalyvauti karėse.

Kiekvienas, kuris ištrau
kė liosą ir kuris gaus pašau
kimą, tegul eina į boardą ir 
gauna blankas dėl padavimo 
prašymo,kurį reik per 7 die- 

234 nas paduot. Paskui dar duo-

kokio dar nei viena pasauly 
valstybė nėturi. Ar tie or-

316

džiuma balsų priėmė 
apie įvedimą priverstino ka
reiviavimo. Dabar tas bil- 
lius perduotas senatui ir jei
gu pastarasis priims, tuo
met ir Kanadoj [ 
ims į kariumenę. <

Kada atstovų bute buvo!
balsuojama už tą billių, tai tijančiai Francijai, Italijai 
visi francūzų atstovai bal- į ir Anglijai vėlei bus duoda- 
savo prieš, o anglų atstovai 
už billių. Kiek mums žino
ma, 'darbininkų unijos irgi

Vėliausios žinios praneša,mokinimo ir užlaikymo tos . . _
naujosios armijos*. Žinoma, i kad rusai apleido Galicijoje 
kongreso kapitalistai, kurie visą teritoriją, kurie ją bu-
« __ • w • « - • ____ » * -- -karės nejaučia ant savo kai-

prievarta bo’ su^ks duoti kuodaugiau-
šia žmonių turto.

Sakoma, kad besibankrū-

37 dama 10 dienų dėl afidavitų turinti popierų arba turinti. Pirmuoju Rusijos minis-
tik vienas, dar negalėjo da- tenu paskirta Kerenskis. sakančios tvarkos.328 pristatymo. Tuo reikalų ge

rna paskolų. 
Kaip matote, tai kapitalis-

priešingos įvedimui priver- ūpe jaučiasi
šokdami karišką šokį.

vo užėmę per visus metus*
Rusų moterų pulkai, va

dovaujant Baškirovai,* jau 
randasi karės fronte ir pa
sižymėjo. Moterįs geriau 
kariauja, negu vyrai. •

New Yorko laikraščiai ra
šo, kad naujas kareivių šau
kimas įvyks lapkričio mėne
sy, nors tos žinios nėra dar 
oficiališkos. J
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Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga
r*
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veikimo būdų, kaip kad pi- 
kietavimas Washingtone 
baltojo namo, visuomet grie
bėsi ir griebiasi buržuaziški 

'elementai. Kaip tarpe su- 
fragisčių pikietininkių męs 
nematėme darbininkių, taip 
ir tarpe sąžiningų karės 
priešų, pikietuojančių baltą
jį namą, darbininkų nema
tysime. Darbininkams to
kie kovos būdai neprieina
mi, jie negali važiuoti į 
Washingtoną, gyventi vieš
bučiuose ir stovėti palei bal
tąjį namą. Darbininkų ko
vos būdai daug kuo skiriasi 
nuo buržuazijos.

“The Columbus Courier” i --------- -—•
sako, kad šiaurinės Mexikos KUNIGŲ KAULAKI0 ir 
gyventojai didžiausia šimpa-( žiLINSKi0 PLAKAI-

bus Courier”, išeinantį Luna 
paviete, New Mexico valsti
joj. Laikraštyj plačiai ap-

Męs jau rašėme “Laisvė- damas šaunių ištraukų iš 
je”, kokiuo nepasisekimu “Montreal Daily Mail”, pri- 
pasibaigė francūzų, vokie-Įduria, kad Montrealy karei
vių, italų ir austrų ofensy-'viai stačiai pirštais badomi, rašoma vargingas padėji- 
vos. Męs pasakėme, kad| Dienraštis aprašo prieš- mas deportuotų mainierių, 
tas pats rezultatas laukia ir .karinį mitingą, kurį sušau^kurių skaičius siekė 1,200. 
Kerenskio inauguruotą o- 
fensyvą. • |tin.

Lygiai jtaip ir išėjo. Tuš- (15,000 žmonių, o ( 
čią viltį turi tie, kurie ma-* turėjo eiti šalin, nes nebuvo darbą atliko Phelps Dodge 
no atsiekti militarių rezul- progos klausyti kalbėtojų, (korporacija, kuri tuo būdu

Vokiečiu kareivio 
kares atsiminimai

Dienraštis aprašo prieš mas deportuotų mainierių,

kė Montrealio majoras Mar-* Juos susodino į gyvulių 
Itin. Mitinge dalyvavo virš vagonus ir išvežė iš gimtinio

- - - ■ ■ ’ i daugybė miestelio Bisbee. Tą bjaurų

tatų karės fronte.
Jokios skambančios fra

zės čia nieko nepagelbės.

Canados parlamento na- norėjo užsmaugti streiką, 
rys Verville pasakė, kad An
glija tyčia nesiunčia Kana- 
don sunkiai sukoliečytų ka- 

matyti reivių, nenorėdama, kad Ca- 
“Būkit nadoj kiltų pasipriešinimas.

Kuomet jisai tai pasakė,

tija pasitiko nelaimingus 
mainierius. Visi jiems pri
tarė. Patsai Courier deda

Dabar galima 
šios rūšies iškabų: 
patriotiškas! Priduokite 
drąsos jauniems vyrams sto- tai tūlas pulkininkas Rex? 
ti kariumenėn”. |ford suriko:

Kalbėdamas apie tuos pla- Minia užpuolė tą ginkluotą, 
katus ‘‘The Wall street Jour-' patriotą ir iš jo nieko nebū- 
nal” (Amerikos bankierių'tų likę, jeigu policija nebūtų 
•organas) sako: “dalykas ne jo išgelbėjus, 
tame, kad nusiųsti į Franci- 
jos tranšėjas jaunus vyrus, čiai 
tarnaujančius bankuose, prieš 
Dalykas tame, kad palaikyti kareiviavimo, 
juos namieje ,o jų vieton pa-Į --------
siųsti mažesnės vertės mate- 
riolą”.

Įsitėmykit, darbininkai! 
Jūs nesate žmonės! Jūs e-j

tik “materiolas” ir tai Paimkime musų taip vadi-(kapitalistų laikraščiai bjau- 
tik žemos vertės! inamų katalikų laikrascius į

Ir tie žmonių engėjai dar .savo rankas ir jūs pamatysi- 
sakosi kariaują už “liuosybę 1°, kiek ten bjauriojimų,kiek 
ir žmoniškumą!” r......... . ...... ....... .......

Senatorius Chamberlain,

“neteisybė”.

Kaip pasirodo, kanadie- 
smarkiai protestuoja 

įvedimą priverstino

KA SAKO KATALIKŲ 
LAIKRAŠTIS APIE 
SOCIALISTUS.

ten šmeižimų siunčiama so
cialistu adresu.

Socialistai perstatomi di-
pirmininkas karinių reikalų džiausiais ^veidmainiais, ku- 
komisijos Suvienytų Valsti-1 rjoms netoli net iki krimina-
jų senate, įnešė billių, kad 
visi tie ateiviai, kurie netu
ri nei pirmų pilietiškų po- 
pierų, būtų imami kariu- 
menėn lygiomis su piliečiais. 
Bet jeigu jie nenorės stoti į 
kariumenę, tai ponas Cham
berlain, išvien su kitais už- 
pečkio politikieriais depor
tuosiąs “slackerius” į jų se
ną tėvynę.

Pirmas dalykas męs no
rime išreikšti savo didžiau
sią pasibjaurėjimą senato 
kinkadrebiais. Nei vienas 
tų storpilvių neina į karę. 
Visi jie puikiai apsaugojo 
savo locną kailį. Jie tik ki
tus pasirengę siųst į peklos 
ugnį.

Antras dalykas, tie grąsi- 
nimai deportavimu negali 
būti baisus,bent mums,Rusi
jos išeiviams. Kadir nusiųs
ti į Rusiją, tos šalies išei
viai nedirbs, be abejonės, 
Chamberlaino darbą ir ne
lies savo kraują už Wall 
streeto bjaurybių interesus.

KRISTUS PAIMTAS Į 
KARIUMENĘ.

Pietinės Vokietijos mies-

tončius mainierius čia. pasi
tiko daug didesne simpati
ja, negu būtų pasitikę kom
panijos sargus.

Beto, pasirodo, kad iš 
1,200 deportuotų mainierių 
tik maža dalis buvo aidablis- 
Lų. Dauguma tų žmonių 
buvo šiaip jau bepartyviai 
darbininkai, bet kapitalistai 
apšaukė juos tėvynės išdavi
kais, kadangi šie reikalavo 
didesnių algų.

Tas viskas rodo, kad rytų

listų. Pastaruoju laiku mū
sų klerikalu laikraščiai siste 
matiškai perstatų lietuvius 
socialistus, kaipo kaizerio 
agentus. Beto, mūsų kleri
kalai bjauriausia ‘ agituoja 
už karę.

Bet dabar paklausykite, 
ka rašo kataliku laikraštis 
“The Monitor”, oficialis or
ganas San Francisco archi- 
diocezijos. Klausykite:

“Nieko gero negali lauk
ti tie trumparegiai katali
kų redaktoriai, kurie pila 
kibirus šalto vandens ant 
socialistų daromų pastan
gų eiti prie taikos ir kal
tina juos išdavystėje ir 
veidmainiavime. Sociali
stai taip jau drąsus, kaip 
ir bile elementas mūsų gy
ventojų tarpe ir jie yra 
tikri žmoniškumo mylėto
jai. Ištikrųjų, jųjų parti
ja bus apvainikuota garbe 
ir unaru, nes Europa po 
tos baisios žudynes nubus 
ir pasijus esanti žymiam 
laipsny socializuota...” 
Tai ve ka rašo kataliku 

arcivyskūpijos laikraštis.Ji
sai netik neniekina socialis-

riausia meluoja, kuomet jie 
rašo apie “vokiečių agitato
rius vakaruose”, primesda
mi aidablistąms vokiečiu a- 
gitatorių rolę.

Bjauriausiais agitatoriais 
yra kapitalistai ir kiti žmo
nių kraujo siurbėlės, kurie 
naudojasi šia kare, kad nu- 
mušus žmonėms darbinin
kams algas ir atėmus 
laisvę streikuoti.

jiems

nėm granatom.’ Išstovėję’ iki vienuoliktos 
valandos, gavom įsakymą apsibūti lageriu. , 
O tolumoje ėjo didžiausias mušys ir dangus / 
buvo nušvitęs nuo raudonos gaisrų spalvos/- 

Iš aficierių kalbų męs supratom, kad, 
bus padaryta paskutinė pastanga atmušti 

■ francūzus; tačiaus generaliam štabe kas ki
ta buvo nutarta. Turbūt, jie suprato, kad

tus daiktus. Kaip vėliaus paaiškėjo, Vo-' atakos nieko nepagelbės ir ryto metą, šeš- 
kietijos imperatoriška pačta sukonfiskavo toj valandoj, męs pradėjom traukties.
daug siuntinių su auksiniais žiedais, rete-l Sumigom kokioj tai būdoj, sumigom 
žėliais, laikrodžiais, brangiais akmenais ir labai giliai. Ketvirtoj atsikėlėm, gavom po 
t. t. žinoma, daug kriminaliai nusikaltusių bakanėlį duonos, prisipylėm vandens į bon- 
vagių buvo smarkiai nubausta, bet juk tai kas ir išmaršavom. Išėję iš miesto, susto- 
visiem gerai žinoma, kad tik maža dalelė jom. Kapitonas pasakė mums prakalbą: 
prasižengimų išplaukia dienos švieson. Ką “Mūsų kariumenė apleis šias pozicij’as iš 
tai reiškia, kad nubaudžia tūkstantį prasi-' priežasties apielinkės netikumo. Męs pasi- 
žengėlių, kuomet jų yra šimtai tūkstančių, traukiame iki anų augštumų ir užimsime 

Reikia pasakyti, kad transporto karei
viai veik nerizikuoja savo gyvasčia.
Jiems ir maisto gana lengva gauti; paga- 
liaus, niekas kitas, kaip jie veža proviantą 
kareiviams. Jie žino, kad jų gyvybei ne- _
gręsia pavojus, štai kodėl pati karė dėl jų guma mūsų patikėjo tam pliauškimui. Ka- 
tai tikras biznis. Dėlto tai jie ir yra tokie riumenės ėjo iš visų pusių, c • 
smarkus patriotai ir tik trokšta, kad karė girdome, kad jau francūzai vėlei 
kuoilgiausia tęstųsi...

naujas pozicijas. Ten męs apsistosime ir 
lauksime priešo. Mums tuoj pribus padeji- 
kų ir už kelių dienų jūs galėsite pasiųsti sa
viškiams atviručių iš Paryžiaus”.

Aš turiu atvirai prisipažinti, kad dau-TAVIMAS “TAUTOS 
LABUI”.

Philadelphijos kunigas 
Kaulakis ant žūt-būt įsigei
dė pavirsti Amerikos Gab
riu, informacijų specialistu. 
Jisai, matyt, įgijo gerų ry
šiu su National Editorial 
Service ir ta įstaiga plačiai 
publikuoja p. Kaulakio raš
tus. Kunigo paskutinį strai- 1S S1Q saL1gaus uzpecKio irgi "gynė" te-i”ul Jau 11 žvainai 
psnį męs matėm tūpus The Vynę Gerai apsiskutęs, puikiai apsirėdęs, I prato, kad mus kvailina. 
j* * i ♦ i jisai išrodė džentlemanu, palyginus su mu-|ko bėgančiais kareiviais.

Straipsnis pavadintas: lietu- mjs driskiais ' ...........................................
viai yra ištikimi Rusijos re- vopotose, krauju apskretusiose uniformose. Užpakalyje mūsų važiavo ammunicijos va- 
publikak , i Liepta buvo laukti. Kur stovėjom, tai at- goriai. Nieks jau nebeprisilaikė disciplinos.

Stačiai stebėtis reikia, sis€,(1()m ir matčme tik vargą aplink mus.'Vėliaus daug vagonų ir vežimų tapo ap-
kaip maža tarne straipsny Daugelis numirė ant daktarų rankų. ] 
nuoseklumo. Phila. kunigas gyvulius nešė lauk ir guldino eilėse, 
mano, kad formula taika be skaitėme juos. Buvo net šešiasdešimts.

, Beje, tūli iš mūsų pamatę, kad numirėliu me čia dalykas. Išėję iš kelio, sustojom r 
drapanos geresnės, nuvilkom jas nuo lavo- >auke. Męs sugulėni ir vėpsojom į nepap- 
nu ir patįs ausirėdėm.

Ogi, kas čia tokio, 
forma. ,

Mums taip-pat reikėjo apavu. Tačiaus, gorių ir t. t. 
Germamja, bet Petrogrado kaip matėsi, tai nabašninkų apavai mažai buvo suguldyti vežimuose. .
Kareivių ir Darbininkų la- kuo skyrėsi nuo mūsų. Męs apžiūrėjom jų buvo išrašyta sopulio kančios.
r*vba. ... lapavus ir atradom porą pusėtinai gerų. 1 _ - .. _

Kaulakis tdedasi dideliu ( Nors čebatai buvo maži, bet męs manėm, fyancūzų, apie kuriuos žinojo, kad jau pa-
i. Jo šimpa-,kad vienam iš mūsų jie visgi tiks. Bandyta sigailėjimo jie tikrai neturės. ’ų‘7

.... ’nutraukti juos, bet darbas pasirodė sunko- m£s geniau nepaisein sužeistų francūzų, 
sijos revoliucijos. Dabar jau kas. Išpradžių traukėme dviese, paskui ke- Pe nepaisys ir mūsų sužeistųjų. _ 

. Du laikėme numirėlio koją, o du 
raukėme čebata. Nieko tačiaus nepajie- mo’ kas reikia daryti.

'gėm padaryti. ‘Koja buvo taip sustirusi, purškiantis.lietus. Męs gulėjom ant žemės 
tuva. Bet kaip čia seniai ta- kad čebatu gyvu būdu negalima buvo at- b’jautėm didelį šaltį. Mūsų nuvargusiuose 

• ’ * 1 ’ * . . . i kūnuose nebebuvo jokios šilumos. Pradėjo
i, pro šalį eina daktaras ir klausia, urtinties ir artilerijos sekcijos, bet jos ne

bebuvo jau pilnos. Artilerija išrodė begalo 
čebatu. vargingai. Veik visose batarėjose trūko 

Z mažesnio ar didesnio kanuolių skaičiaus.
! Štai pro mus pravažiuoja 15 motorinių 

-- karu, puikiai išrodančiu.—“A,—sušuko ma- 
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revoliucija brutaliu juoku, kreipdamasis į numirėlius: no kaimynas tai generahs stabas . . Tai 
nenorite ^ia važiavo Wiurtembergo kunigaikštis Al- 

‘brecht ir jo ištikimi bernai. Męs vėlei įsiu- 
cija, o ne politikieriavimas,| Dėl valgio, tai nors męs ir gavome kiek t°me- užvirė gįslose, pamačius
pastatė mažųjų tautų klau- duonos, vienok vis dar buvom išalkę. Mūsų paveikslą. Ne vienas galėjo pamislyti: 
simą dienos eilėje, šitas už- karinių virtuvių visai nesimatė Mat, mūsų’ Praz.Uf^ tūkstančius žmonių jie dabar 
reiškimas yra vieninteliai užveizėtos ir virėjai visuomet “gynė” tevy- Į Poškina sau automobiliuose . . Automobi- 
teisingas užreiškimas visa- nę, būdami kokia dešimts mylių nuo fron- jiai Srcdai pralėkė ir viską paliko uzpaka 
me to kunigo straipsnyje, to, kur jiems negręsė pavojus. Kasgi jiems yY 
bet ir čia jisai negali apsieiti buvo galvoj apie mus? 
neišgarbinęs M. Yčo, kurį J Buvo tačiaus ir daugiau virtuvių, prigu- 
deja, revoliucija nuvarė “ot- linčių prie kitu armijos daliu. Męs gauda- 
stavkon”.

i Kun. Kaulakio rašte kupi-l

Greitai męs iš-
1 užėmė

I Vitry. Tame mieste prapuolė daug karinio 
materiolo ir priešai užėmė ligonbučius, dak
tarus ir t. t.

Antroj valandoj męs pasiekėm augštu-
XIV.

FRANCŪZAI MUS VEJA.
Męs pasiekėme Vitry katedrą ir rapor- mos, kurią buvo nurodęs. kapitonas, bet 

Ųavomės leitenantui Spahnui. Jisai, mato- čion neapsistojom Ėjom ir ėjom atgal. Da- • 
te, iš šio saugaus užpečkio irgi “gynė 
vynę. Gerai apsiskutęs, puikiai s

te-|bar jau ir patys kvailiausi mūsų tarpe su- 
. Visi koliai paplu- 

. Visi norėjo eiti 
Męs buvome purvinose, su-’vieškeliu ir vis labiau stūmė mus į kraštą.

aneksijų ir atlyginimų esan
ti vokiečių išmislas.
juk kiekvienas nuoseklesnis 
laikraščio skaitytojas žino, | 
kad tą forirtulą metė pasau
lin ir ponuliarizavo visai ne

e- versta, kada jie kliudė kareiviams eiti.
u.l Mus pasiyijo tūlas aficieris ir davė ka-

: pitonui kokį tai įsakymą. Nežinojom, ka-

ryba.

SĄŽININGI KARĖS 
PRIEŠAI.

Sąžiningi karės priešai 
jau pradėjo rengti viešas 
demonstracijas ir protestuo
ti prieš priverstiną ėmimą į 
kariumenę tų, kurie pasiva
dino “conscientious objec
tors”. Dabar organizuojasi 
sąžiningų karės priešų bū
rys ir jie važiuos į Wash- 
ingtoną pikietuoti aplink 
baltąjį namą. Iki šiol baltą-’

lapavus ir atradom porą pusėtinai gerų.

vokiečių priešu. w 
tijos dabar svįra į pusę Ru-’

(rastą paveikslą. Užpakalyje mūs ėjo eilių 
Uniforma, tai uni- ’eiles kareivių, karinių virtuvių, transportų, 

, j daktariškos pagelbos traukinių, pačtos va- 
Sužeistieji arba sėdėjo arba 

Ant jų veidų 
. Ir visa ta 

minia norėjo pasprukt kuogreičiausia nuo.

jisai vadina netik kaizeriz- ^uriese. Du laikėme numirėlio koją, o du 
mą, bet ir carizmą girnomis, traukėme čebatą. ' 
kurių tarpan pakliuvo Lie-

sai kunigas giedojo panegi- plėšti, 
rikus Rusijai, nors tuomet Į 
carizmas dar nebuvo nuver- ką -męs čia darom.
stas. Aiškiai matosi, kad Atsakom, jog mums reikia
kun. Kaulakis moka pūsti Daktaras sako, kad koja jų visviena nepa- 
pavėjuj. ( ; leis, nebent perpjauti.

Jisai dabar jau pripažįsta. Vienas infanterietis užbaigė tą istoriją 
jį namą pikietavo tik sufra-kad Rusijos ] .. .

griežtai permainė dalykų laikykitės savo čebatus, jeigu 
stovį Europoje. Ji, revoliu- vaikščioti basi.kui namą ir laikydavo iškė- 

lusios toblyčias su užrašais, 
kad Amerika nėra laisva ša
lis, kad valdžia nesielgia de
mokratiškai, nesuteikia mo
terims balsavimo teisių ir t. 
t. Dabar panašiai elgsis 
sąžiningi karės priešai. Šio
mis dienomis jau išvažiuoja 

Washingtona šimtas žmo
nių, po vadovyste Leon 
Samson. Jis buvo New Yor-'
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tely Obergamau jau nuo la- tu bet, kaip matot, palaiko 
bai senų laikų pagarsėjo la- taikos aspiracijas. Męs tū
bai vykusiai suruošiamas rim pasakyti, kad Kanados 
Kristaus kančių perstaty- katalikai irgi stoja už taiką.

Na, o mūsų ponai Kemė- 
šiai, Žilinskai ir Compani- 
ja?

Patįs tai jie nevažiuoja į
Bet užtat

mas. Artistų roles išpildo 
daugiausia vietos sodiečiai. 
Kristaus rolę begalo puikiai 
lošdavo Antanas Lang.

Obergamau buvo pagarsė-'karės frontą.
jęs visame pasauly. Į tuos kaip uoliai jie veda smulkią 
religiškus perstatymus susi-' politikėlę vardan karės, 
rinkdavo daugybė žmonių iš G 
visų pasaulio kraštų.

Biednas Kristus! Dabarsielio artymo meilės ir sąži- 
jojo žemės šešėlis jau kons- ningumo!
kriptuotas. Jeigu Kristus -------------
šiandien gyventų, ,be_abejo- (SIMPATIZUOJA TIEMS, 

........... ...... KURIUOS PERSEKIOJA.

Męs jau rašėme “L.” apie 
pagarsėjusį visoj Ameriko; 
Bisbee mainierių deportavi
mą iš Arizonos į New Mexi
co valstiją.

Vienas mūsų skaitytojas

nės, jo vieta būtų kalėjimas.
Tiesa, pasaulis progresuo

ja. Juk seniau Kristų nu- 
kryžiavojo.

Taip kaip

Męs neturėjom nei mažiausio suprali- 
Naktį prasidėjo

Oi kunigai, kunigai. Ne
jaugi jumyse neliko nei kri-

“KAREIVIAI PIRŠTAIS
BADOMI” ,

Mūsų; korespondentas iš ,
Montreal, Canada, prisius- prisiuntė mums “TheColun>-

Męs vis dar nežinojom, kodėl mums 
čia liepia stovėti. Jau vėl atėjo dešimta va
landa vakaro, štai, keliu traukiasi mašini
nių kanuolių nuovada. Gi vakarų pusėje 

, kurie 
vis artinosi. Gal mus siųs į mūšį?

Sutemus ant vieškelio prasidėjo tik
riausia panika. Daugybės pabėgėlių, kurie 
ėjo pėksti, papuolė po vežimų ratais ir šau
kė pagelbos. Keliai buvo pakliugę purvy-

vom tankiai iš ten pavalgyti. .v . , - ,
I Vostik męs pabaigėm valgyt, sustojom, n^sJsgn’dom^kanuolių griausmus, 

<o kolegijos studentu ir ka- komplimentų pono Wil— į eiles, kaip senis vėl pasirodė, 
da generolas Leonard Wood : 
sakė kolegijos studentams kad 
militarinę prakalbą, Sam- tiki kiekvienam Wilsono žo- 
son jam pasipriešino. Ųž dziui... 
:ai tapo išmestas iš kolegi- 
os. Dabar jis pasidarė ly

deriu sąžiningų karės priešų 
ir vyksta į Washingtoną.

L. Samson jau matėsi su 
senatorium La Follette ir 
kongresmanu Chandler. Pir
masis žadėjo įnešti billių į 
senatą, o antrasis į kongre
są, kad užtarus sąžininkus 
karės priešus.

L. Samson sako, kad aš tuvių įžeidimą. 
nuvyksiu į Washingtoną ir* Brocktono “Times’e” kun. 
pasakysiu, ką aš manau; aš Žilinskas šaukia: “tai yra 
išaiškinsiu, kad męs Ameri-,neteisinga ir nepadora meš
koj turime aršesnį kaizerį, «ti šeššėlį ant lietuvių daugu- 
negu Vokietijos kaizeris, imos už keliolikos neištikimų 
Mūsų kaizeris elgiasi taip, žmonių veikimą”, 
kaip jam liepia Wall gatvė. J * s ’ 

Ar Samsono misijai pa- tasai kunigas sako, 
vyks ką nors nuveikti, suiu 
ku pasakyti. Vienok tokių

šono valdžiai. Išrodo taip, 
“visi lietuviai” šventai

. Vienas iš 
aficierių raportavo komandieriui apie mū-‘ 
su kompaniją, tačiaus užtylėjo, kiek žmonių 
žuvo ar. be žinios prapuolė. Bet “seniui” 
tatai nerūpėjo. Jisai atsistojo mūsų fron
te ir pasveikino: “labą dieną, vyrai!” (O 

Atsakydami
Kun. Kaulakio liaurai ne

duoda miegoti kun. Tarnui jau buvo 7 valanda vakaro). 
Žilinskiui, mūsų kunigų Są- męs ką tai sumykėm. Mums liepta eiti prie 
jungos prezidentui. Visoje, ammunicijos vagonų, gauti šaudyklę, am- 
eilėje Bostono ir to miesto municijos ir po tris granatas. “Pusę po 
apygardų laikraščių jisai 
baltina vąldžios akyse lietu
vių vardą. Esą, kas tai me
tęs šešėlį ant lietuvių, bet 
šv. Petro parapijos klebonas 

i su pasipiktinimu atmeta lie-

Męs pakilom eiti tik trečioj vai. ryt
metį ir pirm negu męs supratom, kame da
lykas, pasijutom esą su užpakaline gvardi-

Bet, klausykite, ką toliau
’ > Prisi-

('tąsa ant 4-to pusi.)

“Pusę po 
devynių jūs turite būti gatavi ir stoti eilės- 
na. Turėkite po 500 patronų ir po 3 ranki
nes granatas”.

Eidami keliu męs pamatėm, kad iš pa
simetusių kareivių sudaromos naujos vie
nutės ir tai daroma didžiausiu greitumu. 
Męs jautėme, kad čia rengiama kas nors 
naujo, nors nieko negalėjom tikrinti. Vėlei 
pradėjo lyti ir rinkosi audra. Kuomet pu
sę po devynių męs buvom paskirtoj vietoj, 
tai visos miestelio gatvės buvo pilnos karei
vių, pasirengusių į šturmą. Nors lietus li
to, bet stovėjom eilėse. Mums buvo liepta 
išimt šaudyklių užraktą ir įdėt jį duonos 
maišelin. Taigi, iš šaudyklių jau nereikėjo 
šaudyt. Tuomet supratom, kad mus ren
gia prie nakties atakų durtuvais ir ranki-

Po tūlo laiko pirmutiniai priešų šrap
neliai pradėjo kristi ant mūsų galvų. Męs 
dar labiau pradėjom skubinties traukties 
atgal. O kelias buvo pilnas gilių duobių, 
kurias išrausė kulkos ir bombos. Mat, tuo 
keliu kiek pirmiau vokiečiai vijo francūzus. 
Kadangi buvo tamsu, tai brisdami per tų 
liūgyną nevienas {kritom į duobę. Męs bu- , 
vom pramirkę iki paskutinio siūlelio.' \Pa-^ 
keliui tropijosi daug nugaišusių arklių ir 
negyvų žmonių.

Jau pradėjo švisti, kada priėjom mažų 
kaimelį ir sustojom. Tą vietą męs tuoj uŽ- 
ėmėm ir rengėmės prie apsigynimo. Už- 
ėmėm pozicijas už kapinių tvoros. O iš už
pakalio ėjo vis daugiau kareivių, ėjo di
džiausioje'betvarkėje, Pribuvo daugiau



Velnias

JŪRĖS..

r

Suviliojai tu mane: 
Prasišypsojai ir vėlei 
Tavo veido nematau...

i mirštančiu vergu danguj arba pragare.
I Nėra tokio pono, negali būti tokio di-

apie 
ver- 
ko-

nant tai,visi skausmai pavirstų į linksmybę. 
Skurdas, nepasisekimas, nelaimė, pergalė, 
galybė, augšta vieta ir turtingumas, — vis- 

Koks

bėjimas ir rezoliucija apie anagjų. įr fcac| nuo į0 laiko grabvietė paliko 
socialistų laikraščių santi- varįajs> kurie veda į amžiną gyvenimą! Ži-

Kuomet užmiršus vargą kietą 
Nejunti žmogus, kiek skausmo 
Kiek audrų baisių kentėta.
V-25-17.

Kaip gaila, kaip širdį man skauda...
VI-10-17.

“Lais- 
dau- 

Verta

“Lais-'o ne savo nuomonę, bet ji __  i ............................ Y’ . .

“Bešališkas teisėjas”

Brooklyno Lietuviams! .
Pirmas Brooklyno

LIETUVIS

Kontraktorius
Padarome .visokį darbą prie nauji 
namų statymo ir senų pataisymo. li-
pentinu namus iš lauko, taipgi ir vi
daus. popioruoju, pleisteruoju ir d- 
mantuoju. Reikale kreipkitės ypatift- 
kai ar laišku Šiuo adresu:
46 Power St. arba j gyvenimo vietą!
431 RODNEY ST„ Brooklyn, N. Y.

K J. VASILIAUSKAS

lių ir tarti: “Mano, mano ant amžių!” Pa
buvo tarta imti moteriškę, kurią myli į savo glėbį ir

“Kova” 
.1 iš to bloga, “Naujienos” dar blo- 
bešaįišku- gesnės, ir ir “aš”, kaipo “be

šališkas teisėjas” pasakau

Dabar aš esmi priverstas 
paduoti vieną dar ilgesnę iš

irę BEtlRY STBBBT 
BROOKLYN, N. Y.taip dabar ‘Kova* jieško 

oportunizmo visame tame, 
kas tik išeina iš po ‘Nau-

KAS PADARE DIEVUS?

Teltphne i*l GrMBfeiat,

Daktaru J. M1SEV1ČE
Specialistas AiriHes lt 

Plaatiq ligi*
Nss 8—10 ryte
Nue 12—2 po p!M

Telephone IVbU ureenpoint.

Dr. H. Mendlowitz
□ 71 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano speciali

tni moterų ligos.
Gerai įsitėmykit adresą:

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

MOTINAI MIRUS.
Viltis, kuri man yt žvaigždė žibėjo 
Vaidendama ateitį mielą, — 
Užgeso nūnai nuo siaučiančio vėjo. 
Neguos jau daugiau mano sielą.... 
Motina brangi! Sakyk, ką galėsiu 
Ant tavojo kapo padėti?...
Juk niekad daugiau tavęs neregėsiu!

nepaaiškino.
P. Grigaitis 

(Toliaus bus).

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

K# V A K BI A l J SIE JI faktai Šioj kny- 
goj randasi paimti iš Mytholiogijų, 

Encyklopediškūjų žodynų ir aŠtuonių Bib
liją Knyga su keturiolika galingiausių 
Dievų paveikslų:

1. Trįs ev. Panelės Nekalto prasidė
jimo. Nekurį yra net ir už karlienę daa- 
guje

2. Kiekviena nekalto prasidėjimo 
Jievaitė, yra kokio tai labai galingo 
)ievo sesuo, pati ir motyna vaikų.

3. Tr|s galingiausi Dievų Sunal. Kai- 
x> išganytojai ir atpirkėjai svieto.

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

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

Knyga: 5x8 32 puslapių. Kaina 15c. •
I’erkupčianV5, petlioriams, agentams ir 

šaip pardavinėtojams duodama geras nuo 
šimtis. Ant pažiūros nesiunčiama niekam. 
Atsišaukite Žemiau nurodytu adresų.

Gyvenanti prie fanatikų ar neištiki
mų žmonių, privalo prisiuat 5c. Extra 
dėlei knygos apsaugojimo, kad kiti 
nepasisavintų kada bus prisiųsta.

RUTKAŪS SPAUSTUVE
338 W. End Ave., DETROIT. MICH.

seniau 
w “Naujienos”visą bėdą ma- 
\ 1 te tik iš kairiųjų pusės,

Sutaisytas is fomuio»» 
recepto; suteikto iimintiO* 
gu Egypto tokoninku,

apsireiškia esqs stebėtinai pasektninfu 
nuo p<7ir>.o pilve ir 

fiaudėjimo, dutulio, galvot 
tkaudčįimo, nuttojimo apetite,

■ I Šalčio galvoje, eet., ect., Šutai- 
eomus išdirbį j u labai pagarsėjusio

® PAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo 
nos, naudojamo visame puaa* 
lyje l*r pusę šimtmečio—Me. 
ui boukutę visose aptiekoae.

~ arba galite užsisakyti tiesiai ii
F. AD. RICHTEK * OO. 

14—W WasWagtaa Street, Na* Yoit,

j ienų’ redakcijos plunks
nos ‘Kova’ išanksto pasi
rengus dešimts sykių pa
abejoti, pirm negu pasira
šys po kuriuo bent ‘N-nų’ 
išvedimi.

—Jūs nieko gero neveli- 
jat mums, jūs neprisiren- 
gėt net gero žodžio pasa
kyt už Sąjūngos namą, 
jūs sužiniai ar nesužiniai 
norėjot pažemint ‘Kovos’ 
red ir Sąjungos įstaigas— 
tai męs netikim, kad jūs 
velytumėt gero Sąjungai, 
tverdami ‘bespalvę’ darbi
ninkų tarybą.

Ve, ką nori pasakyti 
‘Kova’, jeigu kas moka į- 
skaityt eilučių tarpe. Ir 
ant ‘Naujienų’ atakų , ku
rios tęsėsi visą pusmetį, 
‘Kova’ atsako kontratako
mis”.
Čia atseikėta abiem pu

sėm nešykščiai.
“Kovą” “Laisvė” pripažįs

ta visai nepajiegiančia ap-

Talpiname, vardan bešališkumo,drg. 
P. Grigaičio atsiųstąjį straipsnį, nors 
tai bus naujas precedentas pasirin 
kime vietos vedant polemikas. Lig- 
šiol, paprastai, "Naujienos” atsaky
davo "Laisvei” per "Naujienas”. Da
bar gi "N-nų” red. polemizuoja su 
"Laisve” per "Laisvę”. |

Tame tiek tebus gerumo, kad visi . 
"Laisvės” skaitytojai turės progos iš
klausyt ir tai, ką sako "kita pusė”. 

"Laisvės” red., be abejonės, duos 
gavo platoką atšalimą. J vidurį tal
pinamo straipsnio jokių savo pastabų 
nededant, kad nesugadinus įspūdžio 
čielumo. Norim būt pilnai bešališ
kais. korime, kad iš tų plačių dis
kusijų būti} naudos.

“Laisvė” senai pamėgo 
lošti bešališko teisėjo rolę 
Amerikos lietuvių socialistų 
ginčuose. Kiekvieną kartą, 
kada iškįla polemika tarpe 
dviejų laikraščių, “Laisvė” 
pasirūpina taip pasielgti, 
kad žmonyse, kurie tą pole
miką seka, paliktų įspūdis, 
jogei ji nepritarianti nė vie
nai “kraštutinybei”. Ji pa
bara vieną pusę, paskui pa
barą antrą pusę — o kar
tais abi pusi sykiu — ir pa
galios bešališko autoriteto 
tonu užreiškia, jogei dabar'vertint dalykų pagal jo ver
gauji pasakysianti tikrą,ne-^ę, jeigu tas dalykas turįs 
vienpusišką tiesą. Ir ji “pa-jkokj nors ryšį su ’“Naujie- 
sako”. Ir vėliaus, kuomet ji.nomis”. Tai yra toks “Ko- 
atsimena apie buvusias pra- ' 
eityje polemikas (o “atsimi
nimus” ji t taip-pat mėgsta 
rašyti), tai ji visuomet at
randa, kad ir tada ir tada 
ji vis, ir tiktai viena ji, ga
lutinai išrišdavus klausimus.
Jeigu kas kitas kuomet-nors 
turėjo panašią nuomonę, 
kaip ji, tai tas reiškią, jogei 
jisai “priėjo prie ‘Laisvės’ 
išvedimų”.

Kuklumo šitame
vės” pozavime yra,, žinoma, patvirtinimui ji pirmesnioje 
neperdaug. Bet tai dar bu-'dalyje savo straipsnio prive- 
tų menkniekis. Nepalygi-'da tiek argumentų, kad jos 
namai aršiau yra tai, kad skaitytojas nė valandas 
“Laisvė” savo “bešališku-'neabejos, jogei taip mano ir 
mo” rolę panaudoja pikčiau-' ji pati. žodžiu, — 
šiam pasityčiojimui 
jos garbinamojo L.
mo.

Bešališkumas yra 
gerbimas, štai dėlko yra 
blogas dalykas nusidėt prieš 
bešališkumą. Bet dvigubai 
blogas dalykas yra tuomet, 
kai šitaip pasielgiama, pri
sidengus bešališkumo skrai
ste.

trauką iš “Laisvės” straips
nio. • Ji nori visa eile rak
tų prirodyt, kad “Naujie
nos” elgėsi taip, jogei galė
jo užtraukt ant savęs “Ko
voms” neužsitikėjimą ir kerš
tą. Sako:

“Pereitame pusmetyje nedorumą ir žiaurumą, kuris slepiasi at- Nei ačiū ištart nesuspėjau...
liet, socialistų gyvenime į-’pirkimo pasakoj; patarimą nesipriešinti Užtai kad augindama vargą kentėjai 
vyko šie stambesni' fak- pįktm, kas atima dorybei tiesą apsigynimo, Ir tankiai per naktį be miego budėjai, 
tai: 

I

1) Rezoliucija prieš šel
pimo fondų vienybę pri
imtoji privatiniam pasi
kalbėjime Brooklyne.

2) Panaši rezoliucija 
Pildančio Kom. L. S. S. 
prieš bendrą darbą šelpi
mo reikaluose.

3) Pasikalbėjimas Phi- 
ladelphijoj ir rezoliucija 
apie politišką Lietuvos 
klausimą.

4) So. Bostono pasikal-

'Motina brangi, jau tavęs neregėsiu!... 
Bet ką gi ant tavojo kapo padėti?... 
Toli aš nuo mielos tėviškės savo, — 
Bejiegis vainiką suteikti, 
Bejiegis parpulti angoje tavo

i Ir melstis, ir nuoširdžiai verkti...
mą, kuris žada išganymą už aklą tikėjimą; Užtai, kad mažytį glaudei glamonėja!, i n • v • i .

būt labai malonu tada pamislyt ir geist, kad Nei ačiū ištart nesuspėjau!... 
likusieji dalykai būt tikri, teisingi! Suly-'Muza manoji ant motinos kapo 
ginus su ta žinia, kaip viskas gamtoj išro- Nuneškie sūnaus gailią raudą, 
dytų mažu ir nelaimingu! Koks džiaugsmas(Ir pasakyk jai, kai liūdna man tapo 
būtų žinoti, kad Dievas ištikrųjų yra, kad 
jis yra mūsų tėvu, ir kad jis myli ir saugo
ja ^avo vaikučius, žmones! Kaip raminan
čiu būtų žinoti, jog visi takai, kuriais žmo
nės vaikščioja savo gyvenimo kelionėje, ne
žiūrint, kaip jie nesisukinėtų ir nesivin- 
giuotų, veda prie vartų amžinos, nesuteptos 
ramybės! Kai^ džiaugsmingai plaktų mūs 
širdys, žinant, kad Kristus yra pergalėtoju 
Mirties; kad prie jo grabo, tas visusVyjjan- 

I tis baisūnas buvo apgalėtas ir sumuštasrant

GRAŽI GAMTA.
(Neapsakomai graži gamta 
Pas jūrą vasaros metu, 
Kai dangaus mėlynė išpuošta, 
Zefyro šlamėsiu šventu 
Kvėpuoja spinduliais laimės < 
Ir siunčia palaimą ant žemės. 
Malonu ilsėtis pajūryj 
Ir džiaugtis širdies ramumu, 
Bet retai kas būna tam būryj 
Kurie be vargo, be skausmų, 
Užkrovę ant kitų sunkybę 
Naudojasi gamtos grožybe..;

kius su L. S. S. vadovau- 
jančiom įstaigom.

5) Kairiųjų draugijų 
konferencija ir rezoliuci- kas pavirstų į beprasmius garsus, 
ja apie Rusijos revol. šel- džiaugsmas.būtų paimti kūdikį ant savo ke
pimą.

Visa, kas 
tuose pasikalbėjimuose ir žinot, kad ji yra tavo, tavo ant amžių, nors 
kristalizavosi tam tikrose saulės užgestų ir žvaigždynai pranyktų, 
rezoliucijose, “Naujienų” (Pakaktų jau žinot ir tai, kad tavo mylimi 
buvo tik pajuokiama ir ir numirę nepražuvo, kad jie tebyra, kad 
aštriai kritikuojama. Nie- jie myli ir laukia tavęs. Kaip gerai būtų 
kur ir niekuomet jos ne
rasdavo sveiko grūdo ir 
kritikavo viską nuo “a” 
iki “zet”.

Pild. Kom. išneša visai 
teisingą ir švarią rezoliu
ciją prieš fondų vienybę— 
“N-nos” tėviškai mokina 
P. K. narius.

“Laisvės” redaktorius 
paduoda Brooklyno pasi
kalbėjime rezoliuciją, kad 
šelpimo darbo pobūdis 
šimtais ryšių rišasi su po
litika, kad kiekviena srio- 
vė būtinu liogiškumu pa
naudoja šelpimo akciją 
savo pozicijų stiprinimui 
—“Naujienos” absoliutiš
kai nieko negalėdamos pa
sakyt prieš šitą išvedimą, 
daėjo iki “šmokų” ir kitų 
kol io j imu.

Bostono pasikalbėjime 
trijų laikraščių atstovai 
mėgino patiesti bendro 
veikimo tiltą, pripažinda
mi, kad laikraščių .taiP2.džio Viešpačio, kuris vergija galėtu padaryt 
turi būti idėjinė vienybe|sa]f]^a ‘ '
ii kad Pild. Komit. turėtų inuoį^ tarnu, sparnuotu vergu, 
tarties daugely klausimų ___ __
su soc. laikraščiais — 
“Naujienos” atakavo ir 
šią konferenciją. Jom ne
rūpėjo atrasti rezoliucijo
se sveiki grūdai. Jos ma
tė tik blogumus ir dau
giau nieko. Tuomet ir 
“Keleivis” pasakė 
“Naujienas”, jog jos 
čia dalykus viršum 

j jom.
I Net ir “Keleivis”, girdi, 
pasakė, kad “Naujienos” 

Kiekvienas supras, kad ši- verčia dalykus viršum ko
tas pridėčkas prie “Lais- jomis! Šitą argumentą 
vės” rolės duotų visai kito-1 “Laisvė” vartoja jau ne pir- 
kį efektą jos lošimui. Nes mu kartu. “‘Keleivis’ pasa-

vos” pasmerkimas, kad sun
ku sau ir įsivaizdinti ką 
nors aršesnio.

Bet ar geresnės yra “Lai
svės” akyse “Naujienos”? 
Anaiptol; jos, jei galima, y- 
ra dar blogesnės. Jos buvo 
neteisingos, nieko gero ne
velijo “koviečiams”, žemino 
ir t. t.

Šituos dalykus “Laisvė” 
i beje, pasako, kaipo “Kovos”

tiesos,jums tiesą. Aktas suloštas.
Aš betgi, pirma negu pa

plojęs delnais drąsiam artis
tui, paprašysiu jo paaiškint 
vieną dalykėlį. Kad jau ji
sai ėmėsi aiškint, tai ga 
teiksis pabūt šitoje rolėje 
dar valandžiukę. Jisai sako 

Kadangi šitokie “Laisvės” |—savo ar “Kovos” mintis a- 
nalizuodamas, tai nesvarbu 
—Jogei “Naujienos” “nepri
sirengė net gero žodžio pa
sakyt už Sąjungos namą”. 
Bet jisai užmiršta pasakyt, 
kad “Kova”

pasielgimai jau ne kartą yra 
padarę skriaudos “Naujie
noms”, tai aš jaučiuosi turįs 
teisės reikalauti, kad “Lais
vė” leistų savo puslapiuose 
ir man tarti savo žodį apie 
dalykus, kuriuos ji rodo pu
blikai savo “bešališkoje” 
šviesoje.

e tiktai prie 
gerų žodžių neprisirėngė,ka
da pamatė “Naujienų” su
manymą steigti savo namą, 
o ir metė į “Naujienas” įta
rimą, kad jos savo sumany
mu norinčios pakenkti Są
jungai! O gal atsiminimas 
apie “Kovos” “gerus žo
džius” neįeina į “bešališko 
teisėjo” rolę?

žinoti, kad Kristus išvaikė tamsius mirties 
rūkus ir pripildė grabą amžina šviesa. Ži
noti tai pakaktų, idant būt pilnai laimingu. 
Toliau džiaugsmas negali siekti. Toliau nė
ra vilčiai vietos.

Kaip puiki, kaip žavėjanti būtų Mirtis! 
Kaip dikčiai kiekvienas iš mūs lauktų, kol 
prieis mus kaleina žengt per slenkstį į am
žiną šviesą. Koks džiaugsmas spindėtų iš 
užgesusių akių ir kaip trokšta širdis nors 
palytėjimo to laimingojo atšalusios rankos! 
Įkapios pavirstų didžiausio džiaugsmo rū
bais, šermenų procesija liktų linksmybės 
karavanu, o grabvietė taptų pabaiga visų 
skausmų ir pradžia amžinos linksmybės.

O vienok, būt daug geriau, kad ir tas 
būtų neteisybė, negu kad viskas, kas yra 
Naujame Testamente būt teisybė.

Daug geriau yra būti be dangaus, negu 
turėt abudu, dangų ir pragarą. Geriau ne
turėti Dievo, negu turėt abudu, Dievą ir 
Velnią. Geriau užmigti amžinu miegu, ne
gu būt aniuolu ir žinoti, kad tavo mylimie
ji kenčia amžinas kančias. Geriau gyventi 
laisvai ir mylėti, gyventi gyvenimą, kuris

Aš visai neturiu noro likti sparT 
. Geriau už 

tai man patinka amžinas miegas. Bet ti
kintieji klausia: “Jei męs išsižadėsim savo 
prietarų, kas lieka mums?”

Mano atsakymas yra: Protas. Jieško- 
tie teisybės, ręmties faktais, nedrėbėt prieš 
šmėklas ir šešėlius, o tikėt tiktai tikrenybei.

Nesitrauksiu aš iš čia. 
Nevadinkite ilgai 
Manęs, mylimi draugai, — 
Nesitrauksiu aš iš čia! 
Vienui-vienas pajūryj, 
Ant uolų, ant akibenų, 
Kaip laukinis gyvenu, 
Vienui-vienas pajūryj. 
Nebijau buvot nakčia, 
Nebijau klausyt bangi] 
Jūra siaučiančių vargi]; 
Nebijau buvot nakčia. 
Baisiam audros sūkury j 
Myliu žaisti, myliu siaust, 
Myliu kančias svieto jaust, 
Baisiam audros sukuryj. 
Nęsitrauksiu aš iš čia. 
Kolei jūra išsilies, 
Kolei uolos sutrupės, —

Nesitrauksiu aš iš čia!

Gauk šiuos
Muzikos Veikalus.

’’Birntė” — Birutės arija —30c. 
’’Vestuvės” — Jaunosios arija Šia. 
"Kregždele” — duettas — 80c.
"Eglė” (Žalčių karalienė), žalčio..

ir Gulbė-Dievaičio duettas —7B& 
’’Muzikos Žodynėlis” — 25c.
"H! Sąsiuvinys” — maigyti 

kvartetai — 25c.
Adresas:

MR. M PETR ‘ ’ SKAS.
195 Broadway, So. Boston. Maa*.

ant melsvos tylutės
Pažvelgk, kai ant melsvos tylutės jūrės 
Plevėsuoja išskleisto laivelio burės, 
Ir tik krantai visur vienodai, 
Tarytum Rojaus žali sodai, 
Toli viršūnėms debesiuose, 
Aplinkui jurę šniūrais juosia. — 
Taip gražiai atrodo jūrė, 
Kuomet nurimsta vėjas pūtęs, 
Kuomet nurimsta baisios audros 
Ir nušviečia šviesa saulutės.

57-ame savo numeryje 
“Laisvė” teikėsi “bešališ-

, kai” išaiškinti priežastį tos 
aštrios polemikos, kuri pra
sidėjo tarpe “Kovos” ir 
“Naujienų” dėl Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Tary
bos. Ir tame savo aiškini
me ji nupasakojo, kad “Ko
vos” nepritarimas Darbinin
kų Tarybai pareinąs nuo jos j jeigu skaitytojas žinotų (ar-kė”, tai reiškia — jau atlik- 
neužsitikėjimo ir neapykan- ba atsimintų, jeigu užmirktas kriukis. Bet kada tas 
tos linkui “Naujienų”,ir kad šo), kad be “Naujienų” ne- pats “Keleivis” neseniai pa- 
tie “Kovos” vedėjo jausmai prisirengimo prie gerų žo-’sakė, jogei tiesa yra, kad 
esą iššaukti “Naujienų” ata
komis prieš “Kovą”, — ata
komis, kurios tęsusiosi per 
pusę metų.

Keistumo šitame 
vės” aiškinime yra 
giaus, negu ^reikia, 
prie jo truputį sustoti. 

“Laisvė” sako. 
“Taip, kaip

džių, buvo toje istorijoje da “Kova” labai iškraipo sveti- 
ir šlykščių “Kovos” žodžią, mas mintis, tai “bešališkoji” 
tai tie (kurie nėra to- į “Laisvė” tuoj pasiskubino 
kie “bešališki”, kaip “Lais- priminti jam incidentą su 
vės” redakcija) neišsineštų šventomis vestuvėmis. Ko- 
įspūdžio, būk “Naujienos” tdėl-gi “Keleivjo” užreiški- 
“nieko gero nevelija”. Jiems mas yra geras, kada jisai 
ateitų į galvą visai kitokios'atkreiptas prieš “Naujie- 
mintįs. Apie kitas toje ci-tnas”, ir kodėl jisai yra blo- 
tatoje minimas “Naujienų”.gas, kada jisai atkreiptas 
nuodėmes pakalbėsime že- prieš “Kovą”, to “Laisvė” 
miaus.

Merkynės Vaidylos Eilės.
BET NEKEIKSIU Aš TAVĘS!...

Suviliojai tu mane: 
Prasišypsojai ir vėlei 
Tavo veido nematau... 
Suviliojai tu mane; 
Tiktai vienai valandėlei 
Buvo skirta pas’grožėt. 
Bet nekeiksiu aš tavęs... 
Tegul laimė visą vieką 
Nuolat skaisčiai šviečia tau.
Nebekeiksiu aš tavęs;
Man sapnai lig karstui lieka, 
Nors palioviau jiems tikėt...

SKAISTI ROŽĖ.
Skaisti Rožė 
Raudon veide 
Išbujojo, 
Pražydėjo 
Raudonai.

Kvapas jos 
Aroma skleidė 
Ir žavėjo 
Mane jauną 
Jis dažnai.

Nebeskyniau 
Aš kvietkelio 
Nes mylėjau, 
Nes gailėjau 
Jojo skint;

Ant sunkaus 
Būtybės kelio, 
Troškau
Savo sielai džiaugsmą 
Užaugint.

Deja...
Širdį man užgavo •* 
Nelaiminga, 
Nelemta
Dalis karti:

Aš neskyniau, — 
Už tad gavo 
Pabučiuoti- 
Ir nuskinti 
Ją kiti...
V-17-1917.
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partija randasi tarpe vipų f
tautų ir ji yra ne lietuviš- merikos Lietuvių Darbinin- mėnesių? 
ka ir ne amerikoniška sa- kų Taryba.
vo veikime”.
Kun. T. Žilinskas bando 'iganizacijų 

kalbėti visų lietuvių — lie-; stan^b 
tuvių daugumos vardu. Tai augščiaus. 
yra neleistina ir bjauru. Ji- naują elementą į jas. 
sai galėtų kalbėti varde sa- A. L. D. T. ketina ne tik- 
vo parapijonų, bet ne dau- tai plačiau ir pleningiau su- 
giau. Tačiaus vargiai dar ir.vienyti gyvuojančias orga- 

” ’ * *J ’nizaciias, negu tatai pavyk-
tskiro- 

sa- 4. 
jungas; ji ne tiktai deda 
pastovesnį pamatą bendram 
visuomeniam darbui,’ negu 
laiks nuo laiko, be nuodug
naus prisirengimo, šaukia
mieji seimai,— bet ji duoda 
tam visam judėjimui ir aiš
kų darbininkišką turinį.

Amerikos lietuviai darbi
ninkai iki šiol steigė plates
nes organizacijas, arba darė 
platesnius suvažiavimus, tą
ja mintim, kad jie yra lietu
viai. Tautos reikalai buvo 
tas cementas, kuris rišdavo 
daiktan draugijų atstovus 
sąjungose, seimuose, arba 
jų sutvertose įstaigose. Ir 
tai buvo naturalis daiktas, 
koliai mūsų visuomenei trū- .. ................ ....
ko aiškaus klesinio pasiskir- Chicagie^ai žinoma, 
stymo, o mūsų darbininkų 
minioms—klesinės samanės, v

Šiandien dalykai stovi ki
taip. Revoliucionizavimo 
procesas, kuris prasidėjo vi
same pasaulyje, įžengus jam 
į paskutinę karės stadiją, 
galingai palietė ir Ameri- 

|kos lietuvių darbininkus. 
Skaitlinga pažangioji jų da
lis dabar labiaus, negu kuo
met nors, jaučia reikalingu
mą veikti bendromis jiego- 
mis, bet šiandie jie jau nesi
tenkintų veikimu po “tau-' 
tos reikalu” firma. Dau
ginus, negu “lietuvystė”,' 
jiems dabar ima rūpėti jų 
klesos reikalai, ir jie r 
veikimui traukia daugiau
sia energijos iš tos žinios, j 
kad jie yra darbininkai—pa
saulio darbininkų armijos 
dalis.

Amerikos Lietuviu Darbi
ninkų Taryba kaip tik ir yra

Tokiu momentu gimė A- kuris gal įvyks už keleto vo surengus vakarą supers- čius konstįtucij’os. Vienas'niems ant kitų rašinėti ko- 
tatymu ir kitokiais pamar- komisijos narys norėjo pa- respondencijas.
ginimais. Viskas pavyko la- aiškinti, kas reikia konstitu- * ..............

cijoj taisyti, tai jam nedavė^ 
kalbėti.

29 d. birželio buvo mūsų 
susirinkimas. Po* susirin
kimui Rrg. V. A. Andriule- 
vičius pasakė trumpą pra
kalbą, kvietė vienytis su 
“Laisvės” draugyste ir ben
drai veikti. Tuojaus tapo iš
rinkta komisija iš trijų dra- i 
ugų, kad nueitų į Laisvės 
draugystės susirinkimą ir j 
pasikalbėtų apie susivienyji 
mą.

l.d. liepos buvome nuėję j r«u j Rusjjos valdišką ban- 
susirmkimą. Sekretorius ką (Gosudarstvennuju Sbe- 
perskaite laišką, kuus tapo regate]nuju kassu). Tik da- 
prnmtas. Paskui, mus uz-j)ar |okja puiki proga, nes 
klausė, kokiomis, išlygomis kursas pradės kilti, 
męs galėtume vienytis. Męs ( “Laisves” administracija 
pasakėme, kad reikalinga jau keliatai desėtkų lietuvių 
pataisyti sesis konstitucijos ,pasiun(č j Petrogrado vai- 
skyrius. Jeigu jie bus pa- j^ką banka. Taigi visi 
taisyti, tuomet męs galesisi-, kreipki^s Administ- 
me vienytis. Tuojaus buvo racjja, 0 j, jums patarnaus 
sis klausimas apsvarstytas kopuikiausia.

Money Orders visuomet 
išrašykite ant “Laisvės”var- 
do ir parašykite laišką, nu
rodant vardą, pavardę, kiek 
turite metų, tėvo ir motinos 
vardus, užsiėmimą ir pilną

Ji yra logiška tąsa tų or- 
vienyjimo pa

kurtos nurodyta 
Be to, ji įneša

A. L. D. T. ketina ne tik-

visi parapijonai jam pritarę
tų, nes juk tai aišku kiek- st a atlikt, tveriant 
vienam, kad lietuvių daugu- se kolonijose draugijų 
ma nepritaria karei. Męs 
paklausime kunigo, kiek jo 
parapijonų liusnoriai užsi
rašė kariumenėn?

Faktu mums reikia, o ne C z
tuščiu šneku. Tačiaus kun.
T. Ž. straipsnelis bus geras 
dokumentas, rodantis, kad 
mūsų kunigai palaiko šią 

įkarę,kad jie siūtos su savo 
ištikimybe, net nieko iš val
džios nereikalaudami ir kad 
klaupdamies prieš valdžią, 
jie neprotestuoja prieš visus 
tuos nelegališkumus, ku
riuos valdžia atlieka. (Įve-

“Laisvės” skaitytojų mi- dimas priverstino kareivia- 
tingas Yonkers, N. Y. Pe-'vimo, laužymas žodžio lais- 
reitą panedėlį Įvyko “Lais- vės, deportavimas streikie- 
vės” skaitytojų susirinki-1 rių ir t. t.).
mas. Gaila, kad jų maža te-1 Mums rodosi, kad kun. 
susirinko. Mat, veik visai Žilinsko peršamoji paklus- 
nebuvo išgarsinta. įnybė yra patsai tikrasis ver-

Tečiaus, naudos vistik bus giškumas.
Nors susirinko keli draugai 
bet jiem buvo plačiai papa 
šakota apie “Laisvės” rei 
kalus. LAISVOJI

Draugas Vosylius ir Nat- i SAKYKLA 
kevičius pažadėjo greitu lai- | į į į į į į į i į į į į i ĮI į į Į į į i | į į 
ku sušaukti naują didesnį
stfsirinkimą ir sušaukti pra
kalbas. AMERIKOS LIETUVIŲ 

DARBININKŲ 
TARYBA.

Kas ji yra ir ko ji nori?
Amerikos Lietuvių Dar-

; or-

“Laisvei” atsišaukus i 
skaitytojus paramos, kaip 
j’au rašėme, mūsų draugai.' _______  ______
.subruzdo veikti. t jbininkų Taryba, kurios __

Ligišiol daugiausia skai- ganizavimo pradžią padarė 
tytojų “Laisvei” pristatė chieagiečiai,neturi tikslo už- 
P. Jatulevičius, Lawrence, 
T. Matas, Waterbury, 
Ig. Beeis, Newark, 
G. Laskevičius, Waterbury, sišelpiamosios draugijos, ap- 
K. Navickas, Montello, įšvietos draugijos, ar ko ki- 
M. Kasperiunienė, Amster- to. 
dam. / j

Smarkiai vejkia šie drau
gai: Sasnauskas, Freeland, 
Pa., J. Staneika, J. Bud ris, 
Waterbury, Baltrūnas, Wa
terbury, R. Kirk, Seattle, 
Wash.
> Savo priedermę atliko, 
rinkdami “Laisvei” naujų 
skaitytojų šie draugai: J. 
Valeika, D. Stakionis (3 sk.) 
V. Stankus, J. Kriaučiūnas, 
J. Daukus, J. Banita, K. Ra- ( 
manauskas, K. Girdžiunas įas avba kitas gyvuojančias balsiai išsireiškė už Ameri- 
(4 sk.), J. Kudlas, M. Kara- organizacijas, o suvienyti kos Lietuvių Darbininkų

^.lu!:n.ek’ jas, kad jos galėtų sujung- Tarybos steigimą.
jiegomis pasekmin-Į Praktiškai Tarybos užda-

imti vieta bent kurios gy
vuojančios organizacijos — 
politinės partijos, unijos, su-

švietos draugijos, ar ko ki-

A. L. D. T. “principai”— 
tarptautinė darbininkų vie
nybė, kuogreičiausia taika, 
ir Lietuvos laisvė ir demo- 
kratybė—tarnauja ne tam, 
kadsutvėrųs iš jų pastovios 
partijos pagrindus, o tiktai 
tam, kad nurodžius, kokio 
krypsnio organizacijos no
rima suvienyti Taryboje. Į 
A. L. D. T. kviečiama tiktai
tos organizacijos, kurios pri mestų visus savo 
taria minėtiems “princi- mus ir bėgtų į svetainę, 
pams”, nes tiktai jos, mūsų j 
supratimu, gali veikti nuo
seklioje darbininkiškoj dva
sioj.

bai puikiai, tik gaila, kad 
žmonių susirinko mažai ir 
kuopa turės nuostolių. Mat* 
mūsų lietuviai geriau kar- 
čiamoj vakarą praleis arba 
namje kortomis loš, 
eis į viešus parengimus. Ot, 
jeigu parengimuose būtų 
duodama išsigerti, tuomet 
jie visiškai kitaip pasielgtų, 

užsiėmi-

“žvaigždės” komisija

Nepraleiskite
negu Progos!

Berisso. — Tūlas laikas 
tam atgal, parėjau iš darbo' 

A. L. D. T. skaitysis pilnai ir toj pačioj stuboj radau 
suorganizuota tuomet, kai garsųjį “Vien. Lietuvninkų” 
susitvers žymesniame lietu- korespondentą, kuris pasta- 
vių kolionijų skaičiuje vie- ruoju laiku visokiais būdais 
tinės Tarybos, ir kuomet jų šmeižė socialistus. Supran- 
atstovai padarys suvažiavi- tama, tuojaus užklausiau, 
mą. Tame suvažiavime bus kodėl jis taip elgiasi ir koks 
galutinai išdirbta progra- jo tikslas bereikalo šmeižti 
mas ir išrinkta nuolatinis socialistus. Iškilo mažos di- 
Pildomasis Komitetas. Kol- skusijos. Mano oponentas 
kas-gi Taryba turi dar tik pasijuto labai nesmagioj po- 
laikiną komitetą ir tik pro- zicijoi, nes neturėjo faktų 
gramo projektą, kurie tar- prirodymui tų savo šmeižtų, 
nauja vien Tarybos suorga- Pagaliaus vėliaus visiškai 
nizavimui. neteko lygsvaros ir pasakė:

ne-' “Gerai, aš paliausiu per lai- 
mano "diktuot” kitų kolto- kraščius tave šmeižęs, bet už 
nijų draugams darbiniu, tai kada nors padarysiu 
kams. Bet jie yra giliai įsiti- “džinkt”!, Suprask, nušaus.1 
kinę, jogei A. L. D. T. butų Na, ar nepuikus “Vien.* 
labai naudinga įstaiga lietu- Lietuvninkų” koresponden-1 
vių darbo žmonėms. Ir jie tai? Jeigu neturi faktų, ne
paskyrė Komitetą, kad per gali prirodyti savo šmeiži- 
jį pakvietus darbininkų or- mų, tai nušovimu grasina, 
ganizacijas,pritariančias ta-1 Dabar laukiu; 
rybos idėjai, i 
savo prisidėjimą, 
visos paskui galėtų sutvar-

susirinkimą. Sekretorius

Kurie manote grįžti į Ru- • 
siją, tai nepraleiskite pro
gos, bet ja pasinaudokite. 
Dabar Rusijos pinigai ir už 
grybus pigesni. Taigi, kiek

-vienas prieš važiuosiant pa
siųskite keliatą šimtų dole-

priimtas. Paskui mus už-j|)ar tokja pUįki proga, nes

0 B jums patarnaus
ir visi sutiko su juomi, t. y., Į 
taisyti nurodytus šešis sky
rius. Tapo nutarta sušauk
ti susirinkimą ant 8 d. lie
pos ir galutinai tą klausimą 
užbaigti. Sulaukus 8 d. lie
pos,. atėjo keli naiiai, pasi- a(]resa? jg kur paeinate.
sukinėjo ir susirinkimo ne- 

•|atidarius, vėl išsiskirstė, ne- 
*|Va atidedami iki pusmetinio 

susirinkimo. Girdi, dabar 
nesą reikalo konstituciją 
taisyti.

Taigi, pasiskubinkite.
“Laisvės” Agentūra.

I EXTRA SUSIRINKIMAS.
1 A. P. L. A. 1 kp. bus ex- 
,tra susirinkimas July 29 d.,

įtariančias ta-1 Dabar laukiu; kada tas ^lusijdaibas apie vienybę f9i7 2 vai po pietų, Kru- 
užreikšti apie ponas savo prižada išpildys. nSt‘! ,n(:se ’U yaiSHĮ u is Lojančių paveikslų salėj, 1324 
ma, idant jos T. Žebrauskas. als<lal matos, kad turėsime Reedsdale St, N. S., Pitts-
galėtu sutvar- velktl atsklra1' ^urgh, Pa- Būkite visi A.
.a tain kain' AKRON, OHIO. Gal Laisves draugystei ir P. L. A. 1-mos kuopos na-

Į Atsakymas “Laisves” kores- 
' pondentui.
| “Ldi svės” N24 tilpo iš mū
sų miesto korespondencija, 
kurioje aprašoma vietos lie
tuvių veikimas. Korespon- 

savo |g ą [)Q [\OS lentas neužmiršo ir naujai 

PADANGES.

kandidatų į valdininkų arba Įtinkamas įrankis šitai lietu- 
legislatorių vietas nei šioje viu darbininkų sąmonei rei- 
šalyj, nei kitur, ir nedaly- .kšties. Jie organizuojasi 
vaus rinkimų kampanijoj. Ji Darbininkų Taryboje, kaipo 
nesikiš i amatinius arba in- klesa, kad savo darbininkiš- 
dustrijinius darbininkų rei-,kus reikalus pastačius į pir- 
kahis;nedavinės pašelpų nei mą vietą musų visuomenes 
ligoje, nei pomirtinių; ne- judėjime, 
užsiims knygų leidimu, pa-

jomsxgeriau patiks. ' 
A\L. D. T. Laikinasai 

\ Komitetas
A. Lalis, Sekr.

nepatiks, kad męs tiek daug riai, nes šis susirinkimas y- 
prirašėme, bet lai tvarkosi ra labai svarbus.
geriau, tuomet nereikės vie- Sekret. J. K. Mažiukna.

Tokia idėja vadovavosi 
skaitų rengimu ar panašiais Chicagos lietuviai darbinin- 
darbais. į kai, kada jie birželio 29 d.1

A. L. D. T. nori ne atstoti masiniame susirinkime vien

Buenos Aires. — Iki šiam 
laikui buvo pasižymėjęs tū
las lietuvis A. Grucė streik- 
laužiavimu. Kur tik iškilda
vo streikas, tuojaus jis bėg
davo streiklaužiauti ir saky
davo, kad jam esanti rugia
pjūtė. Dabar jau užsiėmė 
provokatoriavimu: visur | 
dirbtuvėse tariasi su darbi
ninkais, pienuoja, kaip kovo
ti, kad išreikalavus didesnę 
algą, o paskui viską prane
ša darbdaviais.

Patartina darbininkams 
apsisaugoti ir jokių reikalų 
su juomi neturėti.

susitvėrusios "2 
draugystės ir sol
draugystė susitv 
bačkutės alaus. Korespon-
dentas sako, būk organiza- 
torius parsitraukęs bačkute SŠ

^LIETUVIAI, SKUBINKITĖS SU i
PAGELIA SAVO NAMIŠKIAMS |

Ar jūs žinote, kad šimtai tūkstančių lietuvių išblaškyti karo
■ ....................... . ................... ................ .

gus ir begeriant svarstė a- 
pie draugystės sutvėrimą, 
kokis vardas jai suteikti ir

tis, W. Dilginis. A. Norkus, 
M. Jushkis, R. Bendleris, A. 
Bružas, J. Žukauskas, P. 
Grinius, W. ""
Kuršas. y kams. i visų ir išskaityti negalima..

Smarkiai subiuzdo veikti' Gyvenimas nuolatos kelia Svarbiausi jų šioie valando-
m nr?entas Grand Ra- tokių reikalų, kuriems aprū- je ir artymiausioje ateityje, 
pids, Mich., drg. V. Juškai- ,pjnti nepakanka vienos ku- 
tls_: . . . _ rios organizacijos jiegų. Ta-

. Dranga! skaitytojai, rū- įaį priverčia žmones jungti
pinkitės 1 Laisve _ į daiktą savo organizacijas.

Dra^ima Tėvynės Mylė- jr šiandien Amerikos lietu- 
toju Elizabeth, N. J. apsi- vjaj Įurj sutverę daugelyje 
rinko “Laisvę” organu. ’ •• •

Buenos Aires.

Reikia pasakyti, kad ko
respondentas aprašydamas, 
apie mūsų draugystę, labai 
toli nuo teisybės nuvažiavo. 
Kada męs tverėme savo 
draugystę, tai tūli nariai 
buvo ir iš Laisvės draugys-' 
tės ir lai jie arba korespon
dentas, prirodo, kad ten bu-j 
ivo rašyta teisybė, tai gaus 

. .$50 dovanų, o jeigu nepriro-
tomis
giau veikti tokiuose ’ daly- viniai gali but taip skaitliu- n\a v^.os neskaito,
kuose, kurie rūpi visiems A- gi, kaip musų darbininkiš- laikraščių, nesirūpina sušel- pas jos organizatorių tapo .S 

Karvelis, J. merikos lietuvių darbinin- kos visuomenės reikalai. Jų phnu nukentėjusių nuo ka- sutverta, bet pas kitą drau- 8 
' _____ i:___ ‘ n1 inio‘11 nnlcnlbini užsi- o-a iv fnn nlnlcaa nnTmvn '

žvaigždės draugystė ne

audros po plačia Rusiją ir giliąs Siberijos taigas, kenčia šaltį, 
ir badą, šimtus ir tuksiančius lietuvių bado šmėkla nuvarė j ka
pus. Juk jus negalite ramiai žiūrėti j mirštančius savo brolius. 
Todėl tie kurie žinote, kur randasi jūsų giminės, siųskite jiems 
greitą pagelbą, kol dar jie gyvi. Jų akis atkreiptos i brolius 
amerikiečius.

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

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

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

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

2)
8)

2)
8)

KUNIGU K A UL AKIO ir HI.TVQKIO 
PRAKAITAVIMAS “TAUTOS 

I LABUI”.
(Tąsa nuo 2-ro pusi.).

tai—kova su militarizmu, 
darymas įtekmės į Lietuvos 
šelpimo darba ir rėmimas 
Lietuvos darbininkų judėji
mo. Pats-gi Tarybos organi
zavimas tarnauia darbinin- 

' miestų draugijų sąjungas, ku vienijimo reikalui.
Ta pati priežastis iššaukė Kaikurie klaidingai pain- 
visuotinus seimus, įvairias formuoti draugai Rvtu val- 
konferencijas, Lietuvos Šel- stijose įsivaizdino, kad tai, 
pimo Fondo įsikūrimą ir ki- kas paskelbta A. L. D. T.

pro gram o “principuose” da- 
ra ja nastovia politikos par-

minęs socialistų ir unijistų tus panašius dalykus.
parodą ir įvykusias muš»ty-. Dabartiniu laiku karė, su
nes 1 d. liepos Bostone kun.'savo pasekmėmis, ir Rusijos tiia”. Tiesiog nuostabu, kad 
T. Žilinskas sako, negalima revoliucija įnešė nepaprasto tokiu nuomonių galėto atsi- 
kaltint visų lietuvių už vei- gyvumo į mūsų visuomenį : 
kimą , (gyvenimą. Atsirado daug se

“Nedaugelio, kurie yra klausimų, kuriais interesuo- mas:
v lietuviais tik vardu ir ku- 'jasi plačiausios žmonių mi- —

rasti. Juk tuose “princinuo- 
” yra, pav., vienas seka- 

: “kuogreičiausia taika” 
•be aneksijų ir kontribuci-

kurie skatina prie norinti patapti “pastovia

rėš ir jeigu pakalbini užsi- ga ir ten niekas nebuvo už- 
rašyti laikraštį arba paau- siminęs anie svaiginančius » 
kuoti kelis centus naudin- gėrymus bei bačkutę. 
giems tikslams, tai atsako,! Toliaus korespondentas ! 
kad pinigų neturi. Bet jei
gu pasitaiko vestuvės, na tai 
ūžia per kelias dienas, lei
džia pinigus ir tuomet turi. 
Nenuostabu, kad tain elgia
si tamsesnieji, bet labai kei
stai atrodo, kuomet pana
šias ceremonijas kelia tie, 
kurie save vadina “susipra- te jau seniai žada konstitu- 
tusiais”. Tūlą laiką atgal, ei ją pertaisyti, bet vis nepri- 
čia buvo vienos vestuvės, tai sirengia. Per kelis susirin- 
per kelias dienas, girtuok- kimus buvo renkamos komi- 
liavo, šaukė, staugė ir pini- sijos, bet iš jų nebuvo aiškių ( 
gų turėjo.

I Gėda būtų vietos lietu-'(komisija tapo išrinkta iš 
viams panašiai elgtis ir juo
kinti svetimtaučius'.

Ten buvęs.

rašo, būk ta draugystė ta- 8$ 
pus sutverta, kad užkenkus® 
Laisvės draugystei, kuri ge- 
rai gyvuojanti. Neužkenki- Jį 
mui ji tveriama, bet tam.' 
kad su “Laisvės” draugys-1 
tės keistu elgimosi negalima 
sutikti. “Laisvės” draugys-

raportų. Kada paskutinė

r rie, faktiškai, yra inter- nios; gimė ir gema ntoijų jų”, etc. Argi organizacija 
' nacionalistai, susiorgani- freikalų, kurie skatina prie norinti patapti “nn«fnvL Buenos Aires. — L. D. L.

zavę į radikalų socialistų 
partiją. Bet juk tokia

veikimo visuomenes energi- politikos partija”, galėtų ra
šyti į savo principus dalyką,

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

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

ffiBOSAK STATE BANK

“žymesnių” draugų, tai jie 
savo raporte pasakė, kad vi- į 
skas esą gerai ir reikia tik 
dapildyti. Didžiuma drau-' 
gystės narių tam pilnai pri

D. 60 kuopa gyvuoja neblo-.vare- rasirouu, nau ta 
giausiai. 21 d.balandžio bu-misija iki šiol bebuvo skai

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

' >*• lietuvi akių ir akinių specialistą:
ImMBHMMDr. H. A, MEDOFFĄ, o jis suteiks 

tau pagelbą, Jo aptiekoje, teisingiau* 
šia sutaisomi vaistai ir duoda geriausius patarimus kiekvienam 
lietuviui. '

Aptieka ir akių effisas randasi:

500 GRAND STREET, v“,onB*"klyB. H
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KORESPONDENCIJOS
GARDNER, MASS.
T. M. D. 30 kuopos 

darbai.
Tėvynės Mylėtoji! Drau

gystės 30 kuopos pasielgi-

moj rekrutavimo linijoj sto
vi daug lietuviu...

*
* *

Apie piliečių republikonų
mas užmetė juodą dėmę ant;k?1J^ ^ran^bn Club , ku- 
visų vietos lietuvių. 4 d. lie-irib vjLkaus ^apo peiLril^sty- 
pos surengė tokį šaunų tau- Klemsimu , eina pas- 
tišką pikniką, kuriame už-|ka os’ ^ak nlir£s- Amžiną 
tektinai buvo svaiginančių 
gėrymų, kraujo, staugimų ir 
kitokių tautiškų “žaislų”, 
kad dabar dalyvavusieji ta
me piknike yra tampomi po 
teismus, anglų spaudos gar
binami ir dar nežinia, kuo 
tas viskas užsibaigs. Pavyz
džiui, vienas teismas buvo 
11 d. liepos, antras 18 d. lie
pos ir dar trečias paskirtas 
ant 6 d. rugpjūčio. Mat, 
taip pagarsėjo lietuviai, kad 
visas dalykas pereina į fede
ral) teismą.

Nieko ypatingo nebūtų, 
jeigu anglų spauda garbin
ti) tik tuos, kurie teisman ' 
traukiami, bet dabar garbi
na visus vietos lietuvius. 
Gal T. M. D. 30 kuopos na
riams tas ir labai patinka, 
kad Lietuvių tautą garsina-, 
bet mums tas visgi išrodo 
labai šlykštu. Todėl priver-

*
“Ateities”

*
* 

koresponden-
0 tai, begarsindami tūlą Vai- 
jčiūną ir besilaižydami prie 

jo, kad tik prisidėtų prie 
Sandūros, padarė jį tikru 
“mučelniku”. Man net aša
ros ištriško iš gailesčio. 
Kiek tas nabagas turėjo nu
kentėti nuo tų “sugriuvė- 
lių” (taip vadinami tie, neva 
persekiotojai p. Vaičiūno). 
O koks jis geras ir mielašir- 
dingas!... Jo balso klauso 
netik žmonės, bet lyg šv. 
Antano, šunis, katės ir gai

daugiau išgarsinti ir atsa-’ar męs, darbininkai, priva-l 
;kančiau^sutvarkyti pikniko lome klausyti.ir taip daryti,5 
.programo vedimą.
'žmonėms piknikas patiko. 
' *

♦ *

Gardnery nieko nesigirdi, 
kas bus veikiama su ėmimu 
i kariumenę. Socialistai ty
li, sąžiningi karės priešai 
nieko nęsako, viskas ramu. 1 
Apie darbininkų tarybą,tve
riamą drg. Grigaičio, Mi

WAUKEGAN, ILL.
15 d. liepos buvo didelis 

Taip kaip mums liepia tie, kurie tarptautinis socialistų pikni- 
su mumis nenori kalbėti? kas, kurį surengė švedai, 

*Jie mus šaukia, kad gintų- slavai, lenkai ir lietuviai. 
, 'me jų reikalus, bet nereika- Apie 10 vai. ryte visų tautų 

Jautume nuo jų jokių paaiš- žmonės susirinko į finų sve- 
kinimų, niekur jiems nesi- tainę ir su vėliavomis, mu- 
priešintume. Juk tai kuni- zikai griežiant, maršavo į 

giška liogika. paskirtą piknikui vietą.
Aš niekur triukšmų nekė-, Apie 4 vai. po pietų pra- 

liau ir nemanau kelti ir, ro- sidėjo prakalbos. Angliškai 
dosi, apie tai gerai žino kalbėjo dekoratorių unijos 

Xlš7i7iTkit7^ tod.gl b.er.eika‘in- Prezidentas iš Chicago,
nesigirdi. Apie kitų tautų 
socialistų veikimą irgi nieko 
negirdėti. *

* *
18 d. liepos, “Superior 

Court”, buvo nagrinėjama 
byla tų, kurie 4 d. liepos T. ( 
M. D. 30 kuopos piknike pa-1 
sižymėjo. Teismas tęsėsi 4 
valandas. Vienas likosi nu
teistas ant 5 mėnesių į kalė- į 
jimą. Kitų bus teismas dar 
6 d. rugpjūčio.

gai ant manęs ir užsipuola.
Pr. Jočionis.

, III. 
Pirmiausia nurodinėjo socia
listų veikimą ir jų augimą, 
kvietė darbininkus rašytis 

.’prie partijos ir pajuokė tuos 
darbininkus, kurie save va- 

i, bet prie
BAYONNE, N. J.

Burdingierius papjovė gas- (ĮBia‘s/iaiistais/bet’' pi/ 
padinę u pats pasipjovė. par(jjos nepriklauso. Aiški- 

17 d. liepos, ryte,tūlas len- no apie šių dienų nuotikius 
kas M. Kermallo, buvo besi- ir tas permainas, kurios da- 
rengiąs eiti j darbą, bet pa- bar įvyko. Apart kitko pa
skui sugrįžo ir pradėjo, bar- J sakė, kad pirmiau ameriko- 

. tis su gaspadine Antanina nai vokiečius skaitė civili- 
!Levandauskiene, pas kurią zuočiausiais žmonėmis, o da- 
buvo ant burdo. Gaspadinė bar jau šaukia, kad jie juo- 
buvo virtuvėj* Burdingie-'dėsni ir už negrus. Jo kai
rius nuėjo į savo kambarį, ba publikai labai patiko, 
pasiėmė britvą, atėjo į vir-' 
tuvę, pagriebė moterį už 

,plaukų, atvertė atgal ir per-

DETROIT, MICH.
Dėlei tilpusių Vaikino ir
Merginos korespondencijų
Aš čia nekritikuosiu nei pjovė britva gerklę. Nelai- 

Vaikino, nei Męrginos korė- mingoji dar spėjo išbėgti į 
spondencijų, kurios neseniai koridorių, ten parkrito ir 

Vaikai, pamatę tą

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

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

Laike jo buvimo, pono Zaro, Lenkijoj ir Lietuvoj, 
labai daug žmonių dasižinojo apie mierį kelionės, at
silankė pas jį daug, kurie davė laiškus ir linkėjimus 

į kad perduot giminėms gyvenantiems Amerikoje.
i Visi tie adresai, žinios ir pasveikinimai nesutilptų'
■ šiame laikrašty, jeigu p. Zaro panorėtų juos išdru- 

kuoti, todėl 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

l------- - - .4
"T*~~ —a., ................

DYKAI. DYKAI! Aš ištraukiu dantis l»e skaurmo ir veltui 
tiem, kurie duoda taisyt ir naujus ideti. Visas darbas visiškai be 
skausmo. Dr. Chas. Tescbberg yra jrerai Žinomas kaipo specialis
tas įvairiose atsitikimuose. Ateik ir duok išeRzaminuot. Informa
cijos dykai. Mano karūnos ir tiltukai 22 karato. Dalbas gvarar- 
tuotas. Ofiso valandos: nuo'9 A. M. iki 9 P.M. Petnyčiomis nuo 9 
A.M. iki 6 l1.M. Nedeliomia nuo 9 A.M. iki 1 P. M.
DR CHAS TESCHBERG, D. D. S.. Liet. Dcntintas 
500 Grand St. Kampas Union Avė. Brook'yn, N. Y. 
Kalba Lietuviška, Lenkiškai, Rusiškai- Tel. Stagg 3698

--------  ------------- — ■ ■ - f........- --------------------  

bai dėkingas man buvo ir 
prašė, kad gal aš sužinočiau, § 
kur jo minimi giminės gyve- § 
na, gal jam pagelbėtų. Vie- g 
ta, kur jis ir kiti ligoniai bū- 
na, visai nėra panaši į pa-*_J 
sveikimo vietą, o tik į grab- ’ 

jVietę. Jei kas ten yra buvęs 
arba bus, tas patiklus apie, 
.tą gyvųjų grabą. 
| Važiuoti reikia nuo Lack- 
awannos stoties iš Hoboken.

- i xivuvnunuo ir traukinis is- įvairių organizacijų - dau-'eina 12;01 niinut^ir grįžta 
’ uniJU .3:40 vai. po piet. Kelias į 

labi pusi kaštuoja 30 c. Jei

Žmonių buvo nemažai ir 
rengėjams pelno liks.

Lankelis...

KEARNEY, N. J.
4 d. liepos buvo prakalbos

L. S. S. 161 kuopos. Kalbė- tilpo “Laisvėje”, nes gaila mirė.
jo drg. K. Petrikienė iš Bro- Vietą užimti dėl tuščių, daly- baisią sceną, sukėlė lermą, ;- 
oklyn, N. Y. Kadangi oras kų. Bet tik parašysiu kelia-'pradėjo žmonės bėgti. Bur-:j 
bm’.°. ši,tas> *ai ir Pub,i.k?s ta žodžių Merginai, kur ji dingierius pamatęs, kad jau ta’rvb‘a6

K kl VOClIllU lx IlvoLl L • Ov7 hm vii viava Aitri n ii/vi nnm n i .. z-, U 4- , ~ -w xx ™ X 1m X ~

kuopai papeikimą, kad ji 
prie to daleido savo “publi-1 —
ką”. Jeigu ji rengė pikni
ką ir žinojo savo “publiką”, 
kuri panašiai pasielgs, rei
kėjo išsyk pareikalauti poli
cijos. ' O dabar to nebuvo. 
Tik tuomet tvarka tapo pa
daryta, kuomet kraujas ėmė 
lietis ir policija su vežimais

LIAUDIES TARYBA ELI
ZABETH, N. J.

“Thę Issue” ( soc. laikraš-' 
tis) rašo, kad Elizabeth, NJ 

’., organizuojama liaudies
. Manoma, kad prie 

j savo vieįjni0 skyriaus Liaudies 
persipjovė Tarybos prisidės apie 40 j-. Nedėliomis

Kada pribuvo ligonbučio p-iausi'i soc knonu uniiii -----—........ —
rių linkui. Po diskusijų pa- las, jo praplatinimas, bet tik(vežimas, moteris jau buvo skyrju jr t t ,o.4v vai. po piet.
aiškėjo, kad susirinkusieji norėjo prelegentą atakuoti, negyva, o jis'dar gyvas, beti Yn-itino-ai linudip^ fnrv """ 

     rašo bevežant i licronbuti tainci u 1- • - • -kas nuvažiuos, reikia eiti i x7- v j u- -i i i . v laso,,Bevežant į ngonouų ^pgi pos steigimu pradėta rupm-!rnnqiimnf-n iv hiln
Viso-pasaulio darbi- būk prelegentas atmusęs vi- mirė. tipą nn ru^kmin^m mifin yonsunlPtlon. House n bile

Priežastis tos baisios tra-‘ Nt P r gani ką klausti Mike Balionis ir.. . b ucu&iub ii a gm jviarxo Coloseum svetai-
gedijos, — meiliški ryšiai. ngje

susirinko neperdaugiausiai. užsipuola ant manęs, šaky- neišsisuks, įbėgo 
. sumanė padisku- dama “Vienas Žmogus” už- kambarį ir ten 

suot klausimą, kaip darbi- sipuolė ant prelegento ir'gerklę.
ninkai privalo atsinešti ka- jam, girdi, nerūpėjo moks-'

Viešas papeikimas išneš
tas šių draugysčių ir kuopų: 
“Birutės”, L. D. L. D. 53 ir 
L. S. S. 89 kuopų.

visi priešingi visokioms ka- Toliaus ta “mergina” 
rems.
ninku tikslas vienytis, o ne-
s’pcšii tarpe savv..

Pasibaigus diskusijoms,
tapo išnešta rezoliucija, rei-

sas atakas ir sustabdęs bekį- 
lančia audra.

Dalykas štai kaip buvo. Kermallo buvo vedęs, Lenki-i ‘Wivinnilcrnv- • v - '"i ----
Po vadinamų paskaitų arba joj paliko pačią su keliais ninkai» sumanė narodvti na u ba?nyteles del skirtin^ 

j liaujanti atmainymo įsta- prakalbų, nes plakatuose bu-(kūdikiais^ ~ Papjautosios ^clnnL SHLL;.1 Agonių:Po vadinamų paskaitų arba joj paliko pačią su keliais

vo pasakyta, kad bus pra-

surasite.
Ten pat yra pabudavotos

MONTELLO, MASS.
(Nuo mūsų korespondento).

Liepos 22 d. buvo prakal-

(tymo apie priverstiną ėmi- vo pasakyta, kad bus pra- 
mą į kariumenę, nes darbi- kalbos ir rodomi paveikslai 
niųkų sąžinė nedaleidžia eiti jg karės lauko, buvo praneš- 
i tranšėjas ir šaudytis su to-^a, kad atsakinės į klausi- 
kiais pat darbininkais, kaip'mus. * * '
ir męs.

Paskui drg. K. Petrikio--negali būti nei kalbos
nė kalbėjo apie dabartines kokios nors audros sukėli-

Klausimai buvo duo
dami ^raštiškai, todėl čia jau 

apie

moteries liko 5 kūdikiai.
J. Gavėnas.

LAWRENCE, MASS.
Margumynai.

12 d. liepos buvo prakal-

į BIBLIJA 
<7 Lletuvlžka, tikra, rril- 
p na. pagerinta. Kala ar

Lietuv. raidėms, $5,00 
~3 Gotiškoms raid. $3.W 
-J Gaunama tiktai paa:

M. X. MOCKUI 
P. O. Box 54.

Detroit, Mick,

LIETUVIŠKA APTIEKA

APTIEK A
Žemiau paminėtas gyduoles galime 

apturėti per pačtą:
Nuo reumatizmo ........................  11.01
Kraujo Valytoj"? ............................. 1.01
Vidurių Valytojas .......................... 1-01
Vidurių Reguliatorius.....................50c.
Trojanka 25 c., 50 c., ir $1.00,

Ir visokias kitokias gyduoles nūs 
visokių ligų, kurios čia dar nepaml* 
nėtos, galima gauti per paČtą.

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVB.

BROOKLYN, N. Y. ,

, o__ t. Aršiausia, kad ta
veiksluose puikybes kareivį- jaunuomenę iš poor house- 
nio gyvenimo. Rodant pa- rju irgi baisiai mulkina.Kas 
veikslus prakalbas sakė pul- atsilankys į tą vietą, ten 
kininkas Kayser. Tikslas to smagumo nematys, ypač.pa-1 

[viso buvo_gauti jaunų vyrų žiūrėjus į poor housę ir be- 
kariumenėn. įpročių namą, tikrai širdį

Bet nepaisant, kad daug skauda, kaip tie nelaimingi

mes pasirodė labai mažos. !gTabe”. " 
vienas kareivis.

kad Eliza-
500 jaunų' 

vyrų, kuriem nereikia užlai
kyti nei tėvų,,nei giminių ir 
štai iš to skaičiaus atsirado 
vos vienas patriotas.

kariumenėn.

bos L. S. S. 64 kuopos; kai- Pailgų buvo išleista pasiek- žmonės pakutavoja “gyvųjų i _ • • • i •v m O vioci 1 n r\ o i n r7 ac ' t $ ♦bėjo drg. K. ziurmskas is “ -
Norwood, Mass. Prakalbos Gauta vos 
pavyko labai gerai; publikos *atri°tai sako, 
susirinko apie 400, tarpe ku- bethe yra bent 
rios nemažai buvo moterų 
ir merginų. Pasirodo, kad 
vietos moterįs ir merginoj 
neatsilieka . nuo progreso, i 
Kalbėtojas irgi publiką už
ganėdino. j* 

* * 
Nepraustburnis A. Rač- 

____ __ o___ išvien eina su valdžia ir ka-,kus buvo atsibaladojęs ir į 
Linkėtina naujai kuopai pitalistais. Bet štai prele- mūsų miestą, bet čin jnm ne

bos, parengtos L. S. S. 17jkares, darbininkų padėjimą mą arba prelegento atakavi- 
kp. Kalbėjo drg. M. Duse- Rusijos revoliuciją. Drau-'mą. Kada prelegentas per- 
vičia iš So. Bostono. Pirmu ges Petrikienės kalba publi-'skaitė rašteli: “Kodėl ištisų 
atveju kalbėtojas apipasa-(kai labai patiko. Deklama- tautiečiai eina išvien su val
koje gyvenimą tranšėjose ir Vo Z. Kazakevičiūtė, kuri džia ir kapitalistais”? tuo- 
gyvenimą kalėjime. Sulyg čia viena ir gali pasirodyti .jaus Įsikarščiavo ir ėmė 
kalbėtojaus daug 
būti kalėjime, negu kiaušy- deklamacijomis ir muzike, 
ti šrapnelių “muzikos” ir, Ant galo tapo sutverta 
mirštančiųjų vaitojimas Lietuvių Moterų Progresy- 
ri’anšėjose... Antru atveju ^vio Susivienyjimo kuopa iš 
kalbėjo apie moterų padėji- 6 narių. Reikia tikėtis, kad

’ mą ir kas jų laukia,
vyrai bus išvaryti į karę, sidės ir daugiau. 
Ragino rašytis prie L M. P.f
S. Nors šilta, bet žmonių kogeriausios kloties darbuo-Į

• buvo daug ir atydžiai klau
sėsi. Aukų padengimui lė-' Prakalbos visais žvilgsniais 
šų surinkta $12.02/ Prie to, pavyko labai puikiai, 
išrinkta komisijos: viena iš 
draugų K. Navicko ir A.
Liutkaus
klausimą rusų ambasado
riui: “Ką jis mano daryt su 
rusų pavaldiniais, kurie nė
ra Amerikos piliečiais? Ar 
rusų valdžia davė sutikimą,

kuri džia ir kapitalistais”?
Sulyg čia viena ir gali pasirodyti Jaus įsikarščiavo ir 

verčiau prieš publiką su dainomis, šaukti: “Aš norėčiau žinoti, 
kas tokį klausimą padavė”? 
Lai parodo, kur męs išvien 
einame su valdžia ir kapita
listais”?

Aš atsistojau ir pradėjau 
kada greitu laiku prie kuopos pri- prirodinėti, kaip tautiečiai’

ATSIŠAUKIMAS J DARBI
NINKUS.

L. S. S. VII Rajonas ren-
vos vienas patriotas. gia “Darbininkų Dieną”, ku- 

I Elizabetho kapitalistų lai- Iri įvyks 14 d. rugsėjo Valley 
tkraštis Times dejuoja, kad (View sode, Inkerman, Pa., 
miestelis pasirodė tokiu ne- kur paprastai būna 
patriotišku...

parašyt už-

tis dėl visuomenės labo.

K. J. Kuzmickas.

gentas sušuko: “Aš tavęs kaip sekėsi. Kada Publika 
nepažįstu! Jeigu nori su Padėjo duoti klausimus,
mąnimi kalbėti pirmiausia tuomet kalbėtojas šoko nuo landasi labai sunkiame pa-

visos 
“Lietuvių Dienos”. Bus vie
nas iš puikiausių pasilinks
minimų, kokio dar šioj apie- 
linkėj nebuvo. Programo 
išpildyme dalyvaus iš įvai-

JERSEY CITY, N. J.
Gyvas palaidotas.

Jersės lietuviams visai už-, j
mirštąs Motiejus Palionis miestų draugai. Kalbės

L. Pruseika is Brooklyn, N.
turi paduoti savo vardą, pa- steičiaus ir drožė per duris, dėjime ant taip vadinamo įJ; ™nl'
vardę ir kokį esi baigęs mok • *
slo laipsnį. O dabar sės- * ♦
kis”! I Darbai pas mus eina vi- . . , . ...v. , ,

Na, jeigu mano klausimas, dutiniškai; iš kitur pribuvus įtat3ItlJ prl.e val^Isk? 1 arbo- 
- ■ 1 u v j Bet ten pat randasi ir ligon-

bučiai, kur užlaikomi bepro-

GARDNER, MASS.
(Nuo mūsų korespondento).

11 d. liepos buvo ant gat
vės prakalbos finų socialis- kalbėtojas, perskaitęs jį, ga-'darbiai didesni, negu 

Kalbėjo drg. Smith išdėjo paaiškinti, kad į tokius miau buvo, nes kelis sykius 
kompanijos vis kėlė.

Remeika.

netikęs, ne į temą paduotas,'darbą galima gauti. T 1 1 — i • •• I _ _ _ __
11.1 • a w J « v . * i z — --
Californijos valstijos. Visą klausimus jis neatsakinės. ‘

kad jie stotų j Amerikos ar- savo prakalbą pašventė šių j Bet dabar to nepadarė ir ė- 
miją, ar Amerika turi teisę (dienų diplomatų politikavi- yiė reikalauti, kad padavė- 
imti Rusijos pavaldinius po mui. jas klausimo jam duotų pa- L. S. S. VI RAJONO 

PIKNIKAS.
4 d. rugpjūčio bus pikni-^ 

T n xtt n . -r . y Vitkauskas ir kiti,
Milčius, J. Turan ir J. Vai- siama darbininkė moteris už bet pabūgo, nepasirodė. irence, socialistų parke. Ma-,bet ų užmiršę, z aipg. ucį- 
taitis; komisijos užduotis— tai, kad ant Boston Mairie Lietuvoj ponai nešneka noma, kad sis, piknikas bus sey, City pazjstan, Ka 
pagelbėti rekrutuojamiems, gelžkelio rinko anglis. Ji su- su mužikas, bet pasiunčia vienas iš puikiausių. |ska!, K. A stinavicii^ . o- 
paduot prašymus, kad pa- rinko 15 svarų ir teisėjas ją Pas juos savo liokajus. A * M d .hpnns hnvn nikmkas silius n daugybe kitu.

....... - ■........... ■- 1 ■ .■i.'r-ir-r

PARSIDUODA puiki gro1 
sernė, vieta apgyventa lie- 

(tuviais. Pasiduoda už pri
einamą kainą. Priežastis, 
išvažiuoju į kitą miestą. At- 
sišaukit “Laisvės” ofisan, 
183 Roebling St., B,klynm

PARSIDUODA SALI UNAS.
Saliūnas geroj vietoj, biznis per il

gus metus išdirbtas, apgyventa len
kais, rusais ir lietuviais. Savinin
kas nemoka augščiau minėtų kalbų. 
Mokantis galėtų daryti puikų biznį. 
Atsišaukit.

JACOB WEGZNIAK
181—13th Ave., Newark, N.-J.

(59—61)

Dėlei panaikinimo blakių, bamba- 
dierių ir kiti| vabalėlių, koki tik ga- 
li atsirasti jūsų stuboje. Tą viską 
panaikinsite tik j dvi dieni, tik pasių
skite savo adresą, o visi nurodymu 
visai dykai.

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

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

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

Sneck Hill. Tasai Sneck 'vanijos teisių atstovas ir Dr. 
Hill New Jersey žinoma vie-1 Woodcock is Scranton, Pa. 
ta, kaipo prasikaltėliu, pri- ,Bus. taipgi visokių žaislų, uz 

kuriuos skiriamos dovanos. 
'Todėl kviečiame visus apie- 
1 linkių darbininkus atsilan- 

čiai, džiovininkai ir’t. t.Taip-'ky^ i šią. iškilmę. , Sulaukę 
gi randasi pataisos namai.

Motiejus Palionis ten pa
kliuvo jau arti 2 m., bet nie
kas apie jį. nežino, nors jis

AR GALI KĄ GERESNIO PADA
RYT UŽ TĄ KAINĄT 

Ištraukiame dantis be mažiausia 
skausmo ir darbas atliekamas getai.

prievarta”? Tą klapsimą pa
kelti ir laikraščiuose, kad iš
sireikštų nuomones įvairus’ xx u. ---- ----------------- ------------ - , t . _
veikėjai; antra komisija, S. First District, — buvo tei- štai norėjo jį bombarduoti, kas k. o. Vi Rajono Law- Kai 
Milcius, J. Turan ir J. Vai- Siama darbininkė moteris už bet pabūgo, nepasirodė 
taitis; komisijos užduotis — tai, kad ant Boston Mairie

aiškinimus. Jeigu aš būčiau 
neatsiliepęs, tuomet p. šal- 

11 d. liepos vietos teisme, cius būtų sakęs, kad sociali-

Lietuvoj ponai

liuosuotų ir abelnai visame nubaudė užsimokėti 
bausmės.kame prigelbėt.

♦ „

♦ ,. ♦

$50

Po registracijai žmonės 15 d. liepos buvo piknikas 
buvo lyg ir nusiraminę, bet L. S. S. 89 kuopos finų sociaj 
dabar vėl naujas debesis už ” 
klojo giedrią padangę; pir turėtų pasisten,

14 d. rugpjūčio, apie 10 vai. 
ryte, visi darbininkai priva
lote būti jau sode.

I Važiuojantieji į sodą, ant 
turi giminiu gana daug,kaip1 ^°urg Line karų stoties pir- 
jis pats pasakoja, Harriso-jklte tJkiet?s nuvažiuoti ir 
ne ir Carney esą broliavai-j Pa^azlu.0V*-

- --j j ’Darbininkų Dienos” ren- 
Taipgi Jei-- 8inl° Pirmininkas ., .

J. A. Antanaitis.
|skai, K. Akstinavičius,P.Vo- 

A-| 14 d.-liepos buvo piknikas silius ir daugybė kitų.
merikoj mūsų tautiečių va- Lietuvos Sūnų draugystės-! Matyt žmogus iš*en i1ŠGi?

—■ — • i «•«’!•• v* z-n I r a t* i I ir r"! y ■4dovai, neturėdami liokajų,! Nors iki 1 vai. po' pietų lijo, ti nebesitiki, bet gaila, kad 
atsisako su darbininkais bet viskas pavyko labai ge- neturi neiubų,.nei nie o. 
šnekėti ir duoti jiems į už-___  £ ’rai ir draugystei pelno liks. Sako, kaip numiršta žmo-j 
klausimus atsakymus” ‘ kad Laike pikniko prisirašė prie nes, tai iš tų rūbų duoda,,

i apsivilkti. Aš daviau kelis'
’centus ant tabako, už ką la-’

jie neturi tokio mokslo laips
nio, kaip kad lyderiai.

Na, dabar kįla klausimas,

nauju

754

DR. CH. KOPOLOV
Dentistaa

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

nariu
M. M. Našlaitis.

Bell Phone, Dickinson 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. 
Physician and Surgeon (lietuvisgydy-Į 
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos 
Universitetą) Gydo visokias^ligas vy
ru, moterių ir vaiku. Daro operacijas. I 
Ofiso valandos: 9 11 rito. 2 4 po piet 7-9 
vakaro. Nedelionts; 9-11 rito 1-4 po piet.

Ištraukiu hVKAI tarpe fl »c 12 
liuntiB UiIyAI vat 

kad tu am parodyt, fcx litrmdde
BE SKAUSMO I

Minkiti robinia! prisisiurbianti snwali 
kurie tinka kiekvieaaj burnai. Poni Mm 
da žema kaina ir gvarantuoU.
Pilnas setas dantų......... $6.00 ir aug**M
22 k t. auk., kepuraite... .$6.00
Pripildymas auksu..........$1.60 ir ansiHM
Tiltelio uždėjimas........... $5.00 už dantį
Pripildymas platina... .$1.60 ir aogKtaa
Pripildymas sidabru be gydymo..... .B*.

.. cementu
Dantis egzaminuoju dykai*

OR. J. 6. COLE, Deitiita, ' 
292 Beitori Ar., Brooklya, L Y.



Rankpelnis”.

ap-

*

**

?■

MARGOS 
MINTIS

Mažu Dievas ir darė se- 
i niai tokius “stebuklus”, bet 
3 šiandien atbulai matome:, 
3 visur karai, netik kraštuose 

žemės siaučia, liepsnoja, bet

Drg. Raulinaitis padarytų t 
“Laisvei” labai didelę malo
nę, jeigu rečiau vartotų jos 
vardą savo pažiūroms 
ginti.

vis 
pro-

Tuo tarpu, “Kovoje” 
dar leidžiama niekinti 
fesorių Scottą Nearingą ir 
“Laisvę”, kuri nenori “pei- 
zuoti” tą profesorių.

Tai, turbūt, vadinasi “gi-' 
linimu sąmonės”. I

Rėžk, ką tik liežuvis žino!
♦

* ♦

1776 METŲ DVASIA 
ESANTI NEIŠTIKIMA.
1773 m. Anglijos valdžia 

buvo uždėjusi ant arbatos 
mažą mokestį. Bostono gy
ventojai prieš tai smarkiai 
sukilo, užpuolė ant arbatos 

(sandėlio, kuris radosi mui
tinėj ir visą arbatą sumetė 
į jūres. Iš to Amerikos 

i žmonių pakilo ūpas ir prasi
dėjo smarkus judėjimas 
prieš Anglijos valdžią, kad 
pasiliuosavus iš po Anglijos 
vergijos.

1776 metais jau iškilo va
idinama revoliucijos karė, 
'buvo didelių mūšių, ypatin-

COSMOPOLITAN GARMENT COR 
PO RATI ON.

Didžiausia Lietuvių, Korporacija, 
Brockton, Mass.

Mūsų keliaujantis agentas S. Rei 
kauskas Board Direktorių yra jga 
botas rinkti reinkotų orderius ir par 
davinėti šėrus. Šerų kaina $10.00.

Męs darome iš geriausių audinių i) 
darbą atliekame kuogeriausiai 

Pirmos klesos rcinkotus pib ai gva- 
•antuojam, — darome krautuvėms ii 

olseilius ir pavienius orderius. Je 
kurios krautuvės norite puikiai pa 
daryti rcinkotus, — rašykite mums.

CO S M O PO 1.1 TA N G A R M E N T 
CORPORATION

164 Summer St., Brockton, Ma.^

Idealis 
Muilas

Los Angeles socialistai ra
šo “Kovoj”, kad “Naujie
nos” paturinčios karę.

Bet to ligišiol nesakė net gaj sniarkus mūšiai įvyko 
pati “Kova” ir nei Piki. Ko-aplink Bostoną.
mitetas.

Mokiniai visada kytresni 
už mokytojus.

Bet ar negeriau jie pada
rytų, paklausydami “Lais
vės” patarimo: draugai, tu
rėkite čienią!

<4

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

SEVERA’S 
ANTISEPSOL 
yra antlseptiškas 
skiedys vidujiniam 
ir išlaukiniam var- 
rojimui, patartinas 
Wsdieniniam plovi
mui burnos ir gerk
les, taipgi vietiniam 
pritaikinimui.

Kaina 25 centai

Emma Goldman ir A. 
Berkman sėdi dabar kalėji
me.

Na, o jeigu juodu būtų 
tik truputėlį paagitavę, už

Vajė, kaip būtų juos iš
garbinę kapitalistų laikraš- 
V • •ciai.

AR TURI TĄ NAUJĄ 
KNYGĄ APIE LYT1ŠK 
GYVENIMĄ!

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

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

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

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

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

Dovanai
30 DAINŲ

»r 200 ADATŲ 
suColumbijos Gramofonu 

Gali Įmokėt dalį x
tuojau, o liku 
sius po $1 kas

mėnesį.
Reikalaukit musų iliustruoto katalogo.

MINERVA PHONOGRAPH CO
217 XV. 1^45 St., IN^w York.

Dept. L.

SERGANTIEJI! AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ 18 
PRIEŽASTIES LIGOS?

Diena po dienai, metas po metai 
užsimu gydymu sergančių žmonių. 
Persistatykite sau, kiek aš išgydžiau, 
kiek palinksmina* gyvenimą. Jeigu 
jumis gyvenimas jkirejo vartojant 
visokias gyduoles ir jaučiatės nuo
lat blogiau .tuomet, nieko nelauk
damas, kreipkitės pas gerai supran
tantį daktarą ir specialistą

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

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

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

DR. LEONARD LANDE?
Ofiso vai.: nuo 10 vai. ryto iki 8 

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

3rd Ave., New York City.

D R .- v X»N P E S

SEVERA’S 
FOOT POWDER

(Severos P r o š k o s 
Kojoms) žinomos ir 
patartinos kaipo an- 
tiseptlškos proškos, 
suteikiančios paleng
vinimą nuo 
nrakaitavimo,
brinkimo, skausmo, 
niežėjimo ir šutinio 
kojų.Kaina 25 centai

Severą’s 
Medicated 
Skin Soap
(Severos Gydantis, Oduk’? 
Muilas) atsako visiems ši
tiems ’reikalavimams. Jį myli 
vaikai, 
draugu, 
toj am a s
se.

AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

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

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

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

KAINA TIK 25c.

Ir žmonės 
1 nusikratė nuo Anglijos jun
go, likosi laisvais.

Tas visas bruzdėjimas,tos 
1 visos riaušės ir mūšiai buvo 
sutaisyti ant filmų dėl kru
tančių paveikslų, užvardyta 
“1776 metu dvasia”. Su
prantama, tuose paveiksluo
se parodoma, kaip žmonės 
tuomet sukilo ir kovojo 
prieš savo prispaudėjus.

Bet štai dabar valdžia už
draudė tuos paveikslus ro
dyti. Kodėl? Labai aiškus 

■dalykas: ten parodo žmoniii 
i subruzdimą prieš savo pri
spaudėjus, prieš valdžią, 
i prieš dabartinę Anglijos 
valdžią, su kuria Amerikos 

' kapitalistai dabar sėbrau
ja. Todėl 1776 metų žmonių 
dvasia ir yra priešinga da

bartinei valdžiai. Bet už tai 
tokie paveikslai, kurie kūrs- 
j vienos tautos žmones 

| prieš kitus, kurie sukelia 
1 patriotiškus jausmus ir pa-

&

motinos vadina jį
Jis yra kasdien var- 

skaitlingose šeimynose
Kaina 25? centai.

kojų 
a 1> i -

Apart augščiau minė
tų preparatų, dar at
kreipiame atydą į kitas 
gydomąsias toalctines 
reikmenas, išdirbinėja- 
mas ir pardavinėjamas 
po “Severos” apsaugota 
ženkleliu. Reikalaukite 
tiktai tikrų Severos pre
paratų, parduodamų vi
sur aptiekosc, arba už- 
sisakykit tiesiog, jeigu 
arti jų gauti negalit;.

Igšffis 3

*

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

Reikalavimus ir pinigus siųskite 
šiuo adresu:

F. STROPUS,
6 Loring St., .

So. Boston, Mass
«*

i Akušerka
*1

į

r ri, t,.___
Hii EAST 22 ST.N.Y

?

*

ŽODIS

♦

PILVO LIGOS*

Jf
patarnausiu kuo*

I

£

x

Jeigu tau rei
kalinga skrybė
le, marškiniai, 
renkotas, liet
sargis,x kakla-

Adresuok: A P OWENS.
Dept, 42—E, 

157 E. 471 h Street
New York City.

.‘•♦ltu? aą Vvomant
' oUeąe Hai*>mo'* Yl<J

Wt.*>aaair.R®: -Imm
į"'mčvma ta'pfct autelki* f).

F Stropiene,?,“":.?*. |

Valstija

Dr. J. Russell Price Co.,l.hoo~o so. Clinton st., Chicago, m..
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuo jaus pasiųsti visai dykai, apmokėta 

pačta jūsų brangią medikališką knygą,
Vardas ir pavardė..................................
Gatvė ir No...............................................
Miestas

Mokslo Nereikia Jieškot
kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetini . 

/drevių kalbos gramatiką savo namuose liuosame laike. Visi Umoiati 
Nurodymai ir knyga D Y KAL įdėk stenipą. Adresas-

Mum lerespoBdeociuie Mokykit 1327 L Bobey St, C kr1

Cur. 3o. 2nd St. Brooklyn, N. Y

1

Laikraščių teismai 
j madą. Šiuomi laiku po tei
smu yra “Draugas”,, “Dar
bininkas”, rodosi, “Ateitis”.

“Tėvynė” su “Laisve” jau į0 
pabaigė trubelius.

New Yorke įsikūrė Vokie-
tijos respublikos prietehų skatina eiti kariauti netik 
diaugija. J°Je dalyvauja ka(| nt, t]raU(]žiamk bet visur 
daug socialistų. . . t kemšami ir rodomi publikai.

Jie sako, taip, kaip seniau tokie paveikslai kapi- 
Rusijos socialistai, gyvenda
mi išeivijoj, daug kuomi pri
sidėjo kovoti už Rusijos lai
svę, taip turi daryti ir vo
kiečiai, kurdami Vokietijos 
revoliucijos rėmimo kuope
les.

Kodėl gi lietuviam sociali
stam nesirūpint Lietuvos 
liuosybe?

įeinat PUIKIAUSIA
MODERNIŠKA

LAISVES

SPAUSTUVE

f g 
t

<0

M 
įs r ■

K.LUTKAUS

talistams nepavojingi. Jie 
bijo, kad darbininkai nesusi
prastu ir nepradėtu kovoti

Gražiai padaryti spaudos darbai patraukia kiekvieno akį.
Atsakanti* pagarsinitna* priduoda žmogui norą eiti ant rengia

mų pramogų.
Todėl, draugystės ir kuopos, kada rengiat balius, teatrus, ar 

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

PHONE W’MSBUROH ^5415

DR. L COHN

SIŲSK TIK
50 CENTŲ.

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

perskaityti.
Kas skaito, tas daugiau žino ir jam nereikia prasyti kitų paaiš

kinimo. Reikalauk katalogo.

1S3 ROEBLIINO ST. 
BROOKLYN,

pftia ar kitoki
vyriški aprėda- 
lai, užeik pas 
mane, o gausi 
viską, vertes 
savo pinigų.

131 Grand St
' BROOKLYN, N. Y.

Aš turiu tokį gausų tikėjimą į tuos stebėtinu® 
diržus, jog aš pildai prisirengęs pasitikėti ju«< 
teisingumui ir dėkingumui. Perspėjimas: Saugo- 
aiteo pigių diržų, užtaisytų ėdančiais rūgščiais, 
darančiais ant kūno žaizdas. Jei jūs norite elek
triško diržo dėl lytiško negerumo, neuralgijos,

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 »iup’-Vt 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 15.00, priimdamas iš 
^uctos, ir mano naujas Dvigubos spėkos Elektri
škas diržas (kaina $10.00) yra jūsų. Jūs sutin
kate tuojaus pradėti ir dėvėti jį kiekvieną naktį 

per 60 dienų. Tuomet, 
malonėkite prisiųsti man dar $5.00, Jei neėsi iš
gydytas, nelauk kitos dienos, bet sugražink dir
žą tuojaus ir, jei jūs tą padarysite, aš sugrą
žinsiu jus $5.00, kaip greit aš priimsiu diržą if 
pactos.

jeigu visi ik r i išgydytas,

Jau du buržuaziniu majo
ru yra prakeiktu — Chica- 
gos Thompson ir Elizabetho 
Mravlag. Mat, jie neprita
ria patriotam.

Who ir next?

KAIP KUNIGAI GARBI
NO CARĄ?

Nepasakyk mūsų katali
kams ir neparodyk jiems jų 
vadų paklaidų, tai, jie, nie
kuomet patys nesusipras.’ 
Štai “napsziklad”, paimkime 
“Iš Drg.” išleistą maldų ir 
giesmių rinkinėlį, kurį nieko 
nesuprasdamas, “šventasis” 
Imprimatur Joannes — Alo- 
isius Archiepiscopus Glas- 
guensis, teikėsi užtvirtinti.

Suplikacijose giedama: 
i “Mūsų Ciecorių, Jo gi

minę ir visus valdonus sa
vo malonėje ir globoje už
laikyti teiksis”.
Šiuos visus žodžius reikė

tų užtepti juodu rašalu —jų 1 
jau nereikia.

Toliaus psalmėje 45 labai 
neteisingai giedama:

“Eikite ir regėkite Die
vo darbus, kokius stebuk
lus daro ant žemės, jis ka- 
es atitolina ligi žemės

Specialistas įvairių Ii 
gų, o ypač vaikų, mote
rų ir prie gimdymo.
OFFISO VALANDOS: nuo8lkil0v. 

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

LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?!

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

“Dermafuga”. Geresnių plaukam 
už “Dermafugą” nėra!

padarys tą, kad Ta

ttis 
vaistų

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

Reikalaujant prisiusime Tau pačt; 
suvis dykai išbandymui “sampilą" 
Prisiųsk 10c stampomis persiuntime 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Der 
mafugos” veltui, • sykiu ir brošiūrą 
užvardytą: “Puikus Plaukai”.
ARGIL SPECIALTIES CO.t

* Dept.7 *
P. O. Box 37, Philadelphia,

AR NORI VALGYT GERA DUONĄ? R1?" JĄ'.',',.

GARSAS KEPTUVE
Kepa geriausią duoną iš\^ 

Cystų r u g i n i ų miltŲ. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poki- 
liams *******

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

Dyspepsija ir Nevirinimas, Jakmi Negalės, Tulžingu
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos (hemoroidai), 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali būti pasekmingai gydomi Tamistos 
namuose už labai mažą užmokesti.

Mos taip-gi norime Jums pasakyti apie musų 
pasekmingą metodą naminio gydymo lokių smarkių 
ir chronišku ligų kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi- 
jimas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas, 
Sukrekėjimo Striktura, Pūslės bei Inkstų Negalės 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip 
tankiai kankina.

F. MASIULEVIČIUS ir SUNA1, Savininkai
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, N. V,

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

Jonas MATHUS
Geriausias, Didžiausias ir šva
riausias saliunas visam South 

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

JONAS MATHUS 
(Lietuvis Savininkas) 

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

(Dešimts žingsnių nuo Lietu
vių Labdarystės Draugijos Na

mo.

B Garsi nkites

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 
teisingiausiai.

WOOD ROAD, GREAT NECK* 
N. Y.

Laisvėje

Mano 
Ypatiškas 
Pranešimas 
Vilties.

Aš noriu susipažint! su kiekvienu ser
gančiu, lietuviškai kalbančiu vyru ir mo
tore pasaulye. Aš noriu, kad jie mane 
žinotų, kaipo teisine^ draugų ir ceredarl—• 
kad žinotų kas aš esu —kuomi aš esu—ka aš 
esu padaręs praeityje ir kad žinotų apie pra
kilnų darbų, kurj aš dabar veikiu. Iš mano 
paveikslo jus calite matyti, kad aš užsiėmiau 
medicinos praktikavimu per dauce'.j, caugelj 
metų. Mano plaukai dabar yra pabalę dėlei 
mano ilgų metų mokslo, tirinęjiu.ų ir patiri- 
tno. Aš atidžiai studijivau ir tirinėjnu tas se
nas. chroniškas, giliai įsisėdusias ligas, taip 
sunkiai gydomas ir apie kurias kiti daktarai 
taip mažai žino. AB noriu, kad kiekvienas 
sergantis ir nusiminęs vyras bei moteris 
savo negales man atneštų. Aš jiems teisin
gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu 
Ir geradariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai 
Duodamą Knygą ir skaitykite mano pra
nešima vilties.

Parsisiųsdinkite kopiją tos knygos šiandien. Joje pasa
kyti aiškus faktai aiškioje, paprastoje kalboje. Ji yra 
sandeliu žinijos ir užturi tokias informacijas ir patarimus, 
kokius kiekvienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti— 
ypač svarbi tiems, kurie ketina apsivesti. Jeigu norite 
žinoti, kaip jums gali būti sugražinta jūsų senų laikų sval- 
kata, stiprybė ir gyvingumas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti 
šitą dyka išduodamą knygą ir patirti faktus apie tokias 
negales. Nusiųskite mums pinigų—siųskite tiktai savo, 
vardą ir adresą aiškiai parašytą ant dykai duodamos knygos’ 
kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtus

Iiinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vadą į svei
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo 

kentėjimų priežastis ir kaip jūsų negalės gali būti prašalinamos.

DYKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
Parašyk savo pilną vardą ir adresą, iškirpk ir siųsk mums šiandien. 

Neužmiršk užlipinti stenipą, kad laiškas pas mus ateitų greitai.



V n IIP NARĮ NIIA I FNI- išėjo i aikštę. Ir kaip tik tuos, kurie užsipuola ant Le
nu JIL iiUIll nUU 1X111 darbininkai ir kareiviai su- nino. Na, tai prie ko pri-

NO 1RJ0 SALININKU ■sivienijo ir bendrai pradėjo skaitomas dabar Kepęnskis? 
i veikti, tuojaus juodajai jie- Į tai lai atsako sau kiekvie- 
gai tapo burna uždaryta ir nas skaitytojas.
nulenktas sprandas žemyn, i 
kad vėl galvos nepakeltų. 
Juodoji gauja pamatė, kad 
jau čia nieko nepadarys,tuo
met pradėjo j ieškoti kitų 
būdu, kitu kelių, kad sukur-l dukterų. Elizabeth, n. j.

’ Pirmininkas P. Kardokas,
| 122 Court St.

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

kas trečia nedūidienį kiekvieno mėne
sio Winter Hall, 412--6-th St., Raci-

Wis.ne,

1
Tel. 2372 Greenpoint.

Fornišiai
švenčioniškis.

DRAUGIJOS, KURIOS 
TURI “LAISVĘ” 

ORGANU.
DRAUGYSTĖ LIETUVOS SUNŲ IK

Rusijoj, jau galima drą
siai sakyti, pradėjo siausti 
kontr-revoliucija, prie ku
rios prisidėjo ir dabartinis 
karės ministeris ir ministe- 
rių pirmininkas A. Kerens-
kis. Jį kapitalistų spauda ščius minią. Atvyko Leni- 
kelia į padanges ir garbina, nas, kuris užėmė kairiąją’Pirmininko pagelbininkas s. Morkis, i _•_ h__ i_____ *:>♦ tz_____  o,, 1 255 Bond St.kaipo “aukso veršį”. Keren- poziciją. Su juomi pradėjo 
skis gi, “numalšinęs sukilę- nesutikti ir štai vieton rim- 
lius”, rašo manifestus, šau- tai 
kia kareivius
šalį ir kovoti su viduriniais sidavėlė 
priešais ir su Vokietija. Jis skleisti gandą,juodą ir bjau- 
sako, kad Petrograde sukė-,rų gandą, prieš draugą Le- 

, iškraipydami jo min- 
kaltininkai kraujo tis ir pažiūras (mano pa- 

esą areštuojami. įbraukta) ir kiekvieną prieš 
verčiama ant Le-

ir jo pasekėjų. Justi- 
ministeris Pereverze- 

social-revoliucijonie-
pagarsino sufabrikuo- J darbininkų ir kareivių nešil

tą generolo Brusilovo laišką, tikimai—jų laimėjimas. Jie, 
būk Leninas esąs vokiečių tie prakeikti žmonės, miega 
agentas ir dabar gaunąs iš jr mato, laukia ir nesulaukia 
Vokietijos pinigų, kad šukė- tos linksmos valandos, kuo
lus liaudį prieš dabartinę met darbininkai ir kareiviai 
valdžią. Darb. ir Kareivių tarpe savęs susipeš, o jie 
Atstovų Taryba jį už tai iš- pradės švęsti savo šventę, 
vijo iš ministerijos. į Kodėl, dėl kokių priežasčių

Žodžiu, visos pas mus at- darbininkai ir kareiviai pra
einančios žinios piešia kai
riuosius socialistus košlvkš- 
-čiausiomis spalvoniię. Ir štai 
tūli mūsų liet, laikraščiai, 
pasiremdami tomis žiniomis,

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

Turtų raštininkas J. Kentrus,
i v. v. . . i1! Pinogelbėti savo tuojaus juodašimčiai ir par- iždininkas j. Juozapaitis,

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

Viršininkų adresai: 
Pirmininkai P. Kardokas,

122 Court St.’ 
Pirmininko Pagelbininkas S. Lutkus, Į 

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,

109 So. Park St. 
Maršalka B. Budrus,

240 Second St.

Naujausios mados dideliame 
pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pijanus. TREJOS DEVYNERIOS

St.

st.

Pl.

apsvarsčius tą dalyką,

spauda pradėjo1

st.

pi.

TREJANKA

lę riaušes vokiečių agentai ,niną, 
iw visi ki 
praliejimo 
Visa bėda 
pino 
cijos 
vas, 
rius,

jį pjudydami.
“Ko jie nori? Kam jiems 

tas reikalinga?
“Jie gerai žino, kad tarpe

234 Clark
Iždo globėjai: V. Budriukė, 

108 Inslee
S. Yuškaitč, 117 Magnolia Ave. 

Maršalka J. Brūzge,
129 Pine St. 

visokiais reikalais kreipkitės pas 
mane.

$1.00 ANT
savaites

PL.

3
C <u

DAUNOROS trejanka yr® tikrai 
lietuviška. Saugokitės padirbi- 
mų-irnitacijų.

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

DAUNOROS trejanką reikalaukit 
prisiųsdaml 3Sc.

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’o.
Brooklyn, N. Y.

toll- 
New 
Mas-DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 

MELROSE PARK, ILL.
Pirmininkas K. Jankauskas,

P.O. Bok 749, Melrose Park,III. 
Pagelbininkas D. Rimša,

P. O. Bok 349, Melrose Park, Ill. 
Protokolų raštininkas ir organo pri
žiūrėtojas A. Starevičia, Bok 1130, 

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

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

P. O. Bok 1109, Melrose Park, 
Iždo Globėjai: W. Janėnas,

Park,

APLA. DR-JOS CENTRO VALDY
BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI:
Centro pirm mink. J. M. Maskeliūnas, 

2025 Colwell st, Pittsburgh, Pa.
Pirmininko pagelb. J. A. Rūkas

1421 Fayette st. Pittsburgh, Pa. 
Centro sekretorius J. B. Miskevičia, 
2135 Sarah Str. 8 8, Pittsburgh, Pa 
lentro Iždininkas K. Varašis,

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

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

Pittsburgh, Pa. 
F Pikšris 1331 Penn Avė.

Pittsburgh, Pa.
Kuopų sekretorių adresai:
1-mos kuopos sekt. A Bartkui,
1323 Carsell st, N S. Pittsburgh, 

kuopos P Samulionis
P O Box 63, McKees Rocks, 

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

Pikszrius 1331 Penne ave 
Pittsburgh, Pa. 

Brazauskas, 
O. Box 154, Cuddy, Pa

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

kp A Paliucia, 2123 Wrighte st. SS. 
Pittsburgh, Pa.

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

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

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

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

Millsboro, Pa.

J. A. Rūkas

Pa,
2dės peštis, jiems nėra skir

tumo ! Pasipainiojo 
nas: labai puiku!
buvę Lenino, jie būtų ką 
nors kito suradę. Jie dabar 

dar savo prideda trigrašį ir taip bjauriai šmeižia Leniną 
visa kakarine pradeda šauk- ii’ nori supjudyti socialistus, 
ti: žiūrėkite, ko socialistai sukurstyti prieš juos minias, 
nori! Jie savo šalį parduo- ° paskui, be abejonės, prieis 
da! Visi kairieji socialistai n’ P1}0 Darbininkų ir Karei- 
eina Azefo keliais!

Ir ištikrųjų, kuomet skai
tai kapitalistų laikraščius ir 
matai tokius burnojimus 
ant kairiųjų socialistų, kar
tais pradedi abejoti, o gal ir 
ištikrųjų ten kairieji ką 
nors nelemto veikia. Tik 
paskui vėl ateina į galvą 
mintis, kodėl gi męs Ameri
koj negauname netik Lėni-1 
no organo, bet ir taip vadi
namų “i 
kratų? Kodėl męs negau
name net Darbininkų ir Ka
reivių Atstovų Tarybos or
gano “Izviestija”?

Ir štai, jeigu kada nors 
kontrabanda pavyksta gau
ti Rusijos socialdemokratų 
arba Darbininkų ir Karei
vių Atstovų Tarybos laikra
štis, tik tuomet aiškiau pra-( 
dedi suprasti, kas ten dabar Taip kalba Darbininkų ir 
darosi ir ko jie nori nuo Le-į^are^v^, Atstovų Tarybos 
nino ir jo pasekėjų.

Darbininku ir Kareiviu 
Atstovų Tarybos organas 
“Izviestija” N43 rašo:

“Po Petrogradą eina gan
das, sujudinantis visus, ku
rie ėmė dalyvumą revoliuci
joj. Kokios tai tamsios y- 
patos vaikščioja po gatves, x m . 
turgavietes, pirtis, krautu- 
ves, surenka minias ir visur 
ir visuomet šaukia lengvati
kius, kad jie užpultų ant Le
nino ir jo draugų, sunaikin
tų jų redakciją “Pravda” ir 
t. t. ir t. t. Nereikia jokių 
prirodymų, kad pasakyti, 
jog ši bjauri agitacija varo-

- ma iš anksto sugalvotais 
tam tikrais blogais mieriais.

“Tamsioji jiega, tuojaus 
po revoliucijos, dėjo visas 
pastangas, kad supjudžius 
kareivius su darbininkais. 
Tik atsiminkite, kaip juoda
šimčiai darbavosi ir kiekvie
nam šnabždėjo, kad štai, — 
jau duonos nėra, bus dar

—Darbininkai ne- .
uuua, kareiviai, neturi- reštuoti ir dar kaltininkai I 
te nei duonos, nei amunici- susirėmimų areštuojami.
jos ir tuomet mus vokiečiai Jis juos 
sumuš 1 Bet visa tai pasiro- pais.
dė šlykščiausiu melu, viskas vių At:

Leni- 
Nebūtu v

ivių Atstovų Tarybos, pradės 
kurstyti minią, kad savo at
siekus”. I'*

1 Toliaus šiame straipsny 
kviečiama darbininkai ir ka
reiviai, kad jie pasistengtų 
uždaryti burnas tiems, kurie 
visokiais būdais šmeižia Le
niną ir jo pasekėjus. Pabai
goj šio straipsnio sakoma: 

“Galima sutikti ar nesu
tikti su draugo Lenino pa- 

geruju” socialdemo- žįūljonys> galima su juomi 
ginčytis, išstatyti savo nuo
monę prieš jo išstatytą nuo
monę, kad vieton viešų gin
čų, vieton argumentų prieš 
argumentus, pavartoti jiegą 
prieš žmogų, visą savo gy
venimą atsidavusį tarnavi
mui darbininkų klesai, tar
navimui dėl visų pavergtų
jų ir nelaimingųjų”.

blogiau! 
dirba, jūs,

Pa

UI.

III.Box 675, Melrose 
K. Samolionis, 
Bok 613, Melrose 

Maršalka A. ’Plėštis, 
P. 0. Bok 675, Melrose 

Susirinkimai absibuna 1 
savaitę kiekvieno mėnesio Frank and 
James svetainėj, 23-čia Avė. ir Lake 
gatve, apie 1-iną vai. po pietų.

Park, III.

Ill.• Park, 
kas trečią

kp_ Frau.

kp, j w. 
p

10

11

12
13

Pa

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAEANOY CITY, PA. 

Valdybos adresai: 
Pirmininkas P. Ysoda

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

1227 E. Pine SL
Protokolų raštininkas A. Ramauckas, 

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

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

St., J. Baukus, 11$1 E. Mahanoy 
avė., J. Mickūnas, 819 E. Pine 

Maršalka L. Andriuškevičius
802 E Market 

615 W. Pine Str.
Susirinkimai atsibuna paskutini 

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

SL

SL

pa

ik - Vincas J. Daunora
|a\---------------------------------- APTIEKORIUS -------------------------

ILL.

III

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTE^Ą 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN,
?irmininkaH A. F. Sabecxi*.

8U2 — 8st St, 
Vice pirmininkae K. Dim ša,

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

922 —10th Str.
finansų rašų J. Waicis,

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

166—10th Str. North Chicago, Ill 
Casos Glob. M Rekis,

1548 Sheridan Road N. Chicage, Ill 
Casos Glob. R. Ruleviče,

1330 S. Jackson st. Waukegan, Ill 
Maršalas K. Navickas,

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

1448 Jackson st. Waukegan, Ill.
Susirinkimai atsibuna ka* trečia 

nedėlia kiekvieno mėnesio X vai. pe 
pietų Lduoeybėe sTetalnėJ, 801—9tb 
bit., A ttharidan Rd. Waukogaa, Ill.

JLTD. DR-JOS MIRTOS VALDYBA
• Cleveland, Ohio.

Pirm. V Ivanauskiutė, 
1452 East 33rd St,

Vice Firm. J Katkauska*,
5823 Superior Ave

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

Fin, rast, Antanas Baniaii*.
1449 East 24st Str,

Kasierus M Lavinskaa,
8120 Cory ave.,

Kasos glob. O Sidabruti,

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- 

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

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

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

Pinigus siųskit šiuo adresu:
J. POCIUS,

2370 Margaret St, Philadelphia, Pm

Tel. 2320 Greenpoint

J. GARŠVA

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

REIKALAUKIT rašydami, kokliu norite nemažiau kaip ai 25c. 
bus jums prisiųsta.
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LIETUVIŠKA APTIEKA.
Šiuomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų šiam 

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

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

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

Pasinaudokit
GERIAUSIAS GRAMAFONAS SU 
DABARTINĖMIS LIETUVIŠKOMIS 
DAINOMIS LABAI PIGIAI. KURMI
KREIPSIS PAS MUS.

i organas ir vadina juodašim
čiais tuos visus, kurie perse
kioja ir šmeižia drg. Leni
ną ir jo šalininkus.

Dabar Petrograde iškilęs 
klausimas, į keno rankas tu
ri pereiti šalies valdžia: ar 
į dabartinės valdžios, ar į 
Darbininkų ir Kareivių At- 

. Šis klausi
mas bus išrištas 28 d. liepos. 
Amerikos kapitalistų laikra
ščiai šaukia, kad Rusija jau 
stovi ant pražūties krašto. 
Vadinasi, jeigu tik Darbi
ninkų ir Kareivių Atstovų 
Taryba valdžią paims į savo 
rankas, tuomet, kapitalistų’ 
supratimu, Rusija pražuvus, Į 
bet užtai darbininkų supra
timu — išganyta. • Ir atbu- 

’ lai, — jeigu paims viršų da- 
’ bartinė valdžia, po vadovys- 
’ te Kerenskio, kapitalistai

JETUVIŲ PAŠELPINfia DK-STBS 
“LAISVĖ”, EASTON, PA. 

Viršininkų adresai.
Prezidentą* St Meuua

<84 Ferry su Eaavaa. - - 
/ice prez S Masiulevičiena

320 So list St. Easton, Pa, 
Protokolų raštininkas ir organe prl- 
iurėtojas Alex Vituris

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

676 Church st Easton, Pa. 
Kasjerius F Vituris

330 Taylor All., Phillipsburgh,NJ. 
Kasos globėjai:
A. Biga, 1021 Elm St., Easton, Pa. 
A Meškauskas, 1222 Pina -L Eaatea. 
Maršalka J. Garnia,

634 Ferry Str. Eaatea, Pa. 
Maršalka P Urbienė

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

’ėtnyčią kiekvįeno mėnesio B vai, 
vakare, Anglų socialistų svetaia. 489 
Northampton St Easton, Pa .

“ V_ Kvedaravičiuz,
1543 Oregon av*. ,

Dainą r*p«ticijoa ataibaaa 
viena vėrėda, nue 7:30 vakr. 
Schwab svetainė*, 6131 fe t. Clair un 
Mėnesiniai suMinnkimal a tai bun* X* 
trečią pėtnyčlą XieXvlen* m*a**l« 
nu* 7:3U vai. vaXar. ant Schwab *v» 
talnė*, 6181 St. Clair av*. Knygyn* 
randasi Neuron krautuvėje, 2V47 
Milton avs. Knygos iiduodaaues kio 
krieną Pansdėlie vakarą, na* 7:49 «

Kaygla* P ran a a Tausum**,

klek

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

Viršininkų adresai: 
Pirmininkas F. Raškevičia, 

1012 So. Main 8tx. 
Vice pirmininkas A Šimoni*, 

517 Michigan Ave.
Protokolų raštininkas O. Užbalinti, 

622 Hulin SL
Finansų raštininkas P. G. Alakayrae 

1516 — 14th Ave.
Iždininkas S. Buzinskis, 

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

Susirinkimas atsibuna pinas aedSl- 
Idienį, kiekvieno mėnesi*. 1919 8e. 

. . , . j |Main 8L. t ▼*!. pe pietadainuos savo himną, o dar- lietuvių brolių draugijos 
bininkai turės kovoti, kaip’ Valdybos adresai, Racine, Wia.
• • v i: įPirmininkas J. Vasilaitis,ir iki Šiol kovojo. | 1021 La Salle St., Racine, Wis.

1 Kerenskis džiaugiasi, kad!Vica Pirraininkas J2ausp’Stė greet 
Leninas ir kompanija sua-, Raštininkas A. Vegela,

237 Lafayette Ave. 
Turtų Sekr. S. Gelumbauskas,

ia Vokiečių Šni- Iždininkas J. J. Juozapavičia, 
linkų ir Karei- 
Taryba vadina

1915 Jay Eye See Ave, 
Iždo Globėjai A. Pukteris,

444 Park View

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL,

Valdybos adresai:
Prezidentas F AkatcKia, 1360 12 ava.

E. Molina, Iii.
pr*z. M Dackua, 854—8th atr.,

Molina, 111.
Rusteika,
ava. Malina, III.
W Vapaavich i

GRABORIUS (Undataker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

šbalsamuoju ir laidoju numirusius 
ant visokių kapinių.

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

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

Telephone 7867 Main.

TK1SINGIAUSJA ir GIRIAUSLa' 
LI8TUVT8K4

Vice

Prot sekretorius S 
1220) — 7th 

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

Iždininkas K Juška 825 —4th ave.
Moline, Ill 

Maršalka F. Barauskas
1220) — 7th Ave., Moline, Ill.

TM D-c4 susirinkimu* laiko pirmą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio Turner 
Hali svetainėj, 14th St. ir 6th Ave., 
Moline, III.

VYRŲ IR MOTERŲ APSVIETOS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL.

Valdybos adresai:
PrezidnL K Adomaitis, 1412 8. 2* ave 
Prez pagelb, J Takazauskaa, 

1492 South 48th Ceart 
’’rotokolų rašt. M Dobraškis, 

1215 South 50th Court, 
inanaų rašt V Shileikas, 

1409 So. 49th ave, 
Laeierius Mrs M Bartkienė, 

1500 South 48th Coart 
globėjai:
O Elterman 1538 8. 60th Ct., 
Z Gulbinienė, 1581 8. 49th Ct. 
M Dolan, 1533 8, 50th Ct,

ase* 
Mrs 
Mrs 
Mrs
Maršalka T Bartkus, 1500 8*.. 43 et 

Clears, III.
kas paskatl- 

■ataaalo I.
49th are,

a| ■•dildiaaj kiekviena at< 
Nafta svataiaSj, IMt 8a. 4 
Činara, Dl, ■ vai. pa pietą

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

K. MDLAUSKAK
tptiekorius ir Savininkas 

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

Tel, So. Boston, 21014 ir 21013.

JOKŪBAS

QAFE. Pa- 
kdei vingus 

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

KANCIERIU?

TEISINGIAUSIA UŽEIGA
M3 WYTHE AVE kamp. No. lot 8t 

BROOKLYN, N Y,

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

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 VORK PHONOGRAPH CO.,
310 GRAND ST.. Dept. L.) NEW YORK N. 3
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VISUOMET PIRKIT

CEVERYKUS
Naujausios mados 

PAS

J. MARTINAITĮ
157 GRAND ST. 

BROOKLYN, N.Y

DRAUGAI SOCIALISTAI!
Be socialistų spaudos,
Socialistai neužkariaus pasaulio.

Tat rašykitės į “Laisvės” Bendrovę, prie kurios gali prigulėti 
tik socialistai.

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

Šerų galima pirkti nemažiau už $10.00. Bendrom spėkom mos 
pabudavosim galingų laikraštį.

Reikalaukit informaciją ir konstitucijoj i
“Laisvė”, 183 Roebling st., Brooklyn, NY



PIRMAS PIKNIKAS!
R e n g i n

AIDO” CHORAS
WASHINGTON PARK

GRAND ST.. ELMHURST. L I

SubatoJ po pietą, Liepos-July 28, 1917
Prasidės 2:3<) vai.

Įžanga 25c. Ypatai.

tarnauja sins apie- 
linkčs visuomenei, 
linksmina ją įvai
riuose viikaruose. 
ttii jos šventa pa
reigu remti ‘Aidą’ 
savo skaitlingiau
siu dalyvavimu.

Bus dainos, ku
rias atliks “Aido” 
choras. •

Piknikas Įvyks 
nepaisai oro.

KOMITI’TAS.

VIETINES ŽINIOS.
kų. Nusiųsta telegrama se
natoriui La Folette, kuris 
rūpinasi sąžiningais karės 
priešais.

Negrai rengia tylią 
demonstraciją.

New Yorko negrai ant su- 
batos rengia tylią demonst
raciją išreiškimui protesto 

'prieš surengtas E. St. Lou- 
iise skerdynes. Demonstran
tai eis 5th Avė ir kitomis 
didesnėmis gatvėmis.

>(/J

s

ŠOKIŲ MOKYKI/

B’klyn442 Grand St.,
Telephone 3534 Stagg

Per pastaruosius 
10 metu mano prak
tikos, aš pasekmin
gai išgydžiau dau
giau, kaip 10.000 li
goniu. Mano ofisai 
prieinami darbinin
kams todėl, kad ne- 
deliniai mokesčiai 
lengvuB’.kiekvienas 
turi proga sutaisyt 
savo dantis koge- 
riaasiai.

TRAUKIMAS BE SKAUSMO, - 
MANO SPECIALISKUS.

Liet. Liaudies Namo board 
direktorių susirinkimas 
įvyks pėtnyčioj, 27 d. liepos 
(July, 7:30 vai. vakare,Tau
tiškame Name, 101-3 Grand ■■ 
St. Taipgi kviečiame ir ko-1 
misijas.

J. Steponaitis.

EXTRA! EXTRA! EXTRA!

DILGEI ES”
Keliasi iš numirusių

Alleliuja!
Nuo rugsėjo mėnesio pradės eiti 

iliustruotas juokų, satyros ir meilės 
mėnesinis žurnalas “Dilgėlės”. Lei
dėju bus J. Neviackas. Redaguos 
“Dilgėles” juokdarių general is šta
bas. “Dilgėlės” smarkiai dilgins vi
sus parazitus, dykaduonius, darbo 
žmonių išnaudotojus ir tamsintojus. I 

.“Dilgėlės” pataisys pasaulį, jos nu- •

21 metinis piknikas drau
gystės šv. Jurgio bus Suba- 
toje, 4 d. Rugpjūčio (Aug.), 
1917 m., Washington Casino 
Parke. Pradžia 2 vai. po, 
pietų. Įžanga ypatai 25 c. vers kaizerį nuo sosto ir užbaigs ka 
ttv, ___ i________-- • re.Užkviestom draugystėm in- 
korpore, kurios duos atsa- si rašykite 1 7 # m orams i
kymą, įžanga dovanai.

Kviečia Komitetas.
(60—61).

Visi mylintieji foneu, tuojaus už-J 
* “Dilgėles”. Prenumerata 

metams tik 1 doleris. Pavienis nu
meris 10c.

Užsakymus siųskit šiuo adresu

J NEVIACKAS
119 Millbury St., Worcester, Mass.

V. VAIVADAS
PUIKI UŽEIGA

be <v 
s
3
G)
£

PIRMIAU

DU OFISAI:

189 Grand St.
prieš Comedy teat.

307 Bedford Ave.
tarpe So. 1 ir 2 St.

į DABAR

Užpildymas aukeu — $1 ir augš.
Užpildymas sidabru—50c. ir »»

Auksines kepuraites—$5 ir augš.
Tiltukai (Bridge teeth)—$1 ir ,,

KALBAME LIETUVIŠKA! IR LENKIŠKAI.

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 kuoskaitlingiau- 
siai atsilankyti.

Komitetas.

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

Į Jau 86 metai, Kaip 
gyvuoja Prof. Stem 
Šoktų Mokykla, 961 
Broadway, Amp' 
Myrtle ava. I rook 
«yn N. Y.

Waltz, Two Step, 
Foxtrot, Ona Step 
Ir įvairus naujausio 
madoa šokiai moki 
narni, privatškai ii 
kbasoje. Mokestla

M.

PRANEŠIMAS.
Lietuvių Socialistų Sąjun

gos 19 kuopoj išrinktoji ko
misija suteikti pagelbą 
tiems, kurie bus imami į ka- 
riumenę, teiravosi pas advo
katą ir praneša visuomenei.

1) Kiekvienas vyras, ga
vęs paraginimo laišką, pri
valo tuojaus kreiptis į savo
distriktą ir gauti iš ten tam ( 
tikras blankas, kad papra
šyti paliuosavimo. Viso to
kių blankų reikės gauti trįs 
ar keturios.

2) Tiesiai bus paliuosuo-. 
jami vedę, kurie turi šeimy
nas ir ne piliečiai.

3) Piliečiai ir nevedę, jei j 
turės prirodyti, kad jie šel
pia savo tėvus, ar jaunes
nius 16 metų brolius ir sese
ris. bus taipgi paliuosuoti.

Smulkiau apie tai bus pa
aiškinta prakalbose, kurias 
greitu laiku komisija su
rengs.

L. S. S. 19 kuopos komisi
ja:

White paliuosuotas iš 
kalėjimo.

Į Šiomis dienomis tapo pa
liuosuotas iš kalėjimo kuni
gas White, kuris buvo nu
teistas už sudeginimą visų 

įšaliu tautišku vėliavų ir ta- 
me skaitliu je Amerikos. 
White, būdamas kalėjime, 
parašė knygą, kurios turi
nys dar nepaskelbtas.

L. S. S. 83 kp. parengė 
puikų išvažiavimą Nedėlio
ję, 29 d. liepos (July), 1917

A. Staniškis,
J. Šaltys,
J. Jakimavičius.

Pranešimas.
Tiems, kurie yra užsire

gistravę ir mano, kad juos 
pašauks kariumenėn, o patįs 
nemoka anglų kalbos ar 
šiaip jau nežino įstatymų, 
tegul teiraujasi informacijų 
pas Lietuvių Legalės Pagel- 
gos Draugiją.

Žinių ir informacijų su
teiks draugijos atstovai 
“Laisvėje” ir Rand School 
New Yorke.

“Laisvėje” draugijos at
stovą galite matyti pradėjus 
šia pėtnyčia kiekvieną dieną 
nuo 3 vai. po pietų iki 8 vai. 
vakare, o New Yorke—kiek
vieną dieną išėmus subatas 
ir nedėldienius nuo 6:30 iki 
8 vai. vakare. Rand School 
randasi po N140 E. 19th St. 
Nuėję klauskite drg. C. Her
mano.

Ekstra kriaučių mitingas.
27 d. pėtnyčioj įvyks ekst

ra visų trijų skyrių kriau
čių p r ešerių ir merginų su
sirinkimas. Bus rinkimai 
delegato sekantiems me
tams. Todėl, visi Neatbūti
nai atsilankykite, kad kiek
vienas gautumėte progą pa
duoti balsą už tą draugą,ku
rį jūs atrandate atsakan- 
čiausiu. Ateidami 
kiman, atsineškite 
ir unijos knygeles,
knygelių nebūsite įleisti.

Susirinkimas įvyks Tau
tiškame Name, 101-3 Grand 
St., 7:30 vai. vakare.

Unijos Komitetas.

12 vai. dieną. Prie geitos 
bus nurodyta vieta. Brook- 
lyniečiai nepamirškite atsi
lankyti, nes bus puikus pro
gramas: kalbės, monologis- 
tų, dainininkų ir deklama
torių. Iš Williamsburg ka
rai daveža Bush wick, iš 
Central Brooklyn, N. Y. 
Flushing Ave., persimainant 
Bush wick Ave.

Komitetas.

PAJIESKOJIMAI

susirin-
su savim

nes be

Pajieškau Antano Mikelaičio, 
eina iš Suvalkų gub., Naumiesčio 
vieto, Gelgaudiškio gmino, Dapkūniš- 
kės falverko. Girdėjau, kad gyvena 
Hoboken, N. J. Jis iš amato kalvis. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu

S. Valan tinas
20 Judge St., Brooklyn, N. Y.

pa- 
pa-

ant kokio tik nori instrumento, arba ^uo $°-D0 M $10.00 pagai komiu. 
dainavimo $1.50 parduodu tik už $1, kykia atdara nuo 9 ryto Iki 11 
Pasakyk draugams ir pažįstamiems. ! r*karo, taipgi ir nedėliomi* Mokia* 
Adresokit G. A. Baronas, P. O. Box;mt balių šokiu* Ir stage »u« Klaar 
G. D. McKees Rocks. Pa. I atsilankydama® informacijų.

---------------- . ---- . —i THE STERN SCHOOL OANCIh 
..........................- i 960.KI Broadway Hraokiwa N V

NUSTOS GALVOS SKAUDĖJIMAS, 
JEIGU NEŠIOSI AKINIUS.

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

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

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

Brooklyn, N. Y.

JOHN KITLBOK
CAFE

Didelis hotelis, gera vGta

pakeleivingiems, 
isyti pagal naują

kambarį ii į- 
madą. Visi

Savininkas 
r. su. 1-st

JOHN KULBOK, 
291 Wythe Avė. mi 
St., BROOKLYN, N. Y. 
Tel 279 Greenpoint.

Tel. Green point
SENIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSKI
Pas mus galite gauti ska 

niaus’O alaus, puikios degtinėm 
ir skanaus vyno. Patarnavi
mas puikiausias, ateikite, o per
sitikrinsite.

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

y

Kas turi knygutes 
bašninkai”, malonėkite 
Great Neck norima lošti tą veikalą, 
bet neturime knygučių, 
turite, 
resu.

Gyvieji Na- 
i pranešti

Todėl kas 
malonėkite pranešti :___

Įsteigta nuo 1902 m.

PATARIMAS NELAIMINGOMS SESE
RIMS.

Ar nori žinoti (vi.-ai dykai) sekretą, 
kaip atpratinti vyrą nuo girtuokliav.mo? 
Per mano patarimą liko šimtai laimingų 
seserų. Būsi laiminga, jeigu imsi mano 
patarimą. Rašyk tuojaus, kad pasivėlinus 
nesigailėtum.

UNIVERSAL SALES HOUSE

EDISON PATENT CO., Inc.
Kuri atlieka užjovinimus visokių išradimų dėl užpatentavimO, pažino- 
ja visus Lietuvišku'? iš 
KARIŠKŲ IŠRADIMŲ 
turi kiekvienas, 
dėl

PRANEŠIMAI.
Dr-stė šv. Juozapo pusme

tiniam susirinkime nutarė 
sumažinti įstojimą naujiems 
nariams nuo 18 iki 39 metų 
bus priimami tik už $2.00 — 
t. y. doleris perstymo ir do
leris įstojimo; virš 39 m. tu
rės mokėti po $1.00 nuo me
tų. Dr-stė šv. Juozapo iš
moka benefitus ligoniams po 
$6.00 į savaitę ir posmerti- 
nės išmoka $200.00.

Sekr. A. Andrešiūnas, 
233 Berry St.

Sąžiningų kares priešų mi
tingas.

24 d. liepos New Yorke, 
taip vadinamoj East Side 
miesto daly, buvo mitingas 
sąžiningų karės priešų. Mi-!subatą, 21 July. Iškarto pu- 
tinge dalyvavo apie 1,500 (blikos buvo nedaug, bet apie 

Louis 7-tą vai. prisirinko viršaus 
“The 600. Kliubas pelnys apie 

New International”. Apart $150.00. 
kitko, jis pasakė: “Aš užsi
registravau, bet nežinau, 
koks mano numeris ir ne
paisau, ar jis yra ištrauk
tas, ar ne. Aš pasakiau,kad 

' esu sąžiningas karės priešas 
ir neisiu pas daktarą egza- 
minuoties, jeigu mane pa
sauktų. Tegul jie daro, ką 
jie nori.

Paskui kalbėjo Charles 
Connenshein ir James Wal
do Fawcett. Visi jie ųurodė,

Liet. Gimnastikos Kliubo 
piknikas atsibuvo pereitą

žmonių. Kalbėjo 
Fraina, redaktorius

Reporteris.

L. S. S. 19 kp. prakalboj 
bus pėtnyčioje, 27 d. July, J 
vai. vakare, ant kampo Ro
ebling ir Grand St. Susirin
kite kodaugiausiai.

Draugijų Sąjungos konfe
rencija. įvyks Nedėlioj, 29 d. 
liepos (July), 1917, Tautiš
kame Name, 101-3 Grand 

kad sąžiningi karės priešai St, 2 vai. po pietų. Būtinai 
tari laikytis savo pozicijų, 
nepaisant į tai, kaip su jais 
valdžia nesielgtų. Daugybė 
jaunų vyrų sako neisią pas 
daktarą. Surinkta daug au-

pribūkite, nes yra daug 
svarbių reikalų. Ypatingai 
turi ateiti delegatai nuo 
draugijų.*

Sekr. J. Steponaitis.

»

Įėjus, kad 
ant jūrių 

Kariški išradimai 
ir NUPIRKIMO

PATENT CO. Inc.
256 Broadway,.

(su firmoms panašiais vardais neturi jokios sąjungos.)

vietinė valdžia pajieško tinkamų 
(marių) ir ant sausumos. Progą tą 
gali būti per mus vietinėj valdžioj 
perstatyti.
(L. E.)
New York N. Y.

peržiūrėjimo 
EDISONTelephone 2639 South.

Dvi puikios užeigos:

LIETUVIŲ HOTELIS
Kuriems yra reika'as apsistoti, či* 

nai galima gaut nakvynę arba ir ii 
gesniam laikui gyvent.

Taip-pat puiki 
all) 

iams, 
dley.

NAUJA KNYGA
Kas tai yra religija?

Įtalpa: Kas tai yra religija, Teolo
gija ir dora, Bažnyčia ir Valstybe, 
Dabartinis dalykų stovis ir stengima
sis atskirti bažnyčią nuo valstybės, 
Apie maldą, Kalėdos, Velykos, Apie 
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. 
Knygos vertės nereikia aiškinti, pati 

. Kiekvienas joje 
atras tą, ko nesitikėjo, ypač apie ka
rę. Kaina $2.00, drūčiai apdaryta 
$2.50. Norint gauti atsakymą ar ka- 
taliogą, reikia už 2 centu štampą pri
dėt.

F. MILAŠAUSKAS
13 Atlantic St., So. Boston, Mass. 

(59—66)

šiuo ad-'įtalpa apie ją kalba.

P. O. Box 120, Great Neck, L. LN.Y.

Visiems Žinotina!
Šiuomi

niečiams,
pranešu visiems brookly- 

mi-ikuh.x kad aš perkėliau savo krau-j 
tuvę nuo 57 Ten-Eyck St. po nume- Į 
riu 447 GRAND ST. tarpe Reap St. ‘ 
ir Union Avė. Užlaikau įvairių d ra-j 
panų vyrams, moterims ir vaikams, | 
kokių tik kas reikalauja. Taipgi už-1 
laikau lietuviškų laikraščių. Prašome 
atsilankyti. Patarnavimas mandagiau
sias.

JUOZAS MEDELIS |
417 Grand St. Brooklyn, N. Y.' 

(tarpo Keap St. ir Union Avė.) 
(60—62)

STALIORIUS
(KARPENDERIS)

Jeigu tau reikalingas staliorius,ko
dėl nepakviest lietuvį, kuris at-į 

liks darbą kuogreičiausiai, nes aš tu
riu ilgametinę praktiką prie visokių ' 
darbų. Pasitikiu, kad lietuviai tu- , 
rinti kokį darbą paves man atlikti ir 
užtikrinu, kad mano atliktu darbu; 
bus pilnai užganėdinti. i

ANTANAS LISAUCKAS
15 Ainslie St., Brooklyn, N. Y.

(60—63)

NAUJAS IŠRADIMAS VYRAMS.
Sutaupysi pinigus, energija ir tur

tą. r . “ “ . ‘‘‘ ■"
tos prietaiso? tu galėsi užsirišti 
'•okį kaklaryšį (nektaizą) į vieną 
kandą ir užlaikyti tavo kalnierių čy- ' 
stą ir kaklaryšį nesusiraukšlėjusį ne- ,i 
šiojant kasdien per ištishs motus. ' 
[vyniok laiške sidabrinį kvoterį (25c.) 
ir prisiųsk niurnu, o męs pasiųsime ' 
Tamistai vieną dėl persitikrinimo. 
Už $1.00 gausi penkis.

Adresuokite taip:
K. O. PERGALS, 

Box 63, Bethlehem, Pa.
(60—61).

“r

N-EXPELLE

Su pagelba mūsų naujai išras- f r 
n’intn i arta ♦ Iii (rainei n r/ci ri ttf i hvby 

se-

J. A. KATKUS
Užlaikau visokių knygų ir kitokiu 

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

Krautuvė atvira nuo 7 iš ryt* ik4 
12 vidurnakčio.

Toliau gyvenantieji galit kreipti* 
laišku šiuo adresu;

J. A. KATKUS 
2204 Forbee S*,

i X \

V I

Pittsburgh, P» |g

svetainė (Palac- 
koncertams, teatrams, b» 

susirinkimams ir E"llin,

Tel. Orchard 3716 G.LASKEVICIA
MIK. KAIRUKSHS

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

Tarpe 22 ir 23 Sts
užeiga:
CAFE SU SVETAINE

RĘSTAURANTU 
J. Bulot, Savininkas.

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

Tel. 8967 SoutJ

<Hafr
Antra

8

B bombb

Kiekvlevą 
Pakelevii.ui) 
Priimam 
gražiausiai 
ir visada.

Tikra 
Lietuviška 
Užeiga

Geriausia Pirmeiviška Užeiga 
771 BANK ST. 

WATERBURY, CONN.
Tel. 964-3.

JOSEPH LIPMAN, M. IX
Specialistas moterų ligų

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

Iki 10 vai ryte; nuo 1 iki 2 vaL >• 
piet ir nuo 7 iki b vai. vąkare. !

Nedėliomis pagal sutartį. :
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

riame ir pasakome visas ligas ir pa<- 
Jgelbstime. Iš kitur atvažiavusiems 
G ligoniams parūpiname vietą, kol gy- 
l įdosi. Reikalui esant, kreipkitės, mąo 

apžiūrėsime ir duosime prietcliltai 
rodą Patarnavimas visai pigus, 

.užmirškite mano antrašo.
DR. J. LIPMAN

Vienas ofisas: 314 E. 50th SU
Antras Ofisas: 1945—?th Av««

arti 117th St., New York Ot^

542 E. 14 St.
COR.

New York City.
AVE. B

Dr. Richteri* 
PAIN 

EXPELLEE 
su 

“ANKOR” 
nuo Reuma 

tizmo, sustii 
gimo sąna- 

riuose ir rau 
menyse.
Tikrasis pai 

siduoda paki 
lyje šičia n« 
pieštame. Al 
nešk visus pa 
kelius, kuri*
nebus užpa- 
čėtyti su 
“ANCHOR" 
25 ir 50 cent 
aptiekose ir 
tiesiog nuo

F. AD. 
RICHTER A 

CO.
74—SO Wask 
Ington St., 
Now York

Ban- 
ir 1.1. Reikalinga

Darbą gausi visada. Reika
laut informacijų

Nos»- k' ff’s International 
arber School, 1202 Penn 

Ave., Philadelphia, Pa.

N»-

BROOKLYN LABOR 
LYCEUM.

DARBININKU IŠTAIGA.
Salės dėl Balių, Koncertų, 

kietų, Vestuvių, Susirinkimų
Puikus steičius su naujaisiais įtaisy
mais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

919—959 Willoughby Ave.
FAiRICHTERJCa

NIWYORK

IMMHMVm

TIKRA IR TEISINGA 
LIETUVIŠKA

APTIEK A
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 užganėdina 
tl

F. KUDIRKA
Lietuvio Aptieka Ir Savininkas 
64 GRAND STREET, 

Brooklyn, N. Y,

ft-c

Namukas Dykai
IR DARBAS DVARAISTUOTAS TOJ DIRBTUVĖJ 

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

Geriausia proga Įgyti namuką ir gerą darbą.

Atsišauk ar rašyk tuojau.

Merchant’s Building Corporation
220 BROADWAY,
Room 612, Dept. 10,

NEW YORK CITY

d




