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Tegul kiekvienas “Laisves” 
skaitytojas prikalbina savo 
draugą ar pažįstamą skai- ' 
tyt “Laisvę”.

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

SKAITYKITE 
“LAISVĘ”!

Du sykiu per savaitę 
išeidama, “Laisvė” gy
vai, skubiai ir plačiai ' 
atsiliepia į visus bėga- ; 
mojo gyvenimo reika
lus. Ypatingai plačiai 
“Laisvė” gvildena Ame
rikos politikos klausi
mus. Šiame “L.” nume
ry perskaitykite šiuos 
interesingus ir naudin
gus raštus.

1) Didžiausia skriau
da ateiviams.

2) Katalikų kunigai 
ir karė.
3) Šimtai milionų do
lerių mėtomi ant orlai- 
vyno ir kitiems galams.

4) Visą eilę apžval
gos straipsnių, o ypač 
straipsnį “pas anglus 
socialistus ir pas lietu
vius.

“Laisvėje” eina įdo
miausi vokiečių karei
vio atsiminimai.

Žinių įvairumu ir 
greitu jų padavimu 
“Laisvė” atrado didelį 
skaitytojų prijautimą..

“Laisvė” nemėgia Į 
tuščių ginčų ir, kiek ga- , 
lėdama, vengia polemi
kos apskritai.

%.............. .... . ..........'

Delei kareivių 
ėmimo.

KARĖS NAŠLAIČIŲ PAVEIKSLĖLIS.

AUSTRAI UŽĖMĖ CZERNOWICUS
RUSAI VIS TRAUKIASI ATGAL.

RUSŲ NEPASISEKIMAI 
GALICIJOS FRONTE.
Rusų armijai Galicijoj

baisiai nesiseka. Visame

vokiečius? Azijoje—japonai Priešais rezoliuciją smar- 
krauja lobį, o Turkijoj di- kiai stojo buvęs ministerių 
delis vargas. Anglai paėmė pirmininkas Asquith ir fi- 
Bagdadą,arabai sukilo prieš nansų ministeris. Asquith 
turkus.

Tai ve kokios žymiausios1 ri taikos, bet ji bus padary- austrų armija stumia rusus 
karės pasekmės per tris me- ta tik tuomet, kuomet bus'atgal. Kada rusai neteko

pasakė: “Visas pasaulis no- Galicijos fronte vokiečių ir

tus.
Pradėdami ketvirtuosius 

karės metus, turim pasaky
ti, kad taikos dar vis nesi
mato, nors apie ją daug kal- 

‘ ,ba.

Kada rusai neteko 
atsiekti tie tikslai, dėlei ku- (Tarnopolio, tai Kerenskis iš- 
rių talkininkai kariauja, leido įsakymą generolams, 
Taika turi būti padaryta kad pastarieji visas jiegas 
ant tokių išlygų, kad visos padėtų ir Tarnopolį atgal 
mūsų padarytos aukos ne- paimtų. Bet štai , vieton 
nueitų niekais. (Tarnopolį paimti, rusai ati-

Didžiuma 148 prieš 19 bal- davė dar kelis miestus ir sy- 5 • • • I i *«• V' • « •••<su rezoliucija atmesta.NUSIŽUDĖ POETAS SO
CIALISTAS.

Petrogradas, Rusija. — 
Gegužės 30 d. pabaigė visas 
rokūndas su gyvenimu drg. 
Julius Janonis, kuris rašlia
voje buvo žinomas, kaipo 
Vaidylos Ainis. Pajutęs, 
kad jo protas krypsta iš va- atstovm. Ji buvo sušaukta 
gos, atsigulė skersai bėgiu apsvarstymui klausimo apie 
gelžkelio Carskoje Selo — (tolimesnį karės tęsimą. Kon- 
Petrogradas ir 1 
nelaimingąjį tuoj sutrynė. J)a maž-daug sekančiai:

Vaidilos Ainis prigulėjo'. “Talkininkų valstybės da-

BLOGI DALYKAI RUSIJOJ *S3S---“:
,stolių listas, išleistas 1 d. lie- _ _ _____ . v.^ mef.ų sak0, i<acĮ un

ciją, kad ir ateivius (netu- Ir vėl Petrograde ant gatvių mu$tuW vokiečių, kareivių ir

Pabaigoje pereitos savai
tės “exemption board’ai” ga
vo iš Washingtono taip va
dinamus “master lists” ir tymu. Wilsonas po tuo įsta
bios savaitės pradžioje pi’a-,tymu c]ar nepasirašė, nes 
sideda aktualis vyrų ėmimas turbūt laukia sutikimo Ru- 
į kariumenę. Tie, kurie sto- sijos> Ęrancijos, Anglijos ir 
vi pirmoje elėje, veikiausia, kitu valstybių.

rinčius jokių popieru) imtų liejasi kraujas.. 'afieieHu yra 1,032,800; mirė
kariumenėn. Kongresas Londonas, 28 d. liepos — nuo žafzdų 72 960; belais. 
tam pilnai pritaria ir nori, Telegramos praneša, kad y-R papUOig 591,966; sužeis- 
kad ateiviai, nestojant! ka- • Petrograde vėl įvyko krūvi- _  2 825 581

Kaip parodo Anglijos val
džios oficialis listas, tai an-

riumenėn, bus išvaryti iš A- 
merikos į 90 dienų. Tačiaus, 
tuo tarpu, tai dar nėra įsta-

IKI

kiu Černovicus, kurį jie bu
vo užėmę dar 1915 metais ir 
iki šiol laikė savo rankose. 
Černovicų puolimas, — di
džiausias rusams smūgis.

Rusų armijoj tokia be
tvarkė, kad generalis štabas

KARĖ BUS TĘSIAMA 
PABAIGOS.

Paryžius, 28 d. liepos. — 
Jau užsibaigė konferencija, 
kurioje dalyvavo talkininkų skaito save bejięgiu sulaiky-

ti vokiečių ir austrų ėjimą 
pirmyn.
' Kerenskis vėl įvedė karės

traukinys ferencijos nusprendis skam- mirtį ir visokias kareiviams
bausmes, bet tas nieko ne
gelbsti, vokiečių atakų nesu- 

prie socialdemokratų Parti- .bar daug stipriau tarpe sa-^ laiko ir gana. Vienuolikta 
jos. Jisai seniau rašinėjo v£s susirišusios, kurios sten- rusų armija visiškai sumuš- 
Rygos “Vilnyje”, o dabar giasi apginti žmonių teises,'ta ir neteko sunkiosios arti- 
“N; L.” ir “Tiesoj”. |ypatingai Balkanų pussalio, lerijos, dabir'gręsia pavojus 

Iš amerikiečių laikr. Vai- Praneša, kad ^jos nepadės ^ aštuntai armijai.
dilos Ainis rašinėjo “Nauj. ginklo patol, pakol nebus at-j Dabar, vokiečiams pa- 

metais siekta jų svarbiausi tikslai: ėmus Černovicus, jie trau- 
nluoštelis jojo eilių tilpo ir i nakol negalės atsikartoti to- kiasi prie Rumunijos rube- 
“Laisvėje”. *" baisus prasižengimai,už

Gadynei”. Šiais

Gabumą jisai turėjo elide- įkuriuos^visa kaltė puola ant su ir rumunų
žiaus. Rumunijos fronte ru- 

j armija eina.
pirmyn, bet jeigu voMęčiai^teutonų”. ............... į

Vadinasi, talkininkai ka- ir austrai dasigaus ikį
REIKALAUJA IŠDUOTI niaus iki atsiekime savo tik-1 manijos rubežiaus, tuomet 

“PRASIKALTĖLIUS. |Slų, — o tie jų tikslai, — už-'rusai su rumunais atsidurs 
Petrogradas, 28 d. liepos, grobimas svetimų teritorijų, gana keblame padėjime ir 

—Dabartinė Rusijos valdžia

nų susirėmimų tarpe gink
luotų darbininkų ir karei
vių, kurie palaiko dabai tinę nR0 praf]^os karės žuvo*_

Inikpqqriqi sužeistų 102,00. jpareikalavo nuo Kronštadto rrmT' v- ------- t, —
iaiKidsciai| Francijoj nuo karės^ pra-(Darbininkų ir Kareivių At-i JAUKIASI PRIE PULKŲ- dienas rusams pavyko paim- 

džios žuvo ir tapo sužeista stovų Tarybos išduoti tris KOMANDIERŲ. |ti nelaisvėn 2,000 vokiečių 
1,800,000. (“prasikaltėlius”, kurie buvo. Darbininkų ir Kareivių su 17 pulemiotų ir daugyba

Rusijos tikrieji nuostoliai, kurstytojais neseniai įvykti- Į Atstovų Tarybos centralis ammunicijos.

valdžią.
Kopenhagos 

paduoda sekančią telegra-' 
mą, gautą iš Petrogrado:

“Kairieji socialistai suor-

į i jiems gręs didelis pavojus.
Rumunijos fronte į dvi

gaus šią savaitę pašaukimą. I GaĮimas daiktas, kad atei-ganizavo ginkluotą jsukili- 
•Jiem apie tai bus pianesta vįus vįsokįajs būdais gas- mą. Įsimaišius ištikimiems
laišku ir jų vardai bus iška- 

. binti lokaliuose board’uose.
Gavę pašaukimą, turi 7 

dienas paduoti prašymą pa- 
liuosuoti dėl vienokiu ar ki
tokių priežasčių. Tuos pra
šymus reikia rašyti, ant tam 
tikrų blankų, kurias gausite 
savo boarduose. Kiekvie
nam stojančiam bus paskir
ta daktariško egzaminavimo 
diena. Kas nestos egzami- 
nan, tą baus. Sakoma baus
mė bus metai kalėjimo, nors 
to męs tikrai nežinęme. Ta
čiaus, jeigu kas stos egzami- 
nan ir bus priimtas, o tary
ba jį nepaliuosuos, tuomet 
jau toksai skaitysis karei
viu ir, jeigu nestos, armi- 
jon, tai jį teis pagal karinių 
teisių. \

Visuose didesniuose mies
tuose išrinkta tam tikri pa

dins exemption board’uose .kareiviams, sukilimas likosi 
ir ragins liuosnoriais užsira-'numalšintas. Bemalšinant, 
šyti į kariumenę. Gąsdins, buvo smarkus šaudymasis”. 
veikiausia ir deportavimu,! --------------
tačiaus gąsdinimų, kol jie, ŠAUKIA NEPAPRASTĄ 
gąsdinimais pasilieka, nopri- NACI0NALĘ TARYBĄ. 
valo bijoti. 9s r) i;onn=

Su deportavimu netaip 
bus lengva, kaip tūliem ro
dosi. Mat, ateiviai dirba 
sunkiuosius darbus ir ką A- 
merika darys, nustojus dar
bininku?

nėra apskaityti, bet jie,be a-'sios betvarkės; tame skait- komitetas išleido atsišauki-' 
bejonės, begalo dideli. ,liuje reikalauja išduoti ir mą t ----- --------- --------

Karė kiekvieną dieną vi- Darbininkų ir Kareivių At-'dierus ir aficierius, kad jie 
som kariaujančiom pusėm stovų Tarybos pirmininko stengtųsi kareiviams“įkvėp- 
kaštuoja $105,000,000. Įpagelbininką Rošalio. Jei- ti” dvasią ir priversti juos

Išviso ligšiol išleista karės gu valdžios reikalavimą ne-'muštis su vokiečiais? Ko- 
reikalams 100 bilionų. į išpildys, tuomet ji Kronš-'mitetas sako, kad vokie-

Per tą laiką įvyko gana.tadtui apskelbs blokadą. !^’ornc o„mnči

mą į visus fronto koman-l TZ? HT* Į~> Ą J 
'dinrne: h* afiripviiis knd iip B—/I ><

Petrograde Ramu.
Paskiausios telegramos 

praneša, kad Petrograde 
riaušės esą “numalšintos”.*

daug stambių atmainų. Ru-Petrogradas, 28 d. liepos, daug stambių atmainų. Ru- 
—Ministerių pirmininkas A.'sija nuvertė nuo sosto carą 
Kerenskis oficialiai prane- Mikę. Graikijos karalių 
šė, kad dabar, susidėjus to-.Konstantiną nuvertė talki- 
kioms aplinkybėms, jį ver- ninkai. Vokiečiai apskelbė 
čia šaukti nepaprastą nacio-'Lenkijos neprigulmybę. 1 . . . . . . . . 1 "r i ’ • ~ —

!čiams sumušus mūsų armi-i
ją, gali kilti kontrevoliucija 'Tvardą padaręs Kerenskis 
ir tuomet žus visa laisvė,ku- sav? geležine ranka. ‘/

Iš Lon.dono praneša, kad 
Rusijos dabartinė valdžia

ANGLIJOS ATSTOVŲ
BUTAS Už TOLIMESNĮ ria męs iškovojome. Komi-

KARĖS TĘSIMĄ.
Darbininkų ir - --------......... ---- i--------------- ., . .. ...

atstovai įnešė Anglijos par-jrevoliucijinę valdžią ir pri-^1^8 socialistus, kuomet jie 
lamentan (atstovu butan) verstų kareivius sulaikyti:Srlz£ 18 Stockholmo nuo. 

vokiečių ėjimą. (tarptautinės socialistų koib
' ferencijos.

------------- Į . Apie Lenino suareštavi- 
PAKORĖ 80 STUDENTŲ. mą tikrų žinių nėra: vienos 

“Laisvei” praneša iš Ko- įteleg^mos praneša, būk jis 
tu, delegatai nuo darbininkų'siją begalo sunkiam padėji- • teritorijų ir be kontribuci- penhagos, Danija:------------------------ ab \

at-me. Rumunija dar laiko sa-(jos. Tą rezoliuciją įnešė at- Revoliucijos audrai plėto;
stovai nuo universitetų, visiĮvo rankose sklypelį žemės, stovas neprigulmingos dar- jauties Petrograde,^ senoji 
Valstybės Dūmos nariai ir apie mieštą Jassy. Italai, bininkų partijos D. McDo- caro valdžia prikimšo visus

Paveizdan pradžioje ka-'"?1? tal;v!’?’ nelaukiant įvy- Francijos ir Belgijos fron- 
ros iš Dietiniu valstiiu m- klmo įsteigiamojo seimo. te vokiečiai netik nieko ne
be eo dautrvbė mexikonii ku-1 NePaI’1-asta nacionalč ta- laimi, bet povahai stumiami EZZ il™ >'yba susirinks 31 d. liepos atgal, užtat vokiečiam seka- 

Maskvoj. Į tarybą įeis at- si rusų fronte. Pradžia ket- 
stovai nuo zemstvų ir mies-|virtų karės metų užtiko Ru-

riuos pradėjo gąsdint kare. 
Dabar kapitalistai dejuoja, 
netekę darbininkų.
KIEK IŠVISO UŽSIRAŠĖ, profesionalių sąjungų, 
LIUOSU NORU KARIU

MENĖN?
( Nuo 6 d. balandžio, kada 

gelbos komitetai, kurie duo- Amerika apskelbė karę Vo- 
da nurodymų. Mažesniuose kietijai, liuosu noru pastojo 
miestuose kreipkitės pas iš-!kariumenėn ir laivynan 
mintingesnius žmones ir pas,550,000 vyrų, 
teisingus advokatus. ' 

• > -------------
DĖL ATEIVIŲ ĖMIMO.
Rašėme pereitame “L.” 

numery, rašome šiame “L.” 
numery ant antro puslapio 
ir priduriam Čia, kad kong
resas varo pašėlusią agita-

tetas maldauja afiecierius
; socialistų kad jie stengtųsi palaikyti -suareštavus A. Kollontai ir

rezoliuciją, kurioje buvo rei
kalaujama, kad Did. Brita
nijos valdžia oficialiai pa
skelbtų, jog ji sutinka tai
kytis be užgrobimo svetimų

. paėmę tvirtovę Gorizia, ne- naldas, ją parėmė socialistų miesto kalėjimus sugautais 
Posėdžiai tęsis dvi dienas. įstengia paimt Triesto. Tai- atstovas ir kiti liberalai.
ryUMCll HUV VCHUZJ1CI (' VI O VCl V J O j —       JT”-------------  - -----------------------J” # <e - _

tarybai visą dalyką, kas da- mybėje. Vokiečių submari- rezoliuciją, pasakė:

“žymus provincijų veikėjai”

ii kada j j policija suareštavus, 
tai minia užpuolus ant po
licijos ir jis spėjęs pabėgti.

Tęisių ministeris pranešė, 
būk tai pavykę susekti, kad 
Leninas, Zinovjev ir Kame* 
nev buvę padarę suokalbi 
prieš Rusiją dėl Vokietijos 
naudos.

revoliucijonieriais. Kada re- 
galutinai paėmėMcDonaldas įnešdamas tą voliucija

: “Aš ge-j viršų Petrograde, žmonių 
rai žinau, kad įneštoji re- minios šturmavo visus kalė- 
zoliucija bus'atmesta, bet ji -jimus, paliuosuodami iš ten 
taikos klausimą žymiai pir- politiškus kalinius; bet jau 
myn pastūmės. Tarptauti- buvo pervėlu, kadangi 80 
nė socialistų konferencija šį (studentų valanda atgal liko 
darbą dar toliaus pirmyn pakarta. Tai buvo paskuti- 
pavarys... Jau atėjo laikas'nes carizmo aukos, atsisvei- 
pradėtv aktyviškai veikti už kinant caro budeliams su 

riuos paims prievarta. 7 1 metus, kaip aprokuoja auto-.kininkų' orląivynas sumųSjtaiką . _ '.... viešpatavimu Rusijoj.

Dabartinė valdžia perstatys kininkai paliko Graikiją ra-

\| Išviso šiuomi laiku Ame
rika turi 850,000 kareivių ir 
aficierių. >

Manoma, kad ligi 1 d. spa
lių liuosnorių kareivių ir a- 
ficierių bus Amerikoj 1 mili- 
onas, nerokuojant tų, kil

bar dedasi fronte ir vidury nos lošia begalo didelę rolę 
ir nuo submarinų talkinin
kams didžiausias pavojus.

TRIS karės metai. ’Jau dvi partijos Amerikos
Pereitą subatą, 28 d. lie- kariumenės išsėdo Franci- 

Ipos, suėjo lygiai trįs metai joj. Amerika yra stambus 
nuo prasidėjimo visasvieti- faktorius karoję. Tikimasi, 

1 nes karės. Per tuos tris kad vėliau ar anksčiau tal-

šalies.

A. KERENSKIS ESĄS 
SUŽEISTAS.

Šveicarijoj gauta žinių, 
J būk 22 d. liepos A. Kerens-

T ąsa ant’ 8^to puslapio^-

M
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a ■ | /a | m darydami tuo žvilgsniu viso- labiau išlepę, daug menkes-|||r|j|A||O|A O|/|j|A||||A kias kliūtis. Jie siurbė iš at- nio kūno sudėjimo, bet tech-
II I II / I M II A I H A1% MI £1 II II U eivių kraują ir prakaitą, bet niškume daug daugiau pra-

teisių jiem duoti nenorėjo, silavinę, negu ateiviai. Aiš-^

ATEIVIAMS Jie nenorėjo įsileist ateivius 
politikom

Ir štai, dabar, kada įsivė- 
lus į karę kapitalistų val
džia, mato, kad šakniniai a-Kuomet Amerikoje atsi- tus, patįs ubagų gyvenimu

tinka bėda, tuomet šios ša- gyvendami, dar esti žemina- merikonai nenori eiti karėn 
lies faraonai pradeda jieš- mi, niekinami, ujami. | 
koti kaltininkų ir suranda ( 
juos... ateiviuose. ’žmoniška neteisybė. |

Kįla streikas — ateiviai Raumenų milžinai, fyziš- pirmos ugnies pasiųsti atei- 
kalti. Kįla sujudimai ir de- kos spėkos galiūnai aukau- vius—vadinasi, ir lietuvius, 
monstracijos — vėlei atei- ja kapitalistiškai Amerikai I Męs matome tame di-’ 
viai kalti. ’ ' į visas savo pajiegas, kad ga- džiausią, skandališką netei-

Prasideda agitacija prieš vus bado algas ir paniekini- sybę mūsų tautos darbinin- 
karę —- “foreineriai” kalti. mo žvilgsnį.

j ir rūpinasi visokiais būdais kybė!

Itikieriai pienuoja ir čia ant tuvių laikr, redakcijas ir vi- « i va * zv zv n ni 1 1 nTi n 1 • . A 1 • •
Kokia bjauri, kokia ne- išsisukti nuo karės, tai poli-

jkams ir męs visų savo pajie- 
Neatsiranda užtenkamai ka-' Ištiesų, jeigu kuomet nors gų galybe protestuojam 
reivių arba gryni ameriko- visos ateivių minios padary- prieš tai ir kitus protestuoti 
nai nenori eiti kariumenėn tų taip, kaip kadaise padarė kviečiame.
—vėlei ateiviai kalti.

Mums rodosi, kad jau se
niai reikėjo padaryti galas 
šiems begėdiškiems kaltini
mams. Ateiviai turėtų la
biau pakelti savo protesto’ 
balsus prieš tuos parazitus, tai taip bijosi, kad po karei

Rymo plebėjai (liaudis) —1 Negana ką męs dirbam už 
išėjo iš Rymo ir paliko po- pusdykę, negana, kad nuo 
nūs pačius vienus—ką beda- mus devynius kailius lupa— 
rytų tuomet fyziškai sumen- bet dar rengiasi mums pa- 
kėję ir išlepę amerikonai? daryt kraujo leidimo opera- 

Užtat Amerikos kapitalis- ei ją. Tai jau perdaug. -
Ar klausėt ateivių rodos 

kurie patįs nieko o nieko ne- ateiviai nepradėtų grįžt at- ponai politikieriai,kada skel- 
veikia, o tik praktikuoja sa- gal Europon. Mat, kas jiem bė kare—■ neklausė! Mat, 
vo kakarinę, girdamiesi sa- tuomet pyragus keps? jie nesikalba su “chamais”, 
vo patriotizmu. | Negana to, kad ateiviai y- Tai tegul jie ir žinosi dabar!

Kasgi palaiko pačias pa- ra bjauriausiai išnaudojami Kas balso neturėjo šios Są
matines Amerikos industri
jas, jeigu ne ateiviai? Ang- ant ateivių dar norima už- ko už jos pakraipą, 
lių kasimas—ateivių dar- dėti kraujo mokestį. Juos,1 
bas! Plieno dirbtuvės, ta 
žemės pekla, ateivių palai- apgynėjais Amerikos patrio- 
komos; Naujosios Anglijos tizmo. 
audinyčiose veik perdėm at- Bjauresnės neteisybes ir 
eiviai dirba. Sunkiausius šlykštesnio pasityčiojimo 
darbus dokuose daugiausiai jau ir būti negali! 
ateiviai atlieka. Gyvulių 
skerdyklose—ateiviai, kria- listai ir jų valdžia mums, at- tariant, viekingi. Tai, žino- 
uČių šapose daugiausia atei- eiviams, politiškas teises? ma, tokius tai ir siunčia ant
viai, cukernėse — vėlei atei- Ne! Jie rūpinosi, kad tik pirmos ugnies, tokie tik ir
viai. mūsų teisės būtų mažesnės, tinka, kaipo pašaras kanuo-

Ir štai, tie, kurie tveria Jie net rūpinosi, kad ateiviai lems. O taip vadinami pat-
šiai šaliai milžiniškus tur- negalėtų pastoti piliečiais, riotiniai amerikonai — yra

ir žeminami, bet štai dabar lies politikoj — tas neatsa-

ateivius, norima pastatyt
Męs šnekame tain, kaip 

mums sąžinė liepia, kaip lie
pia mums šnekėti mūsų gar
bė!

Męs atkreiniam dar atydą 
i tai: ateiviai turi daugiau 
fyzišku spėkų, yra žmonės

Vokiečiu kareivio 
kares atsiminimaiku, kad jie gaus karėj leng- (

vesnius “džiabus”, tokius
“džiabus”, kur jųjų gyvas
čiai bus mažiausias pąvojus.

Įsivaizdinkite, ant ko tuo- kavalerijos, artilerijos, sykiu su skyrium 
met puls karės naštos sun-

jterijos. Mat, jie negalėjo muš atrasti ir to- , 
dėl prisidėjo' prie infanterijos. Męs jau 

i buvom mdnę, kad jie žuvę ar paimti nelai- 
vėn, bet pasirodo—jie buvo tik paklydę. Tą 
patį vakarą męs pamatėm vieną saviškių.. 
prisidėjus prie artilerijos. Pamatęs mus, 
tuoj grįžo ir papasakojo, kas su juo buvo 
atsitikę. Dalis, prie kurios jisai prigulėjo, 
jau neturėjo kelio pereit atgal per Marną. 
Veik visi jie papuolė nelaisvėn ir buvo nu
ginkluoti, tik jam pavyko mesties į upę ir

mašininių kanuolių, bet šie nebuvo taip 
daug nukentėję. Panikos juose nesimatė. 
Tolumoje pasirodė priešo kavalerijos patru- ją perplaukti. Męs buvom tos nuomonės, 
lės, bet vėlei greitai išnyko. Pasidarė ra- kad jam būtų buvę daug geriau likties be
rnu, bet už kokios 15 minutų fronte prasi- laisvių, nes tuomet jam bent jau nebūtų 
dėjo veikimas. Ištisos priešų kolonos pra- buvę reikalo žudyti. Jisai sutiko su mumis, 
dėjo eiti ant mūsų. Nepaleidę nei šovinio, bet visgi pridūrė, jog nežinojo, kaip francū- 
męs pasitrankėm toliau. Zovada atjojusi zai elgsis su belaisviais. Juk jie galėjo juos 
kavalerijos patrulė pranešė, kad minios išžudyti, kaip tai tankiai darydavo 
priešą. Apie pietus ant mūsų vėlei pradėjo kiečiai.
mėlį, ėjom, tik viskas pleškėjo. Pasilikusi
užpakalyje kavalerija ir artilerija šaudė į buvo žmogus, kuris dėl priešo irgi neturėjo 
priešą. Apie pietus antmūsų vėlei pradėjo pasigailėjimo, kuomet laimėjimas buvo jo 
kristi šrapneliai. Tai buvo persergėjimas pusėje.
mums, nes rodė, kad priešas stačiai gula Dar nebuvo visai tamsu, kada męs pa- 
ant kulnų. To užteko, kad paversti mūsų siekėm didelį sodžių. Tenais męs turėjom 
pasitraukimą bėgimu. Nors vis da lijo pa- susirast butus ir ilgiau pabūti. Apsisto- 
siutusiai, bet męs ėjom kuosmarkiausiai ir jom viešojoj mokykloj.
supratom, kad poilsio jau nebebus. į Tačiaus vienuoliktoj valandoj nakties

• Skaičius tų, kurie iš nuovargio nebega- pakelta alarmas. Ūmai sukilę, męs vėl ėjo- 
lietuviai baisiai Įėjo paeiti buvo vis didesnis. Męs negalė- me, ėiome, o naktis buvo begalo tamsi. Be-

Męs kviečiame visas de

sas liet, draugijas visais 
galimais būdais protestuoti 
prieš sumanymą imti atei
vius nepiliečius į kariumenę.

Ginkime, broliai, savo 
žmoniškas teises, nebūkime 
vėio nešti ir pamesti pada
rai.

Esame žmonės ir turime 
suprast savo žmogišką ver
tę.

vo

Aš pažinau jį gerai. Ir ištikrųjų, tai

Lietuva išpustyta. Dau
gybė mūsų brolių žuvo seno
je tėvynėje.

Rusijos
nuvargę, iškrikę. jom jiems pagelbėti. Vežimų jau nebebiu to, lašnojo dar vis. Aficieriai ragino mus

Ligišiol išliko tik Ameri- vo. Žmonės išsekusiomis spėkomis pasiliko skubinti ir girdimas šaudymasis rodė, kad
kos Lietuva. Bet dabar ir begulį ant kelio, lygiai, kaip ir arkliai, priešai vėl jau gula mums ant kulnų. Pa
čia renkasi juodi debesiai. Gerai dar buvo tiems, kurie turėjo kiek ryčiu męs praėjom St. Menehand, kuris bu-

Ginkimės.
Šalin juodi debesiai! Męs

ištroškę saulės spindulių.

spėkų ir galėjo nušliaužt šalykeliu. vo čielybėje. Nuo čia pasisukom į rytus ir
Žinoma, daugelis jų papuolė priešams pasiekėm Clermont Argonne. Nors francū

zai mus vis dar vijo, bet čia gavome kiek 
pasilsėti, o vakare vėl pakilom ir žygia.- 
vom visą naktį. Valanda iš valandos jautė 
m ės vis daugiau pavargusiais, bet poilsio 
nebuvo.

Lietus liovėsi lijęs, kuomet męs aplei
dom kelią ir mums liepta kasti pozicijas. 
Męs atsikvėpėm truputėlį, nes jau stačiai 
buvo nepakenčiama traukties ir traukties 
atgal, radėjom kasti tranšėjas,bet nespėjo
me atlikti nei pusės savo darbo, kaip į mus 
priešai paleido iš savo artilerijos visą spie
čių kulkų. Ant laimės, nedaugelis mūs žu
vo, bet ilgiau čia likties jau nebuvo galima 
ir mums vėlei liepta traukties. Pradėjo
me eiti visokiais sodžiaus keleliais. Dešim
toj vakare vėl apsistojom ir pradėjom dirb
ti apkasus. Buvome apygardose Challe- 
range. Maudydamies dumble, taisėm tran
šėjas, rūpindamies, kad nebūtų ęiei mažiau
sio bildesio. Slaptos francūzų patrulės pa

sirodydavo gana arti, bet greit išnykdavo.
, Čia męs gavom pirmą pagelbą. Nauji

nelaisvėn. Dievai žino, kaip su jais apsi
ėjo! Jeigu jie papuolė į rankas brutalų, 
patriotų, parsisunkusių neapykanta, tai, ži
noma, juos, kaipo “bošus” (taip francūzai 
vadina vokiečius), paliko varnoms ant nau
dos. Męs žinojom tai iš savo locno patyri
mo ir ėjom, kaip drūti.

I Kelias buvo primėtytas įvairių karinių 
reikmenų. Męs taip-pat metėme bereika
lingą balastą

Štai męs einam per tankią girią, kuri 
kupina pabėgėlių. Tie biedniokai susitaisė 
šėtrelius ir palapines, kad kokiu nors būdu 
apsisaugoti nuo lietaus. Jų akyse matėsi 
didžiausio vargo. Jie išrodė begalo pavar- 

kimo priverstino kareiviavi- r . . , , . .. .p’
'mA Rpt Londonas tvli nic- kareivnb duonutes, bet ir męs patįs nieko
. Jnetureiom, ir mus pačius kankino badas. Oiko neveikia, tartum tas ne . v < ’ .1 , . ,,’o darbas i priešo srapneles vis dar mus lydėjo. Mums
|J°^ai , **i ■***/ praėjus per girią, šrapnelės pradėjo kristiI Pastaruoju laiku kovoje įjied‘ų ,Jbg^lių. ‘Tūli iš'jų išbggiojo į 

laukus, o tūli susivienijo su mumis.
Pavakare pasiekėm vėlei kaimelį ir čia'

gavom pasilsėti, nes priešas buvo tolokai .kareiviai buvo daugiausia iš landvėro ir ne- 
nuo mūsų. ~ 'pavargę, nes dar nebūvo dalyvavę mūšiuo-

Apleisdami kiekvieną kaimelį, vokiečiai se> jįe jar nebuvo girdėję kulipkų švilpi- 
ėmė po tris francūzus užstovais. Beto pa-’mo ir opiai teiravosi ar čia pavojinga vie- 
sitraukiantieji vokiečiai varėsi su savim vi-’ ...
sus raguočius gyvulius. Kadangi męs ėjom 
iš užpakalio, tai galvijai buvo jau nuginti. 
Dėlei to reikėjo ir mums nukęsti, nes nebu
vo kas valgyti. Vis labiau ir labiau pilvas 
kėlė revoliuciją.

Pasilsėję pusantros valandos ir negavę 
nei truputį valgio, traukėme sau toliau.

Paėję dvi mylias, apsistojome senoje 
vietoje, kur kadaise buvome. Pirmiau pra
ėjusios vokiečių eilės čia stovėjo lageriais
visą savaitę. Čia męs radome daug palik- gabenti karės; sukurin, nepaisant, kad jiem 
tos duonos ir nors ji buvo sulyta, permirku
si, bet. męs ją ryte, rijom.

Jeigu ateivius, nemokan
čius angliškai, paims kariu- 
menėn, tai gali taip būti, 
kaip buvo Francijoj su įkū-

Ar davė šios šalies kapita- raumeningi, petingi, žodžiu rimu svetimšalių legionų.

Kataliku kunigai ir karė. TS“
Niekas pasauly taip ne- geriu įvesti dėl kunigų visus 

veidmainiauja, kaip dvasiš- parankumus, visus smagu- 
kija ir didžiausi bedieviai (mus, kad jie galėtų pasek- 
nesityčioja taip iš dievo irjiningiau savo darbą varyti. 
Kristaus žodžių, kaip kuni-[Ministerija tiki, kad katali- 
gija. Jie skelbia dievo pri- kų kunigai dėl armijos atneš 
sakymą “neužmušk”, skel- didelę naudą, 
bia Kristaus žodžius “mylėk 
artimą savo, kaip pats sa-'pranta, kad niekas taip ne
ve” ir sykiu pasiėmę malda-1] 
knyges, kryžius, šventytąj kinti, kaip katalikų kunigai, 
vandenį šaukia, kad žmonės 
eitų ir vieni kitus žudytų.

New Yorko archidiocezi- 
jos Rymo katalikų kardino
las Farley jau paskyrė aš- 
tuonioliką kunigų kapelio
nais į kareivių liogerius. Tie 
kunigai esą jauni, stiprus, 
energingi, dideli šios šalies 
patriotai ir galėsią suteikti 
kareiviams patriotišką įkvė
pimą, kuomet pastarieji jo 
neteksią.

Išviso armijoj bus 181 ka
talikų kunigas — kapelio
nas. Bet kandidatų į kape
lionus yra daug daugiau,— 
apie 900 kunigų nori pasi
duoti armijos mokytojais. 
Tai augščiausias kunigų pa
sišventimas dėl savo šalies.

Kunigai jau sutvėrė tam 
tikrą draugystę, kuri rūpin
sis kareivių reikalais ir 
stengsis jiems įkvėpti kata
likiškai patriotišką dvasią 
Katalikų dr-stė “Knights of 
Columbus” statys prie lioge- 
rių tam tikrus namus ir už- 

‘ laikys savo misionierius. 
Dvasiškija stengsis pristaty
ti kareiviams katalikiškos 
literatūros, maldaknygių,bi- 
blijų, visokių religiškų ženk
lelių ir 1.1.

Karės ministerija labai 
prijaučia tam kunigų 
nymui ir stengiasi

Vadinasi, ministerija su

suma

Tai buvo bjauriausias 
sviete dalykas tie svetimša
lių legionai. Tenais nuož
miausia elgdavosi su karei
viais. Tenais kildavo buntų, 
sujudimų.

M. Londonas pildo
SaVO parOlgaS. prjgš priverstiną kareiviavi-

mą daug daugiau pasižymė-1 
io senatoriai La Folette, 
Gronna ir kongresmanas 
Masson, kurie priklauso prie 
renublikonu partijos, o soči-' 
alistų partijos atstovas Lon
donas tyli, anie jo veikimą 
nieko nesigirdi.

Teisybė, jo padėjimas 
taip irLondonas ‘dingo .Gal sunkus, jis randasi keblose 
daugelis pasakys, kad aš be- aplinkybėse ir vienas daly- 
reikalo ant jo užsipuolu? permainyti negali, bet 
Štai jums faktai. ,juk tylėdamas anaiptol ne-1

Kada paskutiniame Sočia- pagerins tų savo aplinkybių, 
list Party suvažiavime buvo 
nutarta, kad M. Londonas 
balsuotų prieš paskirimą ka
rės reikalams pinigų, tuo
met jis nebalsavo už paskiri
mą. bet nebalsavo ir prieš— 
susilaikė. Reiškia, nesiprie
šino arba, geriau sakant, sa
vo susilaikymu pritarė di
džiumai.

Tūli socialistu laikraščiai 
toki keistą jo pasielgimą pa
stebėjo, bet tas buvo pasa
kyta taip mandagiai, pavir
šutiniai, kad socialistai į tai 
neatkreipė jokios atydos.

Negana to. Tūlas laikas 
tam atgal, New Yorke buvo 
nirmeiviškų unijų konferen
cija. Apart kitko konferen
cija išnešė rezoliuciją, kurio
je reikalavo, kad M. Londo
nas tuojaus įneštų į kong
resą billių apie atšaukimą atsisakytų tą daryti, tuomet'jos buvo išdalinti užpakalinėse eilėse.

Suv. Valstijų kongrese 
randasi tik vienas socialis
tas kongresmanas M. Lon
donas. Bet pastaruoju laiku 
apie jo veikimą, kaipo socia
listo, męs veik nieko negir
dime. Kaip'tik Suv. Valsti-

moka tamsūnėlius apmul-r jos įsivėlė į europinę karę, 
1/inTi 1/nin Lmf'olil/'i'i Irimin'ni ’ i • • _T _ __    L C .1 ? __ - 1

Jau dabar sakoma, kad pa
skirtieji kapelionai galės ka
reiviams įkvėpti patriotišką 
dvasią. Reiškia, kada ka
reiviai pails, kada jie netu
rės noro šaudytis, neturės 
noro žudyti tokius pat žmo
nes, kaip ir jie, tuomet kata
likų kunigai griebsis nukry- 

ižiavotą, maldaknyges ir 
kitus religiškus daiktus ir a- 
gituos kareivius, kad jie ei
tų ir lietų savo kraują, 
stengsis įtikrinti, kad nerei
kia pildyti dievo prisakymą 
“neužmušk”, nereikia prisi
minti Kristaus žodžius “my
lėk artimą savo, kaip pats 
save”, stengsis įkvėpti pat
riotizmą, kurstys prie žudy
nių, v* 

štai jums paveiksiąs da
bartinės krikščioniškos reli
gijos, kuria galite pasi
džiaugti.

Bet męs nesistebime iš ku
nigų veidmainystės, nesiste
bime, kad jie panašiai elgia- priverstino ėmimo į kariu- parodyti jam duris ir papra- gomis kolonomis jie buvo sugulę pakeliais, 

šyti, kad iš partijos prasiša- leisdami mums praeiti pirmyn, kad vėliau 
prisidėti prie mūsų. Męs galėjom vėliau

tvarkos socialdemokratu at
stovų padėjimas buvo daug 
aršesnis už Londono dabar
tinį padėjimą, vienok jie vi
sados ir visur kovojo, jie ne
praleido nei mažiausios pro
gos, kad ją neišnaudojus, vi
suomet pasakydavo tą, kaip 
į tai žiūri jų draugai socia
listai. Londonas gi to nepa- vangos. Neturėjome supratimo, kaip toli 
daro. Jis į viską žiūri per reikės traukties. Męs nieko nežinojom,kaip 
pirštus, jis, kaipo socialis- kas kur dedasi aplinkui. Męs nuvokėme, 
tas, nepildo savo pareigų ir dairydamies apygardose, kad einam visai 
net sulaužo partijos nutari- ne tais keliais, kuriais prieš tūlą laiką ėjom 
mus. link Mamos, tuomet kaipo laimėtojai. Tik

‘Ar šiaip ar taip, bet sęci- palyginti, kas buvo pirmiau ir kas dabar! 
alistąi privalo daugiau at- Tarytum visa amžinybė. Daugybės, >kurie 
kreipti atydos į M. Londono seniau buvo su mumis, dabar jau nesimatė, 
veikimą, privalo pareikalau- Mintys sukosi ratu. Męs miegojom ei
ti, kad jis pildytų savo pa- darni. • Mūsų čebatai maudėsi vandenyje, 
reigas ir atliktų tą, ką parti- Skųsties nebuvo kam, bet kas iš to naudos! 
ja jam palįepia. O jeigu jis Sekantį rytą kareiviai vidurinės armi- 

......................................... ................................................ - . II-

ta. Su savim jie turėjo mašininių kanuo
lių ir tamsoje męs prisirengėm dėl apsigy
nimo. • ‘ ~

Męs nežinojom, kame buvo francūzai. 
Aficieriai liepė būti mums tranšėjose ir 
daugiau nieko. Žmonių mūsų tranšėjose 
buvo labai tirštai. Męs turėjome daug ma
šininių kanuolių. Męs mokinome naujokus, 
kaip šie turi elgties atakos laiku. Įsakėme, 
jiem nesinervuoti ir taikinti į cielį. /

Dauguma jų buvo ženočiai ir buvo at-

si. Nors jie vadina save die- menę.
vo tarnais, Kristaus įpėdi-’ Ką gi Londonas padarė?( lintų. 
niais, bet ištikrųjų yra ka- ’Jis ^i šiai dienai tyli ir nie-
pitalistų tarnai, visur ir vi
suomet gynė ir gina kapita
listų reikalus. Taigi ir da
bar tarnauja ne dievui, bet
kapitalui

švenčioniškis.

XV.
BAIGIANT BeGIMĄ.

Užėjo naktis, bet vėl nebuvo noilsio,at-

reikėjo skirties su šeimynom. Jie neturė
jo mažiausio supratimo, kame jie randasi, 
! kokioj šalies dalyje ir todėl užpylė mus 
klausimais. Nors ligišiol nei šuvinio nebu- 

!vo paleista, tje naujokai uoliai slėpė savo 
galvas, kad neiškišus jų virš apkasų. Jie 
pavaišino mus cigarais ir kuo kitu.

Pradėjo švisti, o priešo, kaip nesimatė, 
taip nesimatė. Bet štai, kad visai nušvito, 
ogi žiūrim, francūzų tranšėjos per kokia 
200 žingsnių nuo mūsų. Ir jie per naktį 
pasidirbo pozicijas, lygiai, kaip ir męs. Pra
dėjom šaudyties. Mūsų oponentas apleido 
tranšėjas ir mėgino atakuoti, bet mūsų ma
šininės kanuolės šluote šluojo juos. Pek
liškoje ugnyje francūzai turėjo traukties. 
Prancūzai dar kelis kartus bandė daryti 
atakas ir kuomet prieš pietus męs atmušėm 
bent aštuonius panašius antpuolius, tai šim
tai francūzų lavonų nuklojo žemę tarpe jų
jų ir mūsų tranšėjų. Jie, pagaliaus, su
prato, jog nėra vilties pralaužti mūsų ge
ležinę sieną ir liovėsi darę atakas.

* Tame laike męs dar neturėjom supra-.1 -...... atsikvėpti, nes dabar jau mums nebebuvo' *ai.Ke suP^’f
ko nesako. I Rašytojas Zangvill sako, baisu priešo artilerijom Paėję dar penkias t1™0.’ tai. prav_?ia. va^inaP10S pozicųiy

Dar daugiau. Did. New kad Anglijoj dabar men- valandas, męs pasivijom infanterijos kom-
Yorko Socialist Party buvo kiausia tėra liųosybės, negu paniją, kuri, mūsų laimei, turėjo savo kari- ' Jisvoj S h, kronill U’
konferencija, kurioje taipgi kokioje bent kitoje šalyje, nę virtuvę. domasi sistematiskai, šaltu krauju.. Perkonferencija, kurioje taipgi nę virtuvę.

domaši be jokių materialių pasekmių, žu-
- domasi sistematiškai, šaltu krauju. Per— • — • I — • • *

Rusijos revoliucija tačiaus 
donas kogreičiausia įneštų 'padare ant anglų labai dide- dar likosi po kvortų šabalbonų zupės. Tūli 
billių į kongresą dėl atšau-lį įspūdį. i lis mūsų saperų vis dar prigulėjo prie infan-

Kuomet infanteriečiai pavalgė, mums menesių menesius męs turėjom išbūti 
pačiose tranšėjose, nieko nelaimėdami
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“Bešališkas teisėjas
(Tąsa).

Dabar pažvelgsime į tuos 
“stambesnius faktus”, kurie 
būk parodę “Naujienų pik
tumą ir nesukalbamumą.

Imkime philadelphiečių 
rezoliuciją apie Lietuvos 
laisvę. Štai kaip su ja pasi
elgė “Naujienos”: jos iš- 
spauzdino tą pusantros špal- 
tos rezoliuciją ir pridėjo 
dviejų colių pastabėlę, kuri 
šitaip prasideda: “šitoje re
zoliucijoje yra daug teisin
gų minčių...” (“N.” 5 num.).

L. S. S. Pild. Kom. rezoliu
cija, atsakymui į C. K. kvie
timą suvažiaviman. “Nau
jienos” išspausdino ją ir pri
dėjo prierašą, kuris prasi
deda taip: “Rezoliucijoje, 
kaip matote, atmetama C.K. 
kvietimas. Tam mes pilnai 
pritariame. Bet su Pild. K. 
argumentavimu, tai męs ne 
visame kame sutinkame”. 
(“Nauj.” Inum ).

k | “Laisvės” keistumų nė vie- kone visus savo “aštrumus” pavartot neteisingą priemo- 
ino nenustebins ir jos nusi- vartodavo tiktai prieš tuos nę, kad jį parodžius esant 
’skundimai dėlei “šmokų”. Ji asmenis arba laikraščius, nedoru, yra absoliučiai (vi- 
sako tiesą, kad “Naujienos” kurie neteisirfgai arba ne- siškai) uždrausta. Taip elg- 
priminė jai tą garbingą gražiai atakuodavo jas. ties neleista net ir linkui sa- 
Freytago dramos personažą,.1 Jeigu, “Laisvės” nuomonė, vo aršiausių priešų.
bet kada? Tada, kada, bai- yra begėdis tas žmogus,ku- Jeigu “Laisvės” redakto-
giantis ilgam ginčui tarpe riam atėjo į galvą negudri rius būtų pagalvojęs, tai ji- 
“KoVos” ir “Naujienų” apie idėja pažemint Nearingą,tai sai ir pats būtu priėjęs prie 
šelpimo darbo “vienybę”, kode! ji smerkia “Naujie- šitų “išvedimų”. 
“Laisvė” staigu apkaltino nas”, kuomet 
“Naujienas”, kad jos suar- džiuoja žmogų arba ląikraš-

neį pirštu džiusios sutikimą socialistų tį, įsityžusius sistemačiai že- Sirvydą, Kemešį arba Šliu- 
nepajudino, kad padarius spaudoje, k^id jos pataikau- mint ir niekint “Naujienas” pa; bet aš abejoju, ar jisai 

■ “i,™™” “klerikalų ir jų redaktorių? .drįstų kada-nors, kad sukri-
r__ - .. .. Neteisingi j Ji tur-būt nesakys, kad to tikavus juos, iškreipt jų žo-
“Laisvės” išmisliojimai pri- nesą darę tie, kuriems teko džius arba sužiniai prikišt 

i—-----v --------uxT_.y, komplimentai, jiems kokį bjaurų darbą ar-
rezoliucijas,' Jab kad ji pati nenuosakiau-Jau ne pusmetis, bet ištisi ba tikslą.

4.—? ginčų'metai arba daugiau, kaip' Vadinasi, verst visus ne-

viskas taip išėjo, kaip jos 
norėjo, “N-nos” užboiko- 
tavo konferencijos suma
nymą ir kada “Laisvė” iš- 
naujo pakėlė tą klausimą, 
proponuodama šaukti pla
tesnę konferenciją ir tam 
pritarė “Kova” su “Kel.” 
—“Naujienos”

____ , ___ ______
žingsnį prie sutarties so- janči°_s “Jurams 
cialistiškų spėkų. Vėliau, Palėpėse” ir t. t 
kada visuomenė pradėjo.
kritikuoti abidvi konfe-Je.rtė “Naujienas” nurodyti (“Naujienų 
rencijos i ----- - -
“Naujienų” kritika ant'siai elgėsi tame ginčų metai arba daugiau, kaip

“Naujie- šitų “išvedimų”. Jisai, nav. 
jos išbegė- pats nelabai tenaiso, kokiais 

komplimentais” pavaišint

Nepraleiskite
Progos j

I 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
rių j Rusijos valdišką ban
ką (Gosudarstvennuju Sbe- 
regatelnuju kassu). Tik da
bar tokia puiki proga, nes 
paskui kursas pradės kilti. ' 

I “Laisves” administracija , 
jau keliatai desetkų lietuviųkiek buvo teisinga, ant klausime. Juk ji, atsakyda- tūla dalis mūsų spaudos ir gerumus, kurie apsireiškia j, i tg j p . „ “ . ,

tiek buvo ir keista. Iš- ma i C. K- užklausimą apie sąjungiečių nesiliauja Nau- spaudoje, į vieną “aštrumų” dišlca bank-, Taiti visi
pradžių jos neatrado Kap-,f°ndU suvienyjimą, buvo pa- jienų”redaktonų titulavę”o- krūvą negalima. Aštrumai krei„kit5s į «r » Administ-
suko rezoliuciioi nei vie- rašius, kad, jos ‘ giliausiu j- portunistu’, social-patrio- čionai yra kaip tik pats'..-.::- _ :•suko rezoliucijoj nei vie-, . . . 4 .
no sveiko grūdo, o paskui sitikinimu Amerikos lietu-(tu”; jau ta dalis spaudos ir menkiausis daiktas, 
priėjo prie tos nuomonės, viai £alėtų bendrai veikti”; sąjungiečių prikišo jam ir f...............................
kūną išreiškė “Laisvė”—'° keliomis savaitėmis vė-,“darbininkų klaidinimą”, ir jr sužinųs oponento nuomo- 
iš tu dvipiu netobulu rp/o- ^aus Jos redaktorius brook- “biznį” iš prakalbų, ir meti-

f

KAS PADARE DIEVUS?

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

H V ARBI A U SI Ii JI faktai Šioj kny
goj randasi paimti iŠ Mytholiogijų, 

Encyklopediškujų žodynų ir aštuonių Bib- 
‘ijų. Knyga su keturiolika galingiausių 
Dievų paveikslų:

rr . . . . - lr Trįs sv. Panelės Nekalto prasidė-
1 aigl VISI jimo. Nekurį yra net ir už karlienę dan-

Administ- I 2. Kiekviena nekalto prasidėjimo 
patamaUS Dievaitė, yra kokio tai labai galingo 

i Dievo sesuo, pati ir motyna vaikų.
, I 3. Trįs galingiausi Dievų Sunai. Kai-

visuomet po išganytojai ir atpirkėjai svieto.
I 

svietą sutvėrė ir pats savę pasidarė.'
5. Paveikslas pirmo žmogaus ir jo 

moteriškės. Kurius žydų Dievas Jaho- 
veh, padarė ant savo išvaizdos.

Knyga: 5xK 32 puslapių. Kaina 15c.

PerkupČiams, 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 prisiusi 5c. Extra 
dėlei knygos apsaugojimo, kad kiti 
nepasisavintų kada bus prisiųsta.

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

. raciją, o ji jums 
v. . n ‘ kopuikiausia.zimai, citatų falsifikavimai j Money Orders

ant “Į aisvės”var I 4’ Klekvlenas Dievas giriasi kad Jis 
iš tu dvieju netobulu rezo-naus Jos reaaKtorius orooK-^oiznį • is praKaioų, ir nieu- nių iškreipimai yl-a visai ki- do ir „arašvkite laiška 
liucijų būtų buvę galima paslk£!]bgĮi.nĮul JU0^08^™!8 tokios rūšies dalykai- . ’rodant vardą, pavardę,'’kiek

pasml- turite metų, tėvo ir motinos 
gia labai neteisingai, kada vardus, užsiėmimą ir pilną 
ji sako, kad “Kova” atsimo- adresą, iš kur paeinate, 
kanti dabar “Naujienoms” ................................
“lygiu pinigu”.

“Naujienos” aštriai pole
mizavo su “Kova”, bet ar| 
jos nors kartą melagingai, 
citavo “Kova” arba kita ko-1 
kį raštą? Ar jos užsiiminė-’ 
jo “Kovos” minčių kraipy
mu? Ar jos prikaišiojo | 
“Kovai” arba jos šalinin-K 
kams išsižadėjimą savo I 
principų dėl biznio, darbi- I 
ninku dolerių žvejojimą ir |

siūlytoje rezoliucijoje už- (vardo, ir Wilsono “garbiniu jr įojčl <(Laisvė” 
reiškė, kad “tiktai naivus mą”, ir buržuazinių politi- 

”, ir “veid-
į vienybę šelpimo darbe. Ar mainiavimą”, ir norą pasi- 
čia ne ta pati istorija, kaip vėžint darbininkų pinigais

padaryti vieną. 
A VlUlXVj X1UU 1ŽV41 T X 1X A X VI A

Je, kad keista, tai ištiesų politikos .kūdikiai” gali tikėt kierių “baltinimą
• Panašiai “Naujienos” išsi- keista — kaip tos “Naujie- 
reiškė ir apie Brooklyno pa- n0s” galėjo prieiti prie “Lai- ____ _______ __
sikalbėjimo rezoliuciją: pri- syės” išvedimų, kuomet jos,*su įU0 “sveiko grūdo nėra-'—žodžiu, beveik viską, 
tarė žymiai jos daliai, o tū-,kiek pamenu, savo išvedi-»dimu”? Įtik galima sugalvot
las jos mintis kritikavo. tmus padarė ar tik ne visa j “Laisvė” ne tiktai griež- gaus pažeminimui ir diskre- 

Vienok “Laisvė”, rašyda-' savaite ^anksčiau, negu jie tai perkeitė savo nuomonę, 
ma pamokslą apie “Naujie- _pasirodė “Laisvėje” (jei kly- _ bet da ir iškoliojo tuos, kū
nų” nuodėmes, drįsta “beša- stu, tai “Laisvė” gal teiksis rįe pritarė senesniajai jo-

• t . Įsios nuomonei; ir ji “Nau- 
Bet dar keisčiau, tai su jįenoms”, kurios tame klau- 
is “sveikais grūdais”. Pa- sime visą laiką gynė tą pa- taip elgėsi ir tebesielgia su 

grūdo ir kritikavo viską nuo gal “Laisvę” išeina, kad čia poziciją, prikišo ardy- jomis. “Naujienos”, girdi, 
į “Naujienos” išpradžių jokio ma jr pataikavimą “Ju- atakavusios per ištisą pus- 

“sveiko grūdo” neradusios, 'rams”! ' meti, o iš “mučelninkės”
tik paskui jos priėjusios prie ( šitų dalykų ji tečiaus savo “Kovos” pusės tai esą tik 
“Laisvės” nuomonės. Reiš- dideliam “bešališkume” ne- “kontratakos”! “Laisvė” 
kia, “Laisvė” 
lią. Tame, žinoma, nebūtų “Naujienų” “aštrių” išsirei- 
nieko nuostabaus, nes jos re- škimų surašą.
'daktorius. dalyvavo toje i Reje, tie “Naujienų” išsi- “kontr-atakos” dar tik da- 
(konferencijoje, o “Nauj.” reiškimai! Tas “Naujienų” bar teprasidėjusios.
red patyrė apie ją tik iš ne- tono aštrumas, tos kelionės, I Ant nelaimės, aš neturiu 

ir t. t. ’ laiko čionai surašinėt lita- 
Šitam klausimui “Laisvė” ,niją tų visų mano ir mano

liškai” tvirtinti, kad “Nau- .prirodyt), 
jienos” būk “niekur ir nie-1 
kuomet nerasdavo sveiko ^ai

------- , . —
.tik galima sugalvot žmo-

ditavimui. Vienok “Laisvė” 
šiandie “bešališkai” pasako
ja, kad “Naujienos” esan
čios nusidėjusios prieš tuos 
žmones ir laikraščius, kurie

*a? iki ‘zet’.”
So. Bostono pasikalbėjimą 

ir kairiųjų organizacijų 
konferenciją “Naujienos” 
kritikavo aštriau dėlto, kad 
tenai buvo ne tiktai nevyku
sios rezoliucijos išneštos,bet 
iškilo, ačių Kapsuko užsiva- 
rinėjimui, negražių kivirčų. Į 
Apie tai rašė ilgiausiam v . . .
straipsnyje “Keleivis” (“net aPiasYma> kinį pu- ir t. t 
ir ‘Keleivis’”!) ir rašė “Lai- «iuntį koresponden-1 f 
svė” (kaip ji rašė, pamaty-'^s’. nuo .. 
sime toliaus). 'Vadinasi, ne' Laisv;es Pasa^°Jimo 
dėlto “Naujienos” peikė me Plle laktlP 
tuos “faktus”, kad jos iš- 
anksto būtų buvusios prie
šingos “koviečių” nutari
mams, o dėlto, kad juose bu
vo peiktinų dalykų.

Ko “Naujienos” linkėjo .. v . . , _ , ..
kairiųjų organizacijų kon-'^®8 sauk.im0.1 *įu(k}1)- Ponentus. ......

Paskui, gavusios ilgoką ko-| Aš norėčiau čionai vėl šį trumų”. Ji skiria juos tik- sllPnna JI-
•v_ j respondento pranešimą, jos tą prisiminti tai “bešališkai” tai pagal “kiekybę”. Kas' “Naujienos” šimtus kartų 

rašė: “Aprašymas dar nepil- teisėjai, kurios “dailų” toną vartoja daug ir didelių 
nas, todėl dar negalime nu- ir kitokius “dailumus1 

i manyt, kiek pasekminga bu- matėme augščiau: ar

Taigi, pasiskubinkite.
“Laisves” Agentūra.

BIBLIJA
Lietuviška, tikra, pil
na, pagerinta. Kaina: 
Lietuv. raidėms, $5,00 
Gotiškoms raid. $3,50
Gaunama tiktai pas:

M. X. MOCKUS.
P.O. Box 54,

Detroit, Mich.

PHONE W’MSBUROH 5415

DR. I. COHN

Gauk šiuos
Muzikos Veikalus.

”Bir«tč” — Birutės arija —30c. 
’’Vestuvės” — Jaunosios arija 35a. 
“Kregždele” — duettas — 80e.
“Eglė” (Žalčių karalienė). Žalčio..

ir Gulbė-Dievaičio duettas —75a 
’’Muz.ikos Žodynėlis” — 25c.
“III Sąsiuvinys” — maišyti 

kvartetai — 25c. ‘ i
Adresas:

MR. M PETR ’ ’ SKAS.
395 Broadway, So. Boston. Mom.

“Naujienos” to nedarė, o 1 
“Kova” nesilauja taip da- ] 
rius jau apie metai laiko. Ir I 
štai šito dalyko “bešališko- 4 
ji” “Laisvė” kaip tik ir ne- j 
pastebi. Ji mato tik aštru- j 
mus. Jeigu laikraštis pava- } 
dina savo oponentą melą- ’ 
gium arba šmeižiku, tai, jos I ---- J---- ---  , Cliain IMClLlOllll U1 IjCIIOVC >:uu 111CU1V XX XXXCAXXW .. . , . , 1 1 

“bešališko” pašvenčia geroka dalį savo redaguojamo laikraščio var- nuornone> Jisai yia aip-pa į- 
• • 1 - v f - * - • .......................... - vertas pasmerkimo, kaip ir(-

tas oponentas, kuris meluo- !
Ko- Ja L' šmeižia. | ‘

rodė joms ke-'siteikia nurodyt, kada daro ant galo moka dalyką taip 
“bešališkai” nupiešt, jogei 
išrodo, kad ir tos “Kovos”

Specialistas įvairių li
gų, o ypač vaikų, mote
rų ir prie gimdymo.
OFFISO VALANDOS: nuo 8 Iki 10 ▼. 

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

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

Augščiau matėte, 
“Naujienos” išreiškė

eisi- straipsnio. Girdi, Kapsukas do juodinimų, kuriais bemaž
J aštriai vedęs polemikas, bet neužsipelnė “mūčelninkų” 

“Naujienos” dar aštriau;šu- vainiko tūli žmonės iš .
kys vartodavęs aštrų toną, vos”, o išdalies ir iš “beša- . Laisvė mėgsta teisti exiraj 

>” tai net liškosios” “Laisvės”. Eisiu ĮV^US.’ kadangi ji laikosi
“kiekviename numeryje prie paskutinio punkto. šitokio neteisingo saiko savo

| “Laisve” nemato jokio “nuosprendžiuose”, tai ji ne
stabdo tą piktą, su kuriuo ji 
neva kovoja, o skleidžia ir

jogei 
sayo

•_ linkėjimą konferencijai, kad bet “Naujienos 
įjos darbai būtų, kiek galint 
Ipasekmingesni _ (nežiūrint (!!!) vaišindavo nedailiau-1 
to, kad jos nepritarė konfe- siais komplimentais” savo o- principialio skirtumo tarpe 

vartojamųjų polemikoje “aš-

U

■s

EXTRA!

99DILGELES
Keliasi iš numirusių

Alleliuja!
rugsėjo mėnesio pradės

1 '
' Tehphene 591 Greenpeint.

Daktaru J. M1SEV1ČE
Specialistas Širdies ir 

Plaučių Ilgi.
Nūs 8—-10 ryte
Nuo 12—2 po piet
Nuo 6—8 vakare.

178 BERRY STREIT 
BROOKLYN, N. Y.

ferencijai, parodys sekami 
jų žodžiai. “Naujienos” i 
reiškė apgailestavimą, kad 
konferencija tapo paskelbta 
labai ūmai, ir kad jos pro
gramas visai nebuvo išdis- 
kusuotas spaudoje. Ir pa
sakė:

M

“Gaila. Bet kadangi 
konferencija visviena į- 
vyks, tai mes linkime, kad 
ji duotų kuogeriausių vai-1 
šių, kokie tik yi a galimi ė'ams dėl vieno 
prie susidėjusių aplinky- pi-a]eįsta buvo visa 
bių. Gal ji bent patieks rencjja>

eiti 

Lei- 
Redaguos 

’ juokdarių generalis šta- 
“Knvns l,as‘ “Dilgėlės” smarkiai dilgins vi- lYUVOb (.us parazjĮUS) dykaduonius, darbo 
Citatas,’ Žmonių išnaudotojus ir tamsintojus. 

-- - - | “Dilgėlės” pataisys pasaulį, jos nu-
.* L", vers kaizerį nuo sosto ir užbaigs ka-

Kova” savo laboratori- r<?- . x. .. r x ._ . ... v ,.v. Visi mylintieji fonas, tuojaus UŽJOJO. Bet bešališkoji sirašykite “Dilgėles”. Prenumerata 
“Laisvė” nei akim nemirk- niet«?,ns tlk 1 doleris. Pavienis nu

meris 10c.
Užsakymus siųskit šiuo adresu

J. NEV1ACKAS
119 Millbury St., Worcester, Mass.

Nuo 
iliustruotas juokų, satyros ir meilės 
mėnesinis žurnalas 

v . . . v • <lėju bus J. Neviackas.as- yra protestavusios pries jų “Dilgėles” 
” mes trumų”, tas esąs vertas pa- minčių kraipymus “Kovos **p’’ 
• “Lai- smerkimo, ir prieš tą esą pa- špaltose; jos rodė

svė” kartais nerašė apie Šu- teisinami tokioje pat porci- kurias savotiškai apdirbda 
kį, kad ji “su tokiu žmo- joje kito asmens pavartoti vo “1----- ----- L.L------- 1
gum nekalbės”, kuomet jisai “aštrumai”.
prilygino L. S. S. prie “mel-| Bet koks manymas yra vi 
žiamos karvės”? Ar “Lai- sai neteisingas. Jeigu aš at-'telėjo.
svė” kartais neiškoliojo vie- eičiau ir apkaltinčiau Tam-j tavo prieš “Kovos” 

’na “Kovos” bendradarbį stą vagystėje, tai, kad ir tas(mus, bet “Laisvė” tų protes-j

“Dilgėlės”.

Brooklyno Lietuviams!
Pirmas Brooklyno

LIETUVIS

Kontr aktorius
Padarome visokį darbą prie nauji 
namų statymo ir senų pataisymo. li- 
pentinu namus iŠ lauko, taipgi ir vi
daus,popieruoju, pleisteruoju ir ei- 
mantuoju. Reikale kreipkitės ypatii- 
kai ar laišku šiuo adresu:
46 Power St. arba į gyvenimo vietą t
431 RODNEY ST, Brooklyn, N. T.

K J. VASILIAUSKAS

vo ta konferencija. Jos pra
džia tečiaus buvo, matoma, 
nepergeriausia. Delegatai 
praleido ištisą dieną, besi
ginčydami beveik tik tai dėl 
vieno klausimo...” (“Nauj.” 
80 num.).

Vėliaus patyrėme,kad gin- “begėdžiu”, kuomet jisai pa- kaltinimas būtų išreikštas tų taip-pat neišgirdo. Ji su-, 
klausimo niekinančiai atsiliepė apie švelniausioje formoje, jo ne- kruto tiktai tada, kai paju- 

konfe- Scott Nearingą? Ar “Lais- atsvertų jokie koliojimo žo- to, kad “Naujienos” per- 
džiai; jeigu aš, norėdamas daug atakuojančios kairiuo

sius. Ir pagalios ji “bešališ- 
” priėjo prie išvedimo”, 

kad “Naujienos” tokiu-pat 
Žinoma, ji turės pripažin- mane, kuo jisai nori, kiek- būdu, arba dar aršiau kovo- 

0 jeigu vienas mokąs protauti žmo- jančios prieš kairiuosius, 
tiktai gus paniekins mane, o ne jį. [kaip “Kova” prieš “Naujie

nas”.
Šmeižikams ir svetimų 

nuomonių kraipymo specia
listams to tiktai ir reikia. I 

Prastą patarnavimą atlie-i 
ka tu budu “Laisvė” spau
dai, kurios organu ji yra, ir 
socializmo idėjai.

P. Grigaitis.

jvė” neprikišo “Naujienoms” džiai; jeigu aš,
O ką rašė apie tą konfe- “veidmainystės rekordus”, diskredituot savo oponentą, 

renciįą “Laisvė”, kuri bara kada jos įdėjo pastabėlę a- sufalsifikuosiu jo mintį, tai, kai 
“Naujienas” už nesuradimą pie “Kovos” “nesąmones”? nors oponentas išvadintų 
“sveiko grūdo”? Ji parašė,1 J 
kad “Kova” po konferenci- ti, kad ji taip darė.

•ir ne
___  |vvtxxxxxc.o vixoxxv.ox.jcxj, nes _  augščiaus nurodytuose atsi-' Tai yra tik du pavyzdžiai, 

jienos” vis tik atakavo ir/‘ką darysi, reikia kadi r su tikimuose, bet ir dar dauge- kurie rodo, jogei tarpe “po- 
“kritikavo viską nuo a iki z” į žiburiu jieškot sveiko grūdo lyJe kitų — tai, iš kur ji lemiškų aštrumų” esama 
ir nenorėjo nieko gera ma- ir tame... patiešyt save ir ki- imasi teisias”?ir drąsos kak milžiniško skirtumo.
tyt! Ar ne drąsiai ji lošia tus”... Ir toliaus: “Męs ne-.tinti “aštrumais” “Naujie-Į “Aštrumas”^ polemikoje 
savo rolę? Bet palaukite, 'norime daug rašyt apie kon- nas?” į tikroje to žodžio prasmėje

programo projektą seka
mai, nuodugniau prireng
tai. konferencijai”.
(“Nauj.” 75 num., kovo 29
d.)
O “Laisvė” dabar “beša-.jos daug darbuosis,idant su- ji taip darė— 

liškai” pasakoja, kad “Nau-Į tvarkius diskusijas, i

Mūsų “bešališkai” pasakoto
jai nepakanka šito “bešališ
ko” iškreipimo tiesos. Ji pa
duoda da ir krūvą smulk
menų apie tą pačią konfe
renciją, kad iki dugno paro
džius “Naujienų” niekingu
mą. Paklausykite:

Gana keista
“N-nų” rolė ir kairiųjų 
konferencijos sumanyme.
Išpradžių jos padavė tą 
pieną, bet vėliau, kada ne

buvo

Bet “bešališkoji”
” nei akim nemirk- 1 doleris-
“Naujienos” protes- 

šmeiži-

Ištrauklu PWAI tarpe 11 tr 12 Dantis 17 I I\rtl va|. kasdieną, 
kad tuem parodyt, los Ištraukiu

BE SKAUSMO!
Minklti robinial prisisiurbianti smegenis 

kurie tinka kiekvienai burnai. Parsiduo
da žema kaina ir gvarantuoti.
Pilnas setas dantų..... .$1.00 ir auRŠCian 
22 kt. auka, kepuraitė... .$5.00 
Pripildymas auksu........ $1.50 ir augščiau
Tiltelio uždėjimas...........$5.00 už dantį
Pripildymas platina. ...$1.60 ir auglčiau 
Pripildymas sidabru be gydymo......60c.

„ cementu „   60c.
Dantis egzaminuoju dykai, 

DR. J. 6. COLE, Dentistas.
292 Bedford Av., Brooklyn, N. Y.

ar
ai
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rf
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Telephone i9bU Greenpoint.

Dr. H. Mendlowitz
□ 71 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano speciali

tai moterų Ilgo*.

Gerai įsitėmykit adresą:
DR. H. MENDLOWITZ .

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

oro
Sutaisytas >» formuioe- 

recepto; suteikto išmintin
gu Kgypto xokoninku,

LIETUVIŠKA APTIEKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačtų: |
Nuo reumatizmo ......................... $1.01 į
Kraujo Valytojas ........................... 1.06
Vidurių Valytojas .......................... l.Of
Vidurių Reguliatorius..................... 50e.
Trojanka 25 c., 50 c., ir $1.00.

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

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y. ,

ferenciją, todėl kad norim1 Tos teisės ji neturi. Kada yra ne kas kita, kaip nesi- 
kuomažiausia turėt tokių jai rodėsi, kad yra pamato laikymas jnanclagumo for- 
konferencijų”. 1 1 1 ’ x "T” J ,7

Taigi, “Laisvė” nenor,kad ji at/likdayo tatai didžiausiu masi anaiptol nėra absoliu- 
atsikartotu tokios konferen- uolumu. Ir prie to, to “Lai- tis prisakymas. Tamsta ne- ci/os; ji nė su žiburiu nesu-'svės” uolumo priežastim'sikloniosi tam, kuris Tams- 
randa “sveiko grūdo” tdje*dažnai būdavo net ne įžeidi- tai špygą rodo; taip-pat 
konferencijoje, _  ir ji da- 'mas jos arba koks nedoras Tamsta nesirinksi dailių žo-
bar nesuradimą to “sveiko' darbas iš jos oponento pu- džių, kad sudraudus tą, ku- 
p-rudn” nrikaišioia “Nauiie-'sės, o tiktai noras užtarti ris Tamstai kėsinsis už- 
noms”. Kepiau jau ir bū-‘svetimo jai žmogaus arba drožt per veidą. •
ti negali. - I laikraščio garbę. | Bet neteisingai jtart savo

Po ‘ šitokių “bešališkų”4 Tuo P tarpu “Naujienos” priešą nedoram darbe arba

liškolioti savo oponentą, tai mų. O mandagumo laiky-

“Kovos” turinys trijuose 
pastaruosiuose numeriuose: 
Naujienos, Naujienos, Nau
jienos. Taryba, taryba, ta
ryba.

—“Keleiviui” patiko F. 
Bagočiaus laiškas, kuriam 
pats F. Br netikėjo.

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu ■> 
nuo gėlimo pilvo ir loma, ger- 
klės skaudėjimo, dusulio, galvot 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 
ialėio galioje, ect., ect., Sutai
somas išdirbėjo labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo šelmy, 
nos, naudojamo visame pasau
lyje per pusę šimtmečio—25c. 
uš bonkut© visose aptiekoee, 
arba galite užsisakyti tiesiai ii
F. AD. RICHTER * CO.

M-M WmMmM Mraat. Nw tak.
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Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga
■Kasat*

Šalin tuos parazi-

Uz centą rodo Mikę Romanovą.atstovuc

PEŠTYNIŲ KVAITULYS.
Tūlas draugas, rašąs Pet

rogrado lietuvių bolševikų 
laikraštyje, sako, kad

1) bolševikai (tarptautie-
Tie 

kurie

su mažais, rodosi, įsemi-
“faituo- ma^s- Neprigulmingoji par- 
ant žūt- ti.ia ^0 savo atstovų

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

Prenumerata metams: Ame
rikoj — $2.50, Kanadoje ir už- 
rubežiuose — $3.50; pusei me
tų Amerikoje — $1:25; Kanado
je ir užrubežiuose $1.75.

Telephone Green point 5231.
The Lithuanian Semi-Weekly

“LAISVE”
Published by the 

Lithuanian Co-operative Pub.
Society (Inc.)

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

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

Telephone Greenpoint 6231.

Clevelando tautiško laik
raščio pranešimas, kad L. 
Šernas vykstąs Brooklynan 
ir ligi gyvos galvos apsigy
vensiąs pas M. Bučinską,ku
ris prižadėjo L. Š. globoti, 
kaip patyrėme, neturi tvirto 
pamato.

Pranešimas, kad L. Šer
nas rašinėsiąs “Tėvynėje” y- 
ra teisingas.

simint Berlyno “Vorwaert? 
so” pasakymas, jog Vokieti
joj anaiptol nereikia respu
blikos.* Vokiečiai, esą, užga
nėdinti monarchija!

Sykį ant visados susipra
tę tarptautiniai socialistai 

kad Amerikoj nėra militari-j turėtų padėti kryžiaus žen- 
stu! Ju čia knibždėte knibž- 11 J 
da ir tūli jų pavidalai jra ti
kros prūsiškos veislės.

čių kilmės matrosas vardu 
Reinhardt.

Tie Prūsų militarizmo 
diegai, išaugę ant Amerikos 
dirvos, varo labai energišką 
konkurenciją su kaizeriu.

kas uotam gali sakyti,

su kairiaisiais, šiaip ar taip 
kąlbant, bendradarbiauja irr 
suglaudę spėkas, eina prieš 
dešiniuosius socialpatriotus. 

. Pas mus gi visai kitaip. Męs 
(nustatom kokias tai savo 
madas. Mūsų tūli kairieji 
ir vidurys veda savytarpy 

į stačiai nežmonišką kovą! Ir 
į tos kovos pavyzdį galite ra
sti pastarame “Kovos” nu
mery.

Latvių soc. “Strahdneeks” 
pritaria steigimui darbinin
kų tarybų, bet atmeta liau
dies tarybas.

Darbininkų tarybose, jo 
nuomone, turi koncentruo- 
ties tik darbininkiški ele
mentai, o ne margoji publi
ka iš “social-workeriu”.

Chicagos draugai, jeigu 
neklystame, steigdami savą 
darbininkų tarybą, irgi pa
žymėjo, jog jie ne visame 
kame žada sekti “people’s 

'council’ius”.
’į‘^| Ištikrųju, kas dėl pavadi

nimo, tai “Workmen’s Coun
cil” yra geresnis pavadini
mas; gi dėl turinio, .dėl sąs- 
tatos tų tarybii taip-pat ga-

klą ant kaizerinių socialpat- 
riotų, ant kurių sąžines puo
la kraujas milionų nekaltai 
nužudytų darbininkų.

Šalin tuos socializmo išda
vikus !

Vokietijos draugai, 
stoja už tarptautinę 

čiai) turi kariauti su social- darbininkų brolybę, įsteigė 
nati’iotais* partiją, būtent Vokie-

2) bolševikai turi kariau-,^8 nePr^u^m’n^aB^ soc?_ 
tisu centristais (vi durie- .aldcmokratų ^partiją. Joje 
čiais), kurie yra socialpatri- te^Pa vJsį kairieji elementai 
otų draugai:

Hm! Vadinasi 
ties”, “faituoties’? 
būt, netik su socialpatrio
tais, bet ir su viduriečiais.

Bet dar to negana. : 
pasirodo, kad ir pačių bolše
vikų tarpe : 
draugų, kurie nori

........................ su kitų sriovių §oc.-dem. Čia
Įima būtų prieit prie sutar-‘ jau, mat, “vidurinis priešas” i APIE RAUDONĄ 
ties, jeigu tik būtų tikras —tai “Pravda” sako, kad ir ^T"TTA"rA 
nuoširdus noras susišenkėti. tuos apėmė vienybės kvaitu-

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

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

\ ....... —........................... —.....

“Laisvės” red. L. Prusei
ka vėlei gavo pakvietimą iš 
Petrogrado tuoj grįžti Rusi
jon. Laiške sakoma, 
ten labai trūksta veikėjų,' o, 
veikimui dirva begalo plati. 
Jeigu aplinkybės leistų, gal- 
būti, ir galima būtų išva
žiuoti.

L. Pruseika 1910 m. rude
nį Varšavos teismo rūmu T_ _ J J . . 
buvo nuteistas amžinan iš-! Kad tarybų steigime daly- lys. 
trėmiman į Sibirą už prigu
lėjimą prie Lietuvos Social
demokratų Partijos. ___
m. pabaigoj jisai pabėgo iš 
ištrėmimo į Ameriką.

reichstage.
Su jais męs galime eiti iš- P. Grigaitis. Jo progresy- organizacijoj — tik reikia 

vių reformų surašai įėjo ir noro, bent menkiausio no- 
ši reforma. rėjimo, susišnekėti.

Na, gerai.

Dėl susitvėrimo lietu
viškos chemiškos 
kompanijos.

Gerbiama Redakcija!
Viename iš paskiausiu 

“Laisvės” numerių, paminė
dami apie susitvėrimą lietu
viškos chemiškos kompani
jos (Resorcin Mfg. Co., jūs 
skaitote mane pervien su 
tautininkais, tartum, visa ta 
nauja organizacija suside
da vien tik iš tautininkų. 
Pirmiausiai meldžiu mane 
neskaityti tautininku, nes aš 
nesu tuomi. Antra, apart

ivauja tokie draugai, kaip, Je, je, je! Rusų revoliu- 
Oneal. Maurer, Debs, Van cija yra geras dalykas, bet 

H911 Lear,Schlosberg (iš Socialist kad dėl jos reikėtų pradėti 
Laboi; Party) ir kiti, tai da- sienom laipioti, tai “] 
bar jau net “Kova” nepri- blagodarim”. 
kaišioja jiems dolerinių mo-'

Keli draugai iš New Ken-'tyvų ir sakosi niekuomet to bai teisingai 
sington, Pa., sudėtiniais pi- nedariusi, 
nigais išrašė “Laisvę”, <r 
vą” ir “Naująją Gadynę” tarties ir susitarti. 
Rygos lietuvių darbininkų —----------
feoc.-demokratiškai organi
zacijai.

Drg. Daubaras sako, kad ryžiaus “Le Temps” platoką negali būti. 
Rusijoj begalo trokšta lite- korespondenciją iš Petro-1

čiai, be abejonės, patiks Eu-‘rašoma rusų socialdemokra- .viduriu (Longe-Ledebouro- 
ropos draugams, todėl, kad tų bolševiku mitingas, ku- ,Martovo-Kautskio) social-( 
jie daug įdomesni, juose tel-(riame kalbėjo dgg. Lenin ir (demokratų, su viduriu,kuris' 
pa daug daugiau ir geresnių Zinovjev.
raštų, negu Petrogrado lai-|

ŠtaŲiyjejybct^anaiptol^ne^su tais, reforma. ‘ rėjimo, susišnekėti. Atsi-!tautininkų tenai randasi ir
ix paviu uolše- kurie-aize ^aizerio^cebatus,| Na, gera]\ Veikiantysis minkite,kad męs turėjom su-katalikų ir socialistų. O ant 
randasi tokių mmu, padedami smaugt j^om. tapo panaikintas. Jo važiavimą Čhicagoj ir ten galo, tai nėra kokia politiš- 

tarties Belgiją, Lietuvą ir Lenkiją. nebėra jau. Dabar męs tu- visi susišnekėjom. Vadina- ka ar religiška draugija,bet 
'rim tiktai vieną Centralį si, Sąjungos valia buvo už grynai pramonės organiza- 
Kom., susidedantį iš 5 drau- vienybę mūsų organizacijoj, cija, pine kurios yra kviecia- 
gų, paeinančių iš vienos a- Jokių kitų parėdymų ir nu-Imi visi be skirstymų į parti- 

Tiem penkiom tarimų męs neturim. Kas jas.
Su tikra pagarba

Dr. R. Pocevičius.

VĖLIAVĄ.
Kadaise New Yorko mies- pygardos. Tiem penkiom tarimų męs neturim. Kas 

tas turėjo gana padorų ir draugam pavesta dabar di- buvo Čhicagoj — turi būti 
netrumparegį majorą, da- dėlė gale. mums šventa,
bar jau mirusį Gaynorą.
Viena karta Gaynor, ginda-

Dabar pažiūrėkime, kaip Gi dabar prasidėjo begali- 
■a pas anglus. Pas juos uis skersakiavimas. Naujo

pokorno mas socialistus, ve ką paša- ir yra du komitetai — pil-, L. S. S. suvažiavimo nebuvo, 
kė apie raudoną

V. Kapsukas savo laike la- i vėliava 
rašė Škotijos 

. . “Socialdemokrate”— tarp-
Ko-| Taigi, draugai, mėginkite tautiniai socialistai turi ka

riaut su socialpatriotais. čia 
turi būti tikra kora. Nusi- 

New Yorko “Evening leidimų prieš Herve - Schei- 
Post” persispausdino iš Pa- demanų - Plcchanovų Comp.

į Męs, laisviečiai, pilniausia 
Amerikos laikraš-'grado, kur labai plačiai ap-su tuo sutinkam. Tačiaus su

• — 1 • 1 TH • . ' • -1 • / -r -Vii

dar prisidėti prie “Resorcin 
Manufacturing Co.”,tai mel- 

šiuoPil- Pilei. Kom., susidedąs tik išūžiu kreipties i mane 
5‘vienos apygardos draugų,'adresu:

socialistų dantysis ir nacionalis.
'dantis kom. susideda iš

“Jie išsirinko raudoną, draugų, o nacionalis (šaky- ką tai daro, bet ką daro, męs 
spalvą savo emblema ne turn — veikiantysis) susi- 
todėl, kad jie norėtų su- deda iš atstovų visų valstijų 
judimų ir kraujo pralieji-'—po vieną nuo kiekvienos, 
mo, kaip tai mena neinte- Pastarame partijos suvažia- 
ligentiški žmonės, bet tuo vi me pakelta klausimas apie 
tikslu, kad pažymėti visų panaikinimą nacionalio kom. 
žmonių visų tautų broliš- Sako, kad nėra naudos iš 2 
kurną, priminti, kad visų komitetų. Vieton to siūlo-'. Šioje opioje valandoje męs nergiškai darbavosi, 
gislose raudonas kraujas ma turėt tik vieną komitetą, klausiam, kur yra Pild. Ko- 
teka ii* paskelbti, kad ka- daplldžius jo narių skaičių mitetas ir ką jisai 
rėš ir prievarta turi pasi-

Dr. R. Pocius, \ 
Kimberton, Pa.dorai nežinom. Veikiančio 

Kom., kuriame dalyvautų 
visų rajonų atstovai męs jau | JERSEY CITY, N. J. 
neturime. O tas Komitetas ( 15 d. liepos buvo vestuvės 
dabar kaip sykis ir galėtų M. Stanionio su S. Ragai- 
tinkamiausia atvaizdint vi- giūte. 
sos L., S. S. nuomonę.

jau eina prieš karę, kuris į Majoras Gaynor pasakė 
Paryžiaus kapitalistų lai- daug ko pasimokino, su tuo tai. vasario 21 d., 1911 m.

kraščiuose, kurių kiekvieną kraščio korespondentas la-[viduriu męs turim prisilai-i Kuomet kunigai ir kitos 
užpildo vienas - du žmonės.,bai juodina tą bolševikų mi- kvt draugiškos kritikos tak- rūšies bašibuzukai melagiu-'

“Laisvės” dabar vis dau- tingą. Leniną ir Zinovjevą tikos. Pasmerkt sykį ant vi- gai sakys,

_____  __ £ mano? 
iki 15. Dabar tą sumany- Męs norim tikėti, kad P. K. 
mą balsuoja S. P. nariai ir, nariai mėgina suprast tą 
rodosi, kad jisai bus atmes-'sunkią ir atsakomą rolę, ko
tas ir liks, kaip ir buvę, du.kią uždėjo ant jų organiza- 
komitetai. ‘cija. Jie turi dvigubą atsa-

Kairieji S. P. nariai (ypač komybę, nes atlieka darbą 
. Jiem turiLeniną ir Zinovjevą tikos. Pasmerkt sykį ant vi- gai sakys, kad socialistai Brooklyne — Kings Coun- dviejti komitetų.

giau eina į Rusiją ir, kaip perstato, kaip kokius kaize- sados męs juos negalim. Tai vartoja raudoną vėliavą,nes tv) stoja už tai. kad liktų vūpėti kiekvienas Sąjungos 
matyt iš laiškų, tai ją labai rio garbintojus ir fanatikus. mūsų sąkeleviai šiandien,tai trokšta kraujo praliejimo,; du komitetai. Jie nurodo, sklypelis.
myli.

Jauna pora prigulė
jo prie vietinio choro ir e- 

*. Ves
tuvės buvo New Yorke; sve
čių susirinko apsčiai ir visi 
linksminosi kopuikiausia. 
Jauna pora nepamiršo ir a- 
pie Lietuvos karės nukentė
jusius, patarė Jersey City 
L Š. F. komitetui, kad pada
rytų kolektą ir komitetas 
surinko aukų $6.21. Visiems 
aukautojams ištariu širdin
gą ačiū.

L. š. F. Kom. Pirm.
G. M. Stanionis.

Jie nurodo', sklypelis.> pralieiimojdu komitetai.
priminkite tiem begėdžiam [kad partijai būtų didžiau-! 
majoro Gaynoro žodžius.

mins faktus. Taip, jisai sa- vą, kaip to nori Lenino šąli-' ------------- -
ko, kad bolševikų organas ninkai — męs nepristojom. 'PAS ANGLUS IR PAS

Tačiaus, prie progos, jisai 
visgi praneša ir kelis įdo-

mūsų rytojaus draugai.
Apskelbt jiems mirtiną ko- ;sias pavojus, jeigu visa ga- me saukti naują suvažiavi- 

Jė būtu atiduota vienam ko- ma> ar m?s šiaip jau turime 
įmitetui iš 15 narių. Jie sa-JŠrast būdą susieit ir pasi
uko. kad tuomet partijoj pra-, šnekėt? Kas nors reikia 
sidėtų biurokratijos viešpa- <laryt ir daryti greitai. Chi- 

Męs prašome visų ir kiek-i tavimas ir organizacijos va- cagos suvažiavimo tarimų 
ninku ir Kareivių Atstovų gorius, tai begalo jieškojo'vieno L. Soc. Sąjungos nario į dėlės papultų į “politikierių”, dvasia liepia mums visiems 

I talkos vidurio menševikuose įsiskaityti ir gerai, gerai pa-į rankas. . ^ūti draugiškais ir tiktai
Pravdai”iir gyrė jisai tuomet juos be galvoti dėl žemiau’parašytu- Kaip matot, anglai kairie- hornet skirties, kuomet jau 

---u VvoSi-zy jų minčių. Męs esame L. ŠJ.ii daro kaip tik atbulai. ne-!nebus kell° vienybei.
Bet dabar, mat, revoliuci- S. nariai ir mums begalo rū- buvo pas mus lietuvius, 

tais, kovok su centru, kovok MęS tačiaus matom, kad neUb ar tik nesyklysta panai-

“NAUJOSIOS GADYNĖS” 
N6 TURINYS.

“Laisvojoj” Amerikoj; ^‘Pravda” turi labai didelę į- Pagalinus, juk ir pas Lėni-,LIETUVIUS SOCIALIS- 
Antrasis Internacionalas a- tėkmę. Su tuo laikraščiu nas, bėne, 1909-10 metais, TUS. 
pie “tėvynės gynimą — V. ]afcai rokuojasi net Darbi-.kuomet kovojo prieš likvida- 
Kapsuko; “m- " * ' ‘ . . .............................
mas” f
je. — V.Kapsuko; “Motina”, 
javeikslas. — P.Poeppelma-
no; Rusija, Vokietija, Ame- tuvę, gerą modernišką spau

stuvę, tai trumpu laiku visos 
Rusijos darbininkai sudėjo 
tam tikslui 250,000 rubliu— 

f L,

ketvirtdalį miliono rublių. Iš 
to aišku, kad tas laikraštis 
turi ten labai daug savo pa-

imperializmo gadynė- Taryba.
T T "T y 1 «4

| Beto, kuomet “
reikėjo įsitaisyt savo spaus- galo, be krašto. jų minčių.

rika. — Rygos Miliono ver-' 
timas iš “Strahdneeko”; 
Nuosavybės klausimas ir 
vergija evangelijoj bei apaš
talų laiškuose. — Z. Alek
sos; “Kalvis ir “Uosto dar
bininkas”, paveikslas. — C. 
Meunierio; Amerikos darbo ( 
unijos. — A. Kuršaičiūtės 
M. D. ; “Darbininkas” ; * 
“Nedarbininkas”. — M. Be
vardžio; I'š mainų, eilės. — 
J. Vilkelio; Rožė, alegorija

ja ir... kovok su socialpatrio- pi tos organizacijos gerove.

su saviškiais bolševikais,ku- (viskas pas mus taip eina, 
rių dalis irgi užsikrečia kaip reiktų ir todėl būtinai 
“kvaituliu”...

Nieko neišeis iš to, 
biamieji draugai!

PRŪSŲ VEISLĖS 
MILITARISTAL

_ I Įvedant priverstiną karei-. 
viavimą, labiausia už tai a-!

ger-

ATHOL, MASS,
Didelis skaitlius lietuvių 

yra ištraukę liosus stoti į ' 
kariumenę. Dar neteko pa- 4 
tirti, kad nors vienas iš užsi
registravusių būtų neištrau
kęs savo lioso. Drg. J. Ali
šauskas ištraukė pirmą nu- 

gu buvo pas mus lietuvius, j Bas anglus dalykai tvar- merį po karės ministerio, *
Tai verčia mus pasvarsty-jkosi geriau; tenais vidurys Korespondentai

kinant Veikiantį Kom.?
Mūsų organizaęijos reika

lai mums išrodo ne visame 
Nenorime.

DYKAI. DYKAI! Af ištraukiu dantie l>e t-kaunvo ir vtltui 
tiem, kurie tiuoda taisyt ir naujus ideti. Visas darbas xisKkelbe 
skausmo. Dr. Chas. Toehbenr y >a y’crai šin< n ar kaire H‘va ir
ias tvairioee atsitikimuose. Ateik ir duok išegzamiruot. !rf<ina- 
cijos dykai. Manu karūnos ir tiltukai 22 karato. Dstlar psatau- 
tuotHB. Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 9 P.M. Petnyčion.is nuo 9 
A . M . iki 6 M. N<-deikn>is nuo9A.M. iki 1 P. M.
DR CHAS TEStHBERG, D. D. S. Liet. Dentinas 
500 Grand St. Knn pas Union Ave. Brooklyn, N. Y. 
Kalba Lietuviška, lenkiškai, Rusiškai- Tel. Stapp 8698

norim šį tą pasakyti.
Kaip žinote, seniau L. S. kame davade.

S. valdė du komitetu — Pil- būti pranašais, bet matome 
dantysis ir Veikiantysis. Pil- aiškių ženklų, vedančių prie 
dant. Kom. susidėjo* iš 3 na-: skylimo. Paskaitykite. kad 
rių, o Veik. Komitetas buvo d- B- Grigaičio straipsnį 
nelyginant vadovavimo ir pastarame “K.” num.ir “Ko- 
kontroliavimo įstaiga ir ta-'v2s
me komitete kiekvienas Są- 1 Sakytume, kad tai kova su 
jungos rajonas turėjo savo socialpatriotais, bet juk ne! 
atstovų, šiaip ar taip kai- Jeigu tai būtų kova su so- 
bėtume, tai buvo gana de-(cia^Pabri°tais - Spargo -Ru- 
mokratiška. | ssellio pasekėjais, tai nei se-

Veliaus kilo kalbų, kad kundos nemisliję, sakytu- 
Veikiantį Kom. pakasavoti, į™0, kad vienybės nereik ir 
nes tai būk esanti archaiš-; tegui įvyksta skyhmas. Bet 
ka, perdaug nusenusi, nieko Įl,k dabar nėra nieko pana- 
neveikianti įstaiga. Daug,jšaus. Drg. P. Grigaitis juk, 
begalo daug blogybių buvo nėra socialpatnotas. Juk 
pripasakota apie Veikiantį.tojrieks netvirtina. Baigi, l 
|Kom. Labiausia už panai- tmūsų giliausiu įsitikinimu,

• kinimą Veik. Kom. varėsi d.^^8 gai1Ine sugyventi vienoj^

KAIZERIO SOCIALISTAI.
Vokietijos socialpatriotai 

pakviesta į svečius pas kaize 
|rį, išvien su tūlais atstovais

Tele- 
kaizeris 

didelę 
ilgai su jais 

Kaizeris tei-

num.ir “Ko- 
atsakymą.

j. VMKeno, Koze, alegorija. "labiausia guldė erai-iburžuaziniti PartW —J. A. Svyruneho; Merky- Sltavo> labiausia guide gai i , , ,
ty va knnoTPSp vokietvs Kahn. Ipama saKO, Kaanes Vaidylos eilės; Iš Vai-,v? kongrese vokietys Kahn, 

dylos Ainio eilių, “Skur- Bavaruose.
džiui”, “Atleidimas”, pavei-' Amerikos ammumcijos 
kslas. — P. Braecke; Sau- fabrikantų karalium yra 
mylystė. — C. A. Hermano; vokietys Schwab is Bethle- 
Dvi srovės Petrapilio ir Ma- Pa-, Amerikos lai las- 
skvos lietuviuose Soc.-dem.'tinlnkų tarpe labiausia ^agi- 
—L. Pruseikos; Naujoji “so-' 
cialistų” partija. ■ 
Seikos , ' V/ ,
Am. — L. Pruseikos; Bur-.C1US Ochs.

tavęs ir agituojąs už karę
— L*1 Pru-'New Yorko “Times’o”

Spaudos “laisvė” idėjas, vokiečių kilmės tur-
_  - - - čius Ochs.

žuazijosSpauda ir darbinin- * ^rmas
kų judėjimas—T. G. Mdabar FranciJ0J yra vok,e“

rodęs socialistams 
simpatiją ir 
šnekučiavosi.
kėši užduoti jiem klausimų, 
j kuriuos Hohenzollernų 
vergai skubinai davė atsa
kymus.

Sykiu su tūom pareina ži
nių, kad Vokietijos social- 
patriotai balsavo už karės 
kreditus.

Prie šios progos verta pri-|

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

Fu lietuvi »kią ir akinių specialistu t 
Dr. H. A, MEDOFFĄ, e jis sutelks 
tau pagelbą, Jo aptiekoje, teisingiau

sia sutaisomi vaistai ir duoda geriausius patarimus kiekvienam 
lietuviui.

Aptieks ir akių offisas randasi:

500 GRAND STREET, UnionB’”kl^ N T.



?w?

KORESPONDENCIJOS
DETROIT, MICH.

Negalima užtylėti nepa- 
' ' minėjus gana liūdną apsi-,

HAVERHILL, MASS.

dabar skaito laikraščius; bu- vairiais draugystės reika- 
vo didžiausi socialistų prie- lais turi kreiptis pas J. Kuz- 
šai. ■' [micką, 1312 So. 48th St, Ci-

Laikas bėga ir žmonės cero, III.
mainosi. Galjma tikėtis,kad ( Pabaigus bėgančius reika- 
greitu laiku ir tie, kurie da- lūs, buvo pakeltas klausi-JL,'# LJ, JLj. JL7. CO JtYUUjJcX Leipų 1 O " * AVtkJj UUVV jju.aivavi.am A11UVVMA

aaaaa^juo ^«Aia AAuuix« «MOA-. sutvei’ta 25 d. vasario, šių * bar socialistų didžiausi prie- mas, ar prisidėti prie Am. 
reiškimą vietos lietuviu tar- metų, iš 13 narių. Pasidar- šai, pasidarys geriausiais jų Liet. Darbininkų _ Tarybos, 
pe. Dalykas štai kame: bavus draugams, ypač drau-|ch'auSais ir sykiu darbuosis Diskusijos betikslės ir tas 

** » — i i • j • lo Vi C\ (\ l-! 1 T t\ CJ •wa <-% 4*1 o n n 4- 4*

, Reikia priminti, 
kad prie kuopos priklauso 
vien tik jaunimas, randasi 
tik du vedusiu. 

23 d. birželio buvo suren
gus pikniką Lawrence soci-

rimą prakalbų nuo paskai- f 
tų... • .

Pasirodo, kad męs esame 
darbo žmonės,mažai supran
tame, vienok neužmirštame 
kitus paniekinti, o save pa- 
augštinti. ' T

Prieš pat registraciją, laike 'genis, dabajr jau turi 
L. S. S. 116 kp. susirinkimo, |30 narių. ” ’ 
“kaip kūgiu prigrūstoje” sa
lėje, dauguma ašarodami kė
lė rankas augštyn balsavi
me: ar eiti registruotis? 
Vienbalsiai nutarta neiti._
Kaip ten nebuvo, bet štai aristų parke. Piknikas pa- 
pasekmės. Tūli sąjungiečiai, vyko labai puikiai ir pelno 
tarpe kurių verta pažymėti liko 85 doleriai.
tuomlaikinę dalį L. S. S. 116! d- ^epos buvo susirin- 
kp. valdybos, kaip antai: or- kimas, kuriame tapo išrink- 
ganiz., fin. rašt., buv. prot. t^asjr komitetas.. Nutarta 
raštininką užsiregistravo užsiprenumeruoti tris laik- 
dėlei jiems žinomų išroka-1 yaščius — “Laisvę”, “Nau- 
vimų. Isaike susirinkimo jienas” ir “Vien. Lietuvnin- 
jiems nedavė net pasiaiškin-.kų”. K. D. Baranauskas iš-

- - - - - - rinktas korespondentu.
♦

* ♦

Anglai socialistai kiekvie
ną subatos vakarą rengia 
prakalbas ant gatvių ir 
kiekvieną sykį kalba 
kalbėtojai. *

i
Darbai pastaruoju

dėl labo žmonijos.
Vietinis.

ti, kodėl jie nori registruo
tis. Užsiganėdino vien tuo, 
kad išvadindavo juos pana
šiais į šnipus ir t. t. Dau
guma tų užsiregistravusių 
silpni anglų kalboje ir ma
nė, kad nepiliečių ir vedusių 
visiškai “nebaderiilos”. Da
bar pasirodo, kad ir jiems 
vis viena “liosai” ištraukti. 
Negana to, kad į užsiregist
ravusius žiūrime su ypatin
ga panieka, bet niekas nei 
nemano būti draugiškais Q kurie ir dirbai tai tik po 
šiame dalyke. Labai ir la-’pusę dienos arba ir mažiau.

PITTSBURGH, PA.
Čia buvo toks atsitikimas:.............

tūlas lietuvis, karštas lais- 
vamanis, civilišką šliūbą ė- 
męs ir nesilankęs į bažnyčią, 
sumanė iškirsti šposą: nau-, 
jai gimusį savo bedievį nu- 
gabeno į bažnyčią ir padarė 

(“šventuoju”. Ne taip būtų 
nuostabu, kad tėvai “bedie
viai” ir dar vadinamieji be
dievių ‘‘lyderiai” veža savo 
kūdikius į bažnyčią, nes veik 
visuomet didžiuma jų savo 
laisvamanybę palaidoja po I 
kunigo skvernais, bet labai, 
nuostabu ir net šlykštu, kad 
paskui tie patys laisvama
niai kelia “katalikiškas” ce
remonijas, prisiveža bačku- 

nauji čių, degtinės ir pradeda 
puotauti, šūkauti ir t. t. Pa
našiai pasielgė ir minėtas 
laisvamanis, susikvietė savo 

laiku draugus, kurie irgi skaitosi 
taip sumažėjo, kad pusė dar- lyderiais ir per visą dieną 
bininkų vaikščioja be darbo, puotavo. Triukšmas buvo

klausimas atidėtas ant to
liau. Išrinkta kom. sužino
jimui platesnių žinių, arba 
tiesiai gauti Am. Liet. Ta
rybos konštituciją. Komi-

ST. CLAIR, PA.
L. S. S. 53 kuopa tapo 

atgaivinta.
Metai laiko atgal buvo mi

rus L. S. S. 53 kuopa. Prie
žastis mirties — išvažinėji- 
mas draugų į kitus miestus. 
Tuo tarpu puikiai gyvavoW. Butvilla ir V. Shileika. Tuo tarpu puikiai gyvavo 

I Vyrų ir .Moterų Apšvietos Į L. D. L. D. 76 kuopa. 22 d. 
Dr-tė gyvuoja jau 4 metai ir liepos susiėjo L. D. L. D. 76 
per tą laiką daug, pasidar- kuopos nariai į savo skaity- 
bavo visuomenės labui. Bū; 
tų geistina, kad prie šios 
dr-stės prisirašytų visi pro
gresyviai Cicero lietuviai. 
Tai yra veikliausia ir tvir
čiausia pašelpinė dr-stė Ci- 
ceroj.

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. V

Laike jo buvimo, pono Zaro, Lenkijoj ir Lietuvoj, 
labai daug žmonių dasižinojo apie^mierį kelionės, at
silankė pas jį daug, kurie davė laiškusSr linkėjimus 
kad i^rduot giminėms gyvenantiems Amerikoje.

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

D. K. Baranauskasbai gaila, kad vietinė kuopa 
nesirūpina pagelbėti tiems 
“nelaimingiems” suteikda
ma patarimus kur, kame ir 
ką daryti. Atsiminkime, kaip čia tapo sutverta L. D. 
kad jeigu į laiką vedusi ir,L D. 39 kuopa, bet iki šiol 
neturinti pirmų popierų ne- apie jos veikimą nieko nesi- 
paduos atsakančiai suf or-1 girdi. Mažai turi narių ir 
n^iuli^otij l<i uki i arba ir vi-j tie patįs nieko neveikia, 
siškai pražiopsos paskirtą Kuopa dar į centrą nėra už
laiką, bereikalingai turės ri- simokėjus.

Draugai, ar nelaikąs bū- Jio svetainėje. Susirinkimas 
l Prisirašė

zikuoti savo gyvasčių. Kas-

SCRANTON, PA.
Jau tūlas laikas atgal,

♦

* ♦

Liepos 23 d. tarpe cicerie- 
čių įvyko didelis sujudifnas.

klą ir besikalbant prisiminė 
apie mirusią L S. S. 53 kuo-1 
pą. Pagalios, kuopa tapo sirinktų korespondentus,ku- socialistus šmeižiate vien 
atgaivinta iš 7 narių, išrink-[rie kiekvieną dalyką prane- tik už akių, bet viešai su 
tas komitetas ir sumokėtos štų per “Laisvę”, tik teisin- jais visuomet atsisakote sto- 
narinės mokestys. Organi-'gai ir be jokių šmeižimų ar- ti į diskusijas, 
zatorium išrinktas M. Za- ba apmelavimų. Apie “Lais- 
rauskas, f in. sekret. J. Smil-[vę” buvo duota balsas ką 
gius ir kasierium J. Miką-(nors išreikšti, jei kam kas 
lauskas. nepatinka, bet neatsirado

Linkėtina naujai susitvė-' priešingų. Už “Laisvės” ge-

t

Manchesterietis. 1

SCRANTON, PA.
šiemet pabaigė Technical 

High School mokslą Agota 
Mat, klerikalų^“Drauge” tą'rūsiai kuopelei kogerjausios rūmą pakėlė visi po dešinę Jurkiūtė, 18 metų amžiaus 
dieną tilpo laiškas į redak- kloties ir komitetui energiš-(ranką {)rieš nebuvo nei vie-'mergina. m 
ciją “Apie karę”, pasmer- kai darbuotis. no. vaite, ku

Tai pirma lietu
vaitė, kuri čia užbaigė tos 
šakos mokslą. Ji paeina iš 
darbininkų klesos.

*

♦ - ♦

Porą savaičių atgal, čia 
____ ________ ___ , - - i- - - - , įsubankrūtijo svaiginančių 

toks, kad net už keliu blo- meriais. Būriais susirinkę vienam darbininkui yra du- daugiau, kaip tryliką dole- ggrymų san(]gHSj kurį užlai. 
kų girdėjosi tie šūkavimai- vieni skaitė, kiti klausėsi, rys atviros, gali ateiti ir pa- rių.

Gėda taip pasielgti, ypa
tingai tiems, kurie save va- .. .
dina susipratusiais ir dar ki- jiems buvo labai įstabu,kaip 
tus mokina.

Panic Dobrodzieju.

Kuopos susirinkimas bus Į Paprašius pirmininkui, 
Kiekvienas 12.rugpjūčio, 7 vai. vakare, kad jei kas pritaria, paau- 

ta numerį norėjo gauti, bet L. D. L. D. 76 kuopos kny- kautų popieros fondan po 
“Dr-gas” Ciceroj taip ma- gynė. Geistina būtų, kad į keliatą centų, atsirado dau
žai prasiplatinęs, kad ture-Į susirinkimą ateitų ir dau-'gelis draugų “Laisvės” skai- 
jo pasitenkinti keliais nu-[giau pašalinių žmonių.Kiek-(tytojų, kurie sumetė net

kiantis kunigus ir šios gady
nės katalikus.

„x. - — * Par reikia pažymėti, tūli tautiečiai. Priežas-
zpa- Visi nusprendė iš anksto, ką siklausyti, ką socialistai vei-(kad visi neturėjo prie savęs - - 
va. “Draugas” atsakys, bet kia. pinigų atsinešę.

.“Draugas” galėjo dėti tokį 
laišką į savo lapus.

Org. M. Zarauskas.

CICERO, ILL.
(Nuo mūsų korespondento).

MUSKEGON, MICH.
(Nuo mūsų korespondento).

DETROIT, MICH.

Antru syk per pirmininką 
pakviesta drg. Pruseika da 
pakalbėti. Kalbėjo apie die
nos nuotikius Europoje. 
Nors publikos buvo nedaug,

Liepos 18 d. L. S. S. 138 
kp. buvo mėnesinis susirin
kimas Tamuliūno ir Gudga-

— O*/ ’ 4 VVVlįjVAAj W *■ A IV AVVA ABVAM F Z V» | J 1 0 V V L U111V J • KJ

žin ar nebus ant mūsų sąži- tų pagalvoti ir pradėt smar- buvo skaitlingas. ZxwkuX 
nes tuomet juodas taškelis? kiau veikti? Ar jūs nema-’prie kuopos apie 14 naujų

tis bankroto nežinoma.
♦

♦ ♦

Anglių kasyklos nepapra
stai smarkiai dirba ir visur 
trūksta darbininku. Iš ki
tur atvažiavus tuojaus dar
bo galima gauti netik ka
syklose, bet ir ant viršaus.

Eržvilkietis.

22 d. liepos buvo tarptau- ^j- vjsį jj^osi užganėdinti.
Atsakymas merginai. itiškas išvažiavimas vietos 

ur • - MXTrz.,-1 nr • 'socialistų ceutralio komite- 
Laisves 56 tūla Mergi- j.o pub]įkos susirinko apie 

na duoSa man vėjo uz tilpu- 500_ Svečiai; atvykę i§ kitų 
šią IįoieBpondenciją, kuiioje nljOstų, gėrėjosi vieta, ku- 
aprasiau p. Šalčiaus prakal- ,,j - kuvo piknikas jr darbi-1 

iGArS1”? ninku klesos susipratimu.
Apie pirmą valandą pra-buvo prakalba, o buvo pa

skaita*. Mergina sako: 
“Pirmiau man metasi į akis į 
Vaikino nepažinojimas, ele- Vaitojo 'drg~ 
mentoi įnių dalykų, jeigu raitis iš Detroit, Mich. Jis 
Jis p. M. Šalčiaus paskaitą nurocnnejo šios šalies “de- 
vadina prakalbomis. Pa- mokratiškumą”, kaip baltie- 
skaita ir prakalba du p e]giasį su juodaisiais ir 

( t ___  ____ ___  | Apsvarsčius kuopos reika-,s n^n^UvC a U ’ (kokią naudą darbininkai tu-
Laike pas-‘gas> šalčius nieko ypatingo lūs, prieita prie 22 kp. ko- Taip, aš supratau, kad du rėš iš dabartinės karės. Kal- 

paau- nepasakė, tik gyrė Lietuvos misijos reikalų. L. S. S. 22 skirtingu dalyku, bet kam bėtojas taipgi ragino rašy-

Pažymėtina, kad vietinė tote, kad jau antras leidi- 
D. L. K. Keistučio pašelpinė 
dr-ja, nors pagal konstitu
ciją yra tautiškai - libera
liška, bet, ačiū darbštumui 
socialistų, žengia darbinin
kų pėdomis. Aukavo savo

nys išėjo iš spaudos?
Narys.

draugų, tarpe jų dvi mote- 
rįs. Susirinkiman atsilankė 
L. S. S. 22 kp. komisija, kuri, 
pasisakė esanti Įgaliota va
žinėti per. visas VIII rajono

ATKREIPK ATYDĄ.!
L. S. S. VI Rajonas ren

gia milžinišką pikniką Su- 
batoje, 4 d. rugpjūčio (Au
gust) ant socialistų kempės 
Lawrence, Mass.

Pradžia 2 vai. po pietų.

GRAND RAPIDS, MICH. 
Pirmos laidotuvės ant lie

tuvių laisvų kapinių.
15 d. liepos patiko nelai-

AMSTERDAM, N. Y.
17 d. liepos buvo prakal- (kuopas, raginant jas svars- 

bos vietos T. M. D. kuopos, .tyti dabartinę “Kovos” ve-

• i 11 —9 i • . Piimiau-| Qrįef puiki muzika ir bus į me Benediktą Brazauską. 
tSia.kalbėjo tris anglai;;pas- žaislai su dovanomis. Todėl Keliatas žmonių išvažiavo 
' . oojo dig. 1. reko- jg visu miestu ir miestelių [ant upės žuvauti. Beva-

pribūkit ant to pikniko.
Kviečia Komitetas.

žinojant jiems, B. Brazaus
kas iškrito iš valtelės į upę 

Pasarga. — Važiuojant iš ir prigėrė. Velionis buvo 
Lawrence, reikia imti karas laisvų pažiūrų ir skaitė ■ 
ant Hampshire ir Short Sts. (“Laisvę”. 17 d. liepos tapo 
su užrašu Haverhill, išlipti palaidotas ant “Lietuvių 
ant Maple St. ir eiti po de-(Laisvų Kapinių” be jokių •

* ‘ , bažnytinių ceremonijų. Lai-
-----------—. dotuvėse dalyvavo virš šim-

laiku Rusijos revoliucijai, L.,Kalbėjo garsusis M, Šalčius,'clėjij taktiką.
S.. S. namui ir šiaip Įvai- kurj perstatė vietos kuni-| 
riems tikslams. T — ..................
tarojo susirinkimo ]_
kauta $25.00 vietiniam Lais- platumą, ilgumą, žemės tur-,kp. komisija, paaiškinus da-ire^’a ^^ą pažeminti, o sa-(tis prie L. S. S. vietos kuo-1 
vės fondui,suteikiančiam justus ir apie tautiškų arklių, lyką, perskaitė 22 kp. priim-ive aukštinti? Aš nerašiau,,pos ir skaityti socialistų lai-j 
ridišką bei materiališką pa- ikaraliu , vistu ir kitu gyvu’- ta rezoliucija prieš “Kovos” jog esu apsipažinęs labai ge-įkraščius. Literatūros agen-!g0 MANCHESTER,CONN to žmonių, 
gelbą tiems, kurie nukentė-:ijų auginimą.’ Ant galo iš- vedėjus. T.__7 ____ _______ __ '___ _
jo už neužsiregistravimą. gyrė vietos kunigą, kad pas- vienbalsiai priimtą ir bus,syklėmis ar lietuviška rašy-,literatūrą, žodžiu, viskas,gj0 rate]iSj rašydamąs apie mu susirinko būrelis davat-' 
Mūsų mieste gavo po metus jarasis T. M. D. duoda po- pasiusta Pild. Kom. ir “Ko-.ba. Visai ne, mano raštus labai puikiai pavyko. I - - • '
kalėjimo 14 ypatų. Abelnai bažnytiniame skiepe prakal-'vos” redakcijai. ;redakcija turi taisyti. Bet
sakant, lietuviai gana nusi- bas rengti ir t. t. Teisybė,! Toliaus L. S. S. 138 kp. jeigu mergina giriasi _ daug 
-minę. O ir labai galima,kad|buvo prisiminęs ir apie soči- vienbalsiai nutarė prisidėti žinanti ir suprantanti, tai 
nukentės keliatas vien per alistus - raudonrankius, bet prje Am. Lietuvių Tarybos. ^ur i' matė, kad ant plaka-

šinei į kempę.

Rezoliucija tapo /ai su elementarinėmis tai- tas .Zaleuskis pardavinėjo | “Garso” N9 tūlas apskri Kada velionį vežė iš na
, j ~ i MKK7XX XXXXXV

socialistų ir liberalų veiki-;kų pažiūrėti, kaip bedievį 
mą, sako, kad tuomet, kuo- laidos. Ir bevežant lavoną, 
met S. L. R. K. A. 164 kuo-(jos ėmė spiegti, cypti ir vi- 
pos raštininkas pabėgęs su šokiais balsais staugti. Ne
kėliais doleriais, tai socialis-'tik laisvesnieji lietuviai, bet

■šiai pasipiktino iš tokio da- 
. -----------, —------ re- ’Socialistai nesidžiaugė ir ne- [vatkų pasielgimo. Dauge-

sykius buvo garsinta, kad faktorius. Susirinkime pir- rengė specialiai prakalbų, lis nesitikėjo, kad mūsų mie-
bus prakalbos, o ne paskai- mininkavo drg. D. P. Pilka, bet tik nurodė, kad katalikai ste gali rastis panašių žino
tos. Aš, kaipo nesuprantan- pirmiau> atidarant susirin-1 visokiais būdais šmeižia so
tis elementariniij pamokų, kjnlą, pirmininkas paaiški- cialistus, o patys atlikinėja
maniau, jeigu daugiausu- no tikslą susirinkimo, pas-’purvinus darbus. Jūs, kle- uiuF<į 
prantanti garsina,kad čia ne fcjau kalbėjo drg. L. Prūsei-1 rikalai, negalėsite prirodyti buvo 26 metų amžiaus, pali’ 
paskaitos, bet prakalbos, tai ka apie “Laisvę”. \ L ____ t
man išrodė, jog as klaidin- trumpą to laikraščio istori- tą, kuris galėjęs būtų taip kūdikiais, 
gai “suprantu” ir negaliu jtaipgi pabrieždamas’ pri-[pasielgti, kaip kad pasielgei 
“atskirti” paskaitų nuo pra-'mjne jos taktiką ir princi- jūsų vadovai.

JERSEY CITY, N. J.
(Nuo mūsų korespondento).

Čion atsibuvo “Laisvės”
šavo nežinę ir per apsileidi- paskui ir j’ų liepė neskirti, iTapo išrinkti du delegatai, tų paskaitas garsintų pra- skaitytojų susirinkimas, ku- tai ėmę rengti prakalbas ir'ir rimtesnieji katalikai bai- 

X«v* tr\ v* « « a * -a . * a a • a ’ « a — i L\ nvvi irt 7 <<■« r> Onl zinin . « • a - a. - . . . a. i - - *mą žinančių.
. -.' Tik-tak.

lai, girdi, ir jie sykiu su mu- kurie turės dalyvauti dele- kalbomis? Čia p. Šalčius rjame dalyvavo ir drg. L.[džiaugtis, kad taip atsitiko.1 
mis dirba. Tuomi prakal- gatų posėdžiuose. ,tris sykius buvo ir.visus tris pruseika, — “Laisvės” re-1 Socialistai nesidžiaugė ir ne-'
tos ir užsibaigė. Iš prisirašiusiųjų naujų

Pastaruoju laiku tarpe'draugų, matosi kuopa turės 
[vietos lietuvių, ypatingai

Muskegon, mich.
» (Nuo mū§ų korespondento).

16 d. liepos tapo areštuo- katalikų, daugelis pradėjo 
tas drg. Peter DuBois, Chi-' skaityti darbininkiškus lai- 
cagos universiteto studen-(kraščius ir jais liekasi neap- 
tas. Tai jaunas, 19 metų sakomai užganėdinti. Nese- 
vaikinas, pagarsėjęs šioj a-[niai sutikau vieną jauną 
pielinkėj tarpe socialistų vaikiną, karštą kataliką ir 
kalbėtojas. Anglai socialis-[neapsakomai nustebau, kilo
tai vakarais pradėjo rengti met jis pradėjo girti “Lais- 
ant gatvių prakalbas. Drg.lvę” ir sakyti, kad tik dabar 
DuBois per du vakaru kai- supratęs, jog darbininkų lai
bojo ir sutraukė dideles mi-[kraščiai rašą teisybę, o ka
irias žmonių. Kapitalistams (talikų visokius niekus. Pir- 
tas baisiai nepatiko ir jie(miaus jis to nežinojęs. Vai- 
pareil^alavo, kad valdžia tą'kinas apgailestavo, kad pir- 
jauną kalbėtoją suareštuo-'miau nesigriebė prie skaity
tų. Suprantama, pastaroji -mo darbininkiškų laikraš

čių ir tiek daug tuščiai lai
ko praleido.

Pasirodo, kad ir katali
kai, priversti prie bėdos, 
griebiasi darbininkiškų laik
raščių ir suranda, kad jie 

tvių prakalbas ir varo sa-1 teisybę rašo. O juk taip ne- 
vo) darįją pirmyn. | seniai dar tie patys, kurie

visuomet pildo kapitalistų 
norus ir paliepimus. DuBois 
tapo suareštuotas ir pasta
tytas po $2.500 kaucijos.

Socialistų partijos skyrius 
en vakarais rengia ant

veiklių narių.
Tą patį vakarą, P. Pakš

to svetainėj, Liet. Moterų 
Progres. Susivienyjimo Am. 
43 kuopa buvo surengus lek
ciją vien tik dėl moterų ir 
merginų. Lekciją davė Dr. 
A. Montvidas . Rengėjos 
džiaugėsi, turėjuosios geras 
pasekmes. Moterėlių prisi-

nių.
K. Kazlauskas pasakė 

Jūs, kle- trumpą prakalbą. Velionis

Pasakė nei vieną paprastą socialis^ko moterį su trimis -mažais

Lai būna jam lengva šios 
šalies žemelė.

♦‘kalbų. Todėl, rašydamas 
korespondenciją, prisilai-

rinkę, kaip tokiame mieste- kjau. daugiau “suprantam yra vedamas tikrai darbi- kę iš varymo tokios triukš-
• čių” ir pavartojau taip, kaip ..................... - 1 • ............................

buvo garsinta, o ne taip, 
kaip man išrodė.

Bet labai nustebau, kuo- (“Laisvės” neremia jokie nemato atsiekime, tai rei-.liatas monologų ir dialogų,
'met išgirdau Merginą ra- buržujai, kurie šiandien so- kia pasakyti, kad męs su- kuriuos atliko J. Rastavi-

pus. Aiškiai pabriežė, kad| Toliaus apskričio ratelis 
jo redaguojamas laikraštis klausia, ką socialistai atsie- i

lyj, stebėtinai daug, nors į- 
žanga buvo 10 c. Pelno ir
gi liko.

* 
♦

ninkiškai, kuris neštų naudą mingos agitacijos ir pats at- 
darbininkų klesai. Kalto- sako, kad iš 3 narių sutvė- 

| to jas pasakė teisybę, kad rę socialistų kuopą. Jeigu 
“T ’ “ ” neremia jokie nemato atsiekime, tai r *

21 d. liepos buvo vakaras 
L. D. L. D. 66 kuopos. L. S. 
S. 51 kuopos choras suda:* - • 
vo keliatą dainelių; būro k>

jlllVU JOgHUWU XTAVX^XXXXJ X AyVtX Z-IVIJXXX, J VX, XXWV* ĮIYU11UUO dVAAJXU U. AVCVOVCIVI-

Liepos 21 d. Vyrų ir Mote- šant, kad Šalčiaus būvį net(tinasi darbininkų prakaitu tverėme L. S. S. kuopą iš 12 čius, J. Gutauskas ir S. Kor- % 
rų Apšvietos Dr-stės įvyko 'trejos paskaitos, o ne pra-(ir todėl publikos, kuri buvo narių, L. D. L. D. kuopą iš sokas; taipgi buvo mažų

> prašė remti J19 narių ir S. L. A. kuopa vaikų žaislų. Viskas nusi
sekė puikiai. Pasibaigus 
programui, prasidėjo šokiai 
Kadangi buvo'labai karšta

pusmetinis susirinkimas J. kalbos bei paskaitos. Vadi-.susirinkime, ]
Neffo svetainėj, kuris buvo [naši, pati Mergina, puikiai “Laisvę” kuomi kas. gali:'pirmiau turėjo 16 narių, o

............ o__  [ _______ elementari- raštais, pirkti Šerus “L.” (dabar, po tos agitacijos, jau
Atsisakius protokolų ras- nes pamokas, sako, kad bu- Bendr. arba kad ir tuojaus turi virš 40 narių. Na, ar_____ o_________  ____

tininkui M. Dobraškiui, iš-'vo paskaitos bei prakalbos, paaukuoti po keliatą centų (dabar bus aiškus mūsų at- didna, tai žmonių susirinko 
rinktas į jo vietą J. Kuzmic-(tuo tarpu ant'kitų užsipuola (popieros fondam Toliau siekimai?
kas. Dabar visi nariai su į- už nesusipratimą ir neatski- dar prašė, kad visuomenė iš- ’ Gerbiamieji, jūs visuomet

neskaitlingas.
- -—7 x------
“suprasdama”

.."i... <*- ■•••

J

J

mažai.
Korespondentas. .
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Dept. L.

SERGANTIEJI!

Al-

pritaikyti pagal savoTikrai nesupran-

Katalika

su-

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ Iš 
PRIEŽASTIES LIGOS?

SEVERA’S
FOOT POWDER

(Severos P r o š k o s 
Kojoms) žinomos ir 
patartinos kaipo an- 
tlseptiškos proškos, 
suteikiančios paleng
vinimą nuo kojų 
prakaitavimo, a p i- 
brinkimo, skausmo, 
niežėjimo ir šutimo 
ko^ij.Kalna 25 centai

Apart augščiau minė
ti) preparatų, dar at
kreipiame atydą j kitas 
gydomąsias toaletines 
reikmenas, išdirbinėja- 
mas ir pardavinėjamas 
po "Severos” apsaugotu 
ženkleliu. Reikalaukite 
tiktai tikrų Severos pre
paratų, parduodamų vi
sur aptiekose, arba už- 
sisakykit tiesiog, jeigu 
artiz jų gauti negalit:.

ORAKULO PATARIMAI.
Klausimas. — Brangus 0- 

rakule, būk tiek geras, išaiš
kink man šitą nesupranta
mą klausimą. Jei gerai iš
aiškinsi, tai duosiu dovanų 
storą cigarą.

Štai kame dalykas: šven
tose giesmėse gieda: “Būk 
sveika duktė tėvo amžinjo”. 
O kitur sakoma: “Motina 
dievo”. Tai aš ir nesupran
tu, kaip ta pati Marija galė
jo būti “duktė” ir “motina” 
to paties dievo? Juk šven
tas raštas sako, kad dievas 
tėvas ir dievo sūnus, — esąs 
vienas dievas. Arba tas pats 
dievas, kaip galėjo būti tė
vu Marijos, o vėliaus sūnu
mi jos?
tu?

—Kas čia per nelaimė!Pa
siimk virvę, nueik pas far
mer}, užnersi karvei už ragų 
ir atsiveši.

—Bet ir tu nosį nuleidęs? 
Kas gi tau atsitiko?

—Mano bėda didesnė. Šią
nakt pabėgo pati su burdin- 
gieriumi ir dabar misliju, aš 
ją surasiu, tai kaip galėsiu 
parsivesti, kadangi ji ragų 
neturi?...

Išaiškino.
Petronė: — Klausyk, 

dona, kodėl tu nešioji tokios 
kvailos išvaizdos skrybėlę?

Aldona: — Ar gi tu neži
nai, kad skrybėlę visuomet 
reikia 
galvą.

COSMOPOLITAN GARMENT COIL 
PORATION.

Didžiausia Lietuvių Korporacija, 
Brockton, Mass.

Mūsų keliaujantis agentas S. Rei- 
kauskas • Board Direktcrių yra įga
liotas rinkti reinkolų orderius ir par
davinėti sūrus. Šerų kaina $10.00.

Męs darome iš geriausių audinių ii 
darbą atliekame kuogcriausiai 

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

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

COSMOPOLITAN GARMENT 
CORPORATION

164 Simmer St., Brockton, Muni.

Idealis 
Muilas

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

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

Kaina 25 centai

AR TURI TĄ NAUJĄ 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

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

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

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

Parašyta žinortios 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, 
kairias mūsų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos

Dainos visokio tūrinio: meiliškos, 
i'uokingos, kalinių, tautiškos, kariš- 

os, politiškos ir kitokios.
' KAINA 50c.

Dovanai
30 DAINŲ
suColumbijos Gramofonu

Gali įmokėt dalį 
tuojau, o Iiku» 
sius po $1 kas 

mėnesį.
Reikalaukit musų iliustruoto katalogo.

MINERVA PHONOGRAPH CO

&

Atsakymas. — Nors nesi
norėtų man tave įžeisti, bet 
visgi turiu pasakyti, kad tu, 
brolau, kiši savo nosį į to
kius reikalus, kurių aš ne
privalau aiškinti. Jeigu aš 
tau tą paslaptį paaiškinsiu, 
tuomet tu lengvai suprasi, 
kaip kunigas nusamdo gas- 
padinę ir paskui ji tampa jo 
“sesere”, o ne gaspadine. 
Tokie dalykai suprantami 
tik dvasiškijai, bet ne pap
rastiems žmoneliams.

Klausimas. — Maloniau
sias ir šviesiausias Orakule, 
pribūk mums į greitą pagel- 
bą, nes be tavęs jau suban- 
krūtysime. Dalykas štai 
kame: kiek męs, Lowell’io 
lietuviai, nesidarbuojame.ką 
męs neveikiame dėl savo 
tautos labo, bet kaip negali-

Iš lietuviškų kliubų 
gyvenimo.

Pirmininkas, atidaręs 
si rinkimą, sako:

—Draugai, męs turime iš
tirti svarbu klausima. C. v

—Kokį? — atsiliepia na
riai.

—Štai draugas Tuščiake- 
šenis vaikščiodamas pasa
koja apie draugą Asilevičių, 
kad jis labai nedoriai pasi-

—Kame prasikaltimas?
—Jis pertraukęs kortomis 

lošti su draugu Tuščiakiše- 
niu tuomet, kuomet nei vie
nas doras kliubo narys ne
galėtų pertraukti.

Atsistoja Asilevičius ir sa
ko:

—Jeigu Tuščiakišenis taip 
pasakoja, tai jis yra asilas. 
Aš pertraukiau lošimą tuo
met, kuomet jau viskas buvotimtaučiains parodyti, 

negalime. Visą mūsų darbą, užbaigta. Apie 10 vai. va- 
visą triūsą šuo ant uodegos įkarę, jis savo kišeniuje tu- 
nuneša. Ar tu negalėtum rūjo visus mano pinigus, o 
jpums pribūti j pagelbą ir į apie 12 vai. nakties, jau aš 
duoti patarimą, kaip męs,lsavokiseniujeturėjaujovi- 
Uetuviai, galime augščiau užpus pinigus. Vadinasi, vis- 
kitų tautų žmones iškilti ir kas buvo užbaigta ir aš per- 
tuomi savo tautai patarnau-įtraukiau su juomi losimą, 
ti? Aš manau, kad ir tau, 
Orakule, apeina mūsų tau
tos garbė ir gerovė.
\ Visų d 1’2

Atsakymas. — jeigu 
norite augščia u visas ki-lveikslą vaka 
tas tautas iškilti ir tuomi Kiek tamsta skaitytum už 
pasirocb’ j svetimtaučių aky- tuziną kabinetinių paveiks- 
sė, k? s per vieni esate, tai lų?

—O, tamsta, jeigu aš iš 
I priešakio nufotografuosiu,

i*

Nesusipratimas,
Mergina, atėjus pas foto-

dgas. grafą, sako:
—Aš norėčia nusiimti pa

lminiame tuale...

sė, kr s per vieni esate, 
Pa*bandykite šitaip pasielg
ei: Visi susirinkite kur nors 
ant pleciaus, kad daugiau'tai mane gali ant trijų mė- w r 1 n r IYT11 i D n f ’ . _ * 1 _ .. 1 ” • *   _ 1 • _ _ i ?svetimtaučiai matytų, {kąs
kite kelias poras augštų 
stulpų, viršus jų sujungki- 
te skersiniais, prie tų sker
sinių pririškite kilpas, už- 
nerkite lietuviams už kaklo 
ir iškelkite į viršų. Prie 
kiekvieno iškelto parašykite, 
toblyčią, kad jis yra lietu
vis, o ne paliokas. Tuomet 
kiekvienas praeivis sūkiai 
atsidus ir pasakys: “Ištikro, 
kokie tai nepaprasti žmonės 
ir kaip augštai jie iškilę”!

Tik keliant į viršų, žiūrė
kite, kad vėjo nebūtų, nes 
paskui kilpa gali kaklą nu
graužti ir žmonės turės be
reikalingų skausmų.

nosių į kalėjimą pasodinti.

Tik viena priežastis.
Jis: — Žinai, mano miela, 

man rodosi, kad mūsų meilė 
amžina ir niekas mudviejų 
iki grabo lentos negalės per
skirti.

Ji: — Taip ir'man išrodo. 
Jeigu tik kartais gali pasi
painioti burdingierius, su 
kuriuomi galiu pabėgti, o ki
tokių priežasčių negaliu sau 
nei persistatyti.

v Kiekvienam savo bėdos..^ 
—Kur taip eini nosį nulei

dęs, ar kokia beda patiko?
—Taip, šiąnakt karvė nu- 

bėgo pas farmerį.'
t SS

Ilgi plaukai.
—Mano pati turi labai il

gus plaukus, nes kuomet 
juos paleidžia, tai kelius sie
kia.

—Tokiu būdu mano pati 
turi dar ilgesnius, nes kaip 
tik špilkas ištraukia, tai visi 

M|žepies nukrint^

Severą s 
Medicated 
Skin Soap

(Severos Gydantis, Odiai? 
Muilas) atsako visiems ši
tiems reikalavimams. Jį myli 
vaikai, motinos vadina jį 
draugu. Jis yra kasdien var

tojamas skaitlingose šeimynose 
se. Kaina 25 centai.

t W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA T 
t* tr
% 4*4 tfk.■$!> <$!> <$> j

Tel. 1723 Stagg

FOTOGRAFIJŲ

Vaineikio ir Narvydo |S

RANDASI PO NO.

499 Grand St. (kp. Union Avė.) Brooklyn, N. Y
Veselijas, grupas ir visokias kitas fotografijas padarom kopuikiausiai.

Jaunavedžiams duodam dovanas. Atliekam visokį fotografijų ir 
Engraving darbą už prieinamą prekę. Įsitčmykit adresą.

<>
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' .in —...... , ................ .. —..........................................— ...... .....   —

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ?JJįVfJ

GARSAS KEPTUVE'
Kepa geriausią duoną iš 
čystŲ f U g i n i y rnilty. 
'tV’.’pat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poki- 
liams *.*♦*>*

Turėdami kokį nors užsa
kymą ir norėdami valgyti 
gerą, skanią, puikiai per
darytą duoną, tai vl«Aos 
kreipkitės j mW. I)uoną 
siunčiame U l.itą miestą.

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

IŠRADĖJAI
JEIGU NORITE GAUT PATENTĄ SAVO IŠRADIMUI 

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

AMER1KAN EUROPE?* N PATENT OFFICES (L. E.) 
256 Broadway,. , New York, N. Y.

Mokslo Nereikia Jieškot
a

Di«4tcL, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbų, aritmetifcv t 
kalbos gramatikų savo namuose liuosame laike. Visi UmoIU'fi. 

Nurodymai ir knyga DYKAI įdėk stempų. Adresas>

Mnrta I«resBo«denci0w Mokvlta. 1JJ7 ė BebevSt Ctu«

Akušerka
l?isW*usli feuivsą Womans MfaM* <

College. BalHtnoxa,- M.d. <
Ižesekmlngar -atlieka sa-ra iantto ijiitc. | 

-gimdyme., taipgi suteik:* vtsokiac ta 
-iageJbe toyiaixicae motam. ligose

jF,,Stropiene,\X“V.‘..: <
l SOc f&OSTOJN.. ' 1 <

Garsi n kites
:'A ‘v ,//••• ■ ' ; ft'?

Bell Phone, Dickinson 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus 
11210 S. BroadSt., Philadelphia, Pa 
Physician and Surgeon (lietuvisgydy
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos 

[Universitetą) Gydo visokias ligas vy
ru, moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
Ofiso Valandos: 0 11 rito. 2-4;po piet. 7-9. 
vakaro, flędeliotns; 0-1 i rijo 1-4 po piet. j

Laisvėj e“

AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

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

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

gaus vargus senovė)* ir apie dvasiš
kuos darbus, tam Ši knygelė būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus aiųskite 

šiuo adresu:
F. STROPUS,

6 Loring St.,
So. Boston, Mass

140 EAST 22 ST.N.Y,
ĮDumvillll!

Diena po dienai, metas po metui 
užsimu gydymu sergančių žmonių. 
Persistatykite saa, kiek aš ištydžią*, 
kiek palinksmina* gyvenimą. Jeig* 
jumis gyvenimas įkirėjo vartojant 
visokias gyduoles ir jaučiatės nuo
lat blogiau .tuomet, nieko nelauk
damas, kreipkitės pas gerai supran
tantį daktarą ir specialistą

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

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas su didžiausiomis pa
sekmėmis kaip tai: nusilpnėjimą. *ž- 
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 pa* 
gerai žinomą:

D R. LEONARD LANDES
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.

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- 
bčtoją į kortą ir šiaip duodu rodą vi- ! 
šokiuose teismiškuose <

Kviečiu su visais reikalais kreiptis 
pas mane, o aš 
teisingiausiai.

; WOOD ROAD,

SIŲSK TIK 
50 CENTŲ.

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

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 ..ui.'-Vf Siųsk 
50 c. šiandien, (dėl moteriško diržo siųsk 75 c).

Jei jūs reikalaujate Elektriško diržo, siųskite 
dalykuose ' ^0 c. pačtos ženkleliais arba money orderiu tik- 

J ' tai apmokėjimui supokavimo ir prisiuntimo. Jei 
užganėdintas, užmokėk dar $5.00, priimdamas iš 
’•.*ctos, ir mano naujas Dvigubos spėkos Elektri
škas diržas (kaina $10.00) yra jūsų. Jūs sutin
kate tuojaus pradėti ir dėvėti jį kiekvieną naktį

patarnausiu kuo-

GREAT NECK. 
N. Y.

K. LUTKAUS

Adresuok: A'P OWENS
Dept, 42—E, 

157 E. 47th Street
New York City.

per 60 dienų; Tuomet, jeigu visiškai išgydyta*, 
malonėkite prisiųsti man dar $5.00, Jei neisi iš
gydytas, nelauk kitos dienos, bet sugražink dir
žą tuojaus ir, jei jūs tą padarysite, aš »■ grą
žinsiu jus $5.00, kaip greit aš priimsiu diržą ii 
lačtos

ŽODIS

ANT LYTIŠKU ORGANU

PM, 
vertes

n

linine ■

JelįŪ tau rei
kalinga skrybė
lė, marškiniai, 
renkotas, liet
sargis, kakla- 
MUtia Vainių- ? . - -- 
HU* Ifrjf Kiton, 
vyriški aprėda- 
lai, užei ’ “““ 
mane, o gausi 
viską, 
savo pinigų.

131 Grand St
BROOKLYN, N. Y.

DIDELA PROGA
DEL VYRU NUSILPNEJISIU

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

kaip tai ncrviu, paliks išgydynti ant visa
dos per vartojimo, gyduolių NOVO. Tai 
yra, gallnut pasakyti, eudaune gyduolė, 
kurios išgydo Jau tūkstančius vyru ser
gančiu lytiškoms ligoms. Jei esate ser- 
f tinti ant lytišku nusilpnėjimu, kad ken- 

ia Jums betvarke nervlu, kad nustoet 
vyriškumą, kad esate nusllpnejesiam 
padėjitnę. šaltos rankos arba kojos, galvos 
sopėjimai, užketejimal viduriu, nevirinl- 

i mai .skilvio, Inkstu ligą arba kitos ligos 
puslęs, nemielus sapniai, baime sutikti 
amonius, kaip tai daro nekurto, pallkste 
Išgydynti per vartojimą gyduolių NOVO. 
Gyduoles tas I trumpa laika padarls jus 
sveikais, tvirtais ir laimingais, tada gi 
galima bus nauduotis gyvenimu ir jo 
ypatlbems. Del atydos, idant pertikrinti 
jus apie tai, kad NOVO gyduoles tą pada- 
ris, išslunsme Jums DYKAI kompletišką 

1 kursą tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu, 
kada gi prislunste mums savo antrašą ir 
pavarde, taip gi sykiu 50c krasos ženkle
les arba sidabru del apmokejima llešu 
persiuntimą. Malonėkite atkreipti atydą 
ant to, kad tai nėra maža dėžutė, bei 
komletiškas kursas fšslgydymul, užtekti
nai ant 15 dienu, labai tanke yra užtekti
nai išslgydymul. Ta proga yra vien 
svarbia ant trumpo laiką. Rašykite mums 
neatldeliokite, talp-gl praneškite kokiam 
laikrašti skaitite ta apgarsinfrna ir me*

Iląsiunsme jums tuojaus tas gyduoles. , 
NOVO COMPANY,

Dept. 97. Box 4000, Philadelphia. Pa,

PUIKIAUSIA
MODERNIŠKA

LAISVES

SPAUSTUVE
Gražiai padaryti spaudos darbai patraukia kiekvieno akį.
Atsakantis pagarsinimas 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 it pigiai.

"LAISVES” KNYGYNE
Randasi įvairių naudingų knygių, kurtes patartame kiekvienam 

■ perskaityti.
Kas skaito, tas daugiau žino Ir jam nereikta pražyli kitų paaiš

kinimo. Reikalauk katalogo.

183 ROEBLING ST

Į apie 

plaukus
Moksliška*, Pasekminga* gydymą* 

visai dykai.
Ar kenti slinkimą plaukų? Ar tavo 

plaukai žilsta? Ar tavo plaukai silp
ni ir lūžta? Ar kenti nuo plaiskanų, 
niežėjimo odos? Ar tu plinki ar pli
kas? Jeigu tu kenti nuo kokios nore 
Iš augščiau minėtos plaukų ligos, 
tuojau neatsidėtojant, jieškok pagel- 
bos. Reikalauk musų iliustruoto* 
knygutės “Teisybė apie Planku*” — 
Parašė žinomas Europos specialistu.

Mes norim* tav* pertikrinti *av« 
tlkaščials. Caivacura Plaukų Gyduo
lė sulaikė plaukų slinkimą, *unaHd- 
■a plaiskaau, aiožėjimu ir pradada

augti plaukai. Mes jums* prfeiųsim** 
už $1.00. baksuką Caivacura Nr, U, 
ayku bu augščiau minėta iliuostruate* 
knygute. Iškirpk šitą kuponą ir aiąalr 
Šiandien pas Union Labaratory, Bes* 
545, Union, N. Y.

KUPONAS.
Union Labaratory,

Box 545, Union, N. Y.
čionai rasit* 10 c, kuri* pad^s >•* 

dengt išlaidas siuntinėjimą ImyansHt, 
kurią už 10 c. ir man prisiųskit*. TaJ jr 
gi prisiunčia $1.00 «ž kuri mddftto 
prisiusi Calvacvra Nr. 1 ir aagiMsia» 
minėtą knygai^ (HHrpM |4Sk

i -
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ŠIMTAI MILIONŲ DOLERIŲ 
MĖTOMI ANT 0RLA1VYN0 

IR KITIEMS GALAMS
KAS DUOS ATSKAITĄ!

Suvienytų Valstijų kong
resas paskyrė 640 milionų 
dolerių dėl s.tatymo naujų 
orlaivių ir'pre ridentas už
tvirtino. Vadinasi, dabar 
jau bus ta suma ■ išeikvota.

josi, kiekvienas gali supra
sti. - *

Eikime dar toliaus. Kong-

DRAUGIJOS, KURIOS 
1URI “LAISVĘ” ' 

ORGAN U.

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

Viršininkų adresai:
Pirmininkai P. Kardokas,

122 Court St.
. Lutkus, 

211 First Si. 
Nutarimų Raštininkas S. Morkis,

255 Bond

NAUJA KNYGA |
i. lai yra religija? 

tai yra religija. Teolo-
ora, Bažnyčia ir Valstybė, 1

R 
gija 
iMbartiri! ; dalykų ov.’s ir stengima- 

šk r: i bažnyčią nuo valstybės, i 
tnablą. Kalėdos, Velykos, Apie , 

ap’v D.evą, Rojus, Pragaras, 1 
atsirado dievai, Ka:p šėtonas 
rnė; viešpatavo, Raganos, Re- 

U.jj.1 ir ligos, Kr.kščionyoė ir karė, ' 
i Biblija ir pasaulis, Nauja Rusija. ‘ 
Knygos vertės nereikia aiškinti, pati j 
įtalpa apie ją ka'lba. Kiekvienas joje 
atras tą, ko nesitikėjo, ypač apie ka
rę. Kaina $2.00, drūčiai apdaryta 
$2.50. Norint gauti atsakymą ar ka- j 
taliogą, reikia už 2 centu štampą pri
dėt.

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

(59—66)

pa

DRAUGYSTĖ LIETUVOS SUNŲ IR Pirmininko Pagelbininkas S.
DŪKI ERŲ, ELIZABETH, N. J. I °”

Pirmininkas P. Karuokas, 
122 Court St. ■

Pirmininko pagelbininkas i>. Morkis, lurių Raštininkas J. Jankauskas, 
255 Bond St.1 . 232 irront

Iždininkas J. Južapaitis, 
234 Clark

Iždo Globėjai: E. Makutienas, 
149 Clark Place

S. Morkiukė, 
109 So. Park St.

Maršalka B. Budrus, 
240 Second St.

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

Turtų raštininkas J. Kentrus, 
111 Pine

Iždininkas J. Juozapaitis, 
234 Clark

resas paskyrė 7 miliardus I2d° v- Budri1u0k88’
dolerių karės reikalams ir 
pavedė juos karės valstijos

St. i

St. JV

Pl.

st.

Pl.

Pl.108 Insleo
S. Yuškaitė, 117 Magnolia Ave. 

Maršalka J. Brūzge,
129 Pino St. 

pas640 milionų, tai pagelus su- sekretoriui McAdoo. Pasta- I visokiais reikalais kreipkitės
ma! Pagal paduotą projek-,rasįs su taįs pinigais kaip 
tą, bus pabudavota apie 22,nor^ įajp Įr elgiaSi ir kur 
tūkstančiai orlaivių, kurie’*nori, ten juos padeda. Jis 
nulėks į Vokietiją ir viską ypilnas ponas ir nieko 
su dūmais sumaišis, — Vo^nesikIausia jr gtai jau da- 
kietijos neliks. Taip pasa-iįjar paaiškėjo, kad McAdoo 
koja tie, kurie rūpinasi or- įos sumos išmokėjo 400 
laivių statymu. (milionų.dolerių J.P. Morgan

Ir štai jau dabar sako,kad , and Co. nesiklausęs nei vie- 
■dėl tų orlaivių reikės 110 no žmogaus. Mat, 
tūkstančių orlaivininkų. Juk kompanija turėjus kokias 
orlaiviai be žmonių nelekios, tai kariškas išlaidas, suriš-,

Vokiečiai išgirdę, kad A- tas su Anglijos reikalais, taijF-
merika rengiasi prie staty- ponas McAdoo buvo tokios iKuopų eekrttorių adre»*i: 
mo milžiniško orlaivyno, geros širdies, kad iš paskir-J-™* kuopoa 8ekr. a 
taipgi subruzdo nauius or- tos sumos karės reikalams 
laivius budavoti. Kiek Vo- padengė Morgano ir Co. 
kietija orlaivių pabūdavęs, įdarytas išlaidas.
teisingai nežinia, bet, be a-^ Negana to. McAdoo

minėta

pa-

iš 
bejončs, ji stengsis. Ameri- tos sumos, niekam nieko ne- 
kai nenasiduoti. Reiškia, at- sakęs, davė Rusijos valdžiai 
eity gali iškilti didžiausi mū- 1Oo milionų dolerių.

■ šiai ore ir ar jie atneš vie
nai ar kitai šaliai kokią nors 
naudą, apie tai nesvarsto-1 
ma. Pinigų yra ir reikia ’ 
•statyti, o su pasekmėmis, 
kaip dievas duos.

Bet ar tie pinigai, kurie 
paskirti orlaivių statymui, 
bus teisingai sunaudoti? Ar 
ten nebus visokiu suktvbiu? 
Apie tai jau dabar tūli laik
raščiai ir net senatoriai pra
bilo ir sako, kad ten bus di
džiausios betvarkės ir dau
gelis susikraus sau milionus.

Pavyzdžiui, jau išplenuo- 
ta, kad už 640 milionų dole
rių bus pastatyta 22 tūks
tančiai orlaivių. Reiškia, 
kiekvienas orlaivis kaštuos 
apie 30 tūkstančių dolerių.’

Tuo tarpu francūzų vai-' 
<lžiai vidutiniški orlaiviai 
kaštuoja tarpe f 
tančių dolerių, kurie lekia 
150 mylių į valandą.

Bet gal Suvienytos Valsti
jos statys geresnius orlai
vius, todėl jie ir kaštuos po 
30 tūkstančių dolerių? Sa
kysime, kad ir taip,bet fran
cūzų patys geriausi orlaiviai 
kaštuoja nedaugiau, kaip 20 
tūkstančiu doleriu. Tai ko- 
del gi Amerikos turėtų kaš
tuoti, sakysime, kad ir patys 
geriausi, po 30 tūkstančių ?> 
Veikiausia, čia nori kas pa
sipelnyti. Męs turime atsi
minti, kad Francijoj irgi 
suktybės išsiplatinę ir ten 
orlaivių statytojai visokiais 
būdais lupa iš valdžios pini
gus, bet toli gražu nepasie
kia tokios pašėlusios sumos, 
kaip kad Amerikoj.

Pasirodo, kad Amerikos 
viršininkai aplenkia savo 
gabumu visų kitų šalių vir
šininkus. Štai kad ir su lai
vu statymu. Buvo sumany
ta statyti daugybę medinių 
laivų, kad jų nespėtų vokie
čių submarinos skandinti. Ir 
štai valdininkai, ku
riems tas darbas buvo pa
vestas, pradėjo kivirčytis: 
vienas norėjo statyti medi
nius laivus ir duoti medžio

» kompanijoms uždirbti, o an
tras — plieninius, kad palai
kius plieno trustą. Per visą 
laiką ėjo ginčai, diskusijos 
ir nei vieno laivo nepastatė. 
Dabar prezidentas Wilsonas 
dviem tų politikierių paliepė 
prasišalinti, — paduoti re
zignacijas. Kodėl jie^ginči-1

Sakoma, kad Rooto misi
jai, kuri važiavo į Rusiją,bu
vo išduota nemaža suma pi- 

,nigų ir Rootas su tais pini
gais taip elgėsi, kaip tik jam 
patiko. Niekas jokių atskai
tų nereikalavo ir p. McAdoo 
nesigailėjo išduoti pinigų.

Dabar vėl jau reikalauja
ma, kad kongresas paskirtų 
5 miliardus doleriu. Vadi
nasi, tie jau prašvilpti, rei
kia daugiau. Jie greitai eik
vojami, nes niekas jų ne
kontroliuoja, kongresas pa
vedė vienam žmogui ir tas 
elgiasi pagal savo nuožiū
rą.

Negeriau bus ir su tais, 
kuriuos dabar paskyrė or
laivių statymui. Panašiai 
bus ir su tais, kuriuos atei
tyje paskirs, nes tų ponų

mane.

APLA. DR-JOS CENTRO VALDY
BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ

ADRESAI r
Centro plrminink*. J. M. Maskellunaa, 

2026 Colwell at., Pittsburgh, Pa. 
Pirmininko pagelb.

1421 Fayette at. Pittsburgh, Pa. 
Centro sekretorius J. B. Miakevičla, 
2136 Sarah Str. S S, Pittsburgh, Pa. 
Centro Iždininkas K. Varašia,

12 and Carson sL Pittsburgh, Pa. 
Turtų Kontrolės Komisija:
M U r lakia, 2126 ForbeJ st.

Pittsburgh, P*. 
J I Alexia P O Box 344 Diamond *ta. 

Pittsburgh, Pa. 
Pikšris. 1331 Penn Avė.

Pittsburgh, Pa.

J. A. Rūkas

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILL.

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

Pagelbiųinkas D. Rimša,
P. O. Box 349, Melrose Park, Ill. 

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

Melrose Park, Ill. 
Fin. Raštininkas Strumilia,

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

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

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

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

Susirinkimai absibuna

Park,

Park,

III.

III.

III.

III.Park, 
kas trečią 

savaitę kiekvieno mėnesio Frank and 
James svetainėj. 23-čia Avė. ir Lakp 
gatvė, apie 1-mą vai. po pietų.

TREJOS DEVYNERIOS

TREJANKA
<

D
&0

>
Tel. 2372 Greenpoint.

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pijanus.

••M 
bC 
C

DAUNOROS trejanka yf» tfkrM 
lietuviška. Saugokitės padirbi- 
mų-imitacijų.

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

DAUNOROS trejanką reikalaukit 
prisiųsdaml 35c.

g> 
3

i 1323 Garseli st, N S. Pittsburgh, Pa, 
kuopos P Samuliomia

P O Box 63, McKees Rocks, P*. 
John Swipas, No. Il, Welder st. 

Glendale Carnegie, Pa. 
Pikszriua 1331 Penne are. 

Pittsburgh, Pa. 
Brazauskas,
O. Box 154, Cuddy, Pa. 

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

kp A Paliucis. 2123 Wrights at. 99, 
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, Pa.

kp J Kin daria, Ambridge, Pa. 
kp. V Petra vičia, P O Box 21. 

Millsboro, Pa.

2

kp.

kp.

kp,

10

11

12
IS

Frau.

J w.
p

LIETUVOS SUNU JU DUKTV^Ų 
DRAUGYSTĖ WAUKEGAN. ILL. 
Pirmininką* A. F. Saoeckis, 

8V2 — ®st bt.
Vice pirmininką* K Dimia, 

812 — 8tb Str.
Užrašų rast. B. Masiliūnai \ 

922 —lUth Str.
Finaceų rast. J. Waičis,

1320 Line oi » et., Waukegwa, III 
Kasieriua M. Kairaitis,

166—10th Str. Nort-b Chicago, III 
Kasos Glob. M Rėkia,

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

1330 S. Jackson st. Waukegan, III 
Maršalas K. Navicku*,

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

1448 Jackson at. Waukegan, Ill.
Susirinkimai atsibuna kaa trečia 

nedėlia kiek vien'* mėnesio 2 vai. po 
plotų Liuoaybėa avetalnėj, 801—4t> 
H t., A Sheridan Rd. Waukegan, III.

$1.00 ANT

savaites
Pristatom j namus ir 

mas apielinkes,
York, Central Broklyn, 
peth, ir tt

MACYS & MARGIN 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

Tarpo Driggs ir Bedford ave’s.
Brooklyn, N. Y.

toli-
Jersey New

Mas-

LAISVES SUNŲ DRAUGYSTE, 
MAUANOY CITY, PA.

Valdybos adresai:
Pirmininkas P. Ysoda

534 E. Mahanoy Ava 
Pirmininko pagelb. J. Kovas

1227 E. Pine SL
Protokolų raštininkas A. Ramauckae, 

1025 East Pū»e Str.
Finansų raštinin. P. Pet&ulis, 

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

St., J. Baukus, 1121 E. Mahaney 
avė., J. Mickūnas, 819 E. Pine SL 

Maršalka L. Andriuškevičius
802 E Market SL 

615 W. Pine Str.
Susirinkimai atsibuna paskutinį pa- 

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

st.

St.

6 tūks- nįekas nekontroliuoja.
Washingtono valdžia daug 

kalba, bet mažai veikia, ji 
daug sumano dėl žmonių ge
rovės, bet visi tie sumany
mai ir pasilieka sumany
mais. Tas daroma tik dėl 
žmonių mulkinimo. Pavyz
džiui, kiek buvo kalbėta apie 
maisto kontrolę, bet kas nu
veikta? Nieko.

Žmonės vąi’gsta, moka vi
sokias taksas, o valdžia eik
voja tuos žmonių pinigus. 
Dabar jau tūli senatoriai 
sako, jeigu ir toliaus bus pa
našiai eikvojami žmonių pi
nigai, tai šalyje gali kilti su
irutė, gali žmonės sukilti. 
Jeigu jau senatoriai prana
šauja suirutes, tai, matomai, 
ten su žmonių pinigais ne
paprasti dalykai dedasi.

, P. Paukštys.

AETUVIŲ PAšELPINfiH DK-8TRM 
"LAISVĖ", EASTUN> FA.

Viršininkų edrennA, 
Prezidentas St Melsen

•84 Ferry su Easton. Fn 
Jbce prez S Masiulevičiene

320 So list St. Easton, Pn, 
Protokolų raštininkas ir organe pn- 
lurėtojas Alex Vituria

312 So. 5th St., Easton, Pav 
Finansų rašt. M ar. Urba,

676 Church st Easton, Pa. 
fLasjerius F Vitūns

330 Taylor ALL, Phillipsburgh^f J*. 
Kasos globėjai:
A. Biga, 1021 Etna St., Easton, Pa- 
A Meškauskas, 1222 Pino .U Easioa. 
Maršalka J. Gamis,

634 Ferry Str. Easton, Pa. 
Maršalka P Urbienė

676 Church st. Easton, Pa 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

-’ėtnyčią kiekvjeno mėnesio B vai. 
cakare, Anglų socialistų lavetaln. 43> 
Northampton St Easton. Pa

C.L.T.D. DR-JOS MIRTOS VALDY
BA, CLEVELAND, OHIO.

Pirmininkė V. Ivairauskiute.
14’52 East 33rd St.

Vice Pirmininkas J. Katkauskas, 
5823' Superior Avenue 

Protokolų Sekretorė M. Klisevičiutė 
14552 E. 33rd St.

Fin. Raštininkas Antanas Banialis, 
1449'’ East 24th 

Kasteriu** M. Lavinskas,
8120 Cory 

Kasos Globėjai; O. Sidabriutė,
2120 St. Clair Ave.

V. Kvedaravičius
1543 Oregon Ave.

Ihiinu repeticijos atsibuna kiekvie
ną Seredą nuo 7:30 vai. vakare ant 
Schwab svetainės, 6131 St. Clair Ave. 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna kas 
trečią pėtnyčią kiekvieno mėnnesio 
nuo 7:30 vai. vak. antSchwab svetai
nėn 61’31 St. Cl’air Avė. Knygynas 
randasi Neuros krautuvėje, 2047 Ha
milton Ave. Knygos išduodamos kiek
vieną Panedėlio vakarą nuo 7:30 vaL 
vakaro^.

Knygines Pranas Tumosas,
3570 E. 72nd St.

TEISYBES MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ. MOLINE. ILL.

Valdybų adresai:
Prezidentas F Akatcsis, 1360 12 ava.

E. Moline, III.
Vice prez. M Dackua, 354—8th etr., 

Moline, IB.
Prot. aekretoriu* S Ruete.ka, 

avė. Moline, III.
Finansų sekretorius W Vapsevlch.

436 — 4th avė, Moline, III.
Iždininkas K Juška 325 —4th ava.

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

ris atnaujins, gaus- knygų už 50 c. 
Kas iš neskaitančių dar prisius už 
"Keleivį" $1,75 gaus knygų už 50 c. 
senas skaitytojas gaus knygų už 25c, 
Kas prisius už “Kovą” $2,00, gaus 
knygų už 75 c, kas prisius už “Kar
dą” $1.00, tas gaus knygų už 35 c. 
senas ska5tytoj;as 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. Pa.

LIETUVIŠKA APTIEKA
Žinomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikklingų 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 nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. 2) ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 3) Tikrai lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c 
4) ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5)
ĮVAIRUS VAISTAI DĖL ATAUGINIMO PLAUKŲ IR TONIC’AS. 
6) KVEPIANČIŲ MUILŲ, {vairiausio pauderio, odekolonos, perfu- 
mos ir visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotoja* 
dėl vidurių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — honka $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 Avė.

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

Pasinau Jokit
DUODAME DYKAI 

20 lietuviškų dainų, 1,000 adatų ir 
albumą.

Grarnafonas 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 musų krautuvę, kuri atidaryta 
nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro ir 
taip-pat nedėldieniais. Siunčiame dy
kai katalogą muzikališkų instrumen
tų ant pareikalavimo Adresuokite 
taip:

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

Molina, III,

GERIAUSIAS GRAMAFONAS SU 
DA BA RTI NĖflIS LI ETUVIŠKOMI* 
DAINOMIS LARAI PIGIAI, KURIBj 
KREIPSIS PAS MUS.

VISUOMET PIRKIT

•■■■B

Tel. 2320 Greenpoint

J. GARŠVA

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

Viršininkų adresai:
Pirmininkas F. Raškevičia, 

1012 So. Main Str.
Vice pirmininkas A Šimonis,

517 Michigan Ave.
Protokolų raštininkas O. Užbalinti, 

622 Hulin St
Finansų raštininkas P. G. Aleksyne* 

1516 — 14th Avė.
Iždininkas S. Buzinskis,

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

Susirinkimas atsibuna pirmą nedil- 
dienį, kiekvieno mėnesio. lilt So. 
Main St, l vai. po pietą.

GRABORIUS (Undataker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

ibalsamuoju ir laidoju numirusiai 
ant visokių kapinių.

Parsamdau Automobilius ir Karie
tas Veselijoms, Krikštynoms ir šial> 
pasivažinėjimams.

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

Telephone 7867 Main,

Wia.

Sreet

Ave.

t Al
..... ffMSs

\ ’ A |r

Maršalka F. Barauskas 
1220į — 7th Avė., 

TM D-U BualrlnklmuB 
nedėldienį kiekvieno mėnesio Turner 
Hall svetainėj, 14th St. ir 6th Avė., 
Moline, III. ________________________ 1
VYRŲ IR MOTERŲ APSVIETOS £

DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL. j
Valdybos adresai: *

Prezidnt. K Adomaitis, 1412 8. 2B 
Prez pagelb, J Takazauskas, 

|4V2 South 48th Ceart 
7rotokolų rašt. M Dobraškis, 

1215 South both Court,
Inanaų rašt. V Shileikas, 

1409 So. 49th avė, 
(selenus Mrs M Bartkienė, 

1500 South 48th Ceart 
globėjai:
O Elterman 1533 8. ŠOth Ct., 
2 Gulbinienė, 1531 S. 48th Ct. 
M Dolan, 1533 8, 50th Ct,

Moline, Ill. 
laiko pirma

Jonas MATHUS
Geriausias, Didžiausias Ir šva
riausias saliunas visam South 

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

JONAS MATHUS
1 (Lietuvis Savininkas)
342—344 W. Broadway 

So. Boston, Mass.
(Dešimts žingsnių nuo Lietu
vių Labdarystės Draugijos Na

mo.

TIIS1NGIAUSM ir GBRIAU8IA 
LIITUVTBKA

=

CEVERYKUS
Naujausios mados 

PAS

J. MARTINAITI
157 GRAND ST.

BROOKLYN, N.Y
| lllllllllllllllfflfflffRIIIIIIMIII WMMMIIIIIMiuiuiiiuuuiiiiuiiuu.iuuimumuiiui.uiujl.uiuiuu

.«se«
Mrs
Mn 
Mrs
Maršalka T Bartkus, 1500 Be.. 41 et

Cicerą, III.
■aairlnkistai atsibuna kas paskali

ai asdildlsaį kiekviena Minule J. 
Nafta svetaiaij, 1M6 Be. 4>th ava

TH • »•

NAUJA KNYGA mylėtojams mu
ziką ir dainas lietuviškoj kalboj su- 
I rinktos visokios notos (gaidos) iš ku

rios gali išmokti notas be mokytojo,

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS
Valdybos adresai, Racine, Wis.

Pirmininkas J. Vasilaitis,
1021 La Salle St., Racine,

Vice Pirmininkas M. Kaupas,
1242 State

Raštininkas A. Vegela,
237 Lafayette

Turtų Sekr. S. Gelumbauskas,
920 Jackson St.

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

Iždo Globėjai A. Pukteris,
444 Park View

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

kas trečią nedėldienį kiekvieno mene- ___ ,_______ ____
šio Winter Hali, 412—G-th St, Raci- Ądresokit G. A. Baronas, P. O. Box 
ne, Wis J GrD. McKees Rocks, Pa.

-'%.. L'. I ’

ant kokio tik nori instrumento, arba 
dąinavimo $1.50 parduodu tik už $1,1 
Pasakyk draugams ir pažįstamiems. I

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

K. MDLAU8KAM
Iptiekoriua ir Savininkas 

126 Broadway, kam p. C Street
SOUTH BOSTON, MASS. , 

Tel, So. Boston, 21014 ir 21013.

DRAUGAI SOCIALISTAI!
Be socialistų spaudos, 
Socialistai neužkariaus pasaulio.

F

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

Prie Bendroves jau priklauso 135 socialistai. Bukite ir Jus Jųjų 
tarpe. >

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

Reikalaukit informacijų ir konstitucijo ..
“Laisvė”, 183 Roebling st., Brooklyn, NY



Dėlei panaikinimo blakių, bamba- rfcSSS(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

kį sužeidę. Telegramoj pa-

S

bi'Znį.

N. J.

Koresp.

BpTitefAK
Įsteigta nuo 1902 m.

•z'orv*,

u

C o.
£
2

2

Per pastaruosius 
10 metu mano prak
tikos, aS pasekmin
gai ifigydžitiu dau
giau, kaip 10,000 11- 
ffoniu. Mano ofisai
prieinami darbinin
kams todėl, kad ne- 
dėliniai mokesčiai 
Icngvusjkiekvienas 
turi progą šutaisyt 
savo dantis kogo- 
rišusiai.

TRAUKIMAS BE SKAUSMO,- | o I
MANO SPEC1ALISKUS. Į DABAR J

Užpildymas auk*u — $1 ir augš.
Užpildymas sidabru—50c. ir „

KALBAME LIETUVIŠKAI IR LENKIŠKA!.

YETINES_ZINIOS
Pereitą pėtnyčia Tautiš-sakyta, kad jis pasipriešinęs , Name* į k(/ kriauči 

sušaudymui tų kareivių, ku-l .. ‘ Jinn,n<! Rnvriinijos narių mitingas. Buvo 
rinkta delegatas ateinan
tiems metams. Buvo persta

tyta septyni kandidatai. Ga
lų gale daugiausiai balsų ga
vo šie trįs draugai: J. Be-

Rusų gi artilerija atsukus
kaun°les, kad šaudyti tuos, , išrinkta j Bekam. 
kurie traukiasi atgal. Tu0| > kuris 844 ba]gu j 
arpu Kerenskis su savo au- 10 b 0 A Kulis

tomobihum, atsistojęs prie- n ™ i - i i ,__  •
šais artileriją ir nedavęs ka- tu i§rinkta tagai tg j Be. 
reivių susaudyti. Laike pa- jįampis 
sipriešinimo, jį sužeidę į. 
ranką.

Ar tas teisybė, sunku su
žinoti. Bet jeigu ir sužeidė, 
tai, veikiausia, ar tik nebuvo ■ 
atbulai, kaip kad telegramos 
praneša. Juk Kerenskis 
pats pirmiau liepė visus šau-1 
dyti, kurie trauksis iš tran
šėjų.

rie bėgę iš tranšėjų. Daly
kas buvęs taip: netoli Bere- 
žanų rusų pėstininkų divi
zija,neklausydama savo vir- 

šiniku, pradėjus trauktis at- 
gal, aptekdama tranšėjas. k . / Kulig A Kulis 

m o 11 ni o r roii l/iw 1 1

nėj 190 Grand Sti Pradžia 
7:30 vai. vakare. Visos na
rės malonėkite atsilankyti, 
nes turime daug svarbių rei
kalų dėl apsvarstymo. Taip
gi pasistengkite ir naujų na
rių atsivesti.

Prot. rast. O. Bukšnienė.

dierių ir kįtų vžtbąlėlių, koki tik ga
li atsirasti jūsų stuboje. Tą viską 
panaikinsite tik į dvi dieni, tik pasių
skite savo adresą, o visi nurodymai 
visai dykai.

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

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

V. VAIVADAS
PUIKI UŽEIGA

Konfiskavo Rusų Darbinin
kų Sąjungos Spaustuvę.
New Yorke Rusų Darbi

ninkų Sąjunga leido savo 
laikraštį “Rabočaja Misi”. 

(Spaustuvę buvo ant 5th Av.
8 balsus. Tuo būdu delega-' oabar Sąjungos sekretorius 

praneša, kad tas laikraštis 
neišeisiąs, nes policija įsi
veržus į spaustuvę, suareš
tavusi 24 narius, konfiska
vus raides, formas ir visus 
kitus spaustuvės įrankius ir 
išsivežusi.

Vadinasi, policija konfis-

Delegatui nutarta mokėti 
didesnę algą, nes darbo yra 

.begalo daug.

Jie vėlei tariasi.
Šiomis dienomis, 

mums praneša, vėlei 
konferencija tūlų tautinin
ku vadu su tūlais klerika
lais. Jie vėl tarėsi savo tar-

PARSIDUODA SALIŪNAS.
Saliūnas geroj, vietoj, biznis pet il

gus metus išdirbtas, apgyventa len
kais, rusais ir lietuviais. Savinįn- 
kas nempka augščiau minėtų kalbų. 
Mokantis galėtų daryti puikų 
Atsišaukit.

JACOB WEGZNIAK
184—13th Ave., Newark,

NAUJAS IŠRADIMAS VYRAMS. Į 
Sutaupysi pinigus, energiją ir tur- 

■ tą. Su pagelba mūsų naujai išras
tos prietaiso; tu galėsi užsirišti by 
kokį kaklaryšį (nektaizą) į vieną se
kundą ir užlaikyti tavo kalnierių čy- 
stą ir kaklaryšį nesusiraukšlėjusį ne
šiojant kasdien per ištisus metus, 
[vyniok laiške sidabrinį kvoterį (25c.) 
ir prisiųsk mum>s, o męs pasiųsime 
Tamistai vieną dėl persitikrinimo. 
Už 81.00 gausi penkis.

| Adresuokite tain: 
' K. O. PERGALS,
j Box 63, Bethlehem, Pa.

s M
442 Grand St., B’klyn,

Telephone 3534 Stagg . Į PIRMIAU

DU OFISAI:

prieš Comedy teat.

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

Auksinės kepuraites—$5 ir augS. II 
Tiltukai (Bridge teeth)—$1 ir ,, ||

ŠOKIŲ MOKYKLA į 
Jau 86 metai, kal> 
gyruoj* Prof. Stern 
Šokių Mokykla, 951 
Broadway, 
Myrtle ava. .irook 
lyn N. Y.

Waltz, Two Step, 
Foxtrot, Ona Step 
ir įvairų* naujausia* 
mados šokiai moki
nami, privatškal i> 
kimšoje. Mokesti* 
nuo $5.00 iki $10.00 paga< šokiu. 
kykla atdara nuo 9 ryta Iki 11 nr 
▼akaro, taipgi ir uedėliomia Mokia; 
me balių šokiu* Ir «tagc au* Kla** 
atsilankydama* Informacijų. 
THE STERN SCHOOL ef OANC1N 
IM-K! Broadw«▼ Rrėaklva. N ’

NUSTOS GALVOS SKAUDĖJIMAS, 
JEIGU NEŠIOSI AKINIUS.

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

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

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

Brooklyn, N. Y.

Vi.iems Žinotina!
Šiuomi pranešu visiems brookly- 

-niečiams, kad aš perkėliau savo krau
tuvę nuo 57 Ten-Eyck St. po nume
riu 447 GRAND ST. tarpe Keap St.

i ir Union Avė. Užlaikau įvairių dra
panų vyrams, moterims ir vaikams, 

. Taipgi už- 
DU.VU ^aioiiua, i laikau lietuviškų laikraščių. Prašome

choras rengia milžinišką atsilankyti. Patarnavimas mandagiau
sias.

JUOZAS MEDELIS 
Brooklyn, N. Y.

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

kaip.kavo visą spaustuvę ir nu
buvo marino laikraštį.

AMERIKOS SOCIALISE
PARTY DALYVAUS TAIj-| ištikruju keista. Tie žmo- 
KININKŲ SOC. KONFE- J

RENCIJOJ.
Amerikos Socialist Party ^as 

Pild. Komitetas nutarė pa-į 
siųsti savo delegatus j kon-. 
ferencijas, kurias šaukia, ’ 
talkininkų šalių socialistai. 
Viena tų konferencijų 1

Atydai Brooklyn© ir apielin- 
kių biznierių.

Buvo garsinta, kad Aido:‘uetJSk^įžk^
—, ~ - j y ~ • — - — — « V/1A \j i a o i v u ta m ii /j 111 a

nes tai pešasi ir pešasi at-penkių metų savo gyvavimo, 
kakliai, tai vėl veda dery- jubilejinį koncertą, kurisklU’is 1,7 Grand St. 1

bus 2 d. rugsėjo Labor Ly
ceum svetainėj. Aido cho-j 
ras spausdins tam tikrus 
programus, su gražiais pa-

Taigi biznie- 
pasigan- 
progra-

Tel.

Petrausko koncertas.
M. Bučinskas jau pa- 

vVe77,tu''‘konfe\-encnu,‘ bus ?*'15 ^CJtdcŲ\ant ,20 Ų’ošimais- 
Londone 8 d. rugpjūčio, o ki- !L del M- Petrausko, nams gera proga 
ta Petrograde. koncerto. -......... ........ .....-

Dabar jau renkami dele
gatai.

Amerikos Darbo Federa
cija taipgi gavo užkvietimą n^s užmušta, 7 apalpo.
dalyvauti tose konferencijo
se.

Socialist Party siųs į Lon
doną 3 savo delegatus, bet j Brooklyne išėjo į streiką 
prašys, kad konferencija net septynių laivų statymo 
būtų šaukiama truputį ve-kompanijų darbininkai. Kuo 
liau, nes ant 8 d rugpjūčio streikas užsibaigs, cĮar neži- 
nespės delegatų išrinkti.

'J. A. KATKUS
1 Užlaikau visokių knygų ir kitokif 

Galima gauti pirkti visu* 
Amerikoje leidžiamus, laikraščius, 
taipgi ir juos užsiprenumeruotu

Krautuvė atvira nuo 7 iŠ ryt* fkf

STALIORIUS
(KARPENDERIS)

Jeigu tau reikalingas staliorius,ko- daiktų.
Jei nepakvies! lietuvį, kuris at- 
’iks darbą kuogreičiauįiai, nes aš tu
riu ilgametinę praktiką prie visokių 
larbų. Pasitikiu, kad lietuviai tu- 
rinti kokį darbą paves man atlikti ir 12 vidurnakčio. ,1 „
užtikrinu, kad mano atliktu darbu Toliau gyvenantieji galit kreipti* N 
bus pilnai užganėdinti. laišku šiuo adresu:

AS LISAUCKAS i katrie
Brooklyn, N. Y. A’ KAIRLS

(60—63) ' 2204 Forbes S*. Pittsburgh, Pa.

Greenpoint
SENI A USIA UŽEIGOS

VIETA PASJOHN KULBOB
CAFE

Didelis hotelis, gera vi-ta 
užganėdinti.

pakeleivingiems, kambarį u į- 
isyti pagal naują madą. Visi

A. SHRUPSKI
Pas mus galite gauti ska 

niaus:o alaus, puikios degtinės 
ir skanaus vyno. Patamavi 
mas nuikiaui.ias, ateikite, o per
sitikrinsite.

sinti rengiamuose
j muose*

Kurie nori siųsti
Du žmo- nimus, siūkite šiuo

! 15

apgarsi- 
adresu: 

Aido Choras, 183 Roebling 
j St., Brooklyn, N. Y. Visas 

Sustreikavo laivų statymo ; puslapis kaštuos $8.00; ga- 
darbininkai.

| Pereita pėtnyčia buvo 
karščiausia diena.

s užsibaigs, da 
nia. Darbininką/ laikosi 
vienybėj.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS.
Buenos Aires, Arig., 27 d. 

liepos. — Vakar naktį čia į- 
vyko žemės drebėjimas, ku
ris jautėsi visoje šalyje.

Smarkiau
Daugely miestų gyventojai 
apleido namus ir išbėgiojo įĮ(lj 
laukus.

POGROMAI ANT NEG
RŲ TĘSIASI.

Chester, Pa. —Pogromai 
ant negrų buvo jau apsisto
ję, bet dabar vėl išnaujo 
prasidėjo. Gauja baltųjų, 
susidedanti iš 500 žmonių, t 
nakčia pradėjo užpuldinėti, 
ant kvartalų negrais apgy
ventų ir daryti pogromus. 
Du negru išvilko iš gatveka- 
rio ir užmušė. Trečias ne
gras leidosi bėgti, bet tapo 
nušautas.

Susirėmimuose užmuštas^ 
vienas policmanas. Apart 
užmuštų, randasi daugybė 
sužeistų.

T"

JOHN KULBOK, Savininkas
291 Wythe a ve. uor. su. l-st 
St., BROOKLYN, N. Y.
Tel 279 Greenpoint.

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

................................................... ■1 n

, EDISON Patent CO., Inc.
Kuri atlieka užjovinimus visokių išradimų dėl užpatentavimo, pažino- 
ia
KARIŠKŲ IŠRADIMŲ 
turi kiekvienas. Karišk 
dėl

Lietuvišku*' išradėjus, kad 
ant jūrių 
išradimai 

peržiurėjinYo ir NUPIRKIMO 
EDISON PATENT CO. Inc.

256 Broadway,.
(su firmom*.? panašiais vardais neturi jokios sąjungos.)

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

Įima garsinti ir už $1.00.
Visos draugystės ir kuo-1 

pos malonėkite minėtoj die
noj nieko nerengti, kad ne
užkenkus mūsų koncertui. 
Taipgi prašytume L. S. S. 
IV Rajoną perkelti 'savo 
rengiamą išvažiayimą ant 
kitos dienos. Mūsų koncer
tas buvo pagarsintas daug 
anksčiau. Komitetas.

Telephone 2639 South.
Dvi puikios užeigos:

LIETUVIŲ HOTELiS
Kuriems yra reika’as apsistoti, čie 

nai galima gaut nakvynę arba ir L1 
gesniam laikui gyvent.

Taip-pat puiki
all)

iams, susirinkimams
Jley.

Tel. Orchard 3716

MIK. KAIRU*ŠUS

(Cafr
Antra

8

Ban- z-

N»-

są-

KANCIERIW

Kiek vieną 
Pakele vingų 
Priimam 
Gražiausiai 
Ir visada.

Tikra 
Lietuviška 
Užeiga

BROOKLYN. N Y. 
TelvphMt Gruau wint WIL

F KUDIRKA
Lietuvio Aptieka ir Savininką* 
64 GRAND STREET,

Brooklyn, N. Y.

svetainė (Palac 
koncertams, teatrams, b» 

ir B-llin.
G. LASKEV1CIA
Geriausia Pirmeiviška Užeiga 

771 BANK ST. 
WATERBURY, CONN.

Tel. 964-3.

Dr. Richteri*
PAIN 

EXPELLEE 
su 

“ANKOR” 
nuo Reuma

tizmo, susti* 
gimo sąna- 

riuose ir raw 
menyse.
Tikrasis par 

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

F. AD. 
RICHTER A 

CO.
74—SO Walk 
ington St., 
New York

LOXOL

(«

Vertė BarabošiusParašė J. Berlin.

šioje knygoje telpa sekanti skyriai:
JOKŪBAS

do* teisia-

CAFE. Pa- 
‘ kėlei viii gae 
priimam ko- 

nogražiaa-

IN-EXPELLE

FMRICHTtRJCo 
tOhidS,,

NE YORK

Prakalbos ant gatves.
27 d. liepos, ant Grand ir 

kampas Roebling St.,, buvo 
i prakalbos L. S. S. 19 kuo- 

jaut§siJV‘cili.T0S- Kalbėjo drg. J. Juke- 
lis. Žmonių susirinko gana 

■daug ir visi atydžiai klause
isi. Kalbėtojas savo užduo- 
’tį atliko gerai.

Reporteris.

24 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. 
Užkviestom draugystėm in-

L. M. P. S. 1 kuopos mė- korpore, kurios duos atsa- 
nesinis susirinkimas įvyks kymą, įžanga dovanai.
2 d. rugpjūčio Sokolų svetai-1 . Kviečia Komitetas.

Reikalinga kiekvienam darbininkui 
perskaityti

DARBO ŽMONIŲ ISTORIJA

J. BU LOT, Savininkas
08—3rd Ave., So. Brooklyn, N.5

Tarpe 22 ir 23 Sts 
užeiga:
CAFE SU SVETAINE 

R ESTĄURANTU
J. Bulot, Savininkas,

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

Tel. 3967 Soutl

BROOKLYN LABOR 
LYCEUM.

DARBININKŲ ĮSTAIGA.
Salės dėl Balių, Koncertų,

kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. 
Puikus steičius su naujaisiais įtaisy
mais. Keturiom bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949—959 Willoughby Ave.
Tel. 3842 Stagg.

542 E. 14 St. New York City.
COR. AVĖ. B „

R Al Ir51 Ii n cm V\RŲ mokintis 
v 1 Kd 11IIg d barberio amato.

Darbų gausi visada. Reika
laut- infornucijŲ

Noss- koff’s International 
arber School, 1202 Penn 

\ve., Philadelphia. Pa.

JOSEPH LIPMAN, M. U
Specialistas moterų ligų

314 E. 50th St., New York. N. ¥» 
OFISO VALANDOS;

Iki 10 vai ryte; nuo 1 iki 2 vat >• 
piet ir nuo 7 fki 8 vai. vakar*.

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs iildk 

riame ir pasakome visas ligas Ir 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiema 

= j ligoniams parūpiname vietą, kol gy- 
dosi. Reikalui esant, kreipkitės, 
apžiūrėsime ir duosime prietelUDoi 

.rodą. Patarnavimas visai pigus, 
užmirškite mano antrašo.

PR. J. LIPMAN
Vienas ofisas: 314 E. 50th SLr 
Antras Ofisas: 1945—7th 

arti 117th St., New York Otf
(

DEGA GIRIOS.
Montana, Idaho, Washing

ton ir Oregon valstijose de
ga girios. Bėgy paskutinių 
šešių savaičių ten nebuvo 

» lietaus, viskas išdžiūvo ir 
dabar, iškilus gaisrui, nega
lima jį sulaikyti. Valdžia 
kasdien ant gesinimo eikvo
ja po $10,000 ir neužgesina.

VĖL SUV. VALSTIJŲ 
TRANSPORTAS PRI

BUVO Į FRANCIJĄ.
Washingtone gauta žinia, 

kad vėl Su v. Valstijų trans
portas su kareiviais laimin
gai pribuvo į vieną Euro
pos portą. Kiek kareivių ir 
į kokį portą pribuvo, kolkas 
valdžia nepasako. Matomai, 
dar kareiviai nėra ant vie
tos.

I. Žmonių gyvenimo pradžia.
II. Vergija ir jos atsiradimas.
III. Turčiai ir skurdžiai. '
IV. Draugijos žemesnės ir augštesnė.
V. Baudžiava ir baudžiauninkai.
VI. Miestų ir amatninkų atsiradimas, i
VII. Maųifakturos ir fabrikų atsiradimas.
VIII. Baudžiauninkų vėlesnis likimas.
IX- Baudžiavos panaikinimas.

Kaina 25 centai.
183 Roebling Street, BROOKLYN, N. T

TIKRA IR TEISINGA 
LIETUVIŠKA

APTIEKA
Sutaisau receptus tikrai,

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

TEISINGIAUSIA UŠEIGA

Namukas Dykai
IR DARBAS GVARAINTUOTAS TOJ DIRBTUVĖJ 

28 ir 35 c. į valandą ir progagaut daugiau. Tik 40 MINUTŲ 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




