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Prieš priverstiną kareiviavima

Atskira tai
ka privestu prie to, kad męs 
priversti būtume išvien su

kus. Atskira taika su Vo-

ri",

PAVOGĖ $250,000,000.
Per pastaruosius

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

BIRŽELIO (JUNE) 22 1917 m. BROOKLYN, N Y

Visų šalių darbininkai eiki
te išvien, jūs nieko nepralai-

| inesite — tik retežius.

VAŽIUOJA ANT TRAUKI
NIŲ STOGŲ.

Vienas draugas, ką išva
žiavo iš San Francisco Ru-! 
sijon ant to paties laivo, ką 
ir y. Kapsukas, praneša iš 1 
Jokahamos (Japonija):

25 d. gegužes pasiekėme' 
Jokahamą. Tolesnė kelionė 
labai sutrukdyta, nes va
žiuojančių begalės, o laivų 
nėra pakankamai. Sako,kad 
Vladivostoke tai ant vagonų 
stogų žmonės važiuoja. Yra 
nemažai karės pabėgėlių, 
kurie vyksta Amerikon....”

MAISTO RAZBAININKAI pasirodė, jog duonos neuž- ti principai, išstatyti Rusi- 
Tad tapo tuoj Įves- jos demokratijos. Męs dėsi- 

penkis'ta duonos kortelės. Kožnas me visas pastangas, kad mū- 
[asmuo galėjo gauti tik tam sų programą sutaikius su 

- razbaininkai pavogė, tik ražaičių gramų duonos; talkininkų programų; męs 
Suvienytų

REIKALAUS ATŠAUKI
MO PRIVERSTINO KA

Kongresmanas Williany mėnesius maisto spekuliato-' 

 

Massdh iš Ulinois’o pasakėčiai ... ------------------------

smarkią ir gerą prakalbą nuo 
prieš įstatymą apie privers 
tina kareiviavimą. Jisai y- Ir tai tik ant miltų. Jie plė-’flel 
ra tos nuomones, 
statymas eina

Bėgant, duonos normą, stengsimės, kad ncpertrauk- 
žmonių 250 milionų dolerių, .tano žymiai sumažinta. To- ti su talkininkais ryšių.

darbininkai, kurie at-' “Męs neturima užmiršti, 
, kad-tas į- šia tiek, kiek nori ir valdžia likdavo sunkų darbą, turėjo jog atskira taika su Vokie- 

ji’ieš konsti- jų nedraudžia. pusbadžiai gyventi. Iš tos tija suteiktų Rusijos revo-
stijų. Tai ve ką pranešė Her-.priežasties kilo didis neužsi- liucijai didžiausį smūgį ir

..4. tt ........ 'ganedinimas, ir prasidėjo tas pats būtų tarptautinei
LIETUVIAI KAREIVIAI 
IR AFICIERIAI ORGA

NIZUOJASI.
Maskvos (Rusijoj) garni

zono lietuviai kareiviai ir a- 
ficieriai priėmė sekamą re
zoliuciją:

“Kadangi Petrapilio Ka
reiviu ir Darbininku Tary
ba yra vienintelė demokrati
nė Įstaiga, per kurią galima 

vykinti tautiniai 
ir demokratiniai

Kongresmanas Masson sa- bert Hoover, maisto admini
ko, kad jisai pareikalausiąs, stratorius kongreso atsto- milžiniškos demonstracijos demokratijai, 
idant kongresas 1 
nei‘leistu istatvma, 
joks kareivis, be jo 
sutikimo, nebėru siunčiamas 
i Francija. Į Francija tegul 
važiuoja tie, kurie nori va
žiuoti iš savo locno noro. 
Kaslink siuntimo į Francija 
milicijos, tai kongresmanas 
Masson sakė, kad ir ją jo
kiu būdu' prezidentas negali

tuojaus v.ams. Miltų manufaktoriai visuose žymesniuose mies-
, idant ir pardavėjai plėšė nuo žmo-'tuose; kai kur net1 minios 

locno jnių nesvietiškas kainas. Už išalkusių ėmė užpuldinėti Vokietija eiti prieš talkinin- 
bačką jie imdavo po. $14, 'maisto sankrovas. Buvosu-
nors būtų pilnai užtekę $9 ir sirėmimų ir su policija, bet kietija reiškia tą, kad męs 
tai dar būtų likę pelno. įl d. gegužės gana ramiai.be atsisakomo nuo talkininkų 

Hoover persergėjo politi- jokių riaušių praėjo. Tūlo- ir prisidedame prie Vokieti- 
kicrius, kad jeigu taip bus se vietose net kareiviai da- jos”.
ir toliau, tai Amerikoj turės lyvavo demonstracijose.
kilti noj|Hiucija. ----■=: kad laikinė valdžia

bar kares ministcris ir uolu; agitatorius, kad kare butų 
tęsiama iki pabaigos.troškimai 

principai, susirinkimas vi
sas vienu balsu nusprendė 
turėti lietuvių karininkų at
stovą Petrapilio Kareivių ir 
•Darbininkų Taryboje, ir mp- 
no, kad tuo turi pasini p® ti 
Petrapilio garnizono lietu
viai kareiviai ir aftotoriai”.

Boto nutarta:
“Laisva Rusija, apskelb

dama Lenkijos nepriklauso
mybę, Lietuvos valdymo ( 
klausimą užmiršta, idant . . ..... * ... . ’v. , kuriu delegacijak.ekv.enns lietuvis žino tų, Stockhol pJtar5 rusų 
pne ko eina letuviai, risda-,socialdemokraįams> reika- 
ni. Lietuvos klausimą susi- ]aujantiems taikos bo 
rinkimas nusprendė: 1) da-, .... ...
ryti vienos kurios kares ap-f gtockholman laukiama pri- 
skrities hehivių kareivių at- b , socialistų Mc.
stovų suvąžiavlrtią nuo kiek- ona]d ir^wett kuriuodu 
vienos kanumenes dalies, . . _ , r . •, .. . . apsistos pakeliu] i Petro-kur yra lietuvių: 2) kviesti 1 1 J
į jį ir^iš kitų karės apskri
čių atstovus — lietuvių ka-

NAUJIENOS IS RUSIJOS.
‘ STOCKHOLMO KONFE- Savaitę nužudydavę apie 36

RENCI |0J. ' žmones. Apskritai per 1908, pradeda aiškiai.
Stockholme šis tas darosi, metus Rusuose buvę, nužu-pituciją ii tou.

Veik kasdien iš ten ateina dyta daugiau negu 32-se pa-. son, reikalausiąs, kad zmo- 
kelios naujos žinios. saulfr> didėlėse valstybėse ir

Vokiečiu socialpatriotai, ,21 kartą daugiau, negu vi- 
randasi soj Europoj.

TALKININKAI NORI 
KONTROLIUOTI ORĄ.

Amerika skiria $600,000- 
000 orlaivių budavojimui. 
Tam pritaria Francija

Hoover taip-pat pranešė, 
•siusti į Francija, nes kons- (kad duona Anglijoj ant 25% 
■itucijoj aiškiai pasakyta, pigesnė, negu Amerikoj.. 
jog milicija i” nacionalė j 

' gvardija yra tam tikslui, patauja tikras razbajus. 
idant atrėmus įsiveržimą A-| ---------------
merikon ir todėl ją nevalia įO TIKINČ^ 
išsiųst iš Amerikos.

Tuo pasiremdamas Mass-I . v .
on sakė, kad pas mus jaudinta kalėjiman 40 rusų.m-i-

i laužyt kons-'gulinčių prie religiškos “mo-> 
lokanu” sektos. Jie visi at
sisakė registruoties 5 d. bir
želio.

Eidami kalėjiman molo
kanai giedojo, psalmes. Jų" 

taip-pat pasakė labai’ svar-'i’eligija jiems draudžia žli
bų dalyką, kad Anglija turi dyties. 
2 milionu kareivių, kurie i 
randasi namie.

Ištikrųjų Amerikoj vieš-

UŽ VIENĄ KIAUŠINI
100 DOLERIU,c

Toliaus CereteUis nurodė, 
mano 

sušaukti tam tikrą konfe
renciją. kuri peržiūrės yisas 

 

sutartis su talkininkas, iš

 

skyrus sutarties Xfpie atski- 

 

• ra taiką,—pastarbjŲpasilik
sianti taSavo laiku “Laisvėj” bu-.----------i-----

vo rašyta, kad 20 d. spalių! Taipgi CereteUis užgiria
PASODINO KALeJIMAN. l p kuo-;visus kares ministerio Ke-

Arizonos valstijoj paso- ^os suren(rtose prakalbose,’ renskio žingsnius ir pienus.
1 <rn A O V11C11 ru’i. . .. . ‘ ___ . . -. . T- t trr T. . • Y _ _

Arizonos
priešas

Dabar šnekama, kad 
kininkų orlaivių atakos 
darys vokiečius

įkalbant kun. Mockui,
■sukėlė bSsų termą ir metė kėsinasi užimti mūsų šalį, 
kalbėtoją kiaušiniais. Kuo-,t’domet visa reyoliuciiinė ar
pą tuos niekšus patraukė at- .mija privalo būt prisirengus 
sakomybėn. .8, 9, 11 ir 12 d. prie užpuolimų ant priešo, 

j birželio buvo nagrinėjama Jeigu mūsų armija nieko 
ta byla Grand J,ury. Vyčiai, neveiks, ji netik kad sustip- 
tapo pripažinti kaltais to nusilpnins re-

kurie į Kuomet teisėjas prašo JU'l p. (j(j kuopai užmokėtu 
p * Nugabent registruoties, tai vienas is

juos per kanalą į Franciją molokanų ! išlaidas, kurios siekia i
ima tik 55 minutas LI’ l " ~ v ~ ____ ....................—
Kodėlgi tuos kareivius An g-(Pripažįstam augštesnį įsta-. kuomet išgirdo tokį 
Ji ja negabena, o laukia Ame-,Fvmą, įstatymą dvasios nU0Spren(fy Mat, prieš teis- 

, 1 'rikos kareivių? Juk Ameri- šventos, kuri liepė mums ne-. įf laike teismo jie link- 
a kos kareiviui ima kelios sa- ^ircgistruotL Ir męs klau-( 

P.a" vaitūs nuvykti į Franciją ir sysim jos šventos valios.!
spaugais. j<cj|onę c]aUg pavojingešnė. Darykit su mumis ką. norit

tOkCl

nes, be jų pačių sutikimo ne
galėtų siųst Francijon.

Kongresmanas Mason

teisėjas nuteisė, kad jie L.D. voliucijos jiegas.
j Leninas, vadas didžiumie- 

I$50 ir padengtų visas teismo eių. smarkiai kritikavo da- 
!išlaidas, kurios siekia į bortinės valdžios vidurinę 

laiko, jC1LJ Jtims uz malonę, bet męs,ęgoO.OO. Vyčiai labai misi- politiką, ypatingai karės rei-
ir

Haagos tarptautinio biu-
.... . ro sekretorius« Huysmanas

rėmų kur jų yra po daug.j] k- pribūnant stockhol- 
Bq to buvo pageidaujami, 1 
kad toks suvažiavimas įvyk
tų Maskvoje.

Pagalios buvo išrinkta iš pribuvo Stockholman,būtent
7 amonių laikina karininkų Dr.ag Goldfarb> iš žydų 
komisija (4 kareiviai ir 3 a- dicnrašči0 "Forward”, tūlas 
ficienai). Davidavičius ir Reinstein,

Socialist Labor Partijos na- sėkmių neturėjo.
I Tai bus antrieji Dardane- 
ilai, kur taip-pat daugybė 
žmonių žuvo, o jokių pasek
mių nebuvo. «. < .4 .

komisija (4 kareiviai ir 3 a-

LITHUANIAN LEGAL 
. AID SOCIETY SCRAN- 

TONO APYGARDOSE.
Scranton, Pa. (“Laisvei” 

pranešimas) vakar VII ra
jono konferencija įsteigė 
Legal Aid Society ginti 
Pennsylvanijos lietuviams^ 
papuolusiems nelaimėn dėlei 
politikos.

man ir Francijos socialistų 
atstovų.

Trįs Amerikos socialistai

Kongresmanui Mason’ui žmonių kraują męsi
atsisakom”. • —■•■■■■■' 

jOklahomos pradėjo rėkti,1 Visi molokanai buvd 
farmeriate.

TALKININKAI NORI AP- kalbant, tūlas demokratas iš
LEIST SALONIKUS.

Paryžius. — Talkininkai 
rengiasi pasitraukti iš Bal
kanų fronto, nes tonais jų 
veikimas jokių didesnių pą-

kad tai esąs “išdavimas”. > 
Masono prakalbos dauge-’ 

lis kapitalistų laikraščių vi- 
s°; talpino.

DĖL KAREIVIAVIMO.

PER MĖNESI LAIKO SU- 
BMARINOS PASKANDI

NO MILIONĄ TONŲ.
Apie veikimą vokiečių su-

kainose. Jis užsipuolė ant 
Kerenskio, kurio visas vei
kimas—yra išdavystė socia- 

,Asminosi ir manė, kad bylą Irmio,
■ išloš, nes turėjo du gerti ad-j Kerenskis, atsakydamas 

Fvokatu, kurie visas pasfan-, Leninui, sakė, kad Leninas 
‘gas dčj«ij 1«$ tik juos ištei- klaidingai supranta K. Mar
tinus. Jų advokatai klausi-,kso mokslą ir kad jis, skelb- 
nėjo mūsų liudininkus net damas broliuotis tranšėjose 
tokių nesąmonių, kaip kad rusų kareiviams su vokie- 
ar jie buvo Mockaus prakal- eių kareiviais, eina išvien su 
bose užsirišę raudonus kak- vokiečių geperaliu štabu, 
laraišius ir t. t. Bet visos Kerenskis pasakoja apie 
jų pastangos niekais nuėjo, savo veikimą, kaip jis važl-

Dabar, kaip girdėti, vyčiai į nėjo po karės frontą ir Lt. 
gailisi savo pirmų papildytų 
darbelių, bet jau pervėlu.
Gal dėl ateities bus jiems 
lekcija.

. Korespondentas.

Kerenskis pasakoja apie

Dar vis nieko tikro nega-Amerikoj^ labaj 
Įima pasakyti, kuomet ims, 
naujus kareivius iš užsiregi- ■ 
stravusių 5 d; birželio. I 

Kiekvienoj valstijoj bus į- 
steigta tam tikra taryba po 
gubernatoriaus priežiūra. 
Tai tarybai duos paliepimus 

Dublin. —■ Anglijos vai-1 federate valdžia pristatyti 
džia paleido iš kalėjimų Ai
rijos revoliucijoriierius, vai
dinamus Sin Fefner’ius. Su
grįžę Dublinan, Airijos sos- 
tinėn, revoliucijonieriai su
kėlė mažą revoliuciją.

Ant pačtos namo jie vėtei 
užkėlė savo revoliucijos vė
liavą ir sunaikino daug ka
reivių rekrutavimo stacijų 
iškabų. Didelės airių minios 
dainavo revoliueijos dainas. 

Airiai revoliucijonieriai 
siunčia Amerikon savo misi
ją iš 3 žmonių ir reikalauja, 
kad Anglijos valdžia tuo- 

buvę nužudyta mirtimi 6,268 į jaus išduotų jiems paspor- 
žmones. 1908 metais kasaus.

RUSIJOS REVOLIUCIJO- 
NIERIAI GAUS PENSI

JAS.
Tie Rusijos revoliucijonie- 

riai,kurie kovodami už įmo
nių būvį, nustojo sveikatos, 
gaus dabar pensijas.

PALEISTI REVOLIUCIO
NIERIAI SUKĖLĖ RE

VOLIUCIJĄ.

—------------r,_ ■■■„

RANDA PASLĖPTŲ KA- 
NUOLIŲ.

Valdžios šnipai sako, kad. 
Illinois’e, Jowoj, Missouri ir 
Wisconsin^ Amerikos prie
šai turi paslėpę daug kanuo- 
lių. *

ISPANUOS REVOLIU
CIJA.

Ispanijoj auga revoliuci- 
jinis bruzdėjimas, bet pla
čių žinių iš ten vis nėra.
Matomai, kad progresyviai 

žmones ten reikalauja res
publikos.

KIEK IŠVISO ŽUVO 
VOKIEČIŲ?

Vokiečių valdžia oficialiai 
praneša, kad nuo karės pra
dėtos užmuštų ir žuvusių 
dėl žaizdų buvo 1,06^127,be
laisvių ir žuvukių be žinios 
557,410, sužeistų 2,731,223.

Išviso 4,356,760.

CARAS KRAUGERYS.
Profesorius Gernetas pa

duoda žinių, kiek caras My- 
kalojus II nužudęs žmonių. 
Tik nuo 1906—1909 metų

'mažai žinoma. Apie tai jau 
' rūpinasi Anglijos cenzūra.
| Bet šiuo sykiu atėjusio# 
iš Washingtono žinios sako, 
kad Amerikos laivyno tary
ba gavus žinių, jog begyje 4 
savaičių submarinos pa
skandino milioną tnnų.Tiek 
tonų nuskandinta, nerokuo- 
jant to, kiek pagadinta.

Jeigu taip ištikimųjų yra, 
tai nei ne dyvai, kad Ang-[
Ii ja taip taikosi prie Ameri- lio. — Visuotiname suvažid- 
kos.

VISUOTINAS SUVAŽIA
VIMAS RUSIJOS DARBI

NINKŲ IR KAREIVIŲ 
ATSTOVŲ TARYBŲ 

DELEGATŲ.
Petrogradas, 18 d. birže-

EXTRA.
Četvergo žinios:
Vokiečių patriotų susirin

kime. kurį sušaukė Baltijos 
vokiečių draugija, išstatyta 
reikalavimas, kad Lietuva 
lxltų prijungta prie Vokieti
jos. Už tai agitavo Mede
le bu r g© kunigaikštis Joną® 
Albrechtas.

Petrogradan kariniais ti
kslais pribuvo sufragisčilj 
vadovė E. Pankhurst.

Ukraijinai reikalauja ne- 
priguhnybės. Kijeve jvykd 
Ukrajinų visuotinas šuva* 
žiavimas. Jie reikalauja 
neprigulmybės.

Rusų socialdemokratų va< 
das čcheidze važiuoja | 
Stockholmą ant tarptautinio

mažesnį ar didesnį rekrūtų 
skaičių.
Dūlei paliuosavimo nuo ka- 

riumenes bus įsteigtos tam 
tikros federales tarybos.

Dar tikrai nežinia, kiek 
kareivių ims pirmu sykiu, 
bet, veikiausia, ims 625,000.

Nacionalę gvardiją mano 
siųsti užjūrin rugsėjo mene
sį. Išpradžių manoma siųs
ti New Yorko valstijos 
gvardiją, o paskui Ulinois’o.

Eina gandas, kad lapkri
čio menesį rinks antrą arihi-

das būtų armija iš pusantro šių metų visoje Švedijoj su-!ninkais padaryti naują su-j--------- c —« r
lyg tam tikros statistikos j tartį, kurioje būtų pripažin-' socialistų kongreso.
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ją, taip, kad dar prieš Kale-į stokos. Jau nuo pradžios

miliono vyrų.

... ,t,W

vime Rusijos Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Tarybos 
delegatų buvo svarstomas 
klausimas apie karę ir tai-

BADO DEMONSTRACI
JOS ŠVEDIJOJ.

“Laisvei” praneša perką. Suvažiavime dalyvavo 
Stockholmą): į dvi sriovės—didžiumiečių ir

Švedijos sostapilyj Stock- mažumiečių. Ceretelli, kuris 
holme ir kituose miestuose atstovaja mažumiečius, kal- 
atsibuvo labai audringos de- bedamas išsh’eiškė sekan- 
monstracijos dėlei maisto čiai:

i “Męs stengiamės su talki-
i

ramiai.be


t

LAISVI ■< ? v

h

ft

i

t

s Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga Del registracijos
Mainosi laikai!

Štai kun. J. Tumo organas 
“Saptara”, išeinanti Petro
grade, šaukia:

“Tegyvuoja gegužės šven
tė.

“Tegyvuoja aštuonių va
landų darbo diena.

“Tegyvuoja amžinoji tai
ka.

“Tegyvuoja tautų broly-

Tai teorija, kunigėli!
O praktika visviena suka 

si apie spaviodnyčią ir kra 
pylą.

-na, jie neveltui dirba savo 
“džiabą”. Veikiausia, jie 
gauna riebesnį ar kūdesnį 
atlyginimą, bet tai jau jųjų 
biznis.

Šnipai mano, kad Ameri
koj jau nėra liuosybės žo
džio,nėra liuosybės spaudtfš, 
nėra liuosybės susirinkimų 
ir nėra liuosybės kritikos.

Visiems šnipams ir šiaip 
jau silpnos valios žmonėms 
męs priminsime ve kokį 
punktą iš Suvienytų Valsti
jų konstitucijos (article 1 of 
the amendments to the Con
stitution of United States):

“Congress shall make 
no law respecting an es
tablishment of religion, or 
prohibiting the free exer
cise thereof or abridging 
the freedom of speech, or 

, of the press, or of the 
right of the people peace
ably to assemble, and to 
petition the government 
for a redress grievances”. 
Įsitėmykite! Kongresas 

neprivalo išleist įstatymo 
kaslink '

ir seniau jame nebuvo revo-. 
liucionieriaus dvasios, ( bet 
Amerikoj ir likučiai išgara
vo. Sugrįžęs Petrogradan 
ir pamatęs, kad buvusieji

New Yorko 
valstijoj.

Vokiečiu kareivio 
kares atsiminimai

Atsimenam, kaip įsisiūba
vus Europos karės bangoms, 
mūsų tautininkai ir klerika
lai dievobaimingai šaukė:

—Baisioji rykštė plaka 
Lietuvos kūną. Ir Prūsų ir 
Didžioji Lietuva nuniokota. 
Jūs, Amerikos lietuviai, e- 
sate tautos viltis. Jūs, jau
nuoliai, turėsite grįžti į Lie
tuvą ir atbudavoti ją dvasi
niu ir fyzišku žvilgsniu.Jūs 
esate Lietuvos veislė.

Tai]) tai šaukė kunigai ir 
tautininkai. Dabar ir Ame
riką palietė karės rykštė. 
Amerikos lietuvių jaunimui 
gręsia pavojus. Ir klerika- rinti laisvę žodžio, 
lai su tautininkais vietoj ap- spaudos ir laisvę žmonėms 
saugojus “tautos viltį”, išsi- ramiai susirinkusiems siųsti 
juosę šaukia įklausykite vai- peticijas valdžiai, kad ati
džios, karė tai ne juokai, ji taisius skriaudas (neteisy- 
buvo ir bus. Kariaukite! bes).

ir pamatęs, kad buvusieji Daugelis labai susirūpinę 
demokratai pavirto socialis- ir kreipiasi su visokiais ūž
tais liaudininkais, ponas A. klausimais, kodėl New Yor- 
Rimka ištikrųjų pasijus pa- ko valstijoj privalo regist- 
dejime konservatyviškos! ruotis netik vyrai, bet ir 
vištos išperėjusios ančiukus, moterįs? Daugelis klausia, 
kurie jau bando “revoliucio- (ar yra panašios registraci- 
niškai” plaukti... I jos kitose valstijose ir ką
Lietuvos demokratuose vi- darys su tais, kurie užsire- 

suomet kariavo savytarpy gistruoja?
dvi srioves kairioji ir opor-i 
tunistiškoji. Kairioji de
mokratų sriovė savo laiku 
buvo > įsteigusi vadinamą 
Lietuvos Valstiečių Sąjun
gą, kurios pamatinis prin
cipas ’ buvo ^paimtas iš ru
su socialistu liaudininku 
bendras žemės valdymo 
principas—žemės socializa- 
cija (žemė virsta visų bend
ra-nuosavybe ir kiekvienas 
tiek jos tegauna, kiek pats, 
be samdomų darbininkų gali

Kolkas kitose valstijose 
nėrą tokios registracijos. Ji 
yra daroma New Yorko val
stijoj todėl, kad ši valstija 
yra militarįškiausia. Perei
tais metais, kuomet New 
Yorko valstijos legislatūron 
tapo įneštas sumanymas iš
leisti įstatymą, kad guber
natorius bile valandą galėtų 
piliečius pašaukti į miliciją, 
socialistai/buvo smarkiai su-, 
bruzdę protestuoti. Tuo 
tarpu didžiuma darbininkų

Į į tai veik visiškai neatkreipė 
isieisi isiaiymoj Valstiečių Sąjunga neilgai jokios atydos. Suprantama, 

įsteigimo kokios gyvavo. Jos keliais, išda- tas sumanymas likosi priim- 
bent religijos ar draustų lai- lies, mėgino eiti demokratų tas ir išleistas įstatymas,pa- 
svą jos praktikavimą.

Kongresas negali šučiau- JL Keinis ir J. Požėla.
‘ J‘ 1 ’ ; v , laisvę F v* •

(Tąsa), 
į šermenų užkandį, nes atsiminimas, 
buvo rytmetį, visus mus taip prispaudė.

Tai buvo pirmas sykis, kad visa karinė' 
disciplina buvo' užmiršta. Aficieriai 
nakvynei pataisyti šėtrus, bet nieks jų ne
klausė.. Visi męs buvom begalo nuilsę ir 
nuliūdę Kiekvienas, kaip mokėdamas, į- 
sisuko į savo drapanas^!r, beregint, miego
jo. Aficieriai, kaip pasiutę, bėgiojo aplin
kui, šaukdami ir grasindami — bet veltui. 
Mat, jie patįs nesijautė nusilpusiais, nes vi
są laiką buvo ant balno. Kuomėt jų šauki
mas buvo be pasekmių, jie panaudojo fi
zišką spėką ir mėgino mus prikelti. Bet 
ir tas nieko negelbėjo. Vos vienas kareivis I 
spėjo atsikelt, kaip kitas jau vėl griuvo 
miegoti. Ir mane jie mėgino prikelti, var
todami visokius keiksmus, bet aš kaip mie
gojau taip miegojau teisingojo miegu. Rei
kia pasakyti, kad tą vakarą buvo keiksmų 
ir iš kareivių pusės.

Akla disciplina ir paklusnumas pirmu 
sykiu buvo atmesta. Žmogaus kūnas buvo 
tai]) nuvargęs, kad rolė paklusnaus šunies 
buvo'stačiai negalima išpildyti.-

re jo daug nukentėti nuo pasigėrusių karei
vių. Ir atvirai ir slaptai naikinta daržoves, 
plėšta namuose ir arklydėse, nes kareiviai 
galėjo daryti, ką tik norėjo. Skundai'nie
ko negelbėjo. •

Žiūrėkite tik, išpradžiu Sugny kaimo 
gyventojus apiplėšė francūzai, kurie, bėg- 

. darni, ėmė su savim, ką suspėjo, o dabar 
niovijo viską vokiečiai nei kiek neblogiau, 

kas’negu francūzai. Vienoj šeimynoj mums pa? 
sakė, kad francūzai atėmė visą duoną. Sa- 

Kanne ^ranc^zai iškraustė visus stalčius
i lienėl*1’ Pav°gč net dukters auksinį laikrodėlį.

1 .Panašių pasakojimų męs girdėjome dau-

atstovai dūmoje—A. Bulota, gal kurį gubernatorius turi 
j teisę pašaukti piliečius į mi- 

Dešinibji ir viduriniai de- liciją. Vadinasi, ši registra- 
mokratai buvo susispietę cija ir yra pasekmės to įsta- 
Vilniuj, aplink “Liet. Ži-ttymo. 
nias ir “Liet. Uk-ką”. Ka
rės laiku*'tie lizdai išgriuvo.

Dabar kįla klausimas, ką 
darys su tais, kurie u žsi re

----- Tai ve ką sako Suv. Val- 
Kaip bjauriai mulkina stiių konstitucija.

žmones kapitalistų laikraš-j Dabar aišku turi būti vi- 
čiai, o betgi milionai žmonių šiem!
to dar vis nesupranta. I Nieks Amerikoj, nei pats

Štai, “New York World” kongresas negali panaikinti 
pereitais metais prieš prezi- laisvę žodžio ir spaudos, o 
dento rinkimus rašė: jeigu mėgintų tai pada-

“Męs galime pasidi- ryti, tai elgtųsi jfc-ieš konsti- 
džiuoti ir pasigirti, kad tuciją.
mūsų Amerikos valdžiai Nieks Amerikoj, nei pats 
niekuomet nereikėjo eiti kongresas negali uždrausti 
pėdomis Europos monar
chijų, niekuomet nereikė
jo imti prievarta žmones 
į kariumenę...”
Mat, pereitais metais gali

ma buvo didžiuotis, kad A- 
merikoj nėra priverstino 
kareiviavimo, o šiais metais 
tasai pats “World? yra de- 
magogiškiausias šalininkas 
priverstino kareiviavimo.

VEIDMAINYSTĖS 
KELIU.

New Yorko “Tribūne” sa
ko, kad už dviejų mėnesių 
męs jau turėsime Francijoj 
200,000 kareivių, o už metų 
laiko Amerikos armija vir
šys milioną vyrų.

Ponas Wilsonas, oraku
las visų talkininkų, jau ne
šneka apie taiką. Jisai gili
nasi į visuą Europos karės 
labirinto techniškumus ir 
kviečia prie pasiaukaVimo... 
guldyti galvas.

Tuo tarpu, dar pereitais 
metais tasai pats Wilsonas 
ve ką buvo pasakęs: “šitą

Rusijos naujokynėse prade- garuoja? Teisingai paša- 
‘ kyti kolkas niekas negali. 

Nauj.,Lietuvos” lizdas. Čio- viSus piliečius užrašo į mi
liciją arba “Home Defence

ta tverti naujas lizdas — . ........
na is tos dvi demokratų srio- 
vės pradėjo ne juokais pyk- 
ties. F. Bortkevičienė ir M. 
Šleževičius su daugeliu kitų 
vis labiau ir labiau pradėjo 
linkti prie tautininkų, prie 
M. Yčo abazo. Tuodu ly
deriu ir juodviejų pasekėjai, 
veikiausia, būtų galutinai 
sudešineję, jeigu ne... revo-j 
liucija, kuri radikališkumą 
vėl įvedė madon. Kairioji

žmonėms laisvai ir ramiai 
susirinkusiems svarstyti sa
vo reikalus ir siųsti petici- demokratų sriovė, po įtek
ins kongresui, kad atitaisy- me rusų soc. liaudininkų, la- 
tų neteisingus įstatymus, biausia Kerenskio ir, Bulo- 
darančius žmonijai skriau-Jos. vis labiau pradėjo de
dą. rinties prie socialistiškų i-

Jeigu kas neduoda žmo
nėms liuosai susirinkti, liuo- 
sai kalbėt ir siųsti peticijas 
—tas elgiasi prieš konstitu- 
uia, tas laužo ją.

Įsitėmykite!

gybę-
Taip, tai buvo teisybė! Net labiausiai 

disciplinuoti kareiviai viską' naikino, vogė. 
Ar priešas ar prietelius — karė visus su
vienodina.

Kąnuoliij baubimas įvarė tokią baimę 
vietos gyventojams, jog jie prašė dievo,kąd 
tęs susimylėtų ir duotų vokiečiams laimė- 
jima. Tūlas viešbučio savininkas ve ką 

'men pasakė: “Tamsta suprašk, kad męs ne 
už Vokietiją! Gink viešpatie! Męs esam 
boleai ir taip papratę jais būti, kad vely 
miksime, o ne išsižadėsime būti belgais. Bet, 

|tėmykite, jeigu-vokiečiai dabar pasitrauk
tu tai sugrįžtų francūzai ir vėl prasidėtų 
pnkla. Tuomet visos liekanos ugnyj supleš-

Ir tik todėl—lai laimi vokiečiai!”
Ir jisai vėl poteriavo, poteriavo.
Šiose apielinkėse jau du sykiu buvo 

francūzai, o dabar atėjome męs, vokiečiai. 
Gyventojai daug kentė nuo bado ir, nėra 
dyvų, kad męs, kareiviai, tankiai dalino
mės su gyventojais savo maistu. Mūsų lei
tenantas Spahn tankiai sakydavo, kad pa
gaila yra idiotizmas. Jisai sakė: “Karės 
laiku kiekvienas yra savo paties kaimynu, 
nors aplinkui visi kristų mirdami”. 1

/Kartą buvo.toks atsitikimas. Tūlas 
Vokiečių kareivis nešė vienai vargdienių fa- 
milijai šešis mažus kareivių duonos baka- 
nėlius, kuriuos jisai sukalėdojo nuo savo 
draugų.

Jam beeinant su ta duona gelbėti varg
šus, kelia pastoja leitenantas Spahn ir 
klausia, kur anas eina ta duona nešinas. 
Kareivis atsako einąs šelpti badaujančių 
belgų šeimyną. Leitenantas tuojaus įsako 
jam grįžt atgal ir grąžint duoną karei
viams. Svkiu su tuo paliepimu aficieris 
dar išplūdo kareivį šiokiais išsitarimais: 
“Ar tamsta pasiutai?” “Kvailas asilas”, 
“žioplys”, “idiotas”...
' Kareivis, betgi, jo nenorėjo paklausyti 
ir buvo beeinąs savo keliu link belgo namų. 
Tuomet aficieris dar labiau suriko. Karei
vis pasisuko ir trenkė tuos bakanėlius prieš 
aficierio kojas sakydamas: “Žiopliai ir idio
tai turi lieti savo kraują, kad apsaugojus 
nuo bėdų jūsų junkerių familijas”...

Kareivis už tat gavo dvi savaiti arešto. 
Tai dar dyvai. Jisai, palyginama^ pigiai 
atmokėjo už savo žodžius.

Sulyg karinių teisių, jo bausmė, buvo 
ve kokia: kuomet kompanija, kurion pride
rėjo nubaustas kareivis, baigdavo dienos 
kelionę, ar baigdavo mūšį, t Ai jis bėgyje 
dviejų savaičių turėdavo pasirodyti karinei 
sargybai ir pasiduoti jai. Imitaf, kada kiti 
kareiviai buvo laisvi,I galėjo vaikščioti kur 
norėdami, jisai, nabagas, turėjo būti sar
gybos name, galėjo išeiti savais reikalais ir 
tai tik po apsauga sargybos. Jam nevalia 
buvo nei rūkyt, nei šnekėti. Ir tame sar
gybos name reikėdavo būti iki naujo mar
šo. Beto, jį dar pririšdavo prie medžio ar 
kpkio kito daikto per dvi valandas per die
ną. Supančiuotas virvėm tas biednas nu
baustas kareivis turėdavo išstovėti tas dvi 
valandas, nepaisant to, kad įisai būtų tą 
dieną sūvaikščiojęs 30 mylių, nepaisant to, 
kad jisai būtų rizikavęs savo gyvasčia dėl 
tos pačios tėvynės, kuri jį supančiojo.

Dėl tų bjaurių bausmių kareivių ap
maudą vis augo, kad galų-gale ’ kareiviai 
pradėjo atsisakyti pančioti savo draugus. 
Aš irgi atsisakiau ir, kuomet mano atsisa- 
kymas buvo atkartotas, ir mane pasmerkė 
dviem savaitėm bausmės, kaipo “nepaklus* 
nu, nepildantį prisakymų neklaužadą”.

ketų.

. VOKIEČIŲ KAREIVIAI IR CIVILIAI . 
BELGIJOS GYVENTOJAI.

Laike maršavimo męs sušilom, o naktis 
buvo šalta. Męs pradėjom drebėti ir, vie
nas po kito, kėlėmės nuo žemės, kad susišil- 
dyti judėjimu. Mūsų plonutės drapanos 
buvo menka apsauga, tuo tarpu aficieriai 
miegojo tam tikruose miegamuose maišuo-’ 
se, prisidengę vilnonėm antklodėm.

Ir taip, męs visi atsikėlėm. Rasa su- 
vilgino mūsų drapanas. Viskas išrodė la
bai prastai. Kareiviai rinkosi kuopelėn ir 
kalbėjo apie vakarykštį atsitikimą — nužu
dymą tų penkių civilių belgų. , Dauguma 
buvo tos nuomonės, kad stačiai pasakyti 
aficiėriams, jog ateityje jie negalės taip 
b rutuliškai, elgties. Vienas iš senesnių re
zervistų stačiai pasiūlė atsisakyti žudyti 
nuteistus žmones. Jisai aiškino, kad jeigu 
visi kareiviai taip elgsis, tai nieko mums 
negalės padaryti. Męs, tačiaus, paprašėm 
jo būti atsargesniu, nes kad kaip tai jį tuoj 
gali sušaudyt už “išdavimą”. Vienok, visi 
męs jautėm, kad rezervistas pasakė kaip 
sykis tai, ką męs manėm. Mūsų ūpas buvo 
aštrus, tačiaus męs negalėjom ir nenorė
jom žengti neapgalvotą žingsnį. Bėgyje 
šių karės dienų męs jau patyrėme, kad karė 
daro žmones brutališkais ir kad brutališka 
spėka nebegali atskirti blogo nuo gero ir su 
tuom męs turėjom skaityties.

Atėjo laikas vėlei maršuoti. Bet pirm 
to kapitonas išpleškino mums pamokslą 
dėl mūsų vakarykščios nepakhisnybės.

—Aš manau—sakė jis — kad tai buvo 
nasekmė jūsų kvailumo. Jeigu aš nebū
čiau buvęs tame persitikrinęs, tai tikrai bū
čiau atidavęs visus karės lauko teismui ir 
visi jūs būtumėte nelaimingi visam amžiui. 
Bet ateityje aš jau pasirūpinsiu,- kad neį
vyktų nieko panašaus ir tegul velnias ateis 
man pagelbon, jeigu aš jus nesuvaldysiu. 
Paliepimas yra paliepimu”.

Eidami nuliūdusiais išnaikintais lau
kais, męs sutikom pakeliui ilgas pabėgėlių 
eiles. Tie žmonės buvo nubėgę sykiu su 
francūzų armija ir dabar grįžo atgal lyg 
ir dėlto, kad suradus savo namelius išpus
tytus, išnaikintus. Taip eidami ir, tarpais, 
pasilsėdami, męs pasiekėm Sugny kaimo, 
ant pat Belgo-Francijos sienos, Belgijos pu
sėje.

, Jau veik buvo pietų laikas ir kanuolių 
baubimas darėsi vis didesniu, 
ženklas, kad praside 
moj valandoj mę§ ivom kaime. Kareiviai 
atsisakė valgyti iš savo karinės virtuvės, o 
nuėjo “rekvizuoti” kiaušinių, vištų, žąsų, 
netgi mažų paršiukų ir greitai prasidėjo 
generalis virimas. Gaila tik, kad dauguma 
atėmė nuo gyventojų maistą, nieko neuž
mokėję.

Daugelis kareivių atsinešė ir atsirito 
bonkas ir bačkutes vyno ir prasidėjo jų tuš- 
tinimas,nepaisant persergėjimo protinges
niųjų mūsų tarpe. Vienas nusigėręs ser
žantas pradėjo vaikyties farmerio kiaulę ir 
pagalinus ją nušovė. Bet tai buvo tik vie
nas incidentas tarpe- daugelio kitų ir kiti 
buvo dar bjauresni. Sugny gyventojai tu-

i

sitęstų, tuomet, be abejonės, 
juos visus pašauktų į milici
ją, ’bet dabar, kolkas, vei
kiausia nieko nedarys. Su
rašo'gi todėl, kad paskui, 
reikalui esant, žinotų ku- 

,riuos gali šaukti į miliciją.
1 Dabar saugoja tiltus, for
tus, amunicijos dirbtuves il
ki tokias įstaigas valstijinė 
gvardija. Bet ta gvardija 
nuo 15 d. liepos bus pašauk
ta į liogerius ir todėl dauge
lis mano,J<ad gvardijos vie
kas turės užimti milicija, į 
kurią ir bus pašaukti dabar 

Revoliucija,^ bent Taikinai užsiregistravę piliečiai.
Gubernatorius Whitman 

sako, kad jis nešauksiąs į 
miliciją piliečių užimti gvar
dijos vietas. Jie būsią šau
kiami tik tuomet, kuomet iš- 

j kilsią kokios nors riaušės, 
•kaip tai: žmonių sukilimai, 

Pana-

su vieni jo abidvi srioves ir, 
žinoma,kaip revoliucijos lai- 
^nis, kairieji paėmė viršų. 
Dabar jau' ir F. Bortkevi- 
menė ir M. Šleževičius glau
džiasi prie raudonos vėlia
vos.

Męs netikini, kad socialis- riaušes... ir t. t.
j tų liaudininkų organizaęija šiuose atsitikimuose turės 
bus vienlypė. Perdaug -įvai- piliečiai tas riaušes malšin- 

. ruoia jos nariu pažiūros,
vadina-|kad jie visi išsitektų vieno- . , gaukiami : miiiciia

e organizacijoje. Antra1, y fus saukiami j miliciją 
J * . . . ir tie, kurie turi pirmas po-apie ]U]U . ’ ... .1 • - pieras, teisingai negalima

žinoti. Net ir tie, kurie re
gistruoja, nieko nežino, nes 

I vienur išduodama kortas, 
kad jie įrašomi į miliciją, tu
rintiems pirm aš popieras, o 
.kitur duoda tik pilniems pi
liečiams. Gubernatorius gi 
kalba tik apie piliečius. Vei
kiausia su pirmomis popie- 
romis neims, nes jie dar ne
siskaito piliečiais.

/
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mano,

ĮSITĖMYKITE!
Dabar priviso gana daug 

lietuviškų šnipelių. Žino

Tai buvo 
jas mūšy s. Pir-

M

i

DĖL SOCIALISTU LIAU-. 
DININKŲ VEIKIMO:

A. Bulota, parvykęs na
mo, ras jau gana sustiprė- 
iusią socialistų liaudininkų, 
organizaciją, kuri laipsniš-i 

kai išsilukšteno iš \____
mųjų Lietuvos demokratų - 
varpiečių ir .„ ūkininkiečių. vertus, kalbant 
Tos srioves organas — veikimą, reikia gerai įsitė- 
“Naujoji Lietuva”veik kiek- rn.yti, kad tai vistik sezoni- 
viename numery rašo apie (nis veikimas, kol tęsiasi ka- 
soc.-liaudininkų partijos vei-j r^, J<ol išeivių minios nesu- 
kimą, apie naujų kuopų bei R^įžo Lietuvon. Dabar j 
rajonų tvėrimą, apie agita- Juos veikia didmiesčio prole- 
tyviškus mitingus Petro- (tariato gyvenimo. atmosfe-' 

karę pradėjo ne žmones, bet .grado dirbtuvėse, apie kny- 
valdonaiiraš dėkavoju Die- gų leidimo fondą, apie išti- 
vui, kad Amerikoje nerašą eilę politiškų žygių ir de

klaracijų.
A. Rimka, jeigu jis iš 

“Norvegijos kalnų” -par- 
[vyks Petrogradan į “Nauj. 
i Lietuvos” lizdą, be abejonės 
turės pergyventi nemalo
naus siurprizo valandų. 
Juk tai jis, Albinas Rimka, 
prieš savo atvykimą Ameri
kon, gyvendamas Vilniuj ir 
Prūsuose, rokavosi bene žy
miausiu demokratų ideolo
gu. Amerikoj ‘A. Rimka, 
taikydamasis prie aplinky
bių, žymiai sudešinėjo. Nors

žmogaus, kuris turėtų galę 
pradėti karę be žmonių suti
kimo”.

Taip kalbėjo ponas Wilso
nas pernai, o šįmet jisai 
grąsina ir baugina bausmė
mis tuos, kurie reikalauja, 
kad patįs žmonės nubalsuo
tų karės klausimą.

Ar galima tikėti tokiem 
žmonėm?

todėl tai jie ir linksta 
ori e socializmo. Bet tai yra 
laikinas apsireiškimas. Su- Į 
grįžę į Lietuvos kaimus jie 
vėlei turės taikyties prie Ap
linkybių, prie smulkiosios 
buržuazijos aplinkybių.

Kai “Laisvė” pasakė, kad 
jau ir daugelis katalikų ją 
skaito, tai “Vienybė” pada
rė Išvedimą, kad “Laisvė” 
pereina į katalikų rankas.

“Laisvę” leidžia 130 soci
alistų partijos narių ir per
krikštyt juos visus būtų 
persunkus darbas.

Nejaugi klerikalai 
kad “Laisvė” atkreips aty- 
dą į jų idiotiškas zaunas?

Su žmonėm, tvarte augin
tais,1 žmonėmis be literatiš
kos etikos ir padoraus išau
klėjimo, męs nepratę pole
mizuoti.

Jų šaukimas rodo tik jų 
pačių begalinį silpnumą.

MŪŠIAI GATVĖSE.
Nedeldienio ryte męs apleidom Sugny 

kaimą ir valandą vėliau męs perėjom Bel- 
go-Francijos sieną. Pereidami sieną, męs 
vėlei tris sykius surikome urra! Perėję 
per girią męs įstatėm tas savo milžiniškas 
kanuoles.

Mūsų kariumenė mušėsi su užpakali
nėm francūzų kariumenės eilėm ties kai
mu yivier-an-Court. Męs turėjom padėti 

(Toliaus bus).
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Parašė Robert G. Ingersoll
Vertė Ferdinand de Samogitia.

S

DRAUGAI SOCIALISTAI!
Be socialistų spaudos, 
Socialistai neužjcariaus pasaulio

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

Prie Bendrovės jau priklauso 125 socialist s. Bukite Ir Jus Jųjų 
tarpe. ,

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

Reikalaukit informacijų ir konstitucijos:
“Laisvė”, 183 Roebling st., Brooklyn, NY
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Ištraukiame dantis be mažiausio 
skausmo ir darbas atliekamas gerai

Jpanasakoja tą savo vaikams, kurie pilnai 
tiki jai. Jie tvirtai yra įsitikrinę, kad jų 
motinos tikėjimas yra užtektinai geras 

jiems.-
Brooklyno Lietuviams'!

Pirmas Brooklyno 
LIETUVIS

Dentistas
Flushing Ave., arti Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Patarimas Dykai.

Kontr aktorius
Padarome visc&į darbą prie naują 
namų statymo ir senų pataisymo. 16- 
pentinu namus iš lauko, taipgi ir vi
daus, popieruoju, pleisteruoju ir d- 
mantuoju. Reikiale kreipkitės ypatii- 
kai ar laišku Šiuo adresu:
46 Power St. arba į gyvenimo vietąj 
431 RODNEY ST., Brooklyn, N. Y<

K J. VASILIAUSKAS

Visai netikėtai aš buvau

pasaulio. Jeigu jai nusidavė išgirst geri

x vus net kelias valandas, at- 
vykau Chicagon jau po 1 

__  ___  Policistas pa-

[ten nebuvo ko veikti. Aš

n

Darbo mergina 
ir paleistuvyste

(Caroline Lowe).

.........j•

į vaikščiojau diena iš dienos 
•gatvėmis ir vis jieškojau 
’ darbo... Man pradėjo atro
dyti, kad jau visi darbai y- 
ra nudirbti ir aš esu nie
kam nereikalinga. • Paga
limus, jūs žinote, kad kaip 
ilgai jieškai darbo ir jo ne
gauni, tai paskui net gėdi- 
niesi jo prašyti. Tiesa, ma
no šeimininkė buvo man la
bai gera, bet negalėdama 
jai užsimokėti, gėdįnausi il
giau pas ją būti. Trumpą 
laiką gyvenau pas gerai 
man pažįstamą moterį, bet 
jinai turėjo užlaikyti keliatą 
vaikučiu ir, neskaitant ma- 
nes, labai ankštai gyveno. 
Neišdrįsau pasisakyti jai, 
kad aš neturiu, nei cento ir 

. jau tris dienos, kaip nieko 
nevalgius. Ir tada—tada aš 

. sužinojau šitą vietą.... Ir-ir- 

. ir aš esu — esu kambarinė 
į tarnaitė, tarnaitė čia, jus 

žinote.. Už tai gaunu apie 
( septynis dolerius savaitėj”.

(Toliaus bus).
Margelis.

sitvėrė sau patįs žmonės ir tų Velnių pavi
daluose’ir ypatybėse męs matome viską tą, 
ko jų su tverto jai neapkentė arba laikė už 
blogą. Baltveidžiai žmonės piešia savo vel
nius juodais, o Afrikos juodveidžiai persi- 
stato velnius baltais esant.

Taipgi buvo manoma, kad žmonės su 
pagelba Velnio galėjo priimti tokią jšžiūrą, 
kokią tik panorėjo. Raganos ir burtininkai
pavirsdavo į vilkus, šunis, katinus ir gyva-'pakviesta skubinai pribūti 
tęs. Joks priėmimas gyvulių pavidalo bu- chicagon. Trūkiui susivėla
vo paprastu daiktu. s 'vus noį kelias valandas, at-

Viename Francijos apskrity, vadinama- Vykau Chicagon jau po 1 
me Jura, tik bėgyje dviejų metų, tarp 1598 va], nakties. Policistas pa
ir 1(100, suviršum šeši šimtai vyrų ir mote- targ man nejti stoties iki 
rų buvo apskųsti, teisti ir atrasti kaltais už rytui, bet aš, turėdama tik 

tris valandas pasilsiu! ir 
daugybę darbo rytojui, nu
sprendžiau būtinai eiti.Ban
džiau surasti žmogų, kuris 
nuvežtų mane į atsakantį 
viešbutį, bet jų buvo du ar 
tris ir tiems patiems pol leis
tai neužsitikėjo Tad jis pa
lydėjo mane į arčiausią vieš
buti. Viešbučio savininkui €

Jei velnias numirtų, ar Dievas jo vieton 
sutvertu kita? v

Nelabai seniai aš pasakiau prakalbą 
apie “Prietarus”, kurioj apart kitko aš nu
rodžiau, kad krikščioniškasis pasaulis ne
gali išsižadėti Velnio, kad Velnias yra reli
gijos pamatiniu akmeniu, ir kad atėmus jį, 
visa tikinčiųjų sistemą sugriūtų.

Daugybė kunigų atsakė arba stengės 
tą išsitarimą kritikuoti. Nekurie iš jų at
virai prisipažino, jog jie tiki į būtybę jo šė
toniškojo Majestoto, o kiti vėl ajškiai už
gynė, kad jo nėra. Bet daugelis iš jų, vie
toj pasakyt, ką jie patįs mano, išsireiškė, 
kad kiti netiki į būtybę ypatiško Velnio, 
bet tik suteikia Velnio ypatos pavidalą vis
kam, kas yra bloga ir kad visi Rašto Švento 
išsitarimai apie Velnią gali būti išaiškinti 
tuomi, kad visur, kur tik ten Velnias yra 
minimas, yra tiktai pastatymas Velnio y- 
patos pavidale visko, kas yra negera.

Kada aš skaičiau tuos atsakymus, pri
siminė man Heine’s žodžiai: “Kristus jojo 
ant asilo , bet dabar asilai joja ant 
Kristaus”.

Taigi, dabar męs turime kelis klausi
mus: pirmas, ar Velnias ištikrųjų yra; ant
ras, ar Raštas Šventas mokina, kad yra 
Velnias ir kitos nešvarios dvasios, ir tre- 

jčias, ar tikėjimas į Velnią yrą reikalinga 
dalis krikščioniškos religijos?

Taigi, iš kur kilo ta mintis, kad yra 
Velnias? Kokiu būdu atsirado tas sanpro- 
tavimas?

Baimė yra dailininku — skulptorium, 
—piešėju. Visos gentis ir tautos savo lai
ku nukentėjo, buvo žaislu ir auka gamtiškų 
fenomenu: užgaudavo žaibas, užsinuodin- 
davo paliesdami nekurias žoles, užpildavo 
juos vulkanai, sunaikindavo žemės drebėji- 

* mai, ir panašiai. Iš to pradėjo kilt tikėji
mas j Velnio būtybę, į Velnią, kuris buvo 
karalium — valdonu — viešpačiu ne
suskaitomos daugybės mažesnių velniu
ku, ir visi tie velniai nuo neatmenamų lai- 
kų buvo laikomi žmonijos priešais.

P apkraščiais upės Ganges vaikščiodavo 
į i Asuras, visogalingiausias iš piktųjų dvasių, 

’jo ir jo pagelbininkų užduotim buvo ka-

pavirtimą į vilkus, ir visi buvo nužudyti.
Tai yra tik vienas paveikslas. Panašių 

yra tūkstančiai. Nėra laiko perkratinėti 
visos istorijos to įsitikėjimo į velnių buvi
mą. Tas tikėjimas buvo taip platus, kaip 
ir pats pasaulis. Pasekmės to tikėjimo bu
vo taip baisios, kad męs negalime nei įsi
vaizdinti. Milijonų milijonai vyrų, moterų 
ir kūdikių, tėvų ir motinų buvo paaukauti 
ant aukuro to bjauraus ir kvailo tikėjimo.

Suprantama, šių dienų krikščionis ne
tiki, kad indusų, egiptiečių, persų arba ba
byloniečių velniai yra kada nors ištikrųjų 
buvę. Jie mislina, kad tos tautos susitvėrė 
savo locnus velnius, aku r at Jtaip-pat, kaip 
jos susitvėrė savo locnus dievus. Bet šių 
dienų krikščionįs pripažįsta, kad daugelis 
šimtmečių tam atgal krikščionįs tikėjo į 
buvimą nesuskaitomų velnių; kad bažny
čios tėvai taip tikrai tikėjo į Velnią ir jo 
piktas dvasias, kaip ir į Dievą ir jo aniuo- 
lus; jie taip buvo pilnai persitikrinę apie 
pragarą, kaip ir apie dangų.

Turime pripažinti, jog tuose laikuose 
žmonės darė, kaip išmanė, kad išaiškinti 
sau tą, ką jie matė arba tą, ką jautė. Su
prantamas dalykas, kad tie velniai, taip 
kaip ir dievai, atsirado naturališku būdu. 
Yra tai gamtos įtekmė ant žmogaus proto. ■ 
įvairus gamtos fenomenai netik kad stebi
no n\ūsų protėvius, bet tankiai juos baisiai 
gązdino. Todėl, nežinodami ir negalėdami 
sau jų išsiaiškinti, jie netik kad tikėjo į ste
buklus ir viršgamtiškus prajovus, bet ne
galėjo sau nei persistatyt, kaip be to galima 
būtų apsieiti

Eina žmogus nakties laike giria, 
nulis vos mirga.; baugu, visur tamsu, bet 
štai sykiu staiga jis pamato baisią formą. 
Ji stovi iškėlusi vieną ranką. Jo kraujas 
pradeda užšalti, jo plaukai stojas. Tamsoj 

i uuvu na- *^s ma^° baisūno akis, akis, kurios lieps- 
' ■ taip vadino'no-ia P^nos piktumo. Jis jaučia, kad ta

tie žmonės savo dievą - ir podraug su visaiform? artinas P™.jo. Jis apsisuka ir sūri-, 
diena pažymėjus naujos žmoni ja. Ten dar buvo ir milžinai-žmog- 

į dvasios'ėdžiai, Jakšai ir įvairus kiti baisūnai, kurie 
. Mūsų protėviai rijo žmones.

būtų kol-kas suspenduotas ta diena 1776 metais sudau-
ir pavestas visuotinam žmo- žė politines vergybės pan- pas juos Asuras buvo gera, o Devas bloga 

čius, pasistengkime nūnai 
vergy

bės pančius, kurie tapo 
mums šiais 1917 metais nu- 
kalti.

Kiekviename šios šalies . PuseJ gero, 
mieste ir miestelyj tebūnie 
girdimas mūsų protesto bal
sas. Mus įtraukė kruviniau- 
sion karėn, kokios pasaulis 
niekados dar nebuvo matęs, 
ir įtraukė visai mūsų, Ame
rikos žmonių nepasiklausę, 
ar mes tam pritariame, ar 
ne. Dabar atėjo laikas rei- 

i kalanti, kad ligi bus pasius
tas nors vienas šios šalies 
.vyras už jūrių žūti, tegul.laikuose Demonas nebuvo velniu, bet aniuo-

CnPIAIICTII DADTIIA * didžiausia ir tikroji Ameri oUblALIoly rAKIIJA 4 kos šventė Ta diena šven

KVIEČIA.
___  šven

čiama kaipo Amerikos lais
vės pradžia. Tą dieną pa
skelbta Nepriklausomybės 

I Dekleracija. Tą dieną Lais-Socialistų Partijos Nacio-į Dekleracija. Tą dieną Lais- 
nalis Pildomasis Komitetas vės Varpas pirmą sykį pra- 
išleido sekamą atsišaukimą: nešė linksmą žinią. Bet šiais

Socialistų- Partijos Nacio-! 1917 metais “garbingoji Lie- 
nalis Pildomasai Komitetas pos ketvirta diena” atras' 
atsišaukia į visas socialistų dalykų padėjimą visai kito- 
organizacijas ir visas kitas ki. s Ji ras visą šalį sura- 
jiems simpatizuojančias or- (kinta kareivinės vergybės 
ganizacijas, kviesdamas jas pančiais. Ji pamatys žmog- 
pavartoti Liepos ketvirtąją 'žudybės ir vergijos dėmę 
dieną š. m. laikymui didelių antspaustą ant jauniausiųjįj 
viešų mitingų ir demonst- ir stipriausiųjų šalies vyrų, 
racijų tuo tikslu, kad ramiu Ji pamatys, kad konstituci- 
būdu pristačius kongresui jos 
sekamus reikalavimus:

1. Referendumas dėl 
konscripcijos.

Mums sako, kad ši karė 
santi už demokratiją. Jeigu ko j augščiausią šalies admi- 
taip, tai kodėl neduoti pa- uistracijos vietą.
tiems žmonėms visuotinu' Socialistų Partija,kaip vi- 
balsavimu nuspręsti, ar jie sados, taip ir dabar, stovė- 
nori, ar nenori, kad juos toj dama už pilniausią žmonių 
nepateisinamoj karėj skers- laisvę, visomis legalėmis 
tų. Kongresas sulaužė vai- Priemonėmis stengsis kovoti

garantuotai žmonėms 
j laisvei grūmoja didžiausias 
! pavojus iš šalies tų žmonių, 
1 kurie, suklaidinę piliečius 
savo klastingais, neva prie- 

e- šingais karei obalsiais, pate-

LU. 11U11 Jį L UTiUa OUKIU/X Vili“ -------- - -----

stybės konstituciją, išleisda- militarizmu Amerikos. | 
mas konscripcijos įstatymą.' Mes kovojame už tai, kad

priežastį taip vėlaus mano 
atvykimo ir užtikrino, kad 
tai yra gera vieta. Vienok ’ 
man taip neišrodė. Ir jeigu 
policistas nebūtų užtikrinęs 
man viešbučio atsakomybę 
vargu būčiau turėjus bent 
tiek drąsos, kad jame apsi
nakvoti. **

Ryto metą, užsimokėda- 
jina už nakvynę, susipažinau 
su draugiška, jauna motore, 
kuri tame viešbutyj dirbo. 
Mudviem besikalbant, ji su
prato, kad aš esu socialiste, i 
ir, . nusistebėjus, pradėjo’ . I/ATIZTTC 
man pasakoti :“Taip aš daug J. A. IX A 1 IXU O 
esu girdėjus apie socialis-| užlaikau visokių kny gų ir kitokią 
tus. Mat, aš dirbau prie įaikt'Į; . Galir"%Jauti P*rkti 7j8U1‘ 
Siuvimo drabužių pries rub-^taipgi ir juos užsiprenumeruoti, 
siuviu streiką, O kada mes Krautuvė atvira nuo 7 iš ryto fld 

. . . • 12 vidurnakčio.rubsiuves sykiu su rubsiu-| Toliau gyvenantieji galit kreiptis 
viais išėjome ant streiko,tai laišku šiuo adresu:
socialistai daugiausiai 2204 Forbes St.,K Pittsburgh. Pa

, Gauk šiuos 
Muzikos Veikalus.

”Birutė” — Birutės arija —30e. 
’’Vestuvės” — Jaunosios arija 86a. 
“Kregždelė” — dnettas — 80c.
“Eglė” (Žalčių karalienė), žalčio..

ir Gulbė-Dievaičio duettas •—7 61.
’’Muzikos Žodynėlis” — 25c.
“III Sąsiuvinys” — maišyti 

kvartetai — 25c.
Adresas:

MR. M PETR ‘ T‘SKAS, 
895 Jiroadway, So. Boston, Mana.

Jis nebeužsitiki žmonėmis, ši šAlis būtų laisvės šalis.
Kongreso atstovai pirmiau
sia apsisaugojo save, kad, 
sulig tuo kareiviavimo įsta
tymu, jiems patiems nerei-, 
ketų eiti kariumenėn, o mi- kviesdami juos ūmai veikti riauti su kita dvasia, Devas — 
litarizmo pančius nukalė taip, kad šia Liepos Ketvir- 1 
jauniems šios šalies vyrams. I ta ja

i Todėl męs reikalauja-j Nepriklausomybės 
me, kad konscripcijos aktas užgimimą.

Masiniai susirinkimai.
Todėl męs atsišaukiame 

visus šios šalies žmones,

nių nubalsavimui.
2. Aiškus'pasisakymas, kam .pašalinti kareivinės 
męs kariau jame ir kokiomis 
sąlygomis būtų galima taika

Kai kas sako, kad męs ka
riaujame už demokratiią; 
kai kas vėl sako, kad ka
riaujame tam, kad apsaugo
jus Morgano paskolas talki
ninkams. Kai kas sako, kad 
kariaujame dėlto, kad vokie
čiai užpuolę Belgiją; kiti vėl 
sako, kad dėl pasaulio pirk- 
lybos kelių ir rinkų. Todėl 
Amerikos žmonės reikalau
ja, kad prezidentas Wilso- 
nas ir Valstybės Departa
mentas aiškiai ir griežtai 
pasakytų, kokios tapo * su-|mQSų valdžia, kuri paskelbė 
tartįs padarytos su tąlkimn- 'karę, atvirai ir aiškiai pasa-
kų valdžiomis. Ypatingai 
gi męs, kur jokiu būdu neno
rėjome karės, norime žino
ti sąlygas, kuriomis turėtų 
būt karė pabaigta. Politi
kieriai paskelbė karę, dėlto, 
kad ’^Vall st ryto piniguočiai 
taip’’norėjo. Bet nei Wall 
stryto piniguočiai, nei poli
tikieriai mušties karės lau
ke neis. Jie reikalauja, kad 
žmonės eitų skersties, žūti, 
kentėti, ir dagi karės išlai
das mokėtu. Ligi jie reika
laus, kad darbo žmonės ei
tų mušties, tegul pirma pa
sako, už ką męs turime muš
ties.
Liepos Ketvirtoji—Nepri

klausomybės Diena.
b Liepos Ketvirtoji diena —

X

ko, ką ji bus laimėjus, kaip 
atsieks savo siekiamųjų ka
rėj tikslų. Ligi mūsų jau
nuoliai bus aukuojami mir
čiai. šios šalies žmonės, vy
rai) ir moters,turi turėt savo 
žodį tarti.

Tat kviečiame visus žmo
nes, kuriems tik ^brangios 
šios šalies pamatinės laisvės, 
eiti išvien su socialistų par
tija ir kiekviename mieste ir 
miestelyj rengti visuomeni
nius susirinkimus augščiau 
išdėtais tikslais. Tegul žmo
nių balsas suskamba taip, 
kad prezidentas jį išgirstų 
ir suprastų. Mūsų obalsis 

Itebūnie: neduokime nei vie- 
’no kareivio, kol nežinome, 
kam męs kariaujame..

, , ■.... ...............................   ir -1 iMįiaaĮiĮiįiįį^jjia^
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Persai visą tą istoriją apsuko antraip:

dvasia. Ormuzd buvo geru — dievu, o Ah
riman blogu — velniu, ir tarpe to dievqjr 
velnio tęsėsi nepabaigtina kova. Nekurie 
iš persų manė, jog blogas ^galutinai užtri 
umfuos, 0 kiti vėl tvirtino, jog pergalė bus

'mums padėjo. Aš tada gir-' 
dėiau kelis socialistų kalbė-t 
tojus; aš esu tikra, kad jie,'Telephone H9 Great Neck, 
sakė teisybe. Beabejo, aš esu 
drūta katalikė; bet mano ti
kėjimas negali padaryti ma-j 
ne socialistų priešininke; y- 
pač, kad kada męs streiką-, 
vome, tai socialistai visada

TAM. PLAKST1S
GERIAUSIA UŽEIGA

Užlaikau goriausi ir įvairių-li
kerių ir kvepiančių cigarų.

Taipgi parsamdau automobilius 
,v , _ . _ . . , vestuvėms, krikštynoms ir įvairiems

kęs is baimes leidžias bėgti. Jis bijosi at- buvo už mus: jie rengė su- pasivažinėjimams. Einu už perkai- 
sisukti ir pažiūrėti atgal. Nuilsęs, uždu- sirinkimus sakė nrakalbas bc\toją * kortą »r šiaip duodu rodą vi- 
sęs, drebėdamas is ------ y™’'' ’ ’ '
savo namelį ir parpuola ant grindų. Kadai 
jis atsipeikėja, jis papasakoja apie savo at-’ 
sitikimą vaikam, ir, suprantama, vaikai tiki 
jam. Kada jie paauga, jie savo tėvo paša- ^7^; darbininkai'su- ' 

jkonma apie matyma gyvo Velnio papasa- v ------------------------------ —L . . -. . . ., . .n pi as mus, musų noius n AR GAI I KA geresnio pada-
. mierius, kada darbininkai j ryt už tą kainą?

.. v; . . sykiu su mumis stovės užjie žino log ių tėvas arba tėvo tėvas ištik-klesog reikal _ ta. 
rujų mate Velnią. ■ j da, bus panaikinta tvarka,

Sena moterėlė sėdi vakarop prie ug- kuri gimdo streikus ir skur- 
nies, o lauke audra siaučia. Ji girdi grau- ’dą. Bet streikas jau pasi- 
dų vėjo užimą. Jai neužilgo tas užimąs baigė, ar jus nemanote grįž- 
tampa panašiu į balsą. Jos vaidentuvė lie- ti prie senojo savo darbo?” 
kas užgauta ir tas balsas jai rodos panašus; 
į žodžius. Iš tų žodžių ji sutveria sau pra-

baimes jis pasiekia ir rinko mums aukas”. | Kviečiu su visais reikalais kreiptis 
v . . ,, pas mane, o aš patarnausiu ’ kuo»“Taip”,as pratariau,“męs, teisingiausiai.

socialistai, visada einame už wood road, great neck, 
savo klasės žmonių reika- u. i. n. y.

į i koja saviem vaikam, ir taip tie vaikai ir 
]q vaikų vaikai netik kad tiki, bet mislina, kad

Egipte velniu buvo Set, — arba kaip, 
paprastai buvo vadinamas, Tyfonas, — o 
geruoju dievu buvo Osiris. Set su savo 1c- 
gijonais kovojo prieš Osiris ir priešais visą 
žmonių giminę.

Tarpe grekų Titanai buvo dievų prie
šais.

j “Ne, tamsta, aš nemanau 
ten grįžti. Aš dirbau Hart, 
Schaffner ir Marx firmoje 
penkis metus, bet visviena 
negavau nei geresnio darbo,1 
nei didesnės užmokesties. 
Rodos, aš visą savo gyveni
mą sunkiai dirbau, vienok, 

.kada išėjau ant streiko, tai 
, . _ .... .v ’vos trisdešimts dolerių te-

Mergaitė apserga hysteria ir ji apmirs- turėjau susitaupinus. Dau-- 
ta. Apmirusi ji mato požeminius pašau- guma merginų visai nieko 
liūs. Kunigas krapina šventą vandenį $nt netUrėjo Pradžioj streiko 
jos jšbalusio veido ir .sako: “Ji yra velnio aš padįau streikieriams, 
apsėsta’. j kaipo “pikietė”, bet bėgyje*

Žmogus ūmai baisiai surinka ir par- penkių savaičių mano per 
puola ant žemės. Iš jo burnos pradeda ei- kelis metus sutaupinti pini- 
ti putos ir kraujas, jo sąnariai konvulsy-’ gai pasibaigė ir buvau pri- 
viškai dreba. Ji mėčiojasi, spardosi ir versta • jieškoti darbo kitur, 
draskosi. Žiūrėtojai, galvas linguodami, Pradėjau jieškoti darbo... 
šnekas: “Tai velnio darbas”. j Nuėjau į Young Women’s

Per visus amžius žmonės laikė sapnus Christian, Association pra- 
ir prisivaidinimus už teisybę. Jiems papai-(syti, idant padėtų surasti 
kėliai buvo šventų dvasių įkvėpti, epilepti-, man darbą, bet jau buvo pa
kai (nuomaru sergantieji) buvo velnių ap- našių darbo jieškotojų daug 
sėsti, apopleksija buvo darbu piktų dvasių. Į daugiau, negu darbų. Vis- 
Per daugelį šimtmečių žmonės buvo įsi tik- gi man patarė nueit ir pap- 
rinę, kad jie ištikrųjų matė piktas nakties rašyt darbo Blackston vieš- 
šmėklas, ir tas jsitikėjimas buvo taip tvir- butyj. Taip ir padariau ;bet 

(Toliaus bus). ten nebuvo ko veikti. Aš

šais. Ate buvxf dvasia, kuri visad gimdė ir 1
ji buvo taip'galinga, kad ji sykį prigūndė nešimą, arba persergėjimą jš. nežinomojo 
ir suvadžiojo patį dievų dievą, Zeus. - - . - .

Tie sanprotavimai apie dievus ir vėl-juodžiai, tai buvo amuolo balsas; jeigu gra
mus tankiai atsimainydavo. Štai Sokrato sinan^i arba pikti, ji girdėjo velnmką. Ji

ir suvadžiojo patį dievii dievą, Zeus.

lu sargu.
Męs savo Velnią gavom nuo žydų, o šie 

nuo babyloniečių. Žydai net buvo ištobuli
nę tam tikrą demonologijos mokslą, ir tam 
tikru laiku tikėjo, jog esą net devynios de
monų rūšis: Belzebubas, princas kitų tau
tų neteisingų dievų; Pytiškas Apollo, prin
cas melagių; Belial, princas visų piktada
rių; Asmodeus, princas keršto velnių; Šė
tonas, princas raganų ir magikų - burtinin
kų; Meresin, princas oro velnių, kurie yra 
nriežasčia perkūno, audrų ir marų; Abad
don, kuris gimdo kares, sumišimus ir gais
rus: Diabolus, kuris veda žmones prie be
viltiškumo, desperacijos, ir Mamman, prin
cas gundytojų ir suvedžiotojų.

Žmonės tikėjo, jog piktos dvasios ir ra
ganiai tankiai turėdavo' susirinkimus ir lai
kė taip vadinamas “Sabbatas”, tai yra or
gijas. Žmonės taipgi žinojo, kad burtinin
kai ir raganos turėjo ant savo kūnų tam 
tikrus ženklus, uždėtus paties Velnio.

Suprantama, kad visus tuos velnius su-

Beil Phone, DickinBot^SiW M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa 
Physician and Surgeon (lietuvis gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy
ru, moterių ir vaiku. Daro Operacija*. 
Ofiso valandos: 911 rito. 2-4 po plet. 7-f 
vakaro. Nedėliotus: 9-11 rito 1-4popiet.
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Visi męs gyvename sun
kiais karės laikais. Tūli iš 
mūsų atsidurs kalėjime, tūli 
Francijos tranšėjose. Už
tat tie, kurie liks sveiki ir 
laisvi, turės dirbti dvigubą 
darbą.

Kiekvienas susipratęs 
darbininkas turi jausties 
dirbąs vadovo darbą. Vie
toje vieno ištraukto iš mūsų 
tarpo turi stoti desėtkas 
naujų darbininkų.

Kad išlaikius mūsų laik
raščius, kad išlaikius mūsų 
draugijas, kad išlaikius mū
sų judėjimą visi draugai tu
ri būti pilni energijos ir pa
sišventimo.

Šalin baueštumas ir nusi
alinimas. Tie, kurie kenčia,

Drg. -J. Antanaitis iš
“Laisvė” turi Chicagoje 

ne desėtkus, bet šimtus skai-
CLEVELAND, OHIO.

17 d. birželio buvo pikni-

“LAISVĖS” BENDROVĖS tai moka ir Kovoti.
PIKNIKAS.

Neužmirškite, kad šį ne-
“Laisvės” skaitytojai pra

deda generalį veikimą ir tas
dėldienį, 24 d. birželio, “Lai- Xeikimas st!Pril?a nev_ien 
svės” bendrovės nariai ren-;, ^®jsyę , bet ir visą mūsų 
gia pikniką Ansonia, Conn., judėjimą. Tie^naujį skaity- 
ant fanuos drg. J. Bieliaus- t°]ab kurie uzsiraso laiš
ko.

Draugai iš
atsilankykite tan piknikan' Waterburis jau stojo į 
ir aptarkite “Laisvės” rei-(“Laisvės” eiles. Drg. G. 
kalus; ,LaskeviČius jau prisiuntė 10

Visi bendrovės nariai pri- naujų skaitytojų, nepasili- 
valo rūpintis jos reikalais ir kęs nei cento sau. Drg. Las- 
taip-pat pasiskubint su pa- kevičius visuomet buvo šir- 
tarimais redakcijai.

jve” bus mūsų nauji socialis- 
Connecticut,' * i ški veikėjai.

dingas “Laisvės” draugas.
Du nauju skaitytoju iš 

prisiuntė ir 
jau prisiuntė drg. J. Bu d ris, kuris sako 

24 naujus skaity- darbuosis, kaip galėdamas.
į Subruzdo veikti ir mūsų se
nas pažįstamas Baltrėnas.

Jau atsiliepė ir Bostonas, 
i senoji “Laisvės” buveinė.
G. Skirpėnas siunčia 2 nau- 

IV ’ rajono I11 skaitytoju, P. Valukonis 
j irgi 2 sk. siunčia “žaibo 

ir J. Janiūnas 2 
dienoj, visam rajone bus su- skaitytoju. Pradžia gera, 
rengtas maršrutas. Mano-’ Amsterdam, N. Y., ir 
ma, kad 4 d. liepos visų tau- Binghamton, N. Y., draugai 
tų socialistai surengs New imasi už darbo. A. Kasne- 
Yorko apygardoj apie 1,000 riūnas siunčia už skaityto- 
mitingų. j jus $3.75, o J. Bučinskas net

IV L. S. S. rajonas vėliau $8.50. Binghamtone “Lais- 
kvies G. Kirkpatricką kalbė- vė” visuomet gerai platinė
ti lietuviams darbininkams.1 si, bet dabar linksma, kad ir 

Visos kuopos privalo iš- 
busti iš miego.

Drg. Jatulevičius iš Lawren- Waterburio 
ce, Mass. 
“Laisvei 
tojus. .

Kas jį “subytys”?

L. S. S. IV RAJONE.
Draugas D. Pilka, sekre

torius L. S. S.
praneša: ,

4 d. liepos, neprigulmybės greitumu”

Scranton siunčia net 3 skai- tytojų!
Rytojus, A. Prakevičia iš Draugai chicagiečiai, męs. 
Mt. Carmel siunčia 2 skait., manome, kad jūs niekuomet 
Stankevičius iš New Haven, | neužmiršite “Laisvės”.
Ct., 3 skaitytojus, J. Rama- j 
nauskienė iš Minersville, | 
dar 3 skait.; keturi “Lais 
vės” i 
boro, Mass, už naujus skai
tytojus siunčia per J. Pranc- 
ką $8.60.

Po naują skaitytoją pri
statė: P. Wetkauskas iš Ra- 
get, Montana (jis rašo: 
storojuos,-kiek galėdamas, 
kad nedaleidus mūsų bran
giausiam laikraščiui eiti ant 
prapulties. Tai savo kaštais 
užrašau vienam tautiečiui 
“Laisvės” laikrašti), V. Ci- 
chanavičius iš Philadelphia,
M. Rudaičiūtė iš St. Louis, 
Mo., (savais pinigais), K.' 
Benis iš Scranton (žada 
darbuoties, ir gaut naujų ap
skelbimų), Mažilauskas iš 
Rumford, Me., J. Ploplis 
Springfield, Ohio, Banišaus- 
kas, M. Stanley, Pausboro,
N. J., P. Berukštis, F. Ja
nušką iš Clevelando, M. Za- 
rauskas iš St. Clair, Pa., 
pats užsirašo ir vieną naują 
prikalbina. Žada daug dar
buoties. I

Drg. Cepello iš La Porte, 
Tnd., žada pristatyt naujų 
skaitytojų.

Abelnai reikia pasakyti, 
kad šimtai skaitytojų jau 
pradeda bruzdėti, pradeda 
iš tikros širdies rūpinties 

(“Laisvės” reikalais. Ta
riaus dar yra tūkstančiai, 
kurie neatčio savo laikraš
čiui pagelbon.

Sekančiame “Laisvės” nu
mery surašysime pavardes 
draugų aukavusių popieros 
fondan.

Kaip visuomet į moterų pa
rengtas pramogas prisiren
ka gana daug žmonių, taip 
ir šį sykį buvo daug. Publi
ka likosi pilnai užganėdinta, 
nes pikniko vieta labai pui
ki, apart to, buvo - visokių 
pamarginimų. Pi r m i au šia
buvo prakalbos, kalbėjo šie 

raugai: Bimba, Andriule- 
vičius ir Somsis.

Nauiai sutverta vaikųv 
aš’L. M. P. S. REIKALUOSE, draugijėlė jau dalyvavo iš-

Draugai chicagiečiai, męs

i sKan.; Keiun ’ i_«ais- ■■nTmiACA 
yi±‘ ..*,“■ MOTERIMS

NAUJIENOS

Greitu laiku eis referen- pildyme programa
VI1L11U icimu uuui- nariai pasakė po deklamaci- sS 

dUrlv k’“: V, <ad’ia ir sudainavo pora daine- | 
padidinti “Moterų Balsą .jr Vaiku ' . suor. g
nuo 16 iki 24 Puslapių ir 2) Į anizuota 'šiu (ll.allpvsčių. g 
Irnrl nnka hnii kjmnuwni _

“B”“| LIETUVIAI, SKUB.NKITES SU | 
S PAGELBA SAVO NAMIŠKIAMS 1
SS Ar jūs žinote, kad šimtai tūkstančių lietuvių išblaškyti karo Au 
« audros po plačia Rusiją ir giliąs Siberijos taigas, kenčia šaltį, « 
SS ir badų • šimtus ir tūkstančius lietuvių bado šmėkla nuvarė į ka- n 
N Pus- Jus negalite ramiai žiūrėti į mirštančius savo brolius.
« Todėl tie kurie žinote, kur randasi jūsų giminės, siųskite jiems
^5 greitą pagelbą, kol dar jie gyvi. Jų akis atkreiptos į brolius Sfc 

amerikiečius. ©8
Pinigus galite siųsti ir telegrama primokant $2.25, prie pa- Įnff 

8 prasto rusiškų rubjių kurso, ir pinigai bus išmokėta adresatui į k e- 
lėtą dienų. O kadangi rusiški pinigai labai pigus, tai su keleis 
doleriais suteiksite jiems didelę pagelbą.

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

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

Vardas ir pavardė kam pinigus siunčiate ..........................
Kaimas ...................................................................................

Gminas arba volostis.............j..............................................................................................

Paskutinis pačtas arba miestas .................................... ........
Pavietas, (Ujezd) ..................................................................... iŠ

Gubernija, Rėdyba ...................................................................

2)
3)

kad apkalbėti kandidačių 
tinkamumą į L. M. P. S. vii 
šininkų įstaigas.

Pirmas įnešimas 
’ rodo visai geras.

padidinus “Moterų
užsikrausime ant savęs sun
kią naštą, reikės daugiau 
su ris iktk jpfisfiU rator 1 u,’

. . two ucunvvn uomigiuo 4.1711-daugiau išplatinti pavienių du; surinkta $2200.
numerių ir t. t Bet as ti- vietos . v? visun. 
kiu, kad drauges, balsuoda- mepg subruzdo ‘ darbuotis 
mos uz tą įnešimą sykiu ir dgJ visuomengs. labo. Yna- 
griebsis uz darbo, kad palai- t.ngaf gu aukomis peatsiHp. 
knis jį didesniu. • ka. kul. |jk reiba]inpa pjnj.

| Antras įnešimas, . mano gigka pai.ama tuojaps pra. 
deda rinkti aukas.

Kasžin, kada su savo vei
kimu pasirodys sandorie- 
čiai ir T. M. D. nariai? Ro
dosi, laikas būtų jiems pasi
rodyti. Bet jie ramiai sėdi 
po kunigo skvernu ir bijo 
pasirodyti, kad šviesa akių 
neišdegintu.

i Lai sėdi ir laukia, gal iš 
...... i ir iškris Lietuvai 

neprigūlmybė, kaip ridikas £ 
keptas.................................... i <

įcho>*o, Laisvės pašelpinės,L. 
, M. P. S. 24 kuopos ir L. D. 

Teis b“" k’ D* kuopos. Visos šios 
draugystės pasižadėjo vaikų 

a sa/ draugijėlę remti. Tam tiks
lui suaukauta $10.00.

Taipgi buvo renkamos au
kos “Laisves” nopieros fon-

2)
3)
4)
5)
6)
Diena.......................... Parašas siuntėjo ........ ~....................

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

I BOSAK STATE BANK

Chicagiečiai ir “Laisvė”.
V. Sebastian rašo: “pasta

ruoju laiku mano kaimynas 
“draugas” ėmė reklamuoti 
“Laisvės” varda beveik 
kiekviename numery ir net 
perspauzdino šį bei tą, bet 
kada paprašiau“Draugo”nu-

Amsterdame ji vis labiau rodyti “Laisvės” adr.,»tai vi- 
darosi populiariškesnė. Am- sas štabas, lyg apuokai, su- 
sterdame jau ir pavienių nu- sitraukė ir‘atsisakė nurody- 
merių galite nusipirkti pas ti “L.” adr. Taigi, dabar į- 
J. Ramona (211 E. Main 
St).

A. Deykus iš Bridgeport, 
3 skaitytojus, L. Kasper iš 
Pittston, Pa., 2 skaitytoju,J. 
Stoekus iš Monessen,—skai
tytoju (vieną užrašė savais

i įnešimas, mano 
nuomone, turi geras ir blo
gas puses. Pirma kuopa, i 
paduodama tą įnešimą, tei
singai pamatuoja, kad da
bar daugelis kuopų gauna 
blankas ir nežino, už ką bal
suoti. Labai tankiai silpne
snės kuopos kreipiasi pas 
centro sekretorę klausda
mos,už ką jos tu r balsuotTo- ( 
kiu būdu Lr sekretorę pade- 
da į keblu padėjimą: nepa- au^tybiu 
tart, — blogai, patart,—dar 
blogiau, nes tuomet balsavi
mo . pasekmės priklausys 
nuo sekretorės, į kurią pusę 
ji norės, į tą. ii' pavers, o tas 
kaip tik ir blogai. I 
žvilgsniu ir pasirodo kandi- kavo tūlos dirbtuvės darbi- 
datų apkalbėjimas labai rei- ninkės. Toje dirbtuvėje dir-j 
kalingas.

Antra vertus, tas apkalbė- 
iimas nėra jau taip geras. 
Pirmiausia, vienai narei 
spręsti apie kitų kompeten- 
tiškumą l^bai sunku. Ant
ras dalykas, čia ir ypatišku- 
mai pradėtų lošti labai svar
bią rolę, kurie organizacijo-

pas 
Dr. 
tau

lietuvį aklų ir akinių specialistą: 
H. A, MEDOFFĄ, o jis suteikt 
pagelbą, Jo a pliekoje, teisingiau- 
geriausius patarimus kiekvienam

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

ei* sutaisomi raistai ir duoda 
lietuviui.

Aptiek* ir akių offisas randasi:

500 GRANDĮ STRIET, Kan,paa Unl,’nnar^klyn. N T.

Kukas.

HUDSON, MASS.
Šiuo' 17 d. gegužės čia sustrei-’

ba apie 25 moterįs lietuvės. 
Lietuvės visos išėjo iš fabri- 
kos ir nuėjuios ant mitingo, 
nutarė neiti į darbą, kol ne
bus pakelta mokestis ir iš
pildyti reikalavimai. Tuoj, 
ant rytojaus, Mrs. Sinderie- 
nė nuėjo dirbti; jai parei
nant iš darbo, patiko kokios 

dedu čekį ant pustrečio do-'Se neišvengiami ir pakol tie,ten moterįs ir taip smarkiai 
lerio ir meldžiu siuntinėti ypatiškumai neiškįla į viršų, parsimetusios suvoliojo ant 
“Laisvę”. , viešai, patol organizaciiai purvino tilto, kad pastaroji

Bet klausykite, ką rašo daug sveikiau.- Trečias da- tik į kelintą dieną atsipei- 
Marijona Šniukiene iš Chi- lykas, — vienas drauges gir- kėjo.

viešai, patol organizaciiai purvino tilto, kad pastaroji

DIDELIS PIKNIKAS
RENGIA

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ DRAUGIJA

Ned., 24 Birželio June, 1917
ORCHARD GROVE PARKE

Morning Star Rd. & Richmond Ave.. Staten Island. N. Y.

Ūk*?2* Bus visokių pamarginimų ir išlaimėji- 
mų, kaip tai: moterims špilka ir vyrams rašoma 
plunksna. Abidvi dovanos vertos po tris dolerius.

. Taipgi bus saldžių gėry my ir gardžių lietuviškų užkandžių.
Laike šokių — puikiausia muzika.
Pradžia 8 vai. iš ryto. 

D •

Tikietas 35c. ypatai;su draugystėm—25c.
Širdingai kviečia KOMITETAS.

Tada jos žmogus Sin- 
deras, paėmęs policmaną, 
vaikščiojo po stubas ir rinko 
kaltininkes.

Tapo patrauktos teisman
Kodėl aš “Laisvę” pamy-'galima atimti energiją ir jos keturios moterįs. Vietinis 

Įėjau? Todėl, kad “Laisvė”tnustos veikusios, o Susivie- teisėjas vieną nubaudė 25 
nradejo eiti tikru darbiniu- nyjimui tas gali atnešti di-.dol., o^ kitom paskyrė po 3 
kiškų vieškeliu, o ypač šia- dėlę blėdį. Turime atsimin- mėnesius kalėjimo. Bet pa- 
me pasaulio suirutės mo-,tb kad mūsų organizacija sirodo,.kad nubaustosios ne- 
mente. Ir juo tolyn, tuo la- jaunutė, daugelis draugijų kaltos ir jos apeliuoja į aug- 
bjau “Laisvė” pradeda at-dabai jautrios, greitai užsi- štesnį teismą, kuriame tiki- 
sakyti tikriems darbininkų , gauna ir kuomet bus kai- (masi laimėti.

Kietas.

cago:

Kodėl aš “Laisvę” pamy-
Petras ir Elzbieta Vincai-1 Įėjau.

čiai iš Denver, Colo., rašo:
“Skubinamės gelbėti ant 
tiek, ant kiek mūsų gyveni
mas daleidžia. Prisiunčiam 
jums prenumeratą už laik

ti ir sakyti, kad jos tinka
mos, o antras peikti ir nuro
dyti jų netinkamumą, yra 
negeistinas, nes pastarojom

* 1 • • i • 1 • ••••

SO. BOSTON, MASS.
31 d. gegužės buvo pra

kalbos Lietuvių Moterų Pro- 
gresyvio Susivienyjimo 13

kuopos. Kalbėjo drg. Z.
.Puišiūtė iš Worcester, Mass. 
Pirmiausia kalbėjo iš seno
vės moterų istoriios, vėliaus V V 7

perėjo prie šių diemj moterų 
padėjimo. Pirmininkė M. 
Michelsonienė pertraukoj 
pasakė trumpą, bet sujudi
nančią prakalbą apie Moo
ney nuteisimą. Tam tikslui 
buvo rinktos aukos: surink
ta $16.70. Tiems, kurie au- raštį ant dviejų metų §.00... 
kavo Mooney bylos vedimui, Kitokiais keliais pas mus 
tariame širdingą ačiū.
Publikos susirinko gana 

skaitlingai. L. M.’ P. S. 13 
kuopa turėtų rengti kotan- 
kiausia prakalbas ir kito
kias pramogas, nes vietos 
publika į 
skaitlingai atsilanko.

12 d. birželio buvo L. M.P.
S. 13 kuopos susirinkimas, sime jumį į pagelbą. Aš iš 
kuriame nutarta paaukauti savo pusės dėsiu visas spė- 
iš iždo $5.00 “Laisvės” po-- kas> ]ęa^ gavus kuodaugiau- 
pieros fondui, nes nei vie- sja naujų skaitytojų.

I P. Šliakaitis iš Pittstono'ną “Kovą”; labiausia atsako ■
siunčia 2 skaitytoju, J. Ur- darbininkų reikalavimams, res galėtų geriau tą klausi- 
bonas iš Braddock, Pa., vėl ir aš pati jau penktas metas, 
prisiuntė 2 skaitytoju. skaitau ją ir turiu vie-

negalima darbuotis, nes ma
žai yra lietuvių”.

Drg. S. Reikauskas, siųs
damas iš Clevelando du ska
itytoju rašo: “stengkitės 
šiais sunkiausiais laikais už-1 

jų parengimus laikyti taip brangų mums ir 
mylimą laikraštį, kaip “Lai
svė”, o męs darbininkai atei-

E
| į _ .

nas laikraštis tiek daug ne-j 
širūpina moterų reikalais, 
kiek “Laisvė”, todėl moterįs

į jj ir privalo remti

reikalavimams ir kada aš 
sulaukiu pareinant “Lais
vės” ir atskleidžiu jos lapus, 
tuoj aus pamatau visur mir
guojant tikrą darbininkišką 
dvasią. Taigi, tuomi ir pa
tariu toms draugėms bei 
draugams, kurie dar neskai
to “Laisvės”, nieko nelau
kiant tuojau užsiprenume
ruokite ir skaitykite, nes 
“Laisvė” iš visų darbininkių 
kų laikraščių, išskyrus vie-

y;

• $1.50. Prie tos 
. knygos duodu dykai kitą knygą lie- 

tuviškų šokių ant kokio tik nori in- mą apsvarstyti, per spaudą strumento. g. a. baronas, p. o. 
išreikšti savo nuomones ir . Box, G. d. McKees Rocks, Pa.

bama apie jų nekomneten-l 
tiškumą, jos gali netik pa
liauti veikusios, bet ir visiš
kai prasišalinti.

Man rodosi, jeigti į eina į 
valdybą viena arba dvi d ra- - 
U ges -ir mažiau susipažinu-Naujoj knygos mylėtojams muzi- 

” . .. .. koG ir dainų lietuviškoj kalboj, su-
S1OS SU OrganizacijOS reika- rinktos visokios notos (gaidos), iš 
lais, tuomet jos prasilavina, .kurios »ali įmokti notas be moky- 

w. i , tojo, ant kokio tik nori instrumentoaugsciau pakna ir tampa 
Susivienyjimui naudingomis 
narėmis.

Aš čia nurodžiau gerąsias 
ir blogąsias puses, kad na- Rrba dainavimo —

PASARGA: Važiui jant iš New Yorko reikia imti Elizabeth 
Ferry karą ir persimainytųant Bulls Head kato; iš Elizt beth reikia 
imti New York Ferry karą ir j ersimainyti ant Lulls Head karo 
Ricmond avė. Išlipus ant Men ing Star Rd. galin a daeiti pėkšiiem.

DYKAI. DYKAI! AA ištraukiu <lanti« be skausmo ir veltui 
tiem, kurie duoda taisyt ir naujus ideti. A įsas darbas visiškai be 
skausmo. Dr. ("has. Teschbcnr yra irerai žinomas kaipo specialis
tas įvairiose atsitikimuose. Ateik ir duok išeRz.aminuot. Informa
cijos dykai. Mano karūnos ir tiltukai 22 karato. Darbas gvaran- 
tuotas. Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 9 P.M. Pėtnyčiomis nuo 9 
A M. iki <> P.M. Nedeliomis nuollA.M. iki 1 P. M.
DR CHAS TESCHBERd, D. D. S. Liet. Dentistas 
500 Grand St. Kampas Union Ave. Brooklyn, N. Y. 
Kalba Lietuviška. Lenkiškai. Būriškai- ' Tel. Statot 3698

Reikalinga vyry mokintis* bar 
bėrio amato. Darbų gausi visa
da. Reikalauk informacijų. 
Nossokoff’^International Bar
ber School, 1202 Penn Ave., 

Philadelphia, Pa.

COSMOPOLITAN GARMENT COR
PORATION.

Didžiausia Lietuvių Korporacija, 
Brockton, Mass.

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

Męs darome iš geriausių audinių ir 
darbą atliekame kuogeriausiai. 

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

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

COSMOPOLITAN GARMENT 
CORPORATION

164 Summer SU Brockton, Mass.



*

KORESPONDENCIJOS
■WT- »IWl»I.I

PRANEŠIMAS POLITIŠ
KIEMS PABĖGĖLIAMS 

NORINTIEMS VAŽIUOTI 
Į RUSIJĄ.

Laikinė Rusijos valdžia 
vėl truputį paskyrė pinigų 
dėl Rusijos politiškų emig
rantų. Pirma partija išva
žiuoja 22 d. birželio. Vė-, 
liaus, veikiausia, galima bus 
išsiųsti dar keliatas partijų.

Kurie nori užsiregistruo
ti ir kurie jau yra užsiregi
stravę, privalo pristatyti o- 
ficiališkus dokumentus," su 
Sąjungos kuopų valdybų pa
rašais ir antspauda, kad jie 
Rusijoj arba Lietuvoj buvo 
aktyviškais veikėjais ir dėl' 
to savo veikimo priversti 
buvo bėgti į užsienį. Doku
mentai turi būt parašyti ru
sų kalba.

Kuopos arba kitokios į- 
staigos, išduodančios tokius 
dokumentus, privalo gerai 
ištirti tų ypatų veikimą ir 
dokumente nurodyti, kokios 
priežastįs jį vertė pabėgti į 
užsienį. Jeigu bus susekta, 
kad kuopa išduos neteisingą 

» dokumentą, t. y., nepolitiš- 
kam pabėgėliui, Sąjunga ne
teks teises siųsti politiškų 
pabėgėlių.

Pirmiaus tokios kontrolės

—.... - 1 e*........... , ” 1 " .............. “
758 YPATOS, KURIE PABĖGO Iš VIETŲ UŽIMTŲ

VOKIEČIŲ IR AUSTRŲ KARIUMENĖS.
Augščiau minėtos visos ypatos tapo atvežtos 2 d. 

sausio, 1917 m. ant laivo ’New Amsterdam” per vi
siems gerai žinomą Ameriko Benkierį Henryką C. Za- 
’O.

Laike jo buvimo, pono Zaro, Lenkijoj ir Lietuvoj, 
labai.daug žmonių dasižinojo apie jo mierį keliones, 
atsilankė pas jį daug, kurie davė laiškus ir linkėjimus 
kad perduot giminėms gyvenantiems Amerikoje.

Visi tie adresai, žinios ir pasveikinimai nesutilptų 
šame laikrašty, jeigu p. Za o panorėtų juos išdrukuotį 
todėl visi kurie turite pažį tarnus ar gimines ir norite 
dasižinoti, tuojaus kreipkite ypatiškai ar laišku že
miau nurodytu adresu:

HENRIKAS C. ZARO, Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building,

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

1 Bertulis, 96 Paine St., Cam- jos buvo dešrų ir skilandžių mais Vilijos choro. Tapo su- 
bridge, Mass, ir V. Gegužis, vyriausiu organizatorium ir lošta vieno akto komedija 
255 So. Broadway, So. B6s- (vienintelis vargšės motinos 

' ton, Mass.
7. Nutarta, kad N. A. P. keliavo nepertoliausiai nuo 

į K. F. turės šelpti visus poli- Minersvillės, apsistojo tarpe ku_ m--------- ir.i------
ver-

sūnelis J. K. Visi trįs nu-
“Pinigų nėra”. Viskas pa
vyko gerai, daugiausia pub
liką užganėdino choras. Pu
blikos buvqr ame 200.

Tamaqua ir Mahanoy City, 
taip vadinamoj Maradee 
vietoj. Ten gyvena tam-

- - - \ tiškus prasikaltėlius,
mėta, nes liudininkai aiškių iaV08 valdyba ras 
prirodymu nesuteikė, kad ^al?. .v. . . v .v - ;
Močėnas būtu agitavęs ki- 8* Skaitytas laiškas per- šiauši zmoneliai, susidarę is pradėjo augti. Nuolaitnisj

nprirnoWrnnti ' Visas duotas per J. Pakarklį, kad tokių pat elementų, kaip ir kuoposSlyvas tapo perkeltas Parinkti aukų dėlei sušelpi-'minėtieji piligrimai. J - - - .
3randJurv. Pirmiaus buvo,mo F- Macen,°v 1S Nor-kampelį neužklysta sviesos kiekvienose\prakalbose pri-

bet byla, veikiausia, bus lai-

Močėnas būtų agitavęs Li-

dalykas tapo perkeltas į Parinkti aukų dėlei sušelpi- minėtieji piligrimai. 
G r 
įastatytas po $10,000 kau-1 yoocJ> Mass. ■ t .
•ijos, o dabar tapo sumažin-! • U’ y1^18131 nutarta mato‘
ta iki $3,000. Kada bus teis-1 rinktl aukas.
mas, dar nežinia.

♦ *
L. S. S. 34 kuopa žymiai

i prakalbų rengimas 
Į, tą neša nemažą naudą, nes

Laiškas prį-(spindulėlis ir jie nieko ne- 
Ll .l _ ‘ ‘ . Ir štai mūsų keliau-

Ininkai sumanė, kad čia ga- 
9. Nutarta, kad sekanti tĮima bus laimę surasti ir ap-

- ------ ----- ’-r ----- -- V . <.>«/

savaičių nuo dienos proto-1 Kadangi savieji buvo to- 
i kie pat, kaip ir jie, nieko ne- 

mūsų keliauninkai 
susinešimus su sumanė laimės jieškoti pas 

o-prn vnrda ianglų “Legal of Democracy1 svetimtaučius. Pirmiausia 
& 4 v r------ u • • | bandė išmaldomis padaryti

CIO, . 1*1 - J v J •

A. Survila ir St.Vasiliauc- konferencija atsibūtų uz 4 sigyveno.

sirašo prie kuopos naujų 
narių. Dabar kuopa jau tu
ri virš šimto narių. Pradė
jo ir merginos rašytis.

Bobos Vaikas.
kas užstatė už Mačėna kau- ...
ciją ir jis iki teismo tapo 1^° ° tilpmio laikrnscmose. Į 
paliuosuotas. A. Survila iri Nutarta,, kad NAPK^uiejo, 
St. Mačėnas - Norwoodo | susinėsimus ;
biznieriai, turi „
naririmT'ka^už'ta'žmomi • v- Rimkaus įnešta?pragyvenimą, bet nesisekė, kiąi veikia, bet apie tą jų 

v g v kad sekančiai konferencijai Tuomet griebėsi kitokių bū- veikimą mažai laikrasciuo-
• būtų išdribtas dienotvarkis, dų, pradėjo revizijas dary-

DETROIT, MICH.
Bagočiaus ir šalčiaus 

prakalbos.
Nors vietos lietuviai smar- £

užstatė kauciją.
F. Močėno bylos 

surinkta virš 70 
Bostono apiejinkėj 
zuojama fondas 

. gynimui. Draugai
lyku labai rūpinasi. 
x Reporteris

vedimui • 
doleriu, 
organi-

politiškų 
tuo da-

BOSTONO IR APIELIN- 
KIŲ PROGRESYVIŲ 

. . DRAUGIJŲ KON
FERENCIJOS 

PROTOKOLAS.
Konferencija atsibuvo 

d. birželio (June), 1917
L. S. S 60 kp. svetainėje, 
376 Broadway, So; Boston,

10 
m.

nebuvo, bet vėliaus paaiškė-p”” Broadway, do; noston, 
jo, kad daugelis išvažiavo Mass..
ne politiškų pabėgėlių, todėl Susirinkimą atidarė Wm.
pradėta aštriau kontroliuo- Anesta 7:30 vai. vakare, 

trumpai paaiškindamas ko-

ne politiškų pabėgėlių, todėl

ti.
Važiuoti turi teisę tik Ru

sijos politiški pabėgėliai.
V. Paukštys.

Revoliucijinių Organizacijų 
Konferencijos delegatas.

ir konstitucija, ant ko visas ti ir kas tik priklauso prie 
darbas turės remtiesr ' skambančių, konfiskuoti.

12. Dėlei nustatymo die- Pirmas bandymas pavyko,

se rašoma.
27 d. gegužės buvo net 

dvejos prakalbos: 2:30 vai. 
po pietų buvo prakalbos L.

>

“LAISVĖS” B vis Piknikasat- 
sibus Ned., 24 June (Birželio), 1917 
pas d r g. J. Beliauską, Ford Street, 
Ansonia, Conn.

Draugai ir draugės! 'l ai dar 1-mas “Laisvės” 
piknikas jusy mieste.. Todėl nė vienas nepraleis
kit neatsilarkę, nes turėsit daug Įvairumo ir lai
ka labai smag.ai praleisit puikioj vietoj, ant pui
kios pievutės, tarpe žaliuojančių medžių. .

(Pradžia 11 v. ryte)* - RENGĖJAI.

notvarkio sekančiai konfe-.bet greitai tas viskas pra-iS* S. S. 116 kuopos ir kal-
■ bėjo F. J. Bagočius ir 6:30 

Prisiėjo va^- P° pietų buvo T. M. D.
■ 'vietos kuopos, — kalbėjo M.

i kambario, kur būtų galėję Šalčius,

Bet dievas^mieSir¥n^ prakalbas,'rinko apie 550., . . .
Jne- žmogaus niekados neaplei-(^a^ nuėjau paklausyti, y- savo prakalba taip sujudino taip augstai kultūroj paki-

rencijai ir sutaisymo konsti- švilpė ir jie vėl atsidūrė kri- 
tucijos išrinktas sekantis tiškame padėjime.
komitetas: A. Kupstys, J. taip, kad jau neturėjo nei) 
Repšys ir K. Žiurinskas. i

13. įnešta, kad sušaukti paslėpti savo griešną kūną, 
visų Amerikos progresyvių' 
draugijų suvažiavimus. . ... . . T c c nr i
Šimas paliktas nutarimui džia, jeigu tik jis karštai,patingai žingeidavau, ar jis žmones, kad prie L. b..b. 11b Ięs; 
būsiančiai konferencijai. .meldžiasi. Ir štai pakeliu je i agituos už Wilsona ir karę, kuopos Pf^rase 81 naujas .

Konferencija užsidarė 11 užeina dailią stubelę, 
vai. vakare. 1

Pirm. A. Kupstys, dėl tokių pavargėlių, kaip

Kadangi seniai buvau gir-' _

tar-

____

Bagočius nybė, šis pasaulis nebūtų

> Per visą savo prakalbą 
kaip kad laikraščiuose apie narys. Mat, daug prisirašė krikščionybę kėlė į padan-

kiu Bagočius kalbėjo labai darni už kares, juos nuo sa- Ristus šmeižė tiek, kiek tik 

apie 400 ir visi ramiai užsi- pasakė, kad visi singeliai,'renkamos aukos padengimui

turn iš dangaus nukritusią ii buvo rašyta. Bet šiuo sy- todėl, kad kupigai, agituo- ges, gyrė, bet už tai socia- 
■■ ■ '* ' -• ■ * , kiu Bagočius kalbėjo ’ ’ ’ x

J. 11.111, X*. lllipniyOj VVllllį Į7LI » įVUU, A X.. A [J O , • 1 •• — T, 1 1*1

Sekr. Br. Simonavičius. kad jie. Ir kas svarbiausia, Puikiai. Žmonių susirinko vęs atstūmė. Mat, kunigas ^ajiege. Pertraukoj buvo 
Aukų surinkta $12.62. ,kad ta stubelė ant ratukų, apie 400 ir visi ramiai užsi- pasakė, kad visi r ~. “J‘'“J
Per K. Žiurinska Stough- galima, kur nori nusivežti.Iiaikė. Atėjo net ir tokių,fkurie eisite į karę, pinigus lesų, sulinkta .,6,64.

tono, Mass. L. S S. 86 kp. Suprantama, stubelė užra-p™>'je dar niekad nebuvo„so- palikite šventam tėvui, o jis . - -- - y — _ _
prakalbose surinkta $7.10. kinta, bet mūsų keliauninkai 

kiu tikslu tapo sušaukta ši Viso pasidarė $19.72.

Susirinkimą atidarė Wm.
Aukų surinkta $12.62. .kad ta stubelė ant ratukų,

įsilaužė į vidurį ir ten sura
do įvairių daiktų, iš kurių 
galima pasinaudoti. Ka

> Antroj daly savo kalbos 
cialistų prakalbose. Kalbė- pasimels už.jūsų dūšias. Ma- pasmerkė kapitalistus, kad 
tojas pasakė, kad 28 d. ge- tomai dėl tų priežasčių ir j jie esą ne katalikai, todėl ir 
gūžes vėl kalbės ir tuomet prisirašė tiek daug narių, .darbininkus skriaudžią. Pa- 
dar daugiau papasakos. | Gal. daugelis iš prisirašu-dšakojo, kad katalikų bažny- 

Po Bagočiaus prakalbų siu vėl atsisakys, bet didžiu- • čia esanti priešinga ka- 
nuvažiavau ant M. Šalčiaus ma jų taps pastoviais sočia- rems ir t. t.
prakalbu, šalčius pirmiau- listais ir kovos už pagerini- Pabaigus jam kalbėti, bu
sią kalbėjo apie Lietuvos'mą darbininkų būvio. Ąšvo duodami raštiški užklau- 
praeities istoriją, iš kur lie- linkiu, kad visi prisirašiusie- simai. \ ienas užklausė, ko- 
tuviai atsirado ir kokie jie ji taptų tvirtais kovotojais dėl kunigai šventina gink-- 
buvo geri, matyti iš jų gyvo-'su savo prispaudėjais. lūs, laimina kareivius ir 
nimo istorijos. " | 30 d. gegužės turėjo būt siunčia į frontą, jeigu kata-

Paskui rodė iš karės lau- prakalbos sandoriečių 
ko paveikslus. Pirmiausia pos, kuriose garsino

konferencija, būtent, ,kad 
įsteigti Politiškų Kankinių 
Fondą.

Delegatų nuo 15dr-jų ir'ge maršrutą ir užkvietė kai- turto, todėl jie nusprendė 
kuopų dalyvavo 26. |bėtoju med. studentą A. pasinaudoti tuo turtu, o stu-

Konferencijos pirmininku.Montvidą. L. S. S. 18?‘kuo- bele palikti.
; Nutarta — padaryta. Bet, 

ant 4 d. birželio, nes rajono ant nelaimės, ta stubelė pri- 
Simo-1 valdyba buvo pranešus, kad klausė kokiam ten kapitalis- 

j kalbėtojas pribus. Minėtoj tui, kuris, radęs išlaužtas 
”” 1 susirinko duris, tuojtius pranešė poli- 

’gana, bet kalbėtojas nepri- cijai ir pastaroji suėmė mū- 
įsteigiamam buvo. Kuopa turėjo daug sų laimės jieškotojus.

XT „..J A  • . ... . 1 T-x . • •

DORRISVILLE, ILL.
L. S. S. X Rajonas suren- 'dangi vidury buvo nemažai

L. S. S. III RAJONO KUO- v • .v . ,
PŲ IR DRAUGŲ ATYDAI.i*lkos lsrinktas A- Kupstys pa taipgi surengė prakalbas 

. -n *j° pagolbiniiiku K. Žiurins- < ....................
Farm.kas, sekretorių—B r.

Park, Wilmerding, Pa., bus 
iškilmingas piknikas L. S. S. 
III Rajono. Pradžia 11 vai.

navičius.
1. Vienbalsiai nutarta įs-'dienoj "publikos 

teigti viršminėtą Fondą.
2. Vardas

Pabaigus jam kalbėti, bu-

kuo- likų bažnvčia priešinga ka- .
Pirmiausia pos, kuriose garsino kad rems? Kalbėtojas atsakė, 

parodė Amerikos vėliavą, kalbės M. Šalčius. Sulaukęs kad šis klausimas esąs pa^ 
š “Keleivio” arba 

Po tainę. • Na, ar įspėsite, kiek “Laisvės”’, todėl ir neteisin- 
paveikslų vėl parodė vėlia- publikos susirinko? Ogi gas. Kunigai nesiunčia ka
vą, bet tuomet jau niekas čiela 13, o aš buvau keturio- reivių į frontą, o tik išklau-

Visus L. S..S. III ^j°no fonduipaskirta: Naujos An-'nesmagumu, nes publika ta*I - Dabar visus juos atgabe- žmotnill buvo apie 150, bet tos dienos, nuvažiavau į sye- imtas js 
draugus ir pasalinius 'kvie- Įglijos Politiškų Kankinių po suvilta. " Prakalbas prisi- no į Pottsvillės klioštoriu labai mažai kas Pl°.l°- 
ciame koskaitlingiausia at- pon^as * 11 ’ - - - -- c -----
silankyti į pikniką ir links-1 |ėjo atidėti ant 5 d. birželio, ant rekulekcijų.

3. Rinkta fondo komite- po pietų. Ant rytojaus pu-l Visi trįs buvo ištikimi
nniki^rnnyiVn1 US ^a.s: “Kandidatūrą ant pir- blikos ir perpus nesusirinko. Rymo katalikai, šventai pil- neP °^0’ . _
pm i n mininko priima K. Žiurins- Kalbėtojas aiškiai ir nuo- dė kunigėlių įsakymus, kei- • / £ .

Važiuojant! is Pittsburgo kas> A> Kupstys, V. Rimkus. sekliai išdėstė darbininku kė socialistus ir neapkentė 1 duodamus k ausimus, 
ikite kara 63 Trafford (Ji- tz I * •___- i-v i -t t-, j, Knin nrnrlnin rišti tune:

puiki muzikė. mininko priima K. Žiurins- Kalbėtojas aiškiai ir nuo- dė kunigėlių įsakymus, kei- Ant galo apsiėmė atsaki-

imkite kaią.63 Tiaffold Ci- glaptvi balsavimu K. Žiu-1 vargus, kaip kapitalistai šviesos.
ty Express ir išlipkite antjrinskas gauna 15 ba]sų> A. juos išnaudoja, kaip darbi- villės klioštoriui ir .

in ge 1 merc ing, a. Kupstys, V. Rimkus. Slap- ninkai yra žudomi dirbtu- voja už tas dovanas, kurias
asKui eiKite iki ration bt., tu balsavimu K. žiurinskas vėse, ant karės lauko ir t.t. bekeliaujant dievas suteikė.

o ten bus žmogus, kuris nu-1 ........................ • ’ ■ -
* rodys vietą.

Komitetas.

Dabar sėdi Potts- ^a^P pradėjo rišti tuos 
r pakuta- klausimus, tai taip įsikarš-

liktas! są išpažinties ir palaiminą,
Iš to aiškiai matosi, kad kad jiems geriau sektųsi ka- 

socialistai kįla, o sandorie- riauti.
či.ai smunka nuo koto.

Vaikinas.
čiavo, kad porą sykių vos 
nuo steičiaus nenusirito že
myn.

Vienas žmogus padavė to-
gauna 15 balsų, A. Kupstys Gerokai užvažiavo ir kuni-| Pottsvillės lietuvių knygy- i
9 iipV. Rimkus 1 balsą. Pir- gams, kurie laimina kares no bendrovė gali pasi- ,
mininko K. Žurinsko antra- ir sykiu pritaria tomą žudy- džiaugti, nes nariu skaitlius kl klausimą: Kodėl mūsų 
šas, 1088 Washington Str,’ngms. Kalbėtojas ; ' ’ , j . ....... ‘ -----------— - -i
Norwood, Mass., jo pagel- kad tik tuomet darbininkų ar jie naudosis tuo knygy- 
bininkas A. Kupstys, antra- padėjimas pasigerins, kuo- nu, nes nepirmą sykį laiko

NORWOOD, MASS.
“Laisvėj” buvo minėta ±___ __  x. „___ ,

kad 4 d. birželio čia tapo su-f šas 5 Thomas Park, South met įvyks socializmo tvarka, rekulekcijas. 
areštuotas d r g. F. Močėnas; Boston, Mass. | Antroj daly savo kalbos'
Jį suareštavo dirbtuvėj už 
tai, kad išreiškė savo nuo-'rium priima kandidatūrą J. voliuciją ir apie dabartinę. I 
monę registracijos linkui ir Pakarklis, T. Sarapas, Julė -------------- x-----
sudraskė paduotą blanką. Misevičienė; slaptu balsavi- 
Taipgi užmetama^būk jis ir.mu J. Pakarklis gauna 15 

ruoti.
Jo byla tapo perkelta į tas J. Pakarklis. Dėlei,tūlų' rOnė Gudenis l/TT Z-T 1 • 1 /-I__ I T 1 A TT •

4. Susinešimo sekreto-

BENTLEYVILLE, PA.
Klerikalų prakalbos.

4 d. birželio, Lietuvių sve

| Antras klausimas buvo, 
kad jis paaiškintų dešimtį 
|die\o^)risakymų. Kalbėto
jas pasakė, kad tokiems aiš
kinimams čia esanti nepa
ranki vieta.

Trečias klausimas buvo
n ' inn nncidi/linn Tik 'tautiečiai eina išvien su val-'tainėj buvo prakalbos vietos’užduotas, kur daugiau pra- 
btainku ar He naudosis tuo knv^ džia ir kapitalistais”?- _ (klerikalų. Kalbėjo kun. J.'siplatinus .paleistu vyst? -

Viso labo tik mokytojas Žilinskas. Pirmoj daly sa-(tarpe kataliku ar tarpe so- 
sušuko: “Aš norėčiau žino-’vo prakalbos pasakojo apie,cialistų? Kalbėtojas atsa- 
ti, kas davė tokį klausimą? karę. Nieko naujo nepasa- ko, kad tarpe socialistų, nes, 
Kunnęs einame su kapitali- kė, kurie skaito laikraščius, girdi, jeigu tarpe katalikų 
stais išvien”? daugiau žino apie kare, ne- atsiranda paleistuvių, tuo-

| Antroj daly savo kalbos' -------------
aiškino apie 1905 metų re- MIDDLEBORO, MASS.

Čia lietuvių randasi «apie 
80 šeimynų ir apie 20 pavie
nių. Gyvuoja L. S. S. kuo-l 
pa ir S. L. R. K. A. kuopa. įr jeigu norite žinoti, 
Išdirbysčių čia randasi ma ..........................
žai; yra čeverykų išdirbys
te jr mokanti darbą neblo- klausykite: Š. Valstijų vai- šėrus. 
gai uždirba. Čeverykų dirb- !džįa įsivėlė į europinę karę do 5 
tuvių darbininkai turi pavojdči kelių kapitalistų

Pabaigoj tapo sumanyta pa
aukuoti parėmimui Rusijos 
revoliucijos. Aukojo šios y-AČUpgl UUR puu v. gauna am reVOllUCl.JOS. AUKOJO SIOS y-

kitus agitavęs nesiregist- balsų, T. Sarapas 5, Julė.Mi- |Patos: Al. Raugelis ir Kat

“U. S. District Court”, — 
Boston, Mass. 14 d. birže
lio buvo pirmas tardymas. 
Federalis komisionierius, 
kuriam pavesta ši byla, ig
noravo socialistus, skaity
damas juos anarchistais. 
Bet kaltinamojo advokatui

sevičienė 3 balsus._ Išrink- Rokenis — po $1.00;Pet- 
‘i, Ą. Butuas- 

Pakarklis kas, A. Kunickas ir A. Ge-
_ -- ~ e-r /X

priežasčių J. Pakarklis kas, A. Kunickas ir A. Ge- 
rezignuoja, jo vietą užima reltauskas — po 50 c.; F. 
sekantis, daugiau balsų ga- Rincevičius, M. Mikionis, Jj
vęs T. Sarapas.

5. Ant iždininko priima 
kandidatūrą J. Dundulis, 
Wm. V. Anesta, A. Šatas: 
slaptu balsavimu Wm. V.

užprotestavus, prisipažino,'Anesta įgauna 14 balsų, J.

„ . . ir m i i .i . - unija, kuri gana stipri ir-Rasimas ir V. Stadelnikiene ’ " 
—po 25 c. Viso $5.00.

Visiems aukautojams ir 
dalyvavusiems prakalbose 
tariu širdingą ačiū.

L. S. S. 187 kp. narys
Dundulis 7, A. Šatas 4. Iš
rinktas Wm. V. Anesta, jo 
antr. \ 7 Pacific St., South 
Boston, Mass.

6. Kasos globėjais likos 
išrinktais: Julė Misevičienė, 
27 Dean Street, Norwood, 
Mass.; K. Yassa^28 School 

Nors teismas neužsibaige, St., Cambridge, Mass.; J.

kad nepažįstąs socialistų 
platformos, parodydamas 
savo vulgariškumą ateivių 

• • linkui.
F. Močėną gynė advoka

tas G. Roewer iš Bostono. 
Jis yra gabus ir sąžiningas 
politiškų gynėjas.

MINERSVILLE, PA.
(Nuo mūsų korespondento).

Iš mūsų miesto iškeliavo 
trįs lietuviški Romos agen
tūros auklėtiniai laimės jieš- 
koti P. A. M., P. V. P., ku
ris 1905 m. laike revoliuči-

I rūpinasi jų reikalais. Yra 
. ’viena audinyčia vilnonių 

drabužių ir baksų dirbtuvė. 
Pastarojoj daugiausia dirba 
merginos ir moterįs. Pas
taruoju laiku darbai eina 
neblogai, vienok vyrams 
sunku darbą gauti, o mergi
noms lengviau.

Middleboro Vargšas.

WATERBURY, CONN.
17 d. birželio buvo koncer 

tas su įvairiais pamargini

■

daugiau žino apie karę, ne- atsiranda paleistuvių, tuo- 
Tuo tarpu atsistoja žmo-'gu jis pasakė. Antroj daly met katalikais negalima 

’gus ir sako: !savo kalbos pasakojo apie skaityti, jie priklauso prie
| “Aš padaviau tą klausimą lietuvišką banką, kurios jis, socialistų.

, kur kun. T. Žilinskas ir iš Broo-1 Vadinasi visus katalikus 
i jūs išvien einate su valdžia klyno Bučinskas esą globė- žmogžudžius, vagius, paleis- 

ir kapitalistais, tuomet jai. Agitavo žmones pirkti tuvius ir kitokius nenaude-
. Po prakalbų atsira- liūs priskaito prie socialistų.

5 ati’ 6, kurie nusipirko1 Buvo duota ir daugiau 
Mat, yra žmonių,ku- klausimų, bet kalbėtojas at

sisakė juos išrišti.
Publika užsilaikė ramiai.

Sena Bite.

reika- šėrus.
lų, tuo tarpu jūs agituojat rie be jokio pagalvojimo 
už karę ir raginate lietuvius kemša savo pinigus, kur tik j 
eiti kariauti”. j pasitaiko. Publikos kalbė-

Viso labo tik mokytojas tojas neužganėdino, 
sušuko, jeigu nori su mani
mi kalbėti, pirmiausia pa- prakalbos tų pačių klerikalų 
duokie savo vardą ir pavar- ir kalbėjo Al. Račkus. Pir- 
dę, nurodyk kokį mokslą esi miausia pasakojo apie dailę,'mano korespondencijoj, įsi* 
baigęs, o dabar gali sėstis. |muziką ir t. t. Jis padarė skverbė stambi klaida. .Ten

Padavėjas pasakė, kad jis išvedimus, kad katalikų pasakyta, kad Mooney bylos 
yra užbaigęs mokslą A B C. bažnyčia visuomet palaikė .vedimui aukų surinkta

28 d. gegužės, vakare,vėl t ir palaiko dailę ir kad visi $4.35, o turėjo būti $435.0$ 
nuvažiavau ant Bagočiaus svarbesnieji išradimai —Į 
prakalbų. Svetainė nusam-(esą dvasiškijos vaisiai. Jo už tą klaidą.
dyta didesnė; žmonių susi- nuomone, jeigu ne krikščio- [ M. J. Masys» 'į

lo d. birželio taipgi buvo DETROIT, MICH. I 
Klaidos atitaisyitias.

‘Laisvės” N45, tilpusioj

I
t 7 **•

Skaitytojai teiksis atleisti 
115 fn Vloirlo
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kuo būti.
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Kas apie tai abejotų, tegu perskaito štai

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

ŠOKIŲ MOKYKLA
' O O rv\ b I U- m < ..

LOXOL

“Širdingai dėkavoju už Severos Gyvasties Balsamq. La
bai kentėjau nuo skilvio susilpnėjimo *ir valgyti neturėjau 
noro, 
nos Sevcros 
paskelbti laikraščiuose,

kentėjau
Visi kentėjimai pranyko n'AUtcndcjhao Jbter Jti 

Gyvasties Baisumo bonkos. Prašau tų laiškų 
idant visi kiti, kurio panašiai ken

čia, sužinotų apio tų gyduolę”. Mrs. I’agac iš Moųuah, Wis.

LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?!

Neturėsi daugiau kal- 
tunuotų. resvų, krintan
čių, pleiskanuotų, ap
mirusių, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties, 
nes tas daro l'au ne
apsakomą nemalonumą 
—jeigu tik urnai pra
dėsi vartot musų su-

rain-expeller?

NEW YORK

JUOKŲ 
KĄSNELIAI

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

LIETUVIAI!
PHONB W’MSBURGH 5415

Jis buvo siuvėjas, 
Bet būti juo liovės, 
Kai sykį žiuponui 
Pakirpęs rankoves 
Užbaigt nemokėjo 
Ir tuomet j h. vardo 
Neteko siuvėjo. 
Jis buvo smuikorius, 
Bet būti juo liovės 
Nuo pirmo koncerto, 
Netekdamas šlovės... 
Net gaila nabago, — 
Save supeizavo, 
Ir titulą kurpiaus 
Su pagarba gavo. 
Jis buvo rašė i as, 
Vienok paaiškėjo, 
Kad rašto jo niekas 
O niekas ant svieto 
Skaityt negalėjo 
Ir todėl jis vardo 
Neteko rašėjo.
Ir kurpium jis buvęs

Jam savo vėžėse 
Tik būti pritiko. 
Prie galo męs galim 
Tatai pastebėti — 
Mažiau reik žinoti, 
Daugiau reik mokėti.

Hocus Focus.

gas kaip tik atbulai pasiel
gei: mano dūšios nematei 
vienok išdrįsai prisiekti.

Kunigėlis nuleido nosį ir 
kai)) drūtas drožė per du-

Pavojinga mada.
—Ar žinai, kad dabar at

sirado pavojinga mada, mo
teris pradeda įsimylėti į 
mėlynakius vyrus?

—Ar tu bijai, kad ir ta
vo pati neįsimylėtų į kokį 
nors mėlynaki?

—Kad ji įsimylės, .tai dar 
pusė bėdos, bet aš bijau,kad 
ii nepradėtų kūmščia “ma- 
liavoti” mano akis mėlynai!

Elžbieta.
(Satyra).

Elžbieta—duktė kaimyno,—
Smarki buvo mergina.
Ir nūnai gerai ji žino,
Kaip pris’glausti prie vaiki-'vokiečiai

Kas ka muša?v

—Turiu tau pranešt svar
bią naujieną. Anglai už
puolė ant vokiečių ir užmu
šė jų 500.

—Taip, bet vokiečiai tuo 
pačiu laiku mžmušė anglų 
dar didesnį skaitlių.

Netauzyk niekų, ’ vokie
čiai neužmušė nei vieno an
glo.

—Kaip tai, ar tu nematei 
laikrašty pranešimo?

—Aš mačiau ir pranešimu 
remiuosi. Ten aiškiai pa
sakyta: “Angiai užpuolė 
ant vokiečių ir juos sumu
šė, o vokiečių bombos už
mušė kelis šimtus anglų”. 
Na. ar galima tvirtinti, kacb 

užmušė anglus, 1 
kuomet n’oko panašaus ne-' 
buvo, tik jų bombos mušė?0—jau ką ir bekalbėti 

Kaip mokėjo ji mylėti 
Kuomet buvo dar jauna! 
Kožnas “bomas” ją mylėjo; 
Tąsė yisur po kampus, 
O jinai su visais ėjo, 
Kas tik kuomet panorėjo 
Ir nepaisė, kas už metų 
Ateities tamsios verpetų,— 
Kas jos laukia, kas jai bus. 
Ir praslinko jaunos dienos 
Nebejučiomis slapta; 
Meilios naktis—mėnesienos 
Jau aptemę,liūdnos, vienos... 
Mergina draugų neteko, 
Visi žmonės ant jos sako: 
Paleistuvė Elžbieta! .

Hocus Focus. 
Susikalbėjo.

Tūlas žmogelis už netei
singą prisiegą tapo pasodin
tas į kalėjimą. Atėjo jii ku
nigėlis aplankyti ir ėmė pa-'galva nepūslėta? 
mokslą sakyti: | ----------

—Matai, mano mielas,pri-j Bijo persis
siekei neteisingai ir dabar 
turi l'^lėbme sėdėti. Tu ne: 
matei, kad tas žmogus būtų 
vogęs, o teisme po prisiegą 
liudijai, kad vogė Turi at
siminti, kad niekad nereikia 
prisiekti, ka tikrai nesi ma
tęs savo akimis, nes už krei
vą prisiegą gali savo dūšią 
pražudyti.

Žmogelis truputį patylėjo 
ir sako:

—Ar kunigas tikrai žinai, 
kad aš dūšią turiu?

—Suprantama, mano vai
keli, apie tai negali būt ir 
kalbos.

—Ir kunigas galėtum pri
siekti ?

—Netik galėčiau, bet ir 
prisiekiu, kad turi dūšią.

—Dabar kunigas irgi tu
rėtum greta manęs atsisės
ti j kalėjimą, nes neteisingai 
prisiekiai!
' —Kaip tai neteisingai,
tu dijisti taip sakyti?!

—Tik ką sakei, kad nie
kad nereikia prisiekti, jeigu 

vo akimis nematei, o kuni-

Temykite
PAGAL NAUJĄ BUDĄ GREIT GALIU SUJIEŠKOT JUS GIMI
NES, VIETOSE, UŽIMTOSE . VOKIEČIAI Ii, A.RB9 RUSIJOJE.

Reikalaudami informacijų įdekite štampą už 2 centu. x 
Pabėgėliam nuo karės nusiunčiu pinigus ir laiškus, nes per mano 
Bankų galite siųst į visas vietas, užimtas vokiečiais, o tikrai nueis.

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

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

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

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

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

kius dokumentus - raštus ir išjieškau dalis.
Padarau apdraudimus (Insurance) - gyvasties, nuo ugnies ir t. t. 

VISOKIOS RODOS - PATARIMAI DOVANAI.
BANKER JOHN KOVACS 36 Grand Street 

Borough of Brooklyn. 
Filia: 155 CLINTON AVE. 
MASPETH, L. L N. Y,

Abelnas silpnumas
neveikimas jaknų, nevirškinimas, įprastas užkietėjimas, 
sunkus virškinimas sergantį palieka labai liūdnam padė
jimo. Norint prašalinti tas slogas ir užbėgti jų pasek
mėms, taipgi sustiprinti visą organizmą, reikia vartoti

Seven's Balsam of Life 
(SEVEROS GYVASTIES BALSAMAS) 

Budas sustiprinančiai-gydantis
Kair.a 75 centai

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

Jau 36 metai, kaip 
gyvuoja tirof. Stern 
šokiu Mokykla, 902 
Broadway, kamp. 
Myrtle ava. Brjoa 
iyn_ N- Y.

Waltz, Two Step, 
Foxtrot, One Step 
ir įvairus naujausio* 
mados šokiai moki 
uami, privatškai ii 
kliasoje. Mokesti* 
nuo $b.UO iki 110.00 pagal šoklų. M* 
kykla atdara nuo 9 ryto Iki 11 va 
vakaro, taipgi ir nedėlioinls Mokina 

, me balių šokius Ir stage’aus. Klaus 
užmokėti UŽ ta vaisiu, kuris atsilankydama# Informacijų v *• v.vvvs imtvrm - w- - -------
veda mane prie Jievos 
grieko.

Ji Tu

kuomet ’ ji

Situose savo 
panaši į Jievą, 
papildė pirmą

Bet tu nepanašus į 
Tu net neturi pinigų

—Tu sakai, kad tavo darb- 
davis taipgi dirba?

—Suprantama, kad dirba. 
Aš dirbu rankomis, o jis gal
va.

—Bet aš nesuprantu, ko
dėl tavo rankos pūslėtos, ojo

I —Ar tu girdėjai, kad A- 
merikos Darbo Federacijos 
p rezidentas Gompersas atsi
sakė važiuoti į Stockholmą 
ant tarptautinės socialishi 
konferencijos?

—Jis bijo persiskirti su 
Federacija.

—Kodėl taip?
—Mat, jam išvažiavus, 

į darbininkai gali nuspręsti, 
kad ir be jo galima apsieiti.

Negali.
Ligonbuty gydytojas klau

pia*] i gonio:
—Na, kaip tavo akys, ar 

geriau jautiesi?
—Blogai.
—Kodėl tu jų nevilgai al

koholiam, kurį aš tau da
viau ?

—Negaliu.
—Kame 'dalykas?
—Kaip tik paimu alkoholį 

į rankas ir pakol prie bur
nos prinešu, tai vos spėju 
liežuvį suvilgyti, o akys taip 
ir pasilieko sausos.

DR. I. COHN
Specialistas įvairių Ii 

gų, o ypač vaikų, mote
rų ir prie gimdymo.
0FF1S0 VALANDOS: nuo 8 iki 10 v. 

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

H EWES S'l
Cor. So. 2nd St. Brooklyn, N. Y

Tel. 2372 Grcenpoint.

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pijanus.

$1.00 ANT 
savaites
Pristatom į namus ir 
mas apielinkes, 
York, Central Broklyn, 
peth, ir tt.

MACYS & MARCIN 
FURNITURE CO
198-200 GRAND STREET

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

SERGANTIEJI! AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IS 
PRIEŽASTIES LIGOS?

1ST 22 ST,N.Y

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

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

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

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

D R. LEONARD LANDES
Of i-o 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.

Dovanai
30 DAINŲ

ir 200 ADATŲ 
su Columbijos Gramofonu 

Gali įmokėt dalį
toli- '

Jersey New
Mas-

sius po $1 kas 
mėnesį.

Reikalaukit musų iliustruoto katalogo

MINERVA PHONOGRAPH CO

Jonas MATHUS
Geriausiai, Didžiausias ir šva
riausias saliunas visam South 

Bostone.
[vairus gėrimai ir užkandžiai. 
Patarnavimas prielankus. Atsi
lankykite ir pers' ikrinkite.

JONAS MATHUS 
(Lietuvis Savininkas) 

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

(Dešimts žingsnių nuo Lietu
vių Labdarystės Draugijos Na

mo.

♦97.ALCOHOL , 
F M RICHTER S Co

l’HE STERN SCHOOL of DANCINi
959-52 Broadway Brooklyn

AR TURI TĄ NAUJJ 
KNYGĄ ABIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?
-Jei dar neturi, tai pasiskubink gau

ti, nes knyga gali greit ’šsibiugt.
Apie tos knygos naudingumą pa

klausk ty, kurie jau ją turi.
Knygos vardas

Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

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

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytiškų organų išsivysty
mas, jų veikmė ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini* 
mas; vaisiaus augimas; npštumo hy- 
gijena; motinystė ir jos hygijena. 
Taipgi hprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagystė ir daug kitųįdomių dalykų.
''Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo 
mus dalykus suprasti.

KAINA TIK 50c.
AR MYLI DAINAS?

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

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

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

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

KAINA 50c.
AR VERT\ 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 užTeisybę

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

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

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus siųskite 

šiuo adresu:
F. STROPUS,

6 Loiing St.,
So. Boston, Mass.

Dr. Richterio
PAJN 

EXPELLEIL 
su 

“ANKOR” 
nuo Reuma

tizmo, sustin
gimo sąna

riuose ir rau
menyse.
Tikrasis par

siduoda pake
lyje šičia nu
pieštame. At
nešk visus pa
kelius, kurie 
nebus užpe- 
čėtyti su 
“ANCHOR” 
25 ir 50 cent 
aptiekose ir 
tiesiog nuo

F. A D. 
RICHTER 

CO.
74—80 Wash
ington St., 
New York

&

JOHN KULBOK
CAFE

Didelis hotel is, gera vi ta 
pakeleivingiems, kambariai į- 

isyti pagal naują madą. Visi 
busite užganėdinti.

JOHN KULBOK, Savininkas 
291 Wythe Ave. Cor. So. 1-st 
St., BROOKLYN, N. Y. 
Tel 279 Greenpoint.

Telepnone iyt>u ureenpoint.

Dr. H. Mendlowitz
271 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano special© 

tcii moterų liejos.

Gerai įsitėmykit adresą:
DR. H. MENDLOWITZ

271 Berry St., Brooklyn,N.Y.
' Kampas So. 1-inos gatvės. 4
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Telephone 595 Green paint.
Daktaras J. MISEV1ČE

Specialistas širdies Ir 
Plaučių ligų.

8—10 ryte 
12—2 po piet 
6—8 vakare.

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Nuo
Nuo
Nuo

_ taisytus plauk; 
tus “Dermafuga”. C 
vaistų už “Derinafuj. 

»“Dermafuga” padar 
vo plaukai bus t 
skaistus! Oda Tavo 
ra, pleiskanos iš 
o plaukai niekad 
Busi patenkintas 
pavydėk kitų 
nes pats gali

Reikalaujant prisiusime Tau pačt: 
suvis dykai išbandymui “sampilą*' 
Prisiųsk l()c stampomis persiuntim* 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “I)er 
mafugos ’ veltui, sykiu ir brošiūrą 
užvardytą: “Puikus Plaukai” 
ARGIL SPECIALTIES CO., 

" Dept. 7 t-

9 O Box 37 Philadelphia. P»

Geresnių plaukam;

tankus, švelnus i’ 
j galvoje bus ty 

nyks ant visados 
daugiau neslink? 

savo plaukais! N« 
puikiems plaukams 

turėti dar dailesnius

d

Ar Esi Kankinamas

4* 
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*
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VISIŠKAI UZ 
DYKĄ Sifilistj ai ha Užnuodljiuių Kraujo, 

Triperių, Pulavimų, Nusilpnėjimų Gy
vybės, Užkrečiamais Ligais, Lytiškai 
šlapinamais Organais, Dusulių, Negruo- 
mulavimu Vidurių, Prictvarką, Slogo
mis, Hcmoroidais, Reumatizmų, Pilvo, 
Jaknų, Pūsles ir Inkštu Ligomes?

Ar turi skaudėjimus strėnose, sąna
riuose; gaivos skaudėjimus; blogų a- 
petitą; surugusi pilvą; atsiraugėjimus; 
ar vemi; ar turi tulžies užpuolimus; 
apdengta liežuvio; negerą kvapą; tam
sius ratus po akių; ar negali miegoti; 
ar turi negerus sapnus? Ar esi nusilp
nintas ir lengvai sujudintas; ner
viškas, barniugas ir aržus; paslųrgis ir 
visas sunykis iš ryta; nedrąsus ir ša
linis nuo draugystes; nuliudys, priklus 
ir nusiminęs? Musų knyga už dyką 
pasakys jums apie tuos daiktus aiškei 
ir lengvoi kalboj teip, jog galėsite 
suprasti ji ir naudotis jos patarimų ir

pamokinimų. Ji yra krautovo žinios ir talpina tikrai tokius daiktus, katros kožnas 
vyras, jaunas ir senas, turtingas ir biednas, nevedęs ir vedęs, sergąs ir sveikas, turi 
žinoti. Atmink, jog ta knyga yra absoliutiškai už dyką, užmokam pačtą. Ant kon- 
vertos niera paduotas medikališkas vardas. Nieks ne gali žinoti kas ten yra, tik jius. 
Paduokjiava vąrdą, pavardę ir adresą aiškei, atkirjik ir siusk tą Už Dyką Kuponą.

■•■■■■■f ■■■•■■•••■■■■■■■■■I

Siusk Tą Už Dyką Knygos Kuponą Šiandien.
DR. RUSSEL PRICE CO., L.203 Madison & Clinton Sts.. Chicago, Ill.
Godotinasai:—Aš esu užinteresuotas jūsų Už Dyką Knygos Pasiulynimul ir norėčiau 

gauti vieną iš tų knygų, umu laiku. 
Vardas ir pavarde... ........................
Adresas................................................

Kožnas vyras turi pareikalauti tunu 
laiku vienu iš tų Stebuklingu Knygų. 
Vyrai, kurio mana alsivesti, vyrai li
goti, silpni, nerviški ir išnaikinti — 
vyrai negabi pri darbo ir no galingi 
nauduotis priimnuino gamtos—visi tie 
vyrai turi pareikalauti vienų iš tų 
didžios vertybes mcdikali.škų knygų. 
Knyga ta pasakys kaip vyrai naikin 
sava gyvastį, kaip jie įgauna ligas ir 
kaip jiems gali būti sugrąžinta svei
kata, stiprumas ir spėkas trumpu lai
ku ir su mažais kaštais. Jeigu nori 
būti vyras tarp vyrų—stipras, resnas, 
energitiškas vyras, 
ta knyga parodys 
kelia.

Stejtas

■M

K. LUTKAUS
ŽODIS

Jeigu tau rei
kalinga skrybė
lė, marškiniai, 
renkotas, liet
sargis, kakla
raištis, kalnie- 
rius ar kitokį 
vyriški anrėda- 
lai, užeik pas 
mane, o gausi 
viską, vertės 
savo pinigų.

131 Grand St,
V BROOKLYN, N. X J'

Kelias į Sveikatą, 
Stiprumą ir Energiją

Miestas



ŽINIOS IS RUSIJOS

A

*«<

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

gaus knygų už 50 c.

A. C. W of A. 218 SKYRIUS, 
BALTIMORE,) M D. 

Viršininkų adresai: 
Pirmininkas A. Paulionis,

735į W. Saratogą St., Baltimore,Md
Finansų sekret. John J. Denkevich, 

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

614 S. Paca St., Baltimore, Md.

—Ąs norėjau jus suareš
tuoti, bet dabar matau, kad 
neapsimoka tą daryti. Męs 
tik protokolą parašysime”.

Toliaus studentai pasako
ja, kad leniniečiai ir nuo 
protokolo rašymo atsisakę, 
bet jiems pradėjus reikalau
ti, buvęs parašytas, 
jiems beginčijant, vėl 
dę vieną suareštuotą, 
tarpu juodu išvarę iš 
niečių ofiso. z

Dievai žino, kas
Rusijoj dedasi ir kokia ten 
tvarka...

nc-
va-

nisteriams jų kilnoti 
reikia. Matrasus duoda 
kare, o ryte vėl iš kameros 
išneša. Jokių knygų'ir laik
raščių skaityti neduoda, — 
nevargina. Pasimatymus 
su artimiausiais giminėmis 
leidžia tik svarbesniuose at
sitikimuose ir su specialiu 
teisių ministerio pavelijimu, 
žodžiu, jie gyvena “poniš
kai”.

Taip vadinamam “Tru- 
beckam Bastione” apart bu
vusiu ministeriu, dar randa- 
si ir žandaru viršininkai — 
generolai. Viso sėdi 28 ge
nerolai ir 4 pulkininkai. Ap
art to,randasi buvusio karės 
ministerio Suchomlinovo pa
ti ir freilina Virubova.

Kada buvęs karės 
teris Suchomlinovas 
suareštuotas senosios 
džios, tuomet jis į savo 
merą buvo’ atsivežęs 
paduškas, minkštas kecles, 
divonus ir t. t. Dabar, ka
da pakliuvo po naujaja val
džia, viskas tano iš kameros 
atimta ir palikta valdiška 
lova, stalas ir kėdė.

Apie tai, kad Suchomltno- 
vo pati randasi tame pačia
me kalėjime, jis nieko neži
no, net gi nežino, kad ji a- 

•reštuota.
I Kada Virubova automobi- 

visą senąj’ą tvarką ir todėl ,]iuje vežė į kalėjimą ir įve- 
,žė i tvirtovės kiemą, žmo- 
nės ėmė šaukti: “Pasėdėsi 
kameroj, tai pažinsi skonį, 
ne su Rasputinti tau bus sė
dėti caro palotinose” k

Virubova savo kameroj 
elgiasi gana “liuosai”, sar
gų akyvaizdoj ji nusirėdo ir 
apsivelka kitais drabužiais.

Suchomlinova pati labai 
susirūpinus ir nauji “palo- 
ciai” ant jos daro nepapras-

Tardo buvusius Rusijos 
ministerius.

Senieji Rusijos ministe
rial sėdi kalėjime ir laukia 
teismo. Koks jų bus likimas, 
dar niekas nežino. Dabar 
yra paskirta tam tikra ko
misija, kuri juos tardo. Po 
kelis sykius buvo kamanti- 
nėjami buvęs vidaus dalykų 
ministeris A. Protopopovas, 
teisių ministeris Dobrovols
kis, buvęs policijos depart
ment© direktorius Vosilje- 
vas ir kiti.

•Reikalauja permainy

vadinami Įstatymai dėl pa
senusių dalykų. Jeigu koks 
nors žmogus prasikalsta ir 
per tam tikrą laiką jo nepa- . 
traukia atsakomybėn, tuo- 

^net jau tą prasikaltimą vi
siškai panaikina ir prasikal
tėlis lieko liuosu. Dabar ko
misija, tardanti buvusius 
ministerius, reikalauja, kad 
ir tie ministerial, kurie tar
navo virš dešimties metų 
tam atgal, turėtų būt pa
traukti atsakomybėn. Jų 
darbams negali būti panau
dotas Įstatymas “dėl pase
nusių dalykų”. Komisija sa
ko, kad dabar męs teisiame |

visi senosios tvarkos tarnai 
turi būt patupdyti ant kri- 
minališko suolo.

Šį dalyką turės išrišti da
bartinė valdžia. Jeigu tas 
Įstatymas bus panaikintas, 
tuomet vėl daugybė senosios 
valdžios šulu atsidurs už 
grotų.

Paskutinis caro paveikslas.
Paskutini buvusio caro 

• paveikslą pradžioj šių metų 
nupiešė artistas - piešėjas 
Kotovas. Paveiksią užsakė 
Izmailovo gvardijos pulkas. 
Tas paveikslas buvo išstaty
tas akademijos parodoj, bet 
Kotovui ninigai už darbą 
neužmokėti. 26 d. vasario, 
kada jau ant Petrogrado 
gatvių prasidėjo šaudymą- 
sis revoliucijonierių su se
nosios valdžios šulais, piešė
jas Kotovas susirūpino to 
paveikslo likimu,nubėgo pas 
valdžią ir išreikalavo 2,000 
rublių. 28 d. vasario jau 
tas paveikslas tapo išmes
tas ant gatvės...

Petro ir Povilo 
sergsti gvardijos 
kiekvieną dieną 
nauja sargyba.

Ten 
atve-
Tuo 
leni-

dabar

Draugijos, kurios turi 
"Laisvę” savo organu.

minis- 
tapo 
val- 
ka- 

lovą,

tvirtovę 
pulkai, 

statoma

APLA. DR-JOS CENTRO VALDY
BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

x ADRESAI: <
Centro pirminink. J. M. Maskeliūnas, 

Pittsburgh, Pa. 
J. A. Rūkas 
Pittsburgh, Pa.
B. Miskevičia, 
Pittsburgh, Pa. 

Varašis,

2025 Colwell et., 
Pirmininko pagelb.

1421 Fayette st. 
Centro sekretorius J. 
2135 Sarah Str. S S, 
lentro Iždininkas K.

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

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

Pa.Pittsburgh,
Fe Pikšris. 1331 Penn Avė.

Pittsburgh,
Kuopų sekretorių adresai: 
l-m15s kuopos sekr. A Bartkui, 
1323 Carsell st, N S. Pittsburgh, 

kuopos P Samulionis
P O Box 63, McKees Rocks, 

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

Pikszrius 1331 Penne ave. 
Pittsburgh, Pa. 

Brazauskas,
O. Box 154, Cuddy, Pa.

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

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

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

kp. John Shopis, 718 McKean ave. 
Donora, Pa.

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

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

* Millsboro, Pa.

p*,
2

kp. F r an.

kp, J W.
P

10

11

is
ia

Avė.

DRAUGYSTE LIETUVOS SUNŲ i
DUKTERŲ, ELIZABETH, N. J.

Viršininkų Antrašai.
Pirm in n kas P Kardokaa, 122 Coart »
Pirmininko pagelbininkaa M. Lmlkv.

211 First Str.
Nutarimą raštininkas S. Merkiu 

256 Bond Mtr.
Turtų raštininkas J. Jankasikas

282 Front Str.
Iždininkas u. Juzapaitis,

Ižde
234 Clark Place 

globėjai: E. Makutienai, 
149 Clark Place, 

” 8. Morkiukla
109 So. Park Mtr 

Maršalka B. Budrus, 240 8eeeai 
Viii Elizibetb, N. J.

at

h

11 
• »

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTBRŲ 
MELROSE PARK, ill.

Pirmininkas K Jankauskas,
P. O. Box 748, Melrose bhsrlK.

PaKOlblMlnkas D. Kimia.
P. O. Bax *4*. Malrees Fsun 

Proiakeiė raStlMiekaw l* erų**
žiūrėtojas A Starevičia, Box 118*

Melrose Park, 111
Flu. rail. W. Strumilla,

1314 So outb Ave. Cicero, 1L 
Iždininkas 1*. Lapmski,

P. O. Box 11U9, Melrose Park, IL 
Iždo globėjai: W. Janėnas, Box 676 
K Samahonia. Box 613,

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

675 Melrose Park, Ill.
Susirinkimai aisibuna Kas trečią 

savaitę kiekvieno menesio Trank an c 
James svetainėj, 23-ėia Ava. ir Laks 
gatvė, apie 1 vai. po pietų.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKThil^ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL. 
Pirmininkas A. F. Sabeckii, 

802 — 8st St,
Vice pirmininkas K, Dimša, 

812 — 8U1 Str.
Užrašų rast. B. Masiliūnas 

922 —10th Str.
Finansų rast. J, VVaičis,

1320 Lincoln st., Waukegan, Hi, 
Kasieriua M. Kairaitis,

166—10th Str. No^th Chicago, 111.
Kasos Glob. M Kekis,

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

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

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

1448 J^ackson st. Waukegan, Ill.
Susirinkimai atsibuna kas trečia 

nedėlia kiekvieno mėnesio 2 vai. pa 
pietų Liuosybės svetainėj, 801—8 th 
St., A Miienuan Rd. Waukegan, Ill.

Iii.

111.

III.

TREJOS DEVYNERIOS

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

Kas užsirašys “Naujienas” ant 
metų ir prisius $5.00, gaus dovanų 
“Keleivį” ant metų arba knygų už 
$1.50, senas skaitytojas gaus dovanų 
‘Kardą” ant metų, Kas prisius $1.00 
už ’’Moterų Balsą”, gaus knygų už 
25c, Rašydami pažymčkit, ar esate 
cnas, 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 pažįstamui Knygas duosiu 
tik “Laisvės” laidos.

Pinigus siųskit šiuo adresu:
J. POCIUS,

2370 Margaret St, Philadelphia, Pa.

Sutaisytas is formuios- 
recepto; suteikto iSmititin- 
gu Egypto zokoninku,

apsireiSkia esqs stebėtinai pasekmingu 
nuo vėliu,o pilvo ir tarnu, ger- 

kaudėjimo, dusulio, galvos 
jimo, nustojimo apetito, 
galvoje, <et.. cet,, Šutai- 
iš<iirbėju labai pagarsėjusio

N-EXPELLERIO-
Beno ir ištikimo draugo Žeimy, 
uos, naudojamo visame pašau, 
lyje [ht pusę šimtmečio- -25e 
už bonkutę visose apliekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš
F. AI), KIČUI ER & CO. 

14—80 Washington Street, New York.

TREJANKA
c <D 
60

• M 
bo 
c
d

<D

DAUNOROS trejank® yr® tikrai 
lietuviška. Saugokitčs padirbi- 
mų-imitacijų.

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

DAUNOROS trejanką reikalaukit 
prisiųsdami 35c. SI&Xta'.r'E) 73

k - Vincas--clj Daijnqra
JAV— ž ' !#■■■ **• <*>'**T tEKORIUS .».r, ■ >

!6 
l’C

Tai FAKTAS, kad DAUNORUS aptiekoje 
yra didžiausias sądėiis ir pasirinkimas 
įvairiausių naminių gyduolių, visokių ša
knų, žolių ir 1.1.

REIKALAUKIT rašydami, koki 14 norite nemažiau kaip už 2SC. 
bus jums prisiųsta.

22 9 B E. DFORD _ Avė. 
KAMPAS NORTH. 4t-£.8GATvĖ9

Nihy York -

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

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, gahme 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) MIXTUKAS. labai geras ruo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. 2) O UI 
ka 25 ir 50c. 3) 'l'ikr:: 
4) ŽUVIES TAI KAI. !• 
ĮVAIRUS VAISTAI Dl I

'I’H’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
• : iviška TREJANKA, haksas 25 ir 50c 

•įgi dėl įvairiu ligų žiemos laike. 5) 
t ' ! AUGINIMO PLAUKŲ IR TONI C’A S.

a iriausio pauderio, odekolonos, perfu- 
veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas 

Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų 
Todėl kviečiame at- 

Siūnciant laiškus,

Leniniečiai irgi areštuoja 
savo priešus.

Laikrašty “Russkaja Vo- 
lia” randame labai kurjo- 
ziška atsitikima. Du stu
dentai pasakoja, kad jie nu- 
ėio į leniniečių mitingą. Jie
du, nesutikdami su kalbėto
jų nuomonėmis, padarė 
jiems pastabas. Pirminin
kas liepė nepertraukti kal
bėtojų, bet užsirašyti jų 
skaitlių ir vėliaus išreikšti 
savo nuomonę. Jiedu ir už
sirašę. Kada vienas jų pra
dėjęs kalbėti, tuomet atėjęs 
koks tai žmogus ir užsipuo- 
lęs pirmininko, kad jis 
svetimiems duoda kalbėti. 
Pirmininkas, pasiaiškinda-

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTE 
MAIIANOY CITY, PA.

Valdybos adresai:
Pirmininkas P. Ysoda

534 E. Mahanoy 
Pirmininko pagelb. J. Kovas

1227 E. Pine SL
Protokolų raštininkas A. Ramauckas, 

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

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

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

Maršalka L. Andriuškevičius
802 E Market 

515 W. Pine Str.
Susirinkimai atsibuna paskutini 

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

SL

St

pa-

JETUVIŲ PAŠELPINĖS DR-STES 
• “LAISVĖ”, EASTON, PA. 

Viršininką adreaal.
Prezidentas St Meisbn 

<34 Ferry «>• Ea»t*u. 
Zice prez S Masiulevičiene

320 So list St. Easton, Pa, 
organo pri-

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

Pirm. V Ivanauskiutė, 
1452 East 33rd St,

Vice Pirm. J Katkauskai, 
5823 Superior Ave

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

Fin, rašt, Antanas Banialls, 
1449 East 24st Str,

Kasiems M Lavinskas, 
8120 Cory ave.,

Kasos glob. O Sidabrati, 
2120 St., Clair Avi, 

“ V_ KvedaraviČius, 
1543 Oregon avi. ,

Dainą r«piticijow atsibara 
viena lėrėda, nue 7:30 vakr.
Schwab svetainės, 6131 £t. Clair av» 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna ka 
trečią pėtnyčią kiekvieni Menesiv 
nue 7:30 vai. vakar, ant Schwab iv» 
t*inė«_ 6131 St. Clair ave. Knygyaa- 
randasi Neuros krautuvėje, 2047 B.s 
milton avi. Knygos Išduodamu kk 
kvieną Panedėlie vakarą, nuo 7:18 *

LIETUVIŠKA APTIEKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per paėtą:
Nuo reumatizmo .........................
Kraujo Valytojas ...........................
Vidurių Valytojas .........................
Vidurių Reguliatorius..................
Trojanka^ 25 c., 50 c., ir $1.00.

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

P. ^URBONAVIČIUS, 
151 /METROPOLITAN AVE.

BROOKLYN, N. Y. ,

$i.oe
1.00
1.00
50c.

nuo

IKISlNGIAUSlA tr GERIA ŪMIA 
UBTUVI1KA

klek

Pv

mos ir visokių CREAM Ų 
dėl vidurių* Bonka 50c. 
aptiekose kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. 1 
silankyti. Visas persiuntimo lėšas apmokam męs. 

"į galima siųsti pinigais arba stampomis.
I. SHAPIRO, Lietuviškas Aptiekorius

i 410 So. 2nd Street, kampas UUnion Avė.
J Skyrius: 745 Driggs Ave., kampas 2nd St., Brooklyn, N. N,

Pasinaudoki!
GERIAUSIAS GRAMAFONAS SU 
DABARTINĖMIS LIETUVIŠKOMIS 
DAINOMIS LABAI PIGIAI. KURIS 
KREIPSIS PAS MUS.

Protokolų raštininkas ir
iurėtojas Alex Viturls

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

676 Church st Easton, Pa. 
Sasierius F Vituris

330 Taylor Alk, Phillipsburgh,N.J. 
Kasos globėjai:
A. Biga, 1021 Elm St., Easton, Pa. 
A Meškauskas, 1222 Pine ,L Eaeton. 
Maršalka J. Garais,

634 Ferry Str. Easton, Pa. 
Maršalka P Urbienė

676 Church st. Easton, Pa 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

’ėtnyčią kiekvieno mėnesio 8 ral. 
vakare, Anglų socialistų svetaln. 48» 
Northampton St Easton. Pa

Knygiai Pranai Tnaaesai, 
Hit ■. 71 8v

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

į DUODAME DYKAI
■ 20 lietuviškų dainų, 1.000 adatų ir 
albumą.

Gramafonas tik l20 dol. su gvaran- 
tija ant 10 metų. Tik 20 dolerių.

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

. tais kraštais, mechanizmas gramafo- 
no geriausios konstrukcijos, kuri ga
lima užsukti laike grajinimo. Re- 

, kordai tinka įvairaus dydžio. Balsą 
. išduoda Čystą, kuris girdėti balsiai ir 
aiškiai. Vietinių meldžiama atsilan
kyti į mūsų krautuvę, kuri atidaryta

’ nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro ir 
i taip-pat nedėldieniais. Siunčiame dy
kai katalogą muzikaliŠkų instrumen
tų ant pareikalavimo Adresuokite 
taip:

GREATFR NEW YO*K P ‘ONOGRAPH C0
310 GRAND ST.. Dept. L.) NEW YORK N. Y

Kaip buvusieji caro minis
terial gyvena?

Pirmiau buvusiems minis- 
teriams buvo pavelyta už 
savo pinigus gauti maistą iš 
aficierių kliubo (oficerska- 
go sobranija). Kareiviams,
kurie sergsti Petro ir Povilo mas, atsakęs:, 
tvirtovę, pasirodė perdidelis \ —Tik šis vienas svetimas 
lepinimas tų ponų ir parei- Yra. Paskui vėl kalbės 
kalavo, kad tvirtovės ko* mūsiškiai.
mendantas tiems ponams —irgi kalbėsiu, — at- 
suteiktų kareivišką, bet ne siliepė antras studentas.

• ,vi • ’ m ’ 1 —Męs jums neduosime 
kalbėti.

—Jūs neturite teisės ne
duoti man kalbėti, aš krei
piuosi į susirinkimą, kad 
man pavelytų.

1 —Tokiu būdu aš tave are
štuoju, — tarė priėjęs žmo- 

labai gus.
* * ! —Mane taipgi areštuoki- 

maistą, bet vėliaus priprato, i te, — atsiliepė antras stu- 
Tik vienas jil, gaudamas tą dentas.
valgį, sušuko: “Nejaugi vi-| —Męs^tau irgi neduoda- 
są laiką mus maitins tokiu me. kalbėti, — tarė ’-------
valgiu?!”

Savo kamerose ministerial 
gyvena labai “skromniai”, j leniniečių ofisą 
turi vieną lovą, stalelį ir ke- me> kas čia bus. 
dę; tie visi trįs daiktai pri-.tas, kuris mus 
drūtinti prie sienos ir mi-1 prabilo:

aficieriška maista. Tvirto
vės komendantas sykiu su 
ministeriu Kerenskiu aps
varstė tą dalyką ir uždraudė 
aficieriška maistą. Dabar 
visi buvusieji ministerial ir 
kiti valdininkai gauna ka-1 
reivišką maistą.

Išsyk “ministerial” 
šaipėsi valgydami kareivių!

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

Viršininkų adresai:
Pirmininkas Fi Raškevičia, 

1012 So. Main Str. 
Vice pirmininkas A Šimonis, 

517 Michigan Ave.
Protokolų raštininkas O. Užbalinti, 

622 Hulin SL
Finansų raštininkas P. G. Aleksynai 

1516 — 14th Avi.
Iždininkai S. Buzinskis, 

721 Lincoln avi.
Kanos globėjai:
St Vazenas 1529 —lOth Str.
P Kutra, P Oa Box 80.
Maršalka P. Vaitkus, 415 Wall it.
Organo prižiūrėtojas:
J Rumia 1017 So. 3rd Str.

Susirinkimas atsibuna pirmą nidil- 
dlenį, kiekvieno mėnesio, 1018 8a. 
Main SL, 2 vai. po pietą.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL. 

Valdybos adresai:
Prezidentas F Akatckis, 1360 12 ave.

E. Moline, III, 
Vice prez. M Dackui, 854—8th atr., 

į • Molino, 111. 
Prot. •ekretoriur1 S Rusteika, 

ave. Moline, UI. 
W Vapsevich. 

436 — 4th ave, Moline, III. 
Iždininkai K Juška 325 —4th ave. 
>x. Molino, II!

K. MDLAU8K AB,
Iptiekorius ir Savininkas 

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

Tel, So. Boston, 21014 ir 21018

vienas
į leniniečių.

Mudu suareštavo; 
ir
Tuo tarpu 

areštavo,

Įėjome 
laukia

1220J — 7th 
Finansų sekretorius

ERIAUSIA PIRMEIVIŠKA
UŽEIGA PAS

GEO LASKEVTČTA

Maršalka F. Barauskais
1220 i — 7th Avė.,

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

771 BANK 8T TeL 864-8
Moline, III. 
laiko pirmą WAT1RHUHY, CONN.

LIETUVIU BROLIU DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI, 

Pirmininkas J Vasilaitis, 
1021 La Salle st. Racine, 

Vice pirmininkas M Kaupas, 
1242 State Street 

Raštininkas A. Vecrela 
237 Lafayette 

Turtų sekret. S Gelumbauskas, 
920 Jackson Str. 

Iždininkas J. J. Juozanavižie 
1915 Jay Eye See 

Ižde Globėjai: A. Pukteris, 
444 Park View, 

** M. Kavaliauskas 
LBD. laiko savo susirinkimu kas 

trečią nedėldienį kiekviena minėsią, 
Winter Hall, 412 6th St. Baeina, Wia.

Wia.

Avė.

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL.

Valdybos adresai:
Prezidnt. K Adomaitis, 1412 S. 29 ave 
Prez pagelb, J Takazauskas,

1402 South 48th Court 
Protokolų rašt. M Dobraškis,

1215 South both Court, 
inanių rašt. V Shileikas, 

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

1500 South 48th Court 
globėjai:
O Elterman, 1533 S. 50th CL, 
Z Gulbinienė, 1531 S. 49th CL 
M Dolan, 1533 S, 50th Ct,

Tel. 2320 Greenpoint

J. GARŠVA

ąsos
Mrs
Mrs
Mrs
Maršalka T Bartkus, 1500 So.. 48 et 

Cicero, III.
1 Susirinkimai atsibuna kas paikati- 

■| nedėldienį kiekviena mėnesio J 
Neffe svetainėj, ĮSOS Be. 48th ava 
Cicero, 111, I vai. pe ploti.

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? 1M *KU DUONĄ

GARSAS GERIAUSIA KEPTUVE'

Kepa geriausią duoną iš 
Cysty rugini y miltų, 
Teipat mes kepame ge
riausius’ keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poky
liams *******

Turėdami kokį nors užsa
kymą ir norėdami vargyti 
gerą, skanią, puikiai pi- 

visados 
Duoną 

•itą^mier1'

F. MASIULEVIČIUS ir SUNAI/ Saflninkai
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, N. Y

intNHHHnFffHrNHffNnNniwNNnninnwNffNfflWWWffl
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GRABORIUS (Undataker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

šbalsamuoju ir laidoju numirusiai 
ant visokių kapinių.

Parsamdau Automobilius ir Karie
tas Veselijoms, Krikštynoms ir Šiaip 
pasivažinėjimams. \

Ofisai: \
144 N. 5th S‘, 264 FRONT ST

‘! Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, Ft p 
Telephone 7867 Main.

VISUOMET PIRKIT

J. MARTINAITĮ
157 GRAND ST. 

BROOKLYN, N.Y

CEVERYKUS
Naujausios mados 

PAS
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Mokslo Nereikia Jieškotl
kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką fip 

^tetariu kalbos gramatiką savo namuose liuosame laike. Visi išmokėtai 
„ Nurodymai ir knyga DYKAI įdėk etempą. Adresui

UttiviBKorespolidendjlie Mokykla, 1327 N. BobeySL.C)Mąą
i

1
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Tel. Orchard 3716PAJIESKOJIMAI.

Autingas.

Tikru 
Lietu' Išku

r* i

Rieks leną 
Pakeles Ingą 
Priima m 
Gražio tisini 
Ir sisuda.

A. C. W. of A. išsiderėjo 
nuo American Clothing Ma
nufacturers Association pa-| 
kėlimą kriaučiams algų po 
$1.00 į savaitę. Minėta asso-

Socialistų Komuna New 
Yorke.

New Yorko lietuviai so
cialistai, nariai L. S. S. 52 
kuopos, įsisteigė komuną ir cjacjja cĮaVe Joint Board už
gyvena gana gražiai. Dvi tikrinimą, kad nuo 1 d. lie- 
familijos ir apie 8 pjivie-.p0S vįsj darbininkai gaus po 
niai bendrai nusisamdę na- ^.00 į savaite daugiau al
mą, bendrai maitinasi ir iš-1 £os v , j y_s
laidas taip-pat, žinoma, ben-' 
drai dalinasi. Kiekvienam 
per mėnesį išeina $10 su 
kaupu.

Jų namas randasi gražioj 
vietoj, tarpe kalnų. Jie ro- 
kuoja, kad taip gyventi 
yra daug sveikiau, pigiau ir 
duoda progos labiau prasi
lavinti. Svečias.

---- , v įžanga vyrams $1.00, mote- 
New Yorko East Sides žy- rįms 59 c

dai ir Brooklyno italai jau__________
įsteigė skyrius People’s Co-| Cliffside Draugijų Sąry- 
uncil (Žmonių Tarybos). Ta vengia didelį išvažiavima 
taryba rūpinasi agituoti už ant 22 d. liepos (July) Cliff- 
kaip galint greitą taiką ir sjj0 giriose. Manoma pa- 
už tokią tarptautinę organi- ]<v|csį įr apielinkių drau- 
zaciją, kuri palaikytų pa- gijas prisidėti prie surengi- 
saulyje amžiną ramybę. mo 
People’s Council stoja už 
atšaukimą įstatymo apie 
pr i ve rst i n ą karei v i a v imą.

Prie Brooklyno italų or
ganizacijos ]

das, kad autingai šiemet bus 
uždrausti, bet Liet. Am. Ū- 
kėsų Kliubas gavo paveliji
mą, todėl autingas bus kaip 
ir visuomet. Įvyks 29 d. Ju- 
lv, 1917, Washington Parke.

Nugi jau ir piknikas.
Draugystė D. L. K. Gede

rn ino surengė labai puikų* , . ouii.icvucii jjuirviį

prisidėjo ir A- pikniką Subatoje 23 d. bir- 
malgamated Clothing Wor- ^ho, 1917 m , juniper park,
kers unija. Maspeth, L. L, prasidės 2 

vai. po pietų ir trauksis per 
,visą naktį. Draugai ir dra- 

sush’inkusios ugės, kas gyvi atsilankyki t 
ties City Hali reikalavo, kad ant gj0 pasilinksminimo,nes 
pasirodytų majoras . Mit- Jaug pamatysite žingeidaus. 
chell. Majoras nepasirodė, Dr-stė šv. Jurgio išeis in- 
bet užtai policmanai bjau- .korpore ir jos nariams įėji- 
riai apdaužė daugelį mote- mas i parka dovanai bile tik 
nj. , ___  ____

Moterys reikalavo atšau- Kviečiame atsilankyti kuo- 
kimo įstatymo apie privers- skaitlingiausiai. II.LČL

Pereita sukata New Yor- 
ko moteris c

tina kareiviavimą.

Dr-stė šv. Jurgio išeis in-

turės ženklą draugystės.

Kviečia
Dr-stė D. L. K. Gedimino.

Komitetas.
Iš L. S. S. 19 kuopos.

Liet. Soc. Sąjungos 19 kp. 
turi jau virš 100 narių Kiek
viename susirinkime rašosi 
vis naujų narių.

Pereitame mitinge tapo'ti inkoropore ant šių drau- 
išnaujo išrinkta ta pati vai-'gijų piknikų: 
dyba. Organizatorium A.
Staniškis, sekr. J. Undžius, 'želio, Juniper Park, Mas- 
fin. sekr. J. Urbonas, kasie-'peth, L. I.
rium J. Matjošaitis ir kny
giam Sirgydas.

Bėda tik, kad kuopos fi
nansai blogam padėjime. Į- 
eigų visuomet daug yra, bet no, 23 d., birželio, Metropo- 
išlaidų vis daugiau. Vaikų litan Parke, Maspeth, L. L 
mokyklėlės reikalus reikėtų' Ant viršminėtų draugijų 
taip sutvarkyti, kad ji pati piknikų šv. Jurgio draugijos 
per save apsimokėtų. Rei- nariams įžanga dovanai, bet 
ketų pritraukt ir tėvus prie turi būti sm kukarda. Taip- 
mokyklos užlaikymo.

Kuopietis.

Pranešimas nariams drau
gystės švento Jurgio.

Nepamirškite, kad drau
gystė yra nutarus dalyvau-

D. L. K. Gedimino, 23 bir-

Dr-stė šv. Kryžiaus 30 bir
želio, Washington Casino 
Parke, Newtown, L. L

Draugystės Švento Anta-

I A|A0*Y*AT11 LlTTlrlS kožną dieną ir užtikrinam už greitą dastatymą ir iš-
* mokėjimą pinigų. Taippat dastatom locnos rankos pa

rašą, t.y. priėmėjo pinigų. Parduodam la'vakortes į krnjv ir iš krajaus. Jeigu neturit žinios nuo savo gimi
mų iš krajaus ir šiaip su kitokiais visais reikalais kreipkitės pas 1. HERZ, r>tirik.ierims, 22.2^4 \V. 
34th 2St., INevv York.

vakare, Sokol Hall, 199 
Grand St. Visi draugai at
silankykite ir naujų atsives
kite.

Didelis išvažiavimas, kurį 
rengia L. S. S. 19 kp. Nedė
lioję, 24 d. birželio (June), 
North Beach giraitėje, 11 
vai. iš ryto. Kalbės L. Pru- 
seika ir J. Šalty s, apart to 
bus dainos, deklamacijos ir 
t. t. Pasarga: Paimt Grand 
St.—North Beach karą ir 
važiuot iki Astoria Ave., ir 
mokėti tik vieną fėrą ir ei
ti po kairei iki giraitės.

Rengėjai.

Pajieškau 01 gos Peikštanaičios, 
Kauno gub., Panevėžio pavieto, Bir
žų parapijos. Girdėjau, kad gyvena 
Rockford, Ill. Taipgi ir J ievos Mi- 
zaraičios ir draugo A. Kaziūno. Mel
džiu atsisaukt.

P. Palshis
1803—17th Avė., So.Minneapolis,Minn

Pajieškau savo dėdžių, Kazimiero, 
Antano ir Juozo Valaičių, visi trįs 
paeina iš Suvalkų gub., Vilkaviškio 
pav., Pažeriu vai., Kupčiškių kaimo 
(parapijos Šunskų). Pirmiau, rodos, 
gyveno Brooklyn, N. Y. Meldžiu at
sišaukti greitai, nes turiu labai svar
bų reikalą.

Uršulė Valaičiūtė
(po vyru — Lenkaitienė).
E. 26th St., Cleveland, Ohio.1385

MIK. KAIRU* SUS

542 E. 14 SI.
COR.

New York City.
AVI;. B

Pirk kur tavoras geras
Jigu nori, kad gerai 

išrodytum, pirk skrybė
les vardu:

MANHATTAN 
HAT

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

Liet. Gimastikos Kliubas 
rengia pikniką Subatoje, 21 
d. July, 1917, Washington 
Parke, Grand St., Elmhurst, 
L L Pradžia 2 vai. po pietų 
ir trauksis iki rytui. Įžan
ga 25 centai ypatai.

Komitetas.

Pajieškau Kazimiero Bukausko ar
ba Gr. Brazauska. Meldžiu atsišauk
ti. ’

Naujausi Columbia
Rekordai

Tu pats persitikrinsi, kad skrybėlės 
naujausios mados, geriausio išdirbi- 
mo ir kaina kuopigiausia. Męs gva- 
rantuojame už gerumą, todėl kad 
mūsų fabrike išdirbamos. Apart to 
męs užlaikome eis.-pertus pardavė
jus, kurie pritaiko kuogeriausiai.

Ateik ir išbandyk!

Ketverge, 21 d. birželio 
(June) bus susirinkimas La
bo Bendrovės Palace Hall, 
93 Grand St. Pradžia 8 vai. 
vakare. Draugai ir draugės 
malonėkite kiekvienas atsi
lankyti ant šio susirinkimo, 
nes bus daug svarbių daly
kų apkalbėjimui kaslink 
biznio.

Sekr. G. Kudirka.
Extra susirinkimas.

Kooperacijos Liet. Tautiš
ko Namo bus 25 d. Birželio 
(June), 1917, panedėlio va
kare 7:30 vai. Teiksitės vi
si akcijonieriai ir draugys
čių delegatai atsilankyti po 
num. 101—103 Grand St. 
Turėsime daug svarbių rei
kalų apkalbėjimui.

Sekr. K. Barkauskas, 
437 Rodney St.

Reikalinga vyrų dirbti 
sandėlyje (warehouse). Mo
ka 30 centų į valandą. At
sišaukite tuojaus:
Erie Basin Store No. 12

Brooklyn, N. Y.,
Paimk Crosstown karą 

važiuok iki galui linijos.
(50—51)

ir

B. Lazutka
3335 Maple St., Erie, Pa.

E

E

L 2397

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

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

IŠSIRANDA VO J A K A M B A R YS.
Išsirandavoja didelis su dviem lan

gais kambarys dėl, vieno ar dviejų 
vyrų, švari ir rami vieta. Reika
laujanti atsišaukite j “Laisvės” Ad
ministracijų.

Naujiena! Naujiena!
Pirmutinė Lietuviška Au

deklų Krautuvė, kurioje už
laikome visokių vilnonių au
deklų dėl siūtų ir ovcrkautų. 
Materijas užlaikome nau
jausios mados. Labai priei
namos kainos.
P. Pelkauskas ir

F. Markevičius.
168 Union Ave., Brooklyn,

štai naujausios dainelės
3188. Ant kalno karklai siūbavę.

Pasisėjau žalią rūtą.
3189. Oi motulė.

Motuš, Motuš.
3190 Tris berneliai.

Vakarinė daina.
3191 Ant marių kranteli*.

Saulutė tekėjo.
3192 Giedu dainelę.

Gegužinės daina.
3193 Linksmo kraujo (Polka)

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

Annie Laurie (smuiką solo) 
Reikalaukit augščiau paminėtų r» 

kodų pas
J GIRDFS

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

Telephone 4659 Greenpelw

E

E

F

E

n. y

(44—51).

Ištraukiu IT V IV A f tarpe 11 ir 12 
Dantis MIKAI vai. kasdieną, 

kad tuom parodyt, jog ištraukiu 

bE SKAUSMO!
Minkšti robiniai prisisiurbianti smegenis 

kurie tinka kiekvienoj burnai. Parsiduo
da žema kaina ir gvarantuoti.
Pilnas setas dantų...
22 kt. auks. kepuraitė. 
Pripildymas auksu... 
Tiltelio uždėjimas.... 
Pripildymas platina 
Pripildymas sidabru be gydymo 

,, cementu „
Dantis egzaminuoju dykai.

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

$5.00 ir atigščiau 
$5.oo
$1.50 ir aukščiau
$5.00 už <lanti
$1.50 ir augžčiau 

.5Oc. 

.50c.

KNYGOS
Kurios turėtų rastis kiekvieno lietu
vio namuose:

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

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

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

Tos visos knygos geros popierort ir 
u daugeliu puikių paveikslų.Rei- 
alaujant kataliogo ar atsako, reikia 
risiųst už 2 centu stamna.

F. MILAŠAUSKIS
13 Atlantic St.. So. Boston, Mas*

Manhattan 
Hat Stores

230 Grand st. arba 479 Grand st. Brooklyn, N. Y,

U4TRYNTMAI, KARPOS, NUOSPAUUDOS, IŠNYK
STA PRIEŠ JŪSŲ AKIS. Mes šalin taip vadinamas už
trinų (karpų) gyduoles. Siųsk 50c. markėmis ar Money Orde
riu už OWENS’O DEGINANTI PAIŠIUKĄ, kurį apmokėtu 
siuntiniu ar grįžtančia pačta apturėsite. Nėra laukinių, nėra 
neužsiganėdinimų. Jei jis negelbės arba jus nesate pilnai už
ganėdinti, sugrąžinkite paišiuką tuojaus ir aš tą pat dieną 
sugrąžinsiu jųsų 50 c. Reikalauju agent u Adresuokit A. P. 
OWENS, Dept. 42 E, 157 E. 47tlISt., V- rk, N. Y.

NUSTOS GALVOS SKAUDĖJIMAS, 
i JEIGU NEŠIOSI AKINIUS.

Iš daug atsitikimų, akių nuvargi- 
j rųa»s, yra pamatinė priežastis galvos 

skaudėjimo, neuralgijos ir daugelio 
kitų nerviškų ligų.

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

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

BrookIyn, N. Y.
Įsteigta nuo 1902 m.

T

i JOKŪBAS KANCIERICa

CAFE. Pa- 
kei ei vingus 

priimam ko- 
negražiau
si a ir visa
dos teisin
ga rodę.

Telephone 2639 South.
Dvi puikios užeigos:

LIETUVIŲ KOTELIS
Kuriems yra reika'as apsistoti, čio

nai galima gaut ^nakvynę arba ir il
gesniam laikui gyvent.

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

lams, susirinkimams ir Billing 
.lley.

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

Tarpe 22 ir 23 Sts
Antra užeiga:

CAFE SU SVETAINE 
RESTAURANTU

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

SO. BROOKLYN, N. Y.
Tel. 3967 South

TEISINGIAUSIA U t EIGA
253 WYTHE AVE kamp. No. 1st H 

BROOKLYN, N Y,
Telephone Greenpoint 5311.

TOSEPH LIPMAN, M. D.
Specialistas motery ligų

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

TIKRA IR TEISINGA 
LIETUVIŠKA

APTIEKA
Sutaisau receptus tikrai, 

žiniškai, su didžiausia 
nežiūrint iš kur jie būtų gauti. 
Patarimus duodu visiem ypatiš- 
kai ir per laiškus dovanai.. Gy
duoles siunčiu j 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.

KAS PADARE DIEVUS?Naujas išradimas
20 amžiaus.

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

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

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

(

gi, kurie norės, bus ir išsi
gerti dovanai.

Sekr. S. M. Karvelis.
Žemaičių kvarteto koncertas -------------

Pereitą subatą Maspethe( L. S. S. 19 kuopos pusmė- 
įvykęs Žemaičių Kvarteto nesinis susirinkimas bus 25 
koncertas būtų visais žvilgs- d. birželio (June, 7:30 vai. 
mais nusisekęs, jeigu tik 
publikos būtų buvę daugiau. 
Bet visi sako, kad kunigai 
nešvarią agitaciją vedę 

*eš koncertą, o klerikalai 
<ioj vietoj tyčia ką tai sa- 

< parengė.
Rodosi, toks koncertas ne

galėjo klerikalams niekuo 
užkenkt.

Programe dalyvavo J.Bu- 
iėtaas, P. Jurgeliūtė, L. Li- 
nonifitė, J. Vidrinskiūtė ir 
Kloniūnas. Kasžin, kodėl ne
pribuvo Kriaučiūnas. Viši 
dainininkai užganėdino pub
liką ir visus šaukė ant “bis”. 
Silpniau pasirodė tik P.Klo- 
niūnas, bet su laiku ir jisai, 
rodosi, išsilavins.

Choras labai puikiai su
dainavo “Kur bėga Šešupė*. 
Balsai puikus, gerai išlavin-

Koncertas pribuvo gan
daug laisviečių, aidiečių ir 
vienybiečių.

PUIKIAUSIA 
MODERNIŠKA 

LAISVES”

SPAUSTUVE
Grašiai padaryti spaudos darbai patraukia kiekvieno akį.
Atsakantis pagarsinimas priduoda žmogui norą eiti ant rengia

mą pramogų.
Todėl, draugystės ir kuopos, kada rengiat bailus, teatrus, ar 

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

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

perskaityti.
Kas ska*Q, tas daugiau žino Ir Jam nereikia prašyti kitų paaiš

kinimo. Reikalauk katalogo.

183 ROEBLirNQ ST

są- 
atyda,

Reporteris..

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

Brooklyn, N. Y.

Tel. Greenpoint
SENIAUSIA UŽEIGOS 

VIRTA PAS

A. SHRUPSKI
Pas mus galite gauti ska

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

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

l, n ■—...... i

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

Nedėliomis pagal sutarti.
Egzaminavimas DYKAI. Męs iiti- 

riame ir pasakome visas ligas Ir pa- 
įgelbstime. Iš kitur atvažiavusiema 
i ligoniams parūpiname vietą, kol gy
dosi. Reikalui esant, kreipkitės, męa 
apžiūrėsime ir duosime prietelišk* 
rodą. Patarnavimas visai pigus. Ne
užmirškite mano antrašo.

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

arti 117th St, New York City

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

SKVARBIAUSIEJI faktai šioj kny- 
goj randasi paimti iš Mytholiogijų, 

Encyklopediškūjų žodynų ir aštuonių Bib
liją. Knyga su keturiolika galingiausių

. Dievų paveikslų:
1. Tris šv. Panelės Nekalto prasidė

jimo. Nekurį yra net ir už karlienę dan
guje.

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

3. Tris galjjpgiausi Dievų Sunah Kai
po išganytojai ir atpirkėjai svieto.

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

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

Knyga: 5x8 32 puslapių. Kaina 15c.
Perkupčiams, petlioriams, agentams ir 

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

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

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

KENO LAIKRODYS SUGEDO?
Brooklyn© ir apielinkės lietuviai, 

jeigu jims reikalinga taisyt laikro
džius, laikrodėlius arba šiaip kokius 
aukso ir sidabro daiktu ; tai meldžiu 

" tnešti j “Laisvos” o są. Ten bus 
rilmama ir perduot3 ,na man, o aš 
tengsiuos atlikt f /o darbą koge- 

riausia ir greičia ,ia. Aš būsiu 
“Laisvės” ofise k 3 ketvergo vakarą, 
kada bus galim, darbą paimt arba 
sugrąžint.

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

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

TeL Broad 1459.

O'

kuris gydo pasekmingai 
visokias ligas PILVO,

REUMATIZMĄ, 
IGAS. IŠGYDO 

PER- 
OPE-

Philadelphijos Specialistas vyrų moterų
DR. WASSERMAN
PLAUČIŲ, ŠIRDIES, VIDURIŲ LIGAS,
SLAPTAS LIGAS IR ĮVAIRIAS KRAUJO
TRUMPAM LAIKE, TAIP KAD JREIKALAUJATE 
TRAUT SAVO DARBO. GIMDOS LI AS YDO BE 
RACIJOS.

Turiu naujausios mados mašinas dėl ištyrimo ligų.Turiu naujausios mados mašinas dėl ištyrimo ligų. Taip
gi vartoju X-Ray mašiną, kuri reikalinga kiekvienam gydyto
jui. Už pirmą vizitą neskaitau nieko, kad persitikrinus ar 
galima išgydyt, jeigu negali...a, tai neapsiimu.

DAKTARAS WASSERMAN
Philadelphia, Pa

Ofiso valandos: u- 9 ryto iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis nuu 10 ryto iki 2 vai. po pi ‘ Per pačtą n«- 

gydau. Galin susikalbėt lietuviškai.

13 35 Arch Street
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