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

iO)

Visų šalių darbininkai eiki
te išvien, jūs nieko neprajai- 
mėsite — tik retežius.

įnirtu SiktiMPitc kad męs neįvesim tokios jau , ArlE SĄlvN’NGUo sistemos Amerikoj? J 
VADEQ POlVQfK 1 V- Angll]aka.l.P as,| 
IVAKuJ riVEdUO. girdėjau; pustrečio miliono 

_ gatavų kareivių, kurie ligi-
(Conscientious objectors), ^iol nekariauja. _ Anglija,

• Pirm įvedimo priverstino mat, labai gera dėl savo ko- į . 4 . .
nrozidentas lionijų ir pavelija kolionijų tvarka Rusijoj, lai vienoj, . . „ - . - - ....... ,
? - i‘. kareiviams mušties už jos tai kitoj vietoj įvyksta suki- dokumentus, būk caras no- kietijos mihtarizmo perga-, misija, kuriai pavesta

i __ .1 • i . i 4- i V 1 o___ mivha nniniii eolui loic_ nmiinc k* q H I hnnuncAY)

Nauji sukilimai Rusijoj;
kareiviavimo
Wilsonas, agituodamas už į- 
vedimą jo, ve ką pasakė: 
“It is in no sense a conscrip
tion of the unwilling” — kas 
reiškia, kad konscripcija, 
jeigu bus įvesta, jokiu būdu 
nebus konsripcija tų, kurie 
nenori kariauti.

Tai paties Wilsono žodžiai 
ir jeigu Wilsonas nors kiek 
skaitosi su savo žodžiais, tai 
visi tie, kurių sąžinė priešin
ga karei, neturėtų būti ima
mi kariumenėn.

Žiūrėsime, kaip bus! O 
kol kas už sąžiningus karės 
priešininkus rūpinasi “Ame
rican Union against milita
rism”. (Draugija kovai su 
militarizmu). I

Nelengvai gimsta naujoji
t

lies išdavikai. Karės minis- sias pavojus, — tai Vokieti- 
teris pasakęs, kad jis turįs jos militarizmo pergalė. Vo-

gos pradėjo lekioti, o Thom-mo į kariumenę, preziden- 
psono draugai ir priešai kė- tas Wilsonas dar paskelbė

i ergelį sugniaužtomis taip vadinamą rekrutavimo 
kūmščiomis. • savaitę, kuri prasidėjo nuo

Tūli patriotiški \aldermo- 23 d. birželio. Per tą visą 
nai šaukė: išmest majorą! savaitę bus varoma smarki 
Po teismu atiduoti. ’agitacija, kad gavus 70,000

I Išrinkta net tam tikra ko- liuosnorių kareivių. Prezi-

interesus. Kolionijų karei- limai, kur vietos gyventojai 
vius ji pastatė pirmon vie- apskelbia neprigulmingą re- 
ton, o savo kareivius laiko publiką. (
užpakaly. Ir tik tada, kada Išpradžių toks sukilimas į- , 
vokiečiai bus visai nusilp- vyko Šlisselburge. 
minti, ji atsiųs savo ’__ *
vius ir pasakys, kad tai jie 
laimėjo karę.

Man labai rūpi, 
tingųjų klesa neuždėtų ka
rės naštos ant bėdinųjų 
Žmonių”.

Kaip matot, tai pono Wil
sono politika turi daug prie
šininku. V f

, Prezi- 
............. ..... ..... ___ v-7 _____ v_____ rū-'dcntas tikisi, kad tą skait- 

rojęs padaryti atskirą taiką lė,—mirtis abiejų šalių lais- pinties, kad Thompsoną šio- linę lengvai galėsiąs gautu 
su Vokietija ir tuomi par- vei. Todėl, kam brangi lais- kiu ar tokiu būdu išėdus iš (Pirm laiko nevertėtų gir- 
duoti savo šalį. vė, lai tas už ją ir kovoja, maiorystės.______________ įtis...

---------- i—. Dabartiniu laiku visos lais- Ginčai kilo dėlei mokyklų. ------------- -
Dabar, Iš DARBININKŲ IR KA- vos ir demokratiškos šalys tarybos,kurios dauguma da- BILLIUS APIE PRIVERS- 

| REIVIŲ ATSTOVŲ TA- !susivienyjio, kad nuveikus bar pritaria Thompsonui. TINĄ ĖMIMĄ Į KARIU- 
Kaipo atsto- Tūli reikalavo, kad atšaukus ' MENŲ SVETIMžEMIŲ.

.................................   * 1 , Kongresmanas Taylor į-
karei- ten, rodosi, ramu. Į REIVIŲ ATSTOVŲ TA

sukilimas įvyko' RYBOS SUVAŽIAVIMO. į despotizmą.
' 22 d. birželio Darbininkų vas Suv. Valstijų pranešu paskirtuosius į tą tarybą. .

- - - • pėlei to kilo toks lermas ir nešė j atstovų butą bilhų,
Antras '----------- t

Kronštate, kur jūrininkai
Da

bar Kronštate, rodosi, ra
mu, bet ar Kronštatas pasi
davė laikinajai valdžiai, nie
ko tikro negalima žinoti.

Paskui repųblika tapo ap
skelbta Caricine (Simbirsko
gi
o-ub), Chersone.

23 d. birželio atėjo žinios, • -— - --------
kurios skelbia, k>d sukilo’karštas diskušljas. Paga- 
Juodujų mariu laivyno jū-diaus didžiuma išreiškė uz- 
’•ininkai. Sukilimas prasidė- .sitikėjimą dabartinei minis-

| t\| (.HloLrvtVj x\ vi i ji. nil. 

kad tur-1 apskelbė suvysto vybę., ir Kareivių Atstovų Tary- jums, kad męs esame pasi-
bos suvažiavime buvo labai ryžę ginti jūsų ir sykiu sa- pagieža, kokio Chicagos ta- kad imti į kariumenę visus

SCRANTON, PA.
! Jau paliuosuotas iš kalė-

* ' , Ji rūpinasi Antanas Rimkus
Washingtone, kad karės de-dlž nesiregistravimą. >T
partmentas sutiktų paliuo- ^f]on^ščikai’
suoti tuos, kurie priešingi .
karei dėl sąžinės. Jeigu kas Innti” drg. Rimkų, skclbda-

Nors 
i” viso

kiais būdais stengėsi “pamo-

svetimtaučius, neturinčiuskada vo laisvę. Todėl męs mel- ryba jau seniai nematė.
Tas viskas rodo, kad ne pirmų popierų. Billiuje re-

karštos diskusijos, 
pradėta kalbėti apie dabar- džiame jus prisidėti prie
tinės valdžios veikimą So- mūsų ir sykiu kovoti už lais- vien socialistai, bet ir šiaip komenduojama išleisti įsta- 
unes vai iz s............ . o , kovo. jau švaresni žmonės nepri- tymą, kad, visi svetimtau-cialdemokratai didžiumie-(vę.
čiai smarkiai užsipuldinėjo ^ime, tuomet atsieksime sa- ( 

ub ) Kirsanove (Tambovo'ant dabartinių ministerių ir'.vo tikslo, —■ sukriušinsimę > 
’• ” netaktišką'savo priešą”.

iššaukė'i
nurodinėjo jų 
veikimą. Tas ir

TIKSLAI RUSIJOS KO
MISIJOS.

Rusų komisija, po vado-
io Sevastopoly. Žinomi lai-berijai ir priėmė rezoliuciją, vyste Bachmetjevo, randa-vristopoly. Šiuom 

vastopoly randasi ir A-
mors iš užsiregistravusiu ir’m* melus, būk jis vedęs a- merikos admirolas Glennen,
nepasakė laike registracijos, narchistišką agitacija prieš 
kad jisai yra priešingas ka- .k2nsgiPį'>a’ 1XP1rig’l1\S!p,'ie 
rei, tai tą galima bus pasa
kyti laike tyrinėjimo 
emption board’uose” 
liuosavimo tarybose).

Neseniai Washingtone at- 
sibuvusioj konferencijoj 
Kristaus bažnyčių Amerikoj 
irgi priimta rezoliucija, kad 
kariumenėn negali versti 
tuos, kurių sąžinė- priešinas 
karei.

New Yorke, po N70 Fifth'syklės ėmimo į kariumenę ir 
Avė., yra įsteigta biuras dėl,bus sutvarkyta vadinamie- 
“conscientious objectors”), 
kur duodami įvairus patari
mai. Biuro veikia šie žmo
nės: L. Hollingworth Wood 
(k^akeris), Roger Balwin, 
sekretorius), kun. John 
Haynes Holmes, Dr. J. El
liot, Scott Nearing ir kiti.

Tas biuras sako, kad prie tuomet galės ateiti į “exem- 
turi 
reli- 
visi

nepasakė laike registracijos,

“ex- 
(pa-

I anarchistų. Gėda tokiems 
Laukaičių pasekėjams, 
“kramolų” malšintojams.

kuris nuvyko su Rooto misi
ja. Sakoma, kad Juodmarių 
jūrininkus sukurstė išKron- 
štato atvykę agitatoriai. Jū
rininkai areštavo daugelį a- 
ficierių.

Laikinoji valdžia siunčia 
i Sevastopolį ministerius 
Ccretelli ir Kerenskį. Val-

sąžiningų karės priešų 
būti priskaityti netik 
giški žmonės, bet ir 
tarptautiečiai.

čiai talkininkų šalių turėtų 
stoti Į kariumenę čia, A- 

‘me/ikoj, o jeigu jie nenorės 
taip daryti, tuomet turės 
grįžti į savo šalis ir ten įsto
ti.

Ką kongresas pasakys a- 
, dar nežinia, 

išsižadėjimas Galimas daiktas, kad ir pra- 
sosto ir pavedimas jo savo dės svetimtaučius varžyti.

taria karei.

kad remti dabartinę valdžią, si Amerikoj. Bachmetjevas 
-- spaudos atstovams pasakė 

STREIKAS GELŽKELIO komisijos tikslą. Pirmiau
sia jie varde Rusijos liau- 

Petrogradas, 22 d. birže- dies ir laikinės valdžios at- 
lio. •
lajevsko gelžke>k) dirbtuvių valdžiai, kuri pirmoji prina- 
darbininkai ir mechanikai, žino naująją revoliuerinę 
Manoma, kad streikas išsi- valdžią. _ Toliaus komisija

VIS DAR SKAITO SAVE 
GRAIKIJOS KARALIUS 

KARALIUMI.
Berlynas, 22 d. birželio.—

Šveicarijos diplomatai sa 
ko, kad Graikijos karaliaus ’ pie tą billių, 
Konstantino f”

sūnui, yra ne kas kitas,kaip 
tik
nuo pildymo savo pareigų.

— Išėjo į streiką Niko- .vykę paačiuoti Suv. Valstijų J11? tarpu Konstantinas,ra-

DARBININKU. visiškai prašalinimas RUSAI MECHANIKAI VA
ŽIUOJA RUSIJON.

New Yorke yra susitvė-

AMERIKOJ BUDAVOJA
DAUGYBE KAZERMIU. r apskelbsianti't§-..........................................

 * vynės išdavėjais visus, ku- Prie piliečių ir prašo palai->

■ Sakoma, kad pradžioj lie-į}'^^^8 iaa^?c?’ . .v 
pos men. bus pagarsinta tai-' Tomske’ Slblre’ »aleistl ls

1 1.1* • .1 • ------------------

bus sutvarkyta vadinamie
ji “exemption boards”, kurie 
turės teisę paliuosuoti nuo 
kareiviavimo. Sakoma, kad 
Washingtono valdžia prisi
laikysianti bepartyvumo. 
Bus traukiami liosai ir kas 
tokiu būdu bus pirmu sykiu 
paimtas kariumenėn, tai

NORI AREšTUOT SENA
TORIŲ.

Senatorius Thompson pa
sipriešino tai registracijai, 
kuri dabar daroma New 
Yorko valstijoj. Jisai, nu
ėjęs į registracijos ofisą,už
siregistravo atsakydamas j 
34 klausimus, bet atsisakė 
pasirašyti, nes atranda, kad 
daromoji New Yorko vals
tijoj registracija esanti ne- 
legalė.

Šerifas Middleporto pa
vieto grasina senatoriui a- 
reštu. Jeigu iki 25.d. birže
lio Thompson nepasirašys, 
tai šerifas sako patupdys jį 
j kalėjimą ant 6 mėnesių.

šydamas buvusiam ministe-jrus taip vadinama koopera- 
riu pirmininkui Venezelai, ciia rusų mechaniku, kurie 
sako, kad sutinka su talki- dabar nori rusų valdžios ka

štais važiuoti į Rusiją su vi-plėtos ir apims kitu gelžke- stengsis tarpe Rusijos ir A- ninkais. taikytis. . . _
1 1 4 - 1 - - J - 1 Vadinasi, nors jis netu- somis savo mašinomis. Jieliu dirbtuves.

Laikinė valdžia šaukiasi

kyti tvarką.

kalėjimų razbaininkaį nužu- KAZOKŲ KONGRESAS, 
dė 20 žmonių, o sužeidė kelis 
šimtus. Dabar razbainin- 
kus gaudo kareiviai. Apie 
800 sugavo ir susodino 
lėjiman.

Petrograde, Vyborgo
sė, darbininkai užpuolė
namo generolo Durnovo ir no ir Zaporožės kazokai.
užėmė jį. Sako, kad minia' ------------- -
vaikščioja su vėliavom, ant .ROOTAS RUSIJOS MINIS-

- - kurių užrašyta: “Tegyvuoja
■ ’ ' socialė respublika, šalin ka- 
Kiekvienas Pralįstai .

ka-

pu- 
ant

Šiuomi tarpu Rusijoj atsi- 
būna kazokų kongresas. A- 
mūro kazokų atstovai sako, 
kad 8,000,000 Rusijos karei
vių gatavi paguldyti savo 
galvą už Rusijos dabartinę 
valdžią. Tą pat sako ir Do-

tion board” ir nurodyti prie
žastis, dėl kurių jisai norėtų 
ųasiliuosuoti.
užsiregistravęs žmogus tu-!
rėš tam tikrą numerį. I SOCIALREVOLIUCIJO-

Vienas “Exemption boar- NIERIAI IŠMETĖ Iš CEN- 
das” bus ant kiekvienų 30.- ’ TRO K ARĖS MINISTER! 
000 gyventojų. Kiekvienoj. KERENSKĮ, 
taryboj būtinai turės būti Buvęs liaudininkų lyderis 
daktaras. Į Kerenskis, kuris dabai* yra

O tuo tarpu valdžia būda- paskirtas karės ministerių, 
voja 16 milžiniškų kazar- priklausė prie socialrevoliu- 
nių, kuriose turės gyventi cionieriij ir buvo išrinktas į 
dsi tie, kuriuos šios šalies centro komitetą. Šiomis die- 
kapitalistų valdžia nuskirs nomis Petrograde įvyko so- 
kariumenėn. 
tos kazarmės bus gatavos 
ant 1 d. rugsėjo.

TERIŲ POSĖDY.
Petrogradas, 16 d. birže

lio. — Į Rusijos ministerių 
posėdįzatvyko ir Amerikos 
komisija su savo vadu atža
gareiviu Rootu. Apart kitko 
Rootas pasakė:

“Amerikos komisija, pri
buvus į šią salį, sveikina jus 
varde Suv. Valstijų valdžios 
ir visų gyventojų. Męs esa
me atstovai demokratinės
respublikos ir turime įgalia- ’ 
vimus nuo prezidento, iš
rinkto visuotinu, lygiu ir 
slaptu balsavimu.

“Žinia apie Rusijos revo
liuciją pripildė mūsų širdis 
neapsakomu džiaugsmu. 
Kuomet męs pažvelgiame

c

TALKININKŲ NELAIS
VIAI RENGIASI PRIE 

SABOTAŽO.
Kopenhagas, 23 d. birže

lio. — Telegramos praneša, 
kad talkininkų kareivių,, 

KĄ SAKO SENATORIUS pakliuvusiu į vokiečių nelai-
GRONNA APIE ŠIĄ 

KARĘ?
North Dakota senatorius

Manoma, kad cialrevoliucionierių susirin
kimas, kuriame Kerenskis 
tapo išmestas iš centro ko
miteto. Matomai, pastaruo
ju laiku, kada gavo ministe- 
rio vietą, jo “revoliucioniš- 
kumas” pavirto į kitą pusę 
ir partija priversta buvo su 
juomi apsidirbti, parodyti 
duris.

merikos užvesti draugiškes-, . ,
nius ryšius, kurių, girdi, f1 so^°’ vienok pagal seną 
prie senosios valdžios nega- s^ai^° save karanu“ 
Įima buvo atsiekti. Sana«

Toliaus komisija, sykiu su 
Washingtono valdžia, turės 
išdirbti bendrus pienus, kaip 
būtų pasekmingiau kovoti 
su priešu ir kaip suorgani
zuoti armiją dėl tolimesnės 
karės vedimo.

Komisija taipgi stengsis 
supažindinti amerikiečius su 
tikru Rusijoj dalykų stoviu 
ir su visu revoliucijiniu ju
dėjimu. Iki šiam laikui a- 
merikiečiai buvę klaidingai, 
jinformubti apie revoliuciji- 
nį Rusijos judėjimą, 

i Rusijoj greitai j vyksiąs 
suvažiavimas įsteigiamosios 
tarybos, kuri padėsianti pa- 

;matą demokratiškai resnub- 
likai. Dabartinė valdžia, į 
kurią įeina visų politiškų or
ganizacijų atstovai, rūpi
nantis prirengti dirvą dėl 
įsteigiamosios tarybos.

Ant 
pasakė, 
trokšta 
baigos, 
priešą, 
rūpinasi susivienyti su A- 
merika ir bendrai veikti.

jau prisirengę prie kelionės. 
Šiomis dienomis mechanikų 
kooperacijos atstovai važia
vo į Washingtoną pas am
basadorių pasiteirauti, kaip

Ambasadorius Bachmetje
vas jiems atsakė;

“Greitu laiku visi rusai

ITALIJA NEGALI APSI
EITI BE AMERIKOS 

ANGLIES.
Pramonininkų susirinki

me. senatorius Morkoni, ku-.
ris išrado bevelinį telegrafą, ’ mechanikai bus pasiųsti J 

Rusija. Net ir mechanikai, 
turinti antras pilietiškas po
nioms. npbns Amerikos vai* 
džios sulaikyti”. :

Panaši i mechaniku koo« 
peraciia susitvėrė ir spaus- 
tuvninkų. Jie irgi mano 
valdžios kaštais važiuot Ru
sijon.

apart kitko pasakė: “Mes 
negalime apsieiti be Ameri
kos anglies. Jeigu męs dė
lei tūlų priežasčių negautu
me iš Amerikos anglies,mū
sų šalis tapt suparalyžuota, 

! sustotų dirbtuvės dirbę am- 
'municiją, traukiniai negalė
tų kareivių pervežt iš vienos 
vietos j kitą, mūsų frontui 
gręstų didžiausias pavojus 
ir didžiosios provincijos pra
dėtu badauti”. c

galo Bachmetjevas 
kad Rusijos liaudis 
karę vesti iki pa- 
kad nuveikus savo 
O kad tą atsiekus,

POPIEŽIAUS NAUJA 
ENCIKLIKA.

Rymas, 23 d. birželio. — 
Popiežius išleido naują <fn-

gams bažnyčiose kalbėti i 
• i •’I t • • 1

VOKIEČIAI ATAKAVO 
FRANCUŽŲ LINIJAS. 
Pastaromis dienomis vo

kiečiai smarkiai pradėjo a- 
takubti tūlose vietose fran- 
cūzų frontą. Ypatingai bu
vo padarę smarkias atakas 
Champagne fronte. Pran
cūzų generalis štabas skel
bia, kad visos jų atakos bu«

vien tik apie tikybinius da- pasekmingai atmuštos^

*

lyku^, nesikišant į kitus rei
kalus. r
gai privalo daugiau tarnau
ti dievui, o ne žmonėms.

f!! „ka^k""!’ Vėliausios Žinios.

svę, esąs padėjimas labai 
sunkus. Juos verčia sunkiai 
dirbti ir užlaiko labai bjau-

CARAS BUS PATRAUK
TAS TEISMAN.

Londonas, 23 d. birželio

per didvandenį j Rusi ją, tuo- NORI £^Aš^ALINT CHI- 
miet męs neatskiriame jokių 
klesų, grupių ir partijų.Dėl
mūsų viešpatauja didelė, ga- tson nepritaria karei ir to 
linga ir laisva Rusija... Męs '/‘grieko” patriotai jokiu bū- 
meldžiame viešpatį, kad jis 
siųstų savo palaimą ant jūsų 
visų! Męs tikime, kad nuo 
šio laiko dvi galingos šalys, 
—Amerika ir Rusija, — pa
duos viena kitai ranką įr eis

CAGOS MAJORĄ.
Chicagos majoras Thomp-

ISPANIJOJ APŠAUKTAS
GENERALIS STREIKAS.

Petrograde Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Taryboj 
suvažiavimas priėmė rezo*

Buenos Airžs, 23 d. birže- tybės Tarybos, 
lio. — Iš čia gauta žinių,kad ------ - —-~

A. Gronna pasakė didelę riai. Dabar nelaisviai esą -—Pribuvus iš Rusijos Britų 
prakalbą Spring Grove, padarę konspiraciją, kad Neprigitfmingos Darbininkų

viską gadinti, visą darbą Partijos komisija praneša, išvien, gindamos žmonijos 
trukdyti ir net mašinas,prie 
kurių bus pristatyti dirbti, 
gadinti. <

i—

kad buvęs caras Mike ir 
daugybe jo šulų būsią pa-

Minn.:
“Męs~7-sakė jis—-neva ka

riaujam su Prūsų militariz- 
mu, bet kur užtikrinimas,

du nenori jam atleisti. Bet 
jų kentėjimo “taurė” kupi
nai persipildė, kuomet majo
ras griežtai atsisakė pirkt 
“liuosybės” bondsų.

Paskutiniame posėdyje

......... j Dabar svarstoma klausi- 
Ispanijoj esąs apšauktas ge- nias apie paleidimą ir Dū- 
neralis streikas. Visos dirb-pnos; veikiausia ir šis klau* 
tuvės esą uždarytos. Visas simas bus priimtas. __
šalies judėjimas suparaly- j 
žuotas.

Įsteigiamoji Rusijos Ta* 
ryba susidės iš 800 atstovų.

Bohemijoj įvyko ammunį*
Chicagos miesto tarybos ki-j REKRUTAVIMO SAVAI- cijos dirbtuvėji ekspliozija 
lo'toks lermas, kad galėjo! Te.
pasirodyt, yra anar-. ,v . _ „ .

, uuugyuc ju suiti uuoxq, "SSttnA chistu Net kur-!gyvenimai! priverstino ėmi--žinios,traukti teisman, kaipo ša- biem šalim gręsia didžiau- cmsiu j i . * <

reikalus...
“Bet dabartiniu laiku £-

1

uį TĖ. ’136 darbininkai užmušti;
•-I Prieš įvesiant įstatymą 625 sužeisti ir 170 dingo be 
. žinias. '



Karės jaunikiai
Dauguma žmonių užsi-t $6,600,000 daugiau, negu pa

puola ant kapitalistų, kad 
pastarieji agituoja už karę. 
•Tūli juos net kraugeriais 
vadina. Girdi, jie trokšta 
nekaltų žmonių kraujo, to
dėl ir agituoja už karę. 
Toks išsireiškimas, — yra 
ne kas kitas, kaip tik kapi
talistų apšmeižimas, Kapi
talistai netrokšta žmonių 
kraujo ir jeigu daugiau nie
ko iš karių negautų, kaip 
tik kraują, tuomet netik kad tį laiką.
už kares neagituotų, bet pa- j Abelnąi kompanijų pelnas 
sidarytų didžiausi jų- prie- padidėjo desėtkais milionų 
šai. Man rodosi, jeigu ir tie, dolerių. Padaryta statisti- 

, kurie kapitalistus pasmer- parodo, kad 1916 metais 
kia butų jų vietose; be ąbe- 104 įvairios kompanijos ga-, 
jonės, nekitaip. pasielgtų. . Vo ant 1 miliardo, 10 milio-

Kad kapitalistai agituojamų dolerių daugiau pelno, f

prastu laiku. z
Cambria Steel Co. -1916 

metais gavo daugiau pelno 
ant $23,500,000, negu 1914 
m., kuomet prasidėjo euro
pinė kar.

Midvale Steel and Ordnan 
Co. — ant $31,000,000.

Apaconda Copper Mining 
Co. karės metu gavo vir
šaus pelno $49,000,000, negu I 
paprastai pirmiau per tą pa-

maininga liet, buržuazija' sijos valdžios prisiuntė 
reikia drąsiau pakalbėti. Ne mums cirkuliarą, kuriame 
taikinties prie jos reikia tarp kitko; pranešama: . 
mūsų draugams, bet varyti 
savo darbo vagą. .Mūsų 
draugai ir taip jau per ilgai 
vis tik taikėsi ir derinosi į 
svetimų žmonių kontroliuo
jamas įstaigas.
“Kova” visai teisingai pa
stebi, kad Petrogrado “Tie
sa” visai bereikalo savo po- 
litikierišku tylėjimu užgiria

“Nepaprastoji Rusijos 
valdžios misija atsivežė 
pavydalą naujos rusų vė
liavos. Vėliava bus tris
palvė, o jos viduryje juo
das dvigalvis erelis; tik ži
noma be karūnos ir ski-

jonės, nekitaip pasielgtų.

nas smūgis ir jūs laimėjote! Bet tai lai- s 
mėjimas tam akiemirksniui. Štai prieš akis 
jau naujas priešas, kuris tiktai ką paklojo 
jūsų draugą. Tik staigiai jūsų galvą nu
švietė mintis, kad jūs turite duriamą peilį, 
štai jau peilis jūsų rankose. Žaibo greitu
mu smeigi į priešą ir durklas .įlindo giliai, 
giliai į kūną ano žmogaus. •

Pirmyn, pirmyn, ana vėlei ateina prie
šų! Mintis žaibažvilgsniu nušviečia, kad 
tai ans ve žmogus tai jūsų priešas, kad jis 
nori atimt jūs gyvastį, kad jisai smogia* 
kerta, nori jus partrenkti ir smeigti savo 
peilf į jūsų širęlį. Ir vėlei stveri durklą. 
Ačiū dievams! Jisai parkrito. Ištraukt 
durklą iš jo krūtinės. SrioVė karšto krau
jo ištryško iš žaizdos ir mušė jums veidan. 
Žmogaus kraujas, karštas žmogaus krau
jas! Baisumas apima jūsų esybę, bet tai 
tik valandytei. * Ana, vėlei jau priešas pri- ' 
Siartina ir reikia saugot savo gyvybę... Bai
su. baisu. Per visą naktį, ištisą tamsią 
naktį eina, be paliovos, žudynės. Per visą 
naktį.

Ketvirtoj valandoj nakties francūzų 
. Paga- kariumenės liekanos pasidavė. Kada ana- 

liaus viena merginų papasakojo mums, ko- nūs Meuse upės esantieji francūzai pamatė, 
dėl jos taip susijudinusios, Ji, mat, moki-1kad jų draugai jau pasidavė, jie išsprogdi- 
nusis mokykloje Charlottenburge (Vokieti- (no tiltus per upę, nepaisydami, kad ant til- 
joj) daugiau nei du metu, o jos brolis gy- to buvo jųjų pačių brolių. Sprogo! Vokie-

Vokiečiu kareivio 
kares atsiminimai

saviškiams ir po penkių valandų mūšio 
priešai\pasitraukė linkui upės Meuse.
Atvykę kaiman ėjom pasidairyti valgio. 
Nuėjom į tūlo mokytojaus šeimyną. 
Tėvas ir sūnus abudu buvo kareiviai. Na
mie radosi tik motina su dviem dukterimis. 
Motina buvo begalo baugšti ir visos trįs 
moteriškos verkė, kuomet męs įėjom į bu
tą. Vyresnioji duktė labai draugiškai mus 
pasitiko ir kalbėjo taisykliška vokiška kal
ba. Męs stengėmės vfeas jas nuraminti, 
meldėme neverkti. Sakėmės neatėję jų už
gauti ir pasakojom raminančias istorijas.

Vienas iš mūsų kalbėdamas apie rytme
čio mūšį, pasakė, kad męs nustoiome septy
nių vyrų užmuštų ir daugelio sužeistų. Mo
terų susijudinimas dar labiau padidėjo, ko 
jau męs tikrai negalėjom suprast. 7

lllliUtl IbiAll LjlCjUIlU , UZ/gll ACV w V” g «g v v •

socialdemokratų daly^avi- 1S LHIKTHSCI IĮ 
mą vadinamoj “Tautos Ta- 

Jryboj”, kurią kontroliuoja 
gudrus klerikalai. V. Požė
lai, visai neišpuola sėdėti už 
vieno stalo su 
kun. Laukaičiu.

| Amerikos liet, socialistai 
nori, kad Petrogrado ir Ma
skvos draugai varytų savys- 
tovę politiką. Visuomenės 
snėkų santikiai Rusijoj vis 

j labyn susideda mūsų nau
dai. Mūsų draugai turi eiti 

Bet dar ne viskas. Tos j plačias darbininkų minias 
kompanijos, kurios pereitais ^—4 dirbtuves, į krautuves, į 
....armiją. Darbas reik vary

tį apačiose! Tuomet dėl vir- nGgaiįm sau įsivaizdint ben- 
šūmų nebus bėdos. Jos na- cjr0 (]ar}j0 su klerikalais, bet 
turaliu būdu išaugs is šak- męS negalim suprast, kaip 
nil- x 'tas laikraštis dar drįsta kal-

“ būti apie sutartį kadir su so- 
■ cialistais, kuriuos jisai šmei
žia, niekina, denuncijuoja. 

i Reikia negerbt nei savęs,nei 
savo žodžių/kad daryt vie
nybės propozicijas po tų si- 

iStematiškų huraganų tulžies 
ir piktos valios.

vo ant 1 miliardo, 10 milio-

už karę, jie turi ir pamatą negu 1914 m. 
tai agitacijai. Pavyzdžiui,!
American Smelting and Re-Į 
fining Co. 1913 metais, kuo-' 
met dar nebuvo apskelbta 
europine karė, turėio gryno 
pelno $9,700,000. T916 me
tais jau $23.200,000. _ Į

Armour and Co. 1916 me- į 
tais turėjo ant $14,000,000 
daugiau pelno, negu 1913 m. kapitalistus kaltinti, kad jie

Bethle^m Steel Corpo- agituoja už karę? Juo ka- 
ration 1916 metais turėjo ’’es eis didyn, juo ilgiau jos 
net ant $38,500,000 daugiau tęsis, tuo daugiau kapitalis- 
pelno. negu 1913 metais. ,tai pelno turės. C

Central Leather Co. 1916 vus daugiau pelno, jie pri-

šiemet tikisi gauti nepalygi
namai didesni, nes karinis 

Isūkurys eina platyn ir visi 
‘-produktai nesvietiškai kįla.

Na, sakykite, ar galima

Jau išėjo “Kardo” N5. Tu
rinys gana įdomus.

So. Bostono klerikalų lai- 
caro bernu kraštis vėlei užvedė šnekas 

.’apie tai, “Kaip priėjus prie 
vienybės?” Siūlo išrinkti 
po vieną žmogų nuo '•srio- 
vės į tam tikrą komisiją — 
pasitarimo komisiją.

. Užbaigęs savo pakvietimą, 
laikraštis rašo: “lauksime 
nuomonių, kaip iš mūsų vi
suomenės atstovų, taip ir ki
tų sriovių spaudos”.

i Męs atsakom: męs netik

Vision
metais gavo ant $11,100,00p versti varyti ^smarkiausią apžvalgos

iagitaciją, kad tik tos karės 
tęstųsi ilgiaus. Karė — ka- 
pitalisams rugiapjūtė, taika'
—netekimas kelių dešimčių ljs nu^ude Austrijos^ prem- 
milionų dolerių į metus pel- Stuergką ir kurj^Aust- 
no.

Taigi bereikalingi šauks
mai, bereikalingi išmėtinė- 
jinfai, kad kapitalistai varo 

i agitaciją už karę. Pakol 
kapitalistiška 

—ant $6,7000,000. jklesa, pakol viešpataus pri-
Lackawanna Steel Co. ga- vatine nuosavybė, pakol šalį 

vo daugiau ant $9,500,000.

daugiau, negu 1913 m.
F. I. du Pont de Nemour 

Powder Co 1916 metais tu
rėjo ant $78,500,000 dau
giau, negu per paskutinius 
tris metus. ✓

Hercules Powder Co. ga
vo ant $15.500,000 daugiau.

General Chemical Co. — 
ant $9,400.00.

International Nickel Co. viešpataus

Draugas Fricas Adler,ku- “Ateitis” praneša, kad 
Konstantas Jurgeliūnas ap
skundė “Darbininką” ant 
$10,000 už šmeižimą jo as
mens per laikraščius. Bylą 
pavedė advokatui Alonzo E. 
Yont, 24 Milk Street, Bos
ton, Mass.

juu,uuu. įvaldvs kapitalistų atstovai, 
Phelps-Dodge Corpora- patol bus karės, žudynės, 

tion — ant $14,000,000. 'apgavystės ir išnaudojimai.
Tik tada viskas išnyks, kuo- smįnga<. šauksmas: “ 
met visos isdirbystes, visi vun]-n Intcl.nacionalas”! 
turtai is privatiskų rankų 
pereis į visuomenės , kada 
visuomenė visą šalies tvar-

Co. — ant $11,600,000. ,
Swift and Co. karės metu 

gavo $11,200.600 viršaus, ne
gu paprastais laikais.

Texas Oil Co. 1916 metais kymą paims į savo rankas,
pasidalino $7,200,000 viršaus bet nepaves kapitalistų at- 
dividentų, negu kitais '~‘L------- 1 11
tais.

United Fruit Co., 
pristato bananas ir H!

me-, stovams, kaip kad dabar 
įdaro. O tokią tvarką męs 

kuri ir vadiname socializmo tvar- 
okius k a.

vaisius, karės metu uždirbo švenčioniškis.

Iš Lietuvių Socialdemokratijos.

į rijos teismas pasmerkė mir-
>tin, savo paskųtiniubse atsi
sveikinimo žodžiuose pasa
kė: 1

“Ne visi tie, kurio palai- j
(loti yra numirę, nes dva- GINKJjU0TAS PASIPRIE- 
s’osjiegahma užmušti. | ŠINjmAS PRIEŠ KAREI- 
Apleisdamas teismo salę,' VIAVIMA

jisai sušuko: “Tegyvuoja 
tarptautinė revoliueijinė so-! 
cialdemokratija”. i

joj) daugiau nei du metu, o jos broli 
veno Berlyne, kaipo civilis inžinierius Pa
baigus jai mokslą, brolis* paėmė- vakacijų 
trims mėnesiams palydėti savo seserį na
mo. Abudu mėgo gyventi Vokietijoj, bet 
čia staigiai kilo karė ir jau nebegalima bu
vo sugrįžti Berlynan. Broliui reikėjo įstot 
armijon, kaip sykis ton kompanijon, kur jo 
tėvas buvo rezervo aficieris.

Ji tęsė savo pasakojimą toliau. .
“Dar šiandien ryte tėvas ir brolis buvo 

namie ir, galbūti, tai buvo jų kulkos, kurios 
paklojo jūsų draugus. O, kaip tai baisu! katalikų minyškos gulėjo 
Jie visuomet gerai atsiliepdavo apie vokie- klioštorium. Pamatęs jas, ėjai pro šalį, 
čius. Ir dabar, kol jųjų ir mūsų tarpe bus 
vokiečiai, męs jau negalėsime žinoti ar jie 
gyvi ar numirę!” /

Aša’ros pertraukė jos kalbą. Ir mūsų 
akys nebuvo sausos. Praėjo net noras val
gyti. Tyliai atsisveikinę męs išėjom.

Kaimely išbuvom iki vakaro, laisvai 
sau bevaikščiodami. Pavakare devyni mū
sų kompanijos vyrai tapo areštuoti. Sako, 
kad jie paliete moteris. Juos nuginklavo ir 
nuvedė sargybos naman. Tas pats atsitiko 
ir su tūlais infanterijos kareiviais.

Tuo laiku kareivijoje siautė didelis ta- 
___  ____  Už vieną eigaretą mokėjo po

. Vivier-an-Court

čių ir francūzų kūnai ištyso ore ir Meuso 
vandenyse rado sau kapines draugai ir 
priešai.

Pažiūrėkite gi į paveikslą tų nežmoniš
kų žudynių. Lavonas guli ant lavono, o ap
linkui liepsna, degėsiai, tirštų suodžių 
sluoksniai. Bet karė, pavertusi žmones 
brutalais, neleidžia apsireikšti gailesčiui. 
Žmoniškumo jausmus vėjai išnešiojo į vi
sas keturias puses. Dejavimai ir šauksmai 
sužeistųjų nejudino man širdies. Kelios 

negyvos ties

Vienas namas, išlikęs sveikas, ’ buvo 
francūzų dragūnų kazarmės. Bet męs ne
spėjom visa ko apžiūrėti, nes septintoj va
landoj francūzų artilerija iš anapus upės 
pradėjo siųsti į mus kulkas. Męs pasidarė
me sau tranšėjas už daržo tvoros, čia jau 
už Meuse. Mūsų pusė nuo upės buvo že
ma,- francūzų kalnuota. ♦Tenais įsitranšėja- 
vo francūzų artilerija trimis pozicijomis. 
Kadangi francūzų artilerijos kulkos lėkė 

, nertoli, tai mus nekliudė, užJat vokiečių ar
tilerijos 21-centimetrinės kulkos, pirmu 
pradu kildamos viršun, čirkšdamos griuvo 
ant francūzų tranšėjų; darydamos didžiau
sių nuostolių. Francūzai negalėjo ilgai iš
laikyti to kulkų lietaus. Jie pasitraukė, ap
leisdami Meuso viršūnės. Jie apleido ir Se
daną be mūšio. Tasai miestelis išliko ne
paliestas. Tuo tarpu Dunchery, kur buvo 
mūšiai gatvėse, veik visas buvo išardytas. 
Mano kompanija neteko 30 vyrų. Mūsų 
kompanijai, kuri beturėjo tik 90 žmonių 
buvo įsakyta pabudavoti per upę pantoni- 
nį tiltą vietoje, kurios męs dar nežinojome. 
Mums dadėjo dar 80 žmonių ir mažom kuo
pelėm męs išmaršavom, kad neatkreipus 
priešo atydą. Valandą paėję, sustojom gi
rioj, 200 yardų nuoMeuse. Leido mums pa
silsėti iki sutemos.

Kai sutemo, per laukus atidrožė tiltų 
transportacijos kolonna, kuri prigulėjo į 
mūsų diviziją, paskui kurią turėjo ateiti 

j Del šitos priežasties nakties sutemoje ant tokia jau kolonna iš armijos korpuso. 
Don-Chery gatvių kilo baisiausias, mūšys.

Ottawa, Kanada. — Jeigu bako badas. ” ' ' 7 '
įtik Kanados valdžia pamė- markę ar net ir daugiau.

’i Iš galerijų atsiliepė trenk- iv.cs^ priverstiną ka- buvo tik viena tabako krautuvė, užlaikoma 
Tegy- reiviavimą, tai tuęmet Que-.pačios valstybės. Aš mačiau, kaip tūli ser-

Taip, Internacionalas dar s^ąs ginkluotas pasipriešini- 
nenumiręs, jeigu jo eilėse mas-. _ . .
randasi tokių draugų, kaip Pas_a^^> grasindamas pinigus par 
Fricas Adler!

Sukirmijęs socialpatriotų
Internacionalas gali paši-

Plechanovais, cR‘si^s sukilėliams.
i ' Ji* • • •

beco provincijoj tikrai kil-.fantai, atkišę į krautuvninką pistalietą ir 
įrodydami falšyvą rekvizicijos ženklą, gavo 

visa tavorą. Tie ponai vėliau už didelius 
■davinėjo taip niekingai išplėštą 

sukilimu, francūzų katalikų svetimą turtą, 
'atstovas L. Gauthiėr.

Patsai atstovas sakėsi pa-' susimušėm su francūzais į šiaurės rytus 
girt savais Plechanovais, dėsiąs sukilėliams. |nuo Donchery. Šiapus upės Meuse likosi
Spargo ar Scheidemanais. . Oauthier’iui smarkiai plo- tik užpakalinės francūzų sargybos,kurioms 
Bet Adlerių, ir Liebknech- -1*0 kbi Kanados francūzų at- buvo pavesta sulaikyti vokiečius, kolei vi

durinė armijos pajiega persikels per upę. 
Męs veik ant kulnų/lipome francūzams, bet 
jie tik vakaro tamsoje pradėjo generalį pa- 

kontroiiuojamas) KOKS SKIRTUMAS TARP sitraukimą. Keliais išlikusiais tiltais mūsų 
! SOCIALPATRIOTO IR į oponentai negalėjo taip staigiai persikelti. 

SOCIALDEMOKRATO? j
. v. Don-Chery gatvių kilo baisiausias mūšys. uoi puoncRgiuiai uuw Eagaui^

.x a /v ‘4. ^važiavo Gį patsai miestas.‘liepsnojo visose pusėse, tent skersiniai ir lentos nusileisti ir visa, 
is Amerikos, tai ant to pa- Francūzai ėmėsi didžiausia energija. Pa- kas reikalinga tam darbui. Męs jau buvo- 
tieS«M1V° Uj^iOn . sėkmė to viso buvo nežmoniškos žudynės, me užbaigę keturius pantonus, tai yra 60 
vęs Novy Mir redaktorius yyras stojo prieš vyrą! Tas “vyras prieš pėdų tilto, o- priešas dar nebuvo mūsų už-

. .; . , įvyrą” — yra tūi pasiučiausias dalykas, ku-*matęs. Viskas ėjo gerai. Tik staigiai prie-
Irockj ir jo draugus, su- rį man įeį0 matyti-karėje. Po tokiam mū- šų švyturys pradėjo veikti ir nušvietė upę.

. , įšiui nieks negali tikrai pasakyti, kiek žmo- j Nepaisant, kad męs tuoj kritom žemėn, jie
nadoj ir pasodino j belais- jįsaį nugucle. Jūs įsikimbat į savo prie- mus pamatė. Męs buvom atrasti. Artileri-
vių lagerj, o Ivan Ellert lai- šinjnką, kuris tarpais stipresnis, tarpais, ja pradėjo pleškinti. Šūviniai pradėjo kri*

Z3!] r™ <Zeh9nę> lipnesnis, negu jūs pats. Degančių namų sti upėn. Keli iš jų užgavo mūsų pradėtą
'pu "T” r " -L p . šviesoje jūs matote, kaip jo akių baltumas budavoti tiltą. Mūsiškiai nuo tilto krito u-

paskirti diena ir vietą, kur 5o„ „S?™ karės ?X' 7rstaJauįonu"lu- ?urna tiratai ąPsiPuĮo- pėn ir išplaukė. Tiktai vienas prigėrė. Tai
hūfn o-aiimn Qiiniti vien mi r . “į; jus. Nepadengta galva, supesiotais, susiu- buvo tas pats, apie kun as jau minėjau—

tų ir sako patriotiškas p ra- rūsiais plaukais, suveltoj uniformoj jūs jis užgavo akmeniu biedrfis moteriškės kū*
Ismeigiat, kertat, kandat ir trankotės, nely- dikį.
ginant laukinis gyvulys. Juk tai reiškia! 
gyvastį ar mirtį. Poilsio nėra. Jūs girdit' 
tik duslų alsavimą, stenėjimą ir parblokštų, 
dūsavimą. Jums galvoje tik jūsų namai, tik 
jūsų gyvastis ir mirtis. Karštligės sūkury, 
kaip kokioj viesulo j jūsų mintyse bėga - 
bėga seni atsimininjai. Minuta iš minu tos 

vadovų, kam ragina juos ei- jus apima dar didesnis pašėlimas, nes jau 
ti karėn? Tūli jų net knyge- spėkos pradeda' išsibaigti, bet ne — reik 
les savo naikina ir gerinasi laikyties, laikyties. Mūšys vėl užsiliepsno- 
socialistams. |ja ir vėl dūri, vėl kerti, vėlei kandi. Jau

Mat, ir tie nabagai neno- nei šaudyklės nėra, jokio ginklo nėra tame

tu ir Brizonu ju tarpe nėra.s^ovai-
j (Iš “N. Y. Times”).

Centralis Komitetas (tau
tininkų 1

Apie veikimą lietuvių so- ja. Tam tikroje rezoliucijo- nutarė: 
cialdemokratų Rusijos išei- je Maskvos lietuvių social- 
vijoje turime tik atitrūkusių demokratų organizacija sa- mūsų visus fondus, būtent 

♦ žinių. Užjūrio draugai, ko: 
matomai, nemato reikalo in
formuoti Amerikos socialis
tus apie jų varomąjį darbą.'

Kiek tiek žinių apie juos 
pasemiame iš “Santaros” 
N3.

Pasirodo, kad mūsų drau
gai Petrograde ir Maskvoj 
yra prisidėję prie Rusijos 
Socialdemokratų Darbinin
kų Partijos. Jie veikia jau 
ne kaipo Lietuvos Socialde
mokratų Partijos žmonės, 
bet kaipo dalis Rusijos so
cialdemokratijos. Ir Mask
voj ir Petrograde jie šutvė- 
rė savas autonomines orga
nizacijas ir turi savo kultu- ’ 
ros centrus. “Tiesa”, išei-j 
nanti Petrograde leidžiama 
Rusijos S.-D D. Partijos Pe
trogrado lietuvių rajono.

Jbs pat Santaros” atsi-!

1) Dar kartą kreipties į

Teutos Fondą, Lietuvos Šel-
“Soc.-clem. organizacija phno Fondą ir Lietuvos GeL 

griežtai kovos ir demas- bėjimo Fondą su pakvieti- 
kuos kiekvieną lietuvių mu darbuoties. išvieno su 
buržuazijos pasikėsinimą Centraliu Komitetu renkant ____ __________ _____
kalbėti ir dirbti tautos ar h’ skirstan-t aukas nukentė- jap^ Anglijos valdžia Ka-! 
kokių demokračiųjų srio- jusiems lietuviam. 'i ’ ................... ....
vių vardu... | 2) Bendram

Socialdemokratai visą nmi šito, sumanymo Centra- __
laiką rengė dirvą revoliu- Hs Komitetas kviečia vir- niekeno nesukliudytas, 
cijat kurie revoliuciją kū- siaus paminėtuosius fondus 
nijo ir kurie savo krauju 
šlakstė Petrapilio ir Mas
kvos gatves, gi lietuvių 
buržuazija aklai ir ištiki
mai tarnavusi senajai val
džiai savo įstaigose ir ko
mitetuose, nei pirštu ne
pajudinusi per žmonių 
keršto dienas... dabar ne-

apsvarsty-

a

nėtųjų fondų ir Centralio kalbas.
Komiteto atstovams; | Dabar aišku, koks skirtu- 

Jeigu tautininkai galuti- mas tarpe socialdemokrato 
n ai atsisakytų kolektuoti su socialpatrioto.
klerikalais, tai Liet. Šelpi
mo Fondas galėtų pabandy
ti užvesti tarybas ir padaryt

Iš

mokratai atsisakė da

Vakare męs išmaršavom ir neužilgo

Visi prisirengimai buvo pagamintų bū-

PERĖJIMAS PER UPĘ MEUSE.
Nepaisant nuolatinės ir smarkios ka

nonados męs ištraukėm prigėrusį iš van
dens. Tiltas būvi žymiai pagadintas ir su
naikintus pantonus reikėjo pakeisti nau
jais. Kada artilerijos ugnis truputėlį nu
silpnėjo, męs ėmėmės antru atveju už dar
bo. Bet vos tik męs pradėjom da^bą, kaip 
priešo ugnis vėlei žymiai užgavo tiltą. 
Laimė, kad niekas iš mūsų nežuvo. Mums 
liepta pasitraukti, o už pusvalandžio vėl iš

VYČIAI.
“Keleivis” praneša, 

| vyčiai labai įniršę ant 
' Žinoma, męs nesam įga

lioti kalbėti L. š. F. vardu.

nvioiu luvuac... uaucii nu- — — — . --
turi jokios teisės naudo- kokią nors technišką sutar-l
ties svetimais vaisiais1 ir 
rankioti be mūsų atstovus 
į tautų komitetą”

J Varde Maskviečių esdekų 
vilnietis Vla-pasiraso senas

bendrame lietuvių das Rekašius ir K. Petkeyi- ----- m . g|ug
Prisipažinsime, mums pa 

tinka tokia* šneka. Su veid

«ri fių pasikalbėjime. Tai
gi, Jie atmeta idėją bendro 
darbo su lietuvių buržuazi-

KOKIA BUS NAUJOJI

' Komisija, kuri rūpinasi ri guldyt savo 
priimti atvykusius Ameri-/<£!v®zacyų” 
.kon atstovus na^a’og Ru_ mą”.

kad 
savo

galvas už mirtinam mūšyje. Jis ar aš? Aš? aš? 
“žmonišku-.Niekuomet! Jis turi žūti! Viršžmoniškos

* spėko's ateina. Dar viena kūmščia, dar vie-

Oi
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DRAUGAI SOCIALISTAI!
Be socialistu spaudos.
Socialistai neužkariaus pasaulio.

Tat rašykltės į “Laisves” Bendrovę, prie kurios gali prigulėt 
tik socialistai.

Prie Bendrovės Jau priklauso 125 socialist*!. Bukite ir Jus Jųjų 
tarpe.

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

Reikalaukit informaciją ir konstitucijos:
“Laisvė”, 183 Roebling st., Brooklyn, NY

Liaudies tarybos 
Amerikoje.

Tasai judėjimas tiktai tuo
met turės gražaus pasiseki
mo, jeigu jame bus užinte- 
resuotos plačios minios,o už- 
interesuoti minias, 'rodosi, 
reikėtų. Reikės ir žmonių, 
reikės ir pinigo. \ '

Mintis patiesti bendro vei
kimo tiltą tarp^ mūsų radi
kalių organizacijų yra ne 
nauja. Brooklyne įvykusioj 
kairiųjų organizacijų konfe
rencijoj kaip sykis buvo pa
statytas tasai pats tikslas: 
sujungti kairiosios visuome
nės spėkas bendrai kovai u? 
tūlus bendrus reikalus. Ir 

staigas, panašias į rusų ta? pasekmės jau matyties. Ne 
rybas Amerikoj vadinama tik socialistai, bet ir visa ei- 
“People’s Councils”. Vy-pė šiaip jau pažangiųjų dra- 
riausiasai ant visos Ameri
kos People’s Council įsikū
rė. New Yorke laike grandi- 
ozaus. suvažiavimo socialis
tų ir pacifistų Madison 
Square Garden’e. O dabar 
įvairiose Amerikos dalyse, 
kuriasi lokaliai . ___—
uncil’iai (liaudies tarybos). |nlsko veik'mo apyrubyje.
Jeigu neklystame, panašus ( Reikia žiūrėti realybei į 
lokaliai centrai įsikūrė Chi- akis. Daugelis mūsų veikė- 
cagoj, San Francisco, Broo- jų vyksta Rusijon, tūli jau 
klyne ir kitur. Italai žada kalėjime, o tūli dar atsidurs 
įkurti liaudies tarybas kiek- jame; dalį išgabens į Fran- 
vienoj žymesnioj kolionijoj. cijos tranšėjas. Prie šitų 
Pietinėse valstijose tarybų aplinkybių mums reikalinga 
organizavimu Rūpinsis L. mobilizuoti visas kairiųjų 
Keasbey, profesorius Tex- spėkas, mums reikalinga už- 
aso universiteto, o Pasifiko interesuoti bėgančiais klau- 
pajūrv—J. Harriman. Vi- simais kuodidžiausias mi
dų rinių valstijų farmerįai nias ir ant vieno žmogaus, 
taip-pat linksta prie tų ta
rybų. Šiuomi laiku organi- 
zacijąjrenka fondą iš- $50,- 
000 savo darbui varyti pir
myn. Ne juokais manoma, 
kad tos liaudies tarybos, ru-

* su pavyzdžiu kuriamos, bus lėtų atlikti pati viena Liet, 
centru agitacijos už taiką ir Soc. Sąjunga?
tai už taiką tokiomis sąlygo
mis. kaip to nori Rusijos so- 
cialė demokratija—už taiką 
be užgrobimo svetimų teri
torijų, už taiką be kontribu
cijų ir karinių atlyginimų, 
už taiką, kad kiekviena ma
žoji tautelė pati spręstų sa
vo ateities likimą.

Liaudies Tarybos žada

Po tiesiogine įtekme Di
džiosios Revoliucijos Rusi
joj ir Amerikoj bandoma 
steigti įstaigas, panašias į 
darbininkų ir kareivių at
stovų tarybas. Ale, žinoma, 
čia nėra to revoliucijinio tu
rinio ir impulso. Čia gyveni
mo sąlygos kitokios ir gyve
nant jose rusų veikimo me
todai reikia modifikuoti. Į-

Velnias.
tas, taip gyvas, kad jie tų baidyklių net pa-' 
veikslus piešė. Jie žinojo, kaip tos baidyk
lės išgūri. Jie braižė ir iškalinėjo iš akmens | 
arba medžio jų kanopas, jų ragus, ir visas 
kitas jų bjaurios išžiūros smulkmenas. |

Męs turim pripažinti, kad Visos- tos 
baidyklės atsirado naturxališku būdu. Žmo-1 
nėS tikėjo/kad pragaras yra &nų gimtinė 
tėviškė; kad Velnias buvo savo rųšies kara

begėdiški, o vie- Į)gj|jQ Į||gygj|^ 
ir paleistuvyste

tį? Ar Hart’ą, Schaffne- 
r’į ir Marx’ą su visais kitais 
darbdavė jais? ‘ *

(Pabaiga bus).
Margeris.

Chicago, Ill.

Pasekme to pasikalbėjimo buvo tai,kad 
Jieva suvalgė užgintą vaisių ir net Adomą 
prikalbino tą patį padaryt. Šis jų pasiel
gimas yra vadinamas ‘'Prasižengimų” tų 
pirmųjų žmonių ir už tai juodu likosi išva
rytu iš Rojaus. • <

Iš tos priežasties Dievas apleido žemę 
piktžolėmis, dygliais
kė žmones ir privertė vyrą dirbti, o moterį tylomįs kalbėti. »
pavertė į. vergę, o motinystę apdovanojo “Jūs nežinote ir niekas ne (
skausmu ir "rūpesčiais. f gali tikrai žinoti, ką męs,'atėjo pas karės vjršininką

Kaip gali žmonės,—geri žmonės—gar- merginos, turime perleisti, ir pareikalavo, kad jos vėl 
| binti tą Dievą, kaip moterįs,—doros mote- Kada mergina neturi nei tė- pasiųstų į frontą. Eidami

• .. . * . ... .i i____ i _ i i __ ________ __ *_____ __

(Tąsa).
Jinai sustojo, nuogandžiai 

ir rašioklėmis, prakeik apsidairė ir vėl pradėjo pa
PABĖGĖLIŲ kareivių 

PATRIOTIZMAS.
Kijeve būrys kareivių,pir

miau pabėgusių iš -fronto,

kariavo su žmonėmis. Stebėtinas daiktas? 
nekurie iš tų velnių pirmiau buvo dievais, 
kurie kaip nors prasižengė ir likosi nuže
minti, o kiti vėl buvo paversti į velnius, 
nors kitos tautos laikė juos už savo dievus. 
Taip išėjo, kad tankiai dievai vienos tautos 
buvo velniais pas kitas.

Gamtoj męs patėmijam dvi priešingas 
spėkas. Nekurtos iš tų^spėkų veikia tą, ką

- VU, nei gimimų, nei uraugų, aiiv įBuuues uaiiiavu inaiov- 
anei pinigų, — ką jinai gali lietę ir nešė raudonai vėlia-tama.

Nežiūrint ant kitų nedorybių^kurios veikti, kur jinai turi pasidė- vas su įvairiais užrašais.
Muvv lu uaiuu viaiiini, jį ouivui iujao nuviv ei ; / vai, ao zauau onutuS * ji
mė šliaužioji ant pilvo ir majtinties dulkė- merginų, kufcps streiko lai- ATKASA PAKARTŲJŲ 
mis. Męs nežinom, kokiu būdu prieš tai ku, negaudamos darbo nei ( KŪNUS

buvo to Žalčio dalimi, jį sutvertojas nutrė- ti? / Vai, aš žinau šimtus

jis persikeldavo iš vietos į vietą, vaikščiojo pagelbos iš kitur, o pačios 
ar lakstė, taipgi nežinom,'kokiu maistu jis nieko neturėdamos, — per- 
gyvaštį kūne palaikė; viską ką męs žinom nakvodavo kur-nors pasislė- 
yra tas, jog po> tam atsitikimui jis šliaužiojo pę, kad policistas nčužžvelg- 

žmonės vadina geru, kitos gi yra priežasti- ant pilvo ir ėdė dulkes. Jehova įsakė jam, tų ir nesuareštuotų, ant 
mis tų apsireiškimų, kuriuos žmonės įaiko jog. jis turės gyventi panašiai visą savo gy- laintų ar dar prastesnėj yie- 
už blogą. Užpakaly tų gamtiškų spėkų venimą. Iš to mums'pasirodo aišku, jog toj. O tada jau buvo šalta... 
mūsų pratėviai įsivaizdindavo sau norą, tas Velnias - Žaltys nebuvo amžinu, nemir- ir net baisu pamislyti apie 
protą ir tikslą. ' Jie negalėjo sau persista- tinu, jog kada nors ateity-yra ta valanda, tu 
tyti, kad geras ir blogas paeitų iš tų pačių į kurioj jo gyvenimas pasibaigia. Ar dabar skurdą. Vyrai gali pernak- 
šaltinių. Todėl užpakalyj* visko, kas buvo “■*----------------  ----------------- ’ -j •-i.-..**------•-----
geru, jie pastatė Dievą, o užpakaly viso blo
go jie persistatė sau Velnią.

nelaimingų merginų

Novočerkaskd minia atka- 
sinėja pakartųjų revoliuci
onierių kūnus. Manoma,kad . 
bėgy ■ paskutinių penkių 
metų yra pakartų virš 100. 
Kada minia surado keliatą 
lavonų, tuomet labai įnirto 
ir pareikalavo areštuoti is- 
prauninką ir jo pagelbinin- 
ką. Pastarąjį gi dar sumu
šė. i

VELNIAS YRA KRIKŠČIONYBĖS 
PAMATU.

dar jis gyvas ar ne, aš negaliu pasakyti. ivoti kad ir karčiamoje ar bi-
N/eužtenka to nuotikio išaiškinti tuo, le kur ir jis visviena .bus 

kad ta visa Žalčio istorija yra tiktai allego- skaitomas geru, teisingu ir 
rija, poema, nes nuo tos istorijos tikrumo padoru; bet moteris—o, nė-., 
labai daug priguli. Jei'Žalčio ištikrųjų ne- ra vietos jai...! Tiktai vie- 
buvo, tad kaip męs galim žinoti, kad Ado- ni namai yra kas minuta, ^||2]|(OS vVc1k31uS»

’’Birutė” — Birutės arija —30c.
’’Vestuvės” — Jaunosios arija 85a> 
“Kregždelė” — duettas — 80c. 
“Eglė” (Žalčių karalienė), žalčio..

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

kvartetai — 25c. •
Adresas:

MR. M PETR ' T’S^AS, 
Broadway, So. Boston. Mana.

mas ir Jieva buvo? Ar viskas, kas yra pa- kas sekunda jai atviri — tai 
sakyta apie Dievą yra tik allegoriia, poezi- nedorybės namai; į kuriuos

Bet pagaliaus ar šimtai-tūkstanciai jaunu

Negalima taipgi išaiškinti, kad tas1 Taip jai su manim bekal- 
bMsas pradėjo 

visko, kas yra nedora. Ar tai personifika- drebėti, o akjs buvo pilnos 
Išimkit Velnią iš to pieno apie atpirki- cijos gali kalbėti? Ar personifikacija ne- ašarų. Aš, žiūrėjau į ją ku-

1 ’ : dorumo trali slankioti ant nilvo? Ar tokia ri išrodė man sveika, tvirta _

Tikėjimas, kurį męs pažįstam, kaip,ja arba mytas?
“Krikščionybė”, buvo uždėtas paties Dievo tik nebus visa ta pasaka tik paikas sapnas? (musu mergelių turi žengti”, 
tik tuom tikslu, kad nors išdalies atbudavo-
ti tą iširimą ir tuos griuvėsius, kurie buvo Žaltys - Velnias yra tiktai personifikacija bant, jos 
pasekmėmis Velnio pastangų.

Gauk šiuos

ugijų gyvai užinteresuota 
Rusijos revoliucijos šelpimu. 
Mums matos, kad ta kairių
jų elementų kooperacija,So
cialistų Sąjungai vadovau
jant, netik galima, bet net.iii£i oviccv, apie lo^an^ma, 10 avSinvo aEiv V.WXV.X..W XXXIV ./nW,. xxx v^xxxxx -x *—----------- ............... T’IZ’T T C?
ir reikalinga išplatinti kaip amžinas kančias, b’, kaip bematant, viskas personifikacija gali valgyti ir gromuliuoti jr teisinga mergina. Jinai ISlA 1 1X.UO

mą svieto, apie išganymą, iš dogmos apie

Ppnnip’ą rn galint didesniame visuome- sūįra, nes pats pamatas dingsta.
I eupie & VU _______ ______________________K •• Vnlninc 3 7V.O nVmnnhl

dulkes? Jei mes sakytume, kad Velnias atsiminė ir aš galėjau dasi-, užlaikau visokių knygų ir kitokiu 
vra tik •personifikacija nedoro, tad ar ne- protėti, kaip energiškai ji- įaiktlĮ- .Galima gauti pirkti vimu 
būsime priversti podraug pasakyti, kad nai bandė kovoti prieš nely- ta^gi’ iriuos
Dievas yra personifikacija gero, kad Rojus gybę, prieš šiandieninę tvar-: Krautuvė atvira nuo i iš ryto m 
yra personifikacija tam tikros vietos, o ta ką, kuri sutveria pasibaisė- |12T?naUrn gyvenantieji galit kreiptu 
visa pasaka yra personifikacija to, kas nie- tiniausias darbininkų klesai laišku šiuo adresu:
kados neatsitiko? Gal būt, kad Adomas ir sąlygas — tai sąlygas be pa- '22ft4 Forb0į’ st.,KATpko»hur?h p«.

išrauto iš mūsų eilių, pa 
tyti dešimts-naujų veik

Dabar kaip tik laikas, 
bar kaip tik patogumas.

Bet gal tą visą darbą

Velnias yra kertiniu akmeniu viso to 
budinko.

Jis padarė tas žaizdas, kurias Kristus 
atėjo išgydyti. Jis suvadžiojo žmoniją.

Dabar yra klausimas. Ar Senasis Tes
tamentas skelbia Velnio bu\Smą?

Jei Senasis Testamentas skelbia bent 
ką norints, jis skelbia Velnio buvimą, apie 

(Šėtoną, apie Žaltį, tą priešą Dievo ir žmo
nių, suvadžiotojį vyrų ir moterų.

I Tie, kurie tiki Šventam Raštui turi pri-
]"| pažinti, kad tą Velnią sutvėrė Dievas,ir kad 

Dievas žinojo, sutverdamas jį, ką anas |
veiks ir kaip pasekmingas savo pastangose tarnautas yra teisingas, tad Velnias yra ir šia už viską.
jis bus. Jis "žinojo, kad Velnias bus jo ga- jo negalima aiškinimais panaikinti, nepa^labai gaila, labai sunku mįs
lingu priešininku, žinojo, kad jis tvirkins ir naikinus tame pačiame laike ir Dievo.
suvadžios žmones, žinojo, kad dėl to Velnio

Jieva visai nebuvo išvyti iš Rojaus, juodu ‘sigailėjimo traukiančias 
gal tik pergyveno personifikaciją tokio vi- darbininkų moteris ir dūk- Brooklyn© Lietuviams!
iimo. Ir gal būt, kad tas Cherubinas su teris į nedorybės bangas.
liepsnojančiu kardu pas Rojaus vartus bu- Bet ji negalėjo jų pergalė- 
vo/tiktai personifikiacija paprasto polici- ti; ji turėjo pasiduoti, 
janto. ' joms, idant palaikius savo

Čia nėra jokios išeigos. Jei Senasis Te- gyvybę, kuri yra brangiau-’
, Ir ištiesi! yra namų statymo ir senų pataisymo. 15-

da

ga-

Pirmas Brooklyn©
LIETUVIS v J

Kontraktorius
Padarome visokj darbą prie naufo 

t 

pentinu namus iš .lauko, taipgi ir vi
daus,popieruoju, pleisteruoju ir ci- 

tUO- mantuoju. Reikale kreipkitės ypatil-

146 Power St. arba į syvenftno vietai 
431 RODNEY ST.. Brooklyn. N. Y.

K J. VASILIAUSKAS
____ 1 ----- .

|toti gyvybės, ypačiai
_______ , . i » Ten galima rasti daugelyje vietų mi- 1.net,kuomet žmogus yra dar .^i^r laišku sjuo^adresu^ 

nesuskaitomi milionai turės kentėt amžinas nimus velnius, piktas dvasias ir kitas tam- jaunu ir turinčiu daug ža- 
sybės šmėklas, bet nėra laiko jų nuodug- dančią viltį gyventi, 
niau perkratinėjimui. Bet knygoje Jobo # Kada aš pradėjau kalbin- 
męs užtinkame Šėtoną, kuris turi pasikal- kac\vėl grįžtų, prie 
bėjimą su Dievu. Pasirodo, kad Velnias savo senojo darbo, tai jinai 
yra ta bjaurybė,*kuri užtraukia nelaimes ir,man atsake:.. .

. čiau turėti bent mažiausi 
mus. Tas pats Velnias nužudo ir Jobo vai- palinkimą prie tokio darbo;

netrūksta prasmės, pieno ir tiksjo. dirbti... dirbti ir dirbti
Ar įgalima tad pasakyti, kad Velnias tam§£ mio tamsos, iki pas- 

knygoje Jobo yra tik personifikacija blogo? 
Kronikose męs užtin'kam aprašymą.

kančias pragaro gilumoj. Ir Dievas taipgi 
žinojo sutverdamas tą velnią, kad jis pats, 
Sutvertojas, bus priverstas apleisti savo 
sostą,'turės užgimti pavidale mažiuko kūdi
kio' Palestinos stainelėje ir, pagaliaus, mir-’ ♦ -••-Viviiivv A Clivoimuo 0VU111V1VJV 11, peiįįCV 11CV LlkJj 1U1A JL ci UCL UjatllJUL, A Y VA A A vi V a CA Lt AY AVA lincumvc 11 . ♦

džioji Rusijos revoliucija,tai ti žiauria mirčia.ant kryžiaus. Viską tą jis vargus ant to gero žmogaus. Velnias sukę-J “Aš ipemisliu, kad gale-
Tad kam jis lia audras, kurios sunaikina Jobo vaikų na-

x ao uniii vcutiao iici/xuviv 11 uuuv vai- i----------------- r i -- --   v
Nepakanka atsakyti, kad tas Velnias kus. Išimk Velnią iš tos knygos, ir jai visai n.es y,l’a1

.vi viivi-. pminau ulivu ainuuiu uvt pi aoizivn-
Ameri- gė ir nupuolė dėl to, kad negerai naudojos

.savo liuosa valia. Dievas žinojo, ką jis pa
darys su savo liuosa valia, kada jis aną su-

ne kas kitas, bet Sąjungos žinojo, .sutverdamas Velnią. 
Centras pats pirmasai sušu- jį sutvėrė?
ko, kad reikia šaukti kairių
jų organizacijų konferenci-j pirmiau buvo aniuolu šviesos, bet prasižen- 
ją, kad kalbėti į ____ 1
kos lietuvius didžiausiu,ko
kiu tik galima, autoritetu. 
Socialistams visuomet rei- 

kelti savo balsą visuose bė- ,kia talkos. O juk męs turi- 
gančiuose klausimuose, ku-' 
rie liečia kaTę ir taiką. Tų 
tarybų steigėjai ir advoka
tai esą tos nuomonės, kad ne 
valdžios, bet pati liaudis tu
ri įsteigt taiką ir tai tokiom 
mis sąlygomis, kad ateičiai 
nesiliktų išrišti tokių neat- 
mezgamų mazgų, kuriuos 
galima išrišt tik krauju ir

Sąryšyje su liaudies tary
bų steigimu, veikiausia, ir 
“Naujienos” pradėjo rūpin- 
ties Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Tarybos 'įkūrimu. 
Dienraščio nuomone, aplink 

, tą tarybą turėtų susispiesti 
visos tos Amerikos lietuvių 

. organizacijos, kurios vadi
nasi darbininkiškomis. Gre
ta socialistų organizacijos

j me tokias galybes simpati- 
zatorių.

Tas pats ir dabar: užinte- 
resuoti žmones politika, tai
kos klausimu, organizuoti 
juos vienybėn, pritraukti 
prie šelpimo politikos kanki
nių ir, susiorganizavus* sa
vybėje, susirišti su panašio
mis svetimtaučių organiza
cijomis—visa tai toks platus 
darbas, kad socialistai turi 
džiaugties gavę iš šalies pa- 
šelpos ir parėmejų.

* • • • -t V L VAlllWOV AAAtjzO Vi o VJll 1 IxClI XI pAJ^A

tvėrė ir suteikė jam pilną_ laisvę ^veikti,, paįp Dovydas buvo Velnio prigūndytas su- 
kaip patinka ir, be abejonės,, sutvėrė jį'skaitliuoti Izraeliaus vaikus. Už tokį Do- 
tuom tikslu, kad anas pasipriešintų savo:VyC|o darbą, darbą, kurį atlikti jį prikalbi- 
Sutvertojui, kad per tai nupultų, kad liktų no Velnias, Dievas neparbloškė Velnio, ne

kaip patinka ir, be abejones,

Velniu, kad jis suvadžiotų pirmuosius žmo
nijos tėvus, kad tokiu būdu padaryt pra
garą būtinai reikalinga įstaiga ir, paga
liaus, kad dėl sutvėrimo to Velnio, nusu- 
skaitomi milionai kentės amžinas kančias. 
Kodėl jis jį sutvėrė?

Daleiskim sau, kad Dievas yra begalo 
išmintingas* Ar turi jis dabar užtektinai 
sumanumo atrasti išteisinimo būdą už to 
Velnio sutvėrimą?

Ar Senasis Testamentas mokina mus 
apie tikrą, gyvą Velnią?

Pirmučiaųsį sykį męs užtinkame apra
šymą tos esybės Pirmoj Maižio Knygoj 
(Genesis), kurioj jis yra vadinamas “Žal- 

Šiuo tarpu męs nekalbėsi- ,čiu”. Jis ten yra aprašomas kaipo gudriau- 
me nieko apie tai, kokią ro- sias iš visų kitų žemės gyvūnų. Pagal 
lę Amerikos liet liaudies ta- Šventraštį, tas Žaltys turėjo pasikalbėjima 
ryba—jeigu ji' susiorganį- ?u J,ie.va' Pir.mut!ne Nors tai buvo 

, vi. -r. i V luodvieiu pirmas pasimatymas, męs zuotų—galetų sulošti Lietif-____ _______

no Velnias, Dievas neparbloškė Velnio, ne
nubaudė Dovydo, bet nužudė 70,000 nekal-j 
tų vargšų žydų, kurių vieninteliu prasižen
gimu buvo tai, kad jie stovėjo ir leido save 
suskaityti. • i

kutinę energija ir sveikata 
išsiaikvos, o visviena nega
lima pakaktinai uždirbti, 
nors ant žmoniškesnio pra
gyvenimo. Ne, aš visai ne- 
misliu grižti prie senojo sa
vo dartio”.

“Jeigu tamsta”, tęsė ji to
liau, “būtumėte darbo mer
gina, tad tamsta žinotumė
te, kad yra užtektinai kam

Telephone xyt>u ureenpoint, 
s

J)r. H. Mendlowitz
271 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano specials

tai moterų .

Gerai įsitūmykit^adresą:
DR. H. MENDLOWITZ

271 Berry St., Brooklyn,N.V.
f Kampas So. l-mos gatvės. 4

Telephone U9 Great Neck.

TAM. PLAKSTIS
GERIAUSIA UŽEIGA

Užlaikau goriausi alų ir įvairių li
kerių ir kvepiančių cigarų., Ar tes Velnias, katras gundė Dovydą darb? „le,giną nupuWinti, | Taipg. parsamdau 

buVO pei SOniflkaClja blogo, O gal gi eičiau Jjgį- vigQi nėra kam nupuolu-| vestuvėms, krikštynoms ir įvairiem* 
Jehova pats personifikacija velnioniškos, sia išge]bgti- o kada darbo
dnvna? - I ' . , , .v, . betoją | kortą ir šiaip duodu rodą VI-
uuiub* į mergina nupuola doriškai, šokiuose teismiškuose dalykuose.

Knygoj Zacharijaus męs randame ap- rodos kad jinai niekad ne-! Kvie*iu su visais reikalais kreiptu sakymą, kaip Joshuo stovėjo prieš' Dievo gaU sugįžti į padoru gyvi aš P“si“
aniuolą, o šėtonas stovėjo po jo dešine, nimą. Rodos, kad visi : 
idant pasipriešint jam, ir kad Dievas Šė- viskas laiko ją ten. Išėji-1

nimą. Rodos, kad visi ir wood road, great necę,
I L. I. N. Y.'

čia turėtu stoti visuomenės bU1ObU ^ievu“ nerandame pasakyta, kokioj kalboj juodu
darban unijos, kooperacijos, vos P° *tls ^ose klausimuo- kalbėjosi arba kaip juodu viens antrą su-
moterų ir pirmeiviškos pa- 
šelpinės draugijos.

se. Apie tai kada nors ve- nrato. Ir kur Jieva išmoko savo ?
Kokiu būdu Žaltys galėjo kalbėti? Supran

tona sudraudė.v

Jei žodžiai suteikia mums protingą, su
prantamą prasmę, tad negali būti nei ma-j jausmais kovoti ir kovoti 
žiausios'abejonės, kad Senasis Testamentas prieš neteisybę, kuri priver- 
mus mokina apie Velnio buvimą.

Visi šventraščio perskirimai apie ra-'i'ybės keliais, apleidau vieš- 
ganas ir žmones piktos dvasios apsėstus’ pa-1 būtį ir tą nelaimingą'mergi- 
eina nuo tikėjimo į Velnią. Jei dievobai-įs
mingąs žmogus tvirtai tikintis į Jehovą no-1 t Ką dabar ^reikia apkaltin- 
rėjo atkeršyti kam nors už ką nors, jis pūl- u

mo jai visiškai nėra”.
Su širdgėla, su uždegtais,

čia mūsų mergeles eiti nedo
Bcll Phone, Dickinson SPSS M. ]

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, PaJ 
Physician and Surgeon (lietuvis gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos) 
Universitetai Gy<U> visokias ligas vy
ru, moterių ir vaiku Daro operacija*. 
Ofiso valandos: 9 11 rito, 2 4 po piet. 74J 
vakaro. Nedelloms: 9 11 rito 1-4popiet. ]

savo nerginų nupuolimo priežas
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Kas nauja po “ Laisves
pastoge

Kuomet “Laisvė” atsišau
kė į savo skaitytojus, prašy
dama jų jieškoti daugiau 
prenumeratorių ir aukoti 
Popieros Fondan,šimtai mū
sų skaitytojų sujudo ir ačiū 
jų veikimui mūsų reikalai 
taisosi.

Žinųma, skaitytojų veiki- 
jnas dar tik prasidėjo. Mi
nios svieto'lr daugelis drau
gijų dar ateis “Laisvei” pa
geltom Mūsų skaitytojai 
ir “Laisvės” bendrovės na
riai jau pasirūpins, kad 
“Laisvė” netik sustiprėtų, 
bet pasidarytų galingu laik
raščiu.

Kiti liet, laikraščiai at
kreipė atydą į “Laisvės” at
sišaukimą.

x . .J Trumpai apie tai paminė-
c Klenibauskas is “Ateitis” ir “Darbinin-
Spring.field, III., jau uzsisa- įas» njek0 nuo savęs nepri- 
kė Meiles Laipsniai jų issi- ^ur(^arnb 
vystyme, prisiųsdamas dole- Vžtat Chicagos davatkų 
nnę. ir.___-_x_ ____ _____ 1

Jisai yra pirmutinis, ką į- garbina “Laisvę”, 
gija tą svarbią knygą.

Ta knyga nepasęs. 
rašomieji dalykai turi 
žinos vertės.

WAUKEGAN DRAUGAI' 
Už “LAISVĘ”

10 d. birželio L. S. ir D. 
dr-jos vyrų choras surengė 
šeimynišką vakarėlį. Žmo
nių buvo nemažai. Choras,
po vad. Lankelio, sudainavo • 
kelias dainas, buvo ir viso- 

$1.50, susirinkime L.S S. 166 ki>* Pamarginimų ir 
kp. (Monessen) draugai su- r.asa’ 
aukavo $3.80, per J. Anta- 
naitį iš Scranton,Pa.,—$4.00 ’
per drg. J. Stančiką iš Ro- ' 
Chester, N. Y, prisiųsta 
$10.00 (L. S. S. 7 kp. suau- 
kauta $6.00 ir' privačiai 
$3 40), per J. Bieliauską iš 
Ansonia,Conn.—$7.00 (L.M.

skr
Likusį to vakarėlio 
paskyrė “Laisvei”

Choro Raštininkas.

SKAITYTOJŲ BALSAI 
APIE “LAISVĘ”.

P. S. kuopa paskyrė $5.00), Negabu įsivaizdinti tos va- 
iš Longlock, Pa., per D. Pra-, kurioj peiktų P®1’81; 
leiką gauta $2.00, drg. Bu
činskas surinko tarp Bing
hamton, N. Y., draugų 
$710 ir žada dar daugiau draugų 
darbuoties, iš Bridgeport, 
Ct., per A. Dėykų $5.50. |

Laisviečiai: P., V., Ž. po 
$10.00, Vv. ir N. po $5 00,

RUSIJA

III.

Rusija milžin’s 
Despoto naguose 
Kentėjo, plūdo 
Kraujuos ir varguose.

Ant galo tarė — 
Laisvę sau įgysim, 
Vergijos pančius 
Po kojų paminsimi

Liuosybės varpas 
Tuoj gausti pradėjo, 
Mašinų ratai 
Suktis x nenorėjo.

Sustojo viskas,
Kraujuos žmonės breda, 
Nes įieško laisves— 
Jai vainiką deda.

O galva Mikės 
Caro karūnuota, 
Kraujo gėriko 
Liekas paliuosuota.

Kalinius laisvės
Prie liuosybės veda, 

z O jųjų vieton
Jau budelius deda.

Viena savaitė
Vos n rasi ink t i spėjo, 
Rusijos liaudžiai 
Jau laisvė spindėjo.

O josios priešai
Urvuos uždaryti 
Už savo darbus 
Turės atsakyti.

O, brangi Laisve,
Žmonijos ilgėsi, 
Rusiją glauskie 
Tu savo pavėsyj.

Narva.

R
V*

' skirt su “Laisve”,kurią ska-i 
tau nuo jos pasirodymo.Ne
jaugi mūsų pažangioji dalis 

į dasileistų tokios 
nuodėmės, kad neremtų to
kiu laikraščių, kaip “Lais
vė”?

| Pas mus į Moline, III 
Draugai aukautojai malo- n^^8/?8, <Paii’e^a 50 ^egz 

nes atleisti,' kad męs dėl vie
tos stokos garsiname tik a- 
belnas sumas, tankiai nesu
minėdami visų aukautojų., 
Bile tik abelna suma teisin
ga.

Po $1.00 skyrium prisiun
tė J. Savinčius, J. Žemaitis,! 
P. Marcikevičius, E. Wilnes,

<u., 
Tegul ir kitų kolioniių drau
gai platina “Laisvę-

J. Savickas, 
Moline,

b
OTTMAIt MIUKGENTUABl^L

Ottman Mergenthaler—linotype išradėjas.
Šiandien nei viena moderno ji Spaustuvė nebegali 

apsieiti be linotype, raidžių statomosios mašinos. Tą 
mašiną išrado -žmogus, kurįčia matote.

Kokią' didelę naudą jisai padarė laikraštijoj ir abel- 
nai knygų leidimo dirvoj matyt iš sekančio palyginimo. 

j” rankom, tokio didumo, kokia ji yra,

gazieta kiekviename num. 
, kolioda- 

ma ją, grabą rengdama ir 
1.1. Kalbėti su gyvulių'tvar
te augintais redaktoriais, 
męs nesame papratę. Kiš- 
damiesi tokiuo įnirtimu į 
svetimo laikraščio biznio 
reikalus jie tik . parodo iki 
kokio laipsnio laikraštinio 
sub jau re j imo daėjo tūli
žmonės.

Fercli-' Amerikiečių spaudoj to- 
verti- kiv atsitikimų sunku būtų 

atrasti. Dar vieną įdomų 
dido- nnsireiškimą norime paste-

am-

ku-Sekančiom knygom, 
rias leis “Laisvės” bendrovė 
bus einamosios dabar per 
“Laisvę”: Vokiečių kareivio 
karės atsiminimai ir .Vel
nias (Ingersollio — 
nando de Samogitia 
me).

Abidvi knygos bus 
kos, o jau įdomumo 
tikrai nepritruks.

Šiuomi laiku nei vienas 
lietuviu laikraštis neleidžia 
plačiosiose skiltyse tokių į- 
domių pasakojimų, kaip 
“Laisvė”.

joms bėti. Kai “Laisvė” šaukiasi 
, paramos, tai klerikalai kal
ba, kad jau socialistų Įtek
mė puola, kad “Laisvė” ban- 
krūtija, bet tie patįs kleri-, 
kalai renka savo “Darbinin-

Perskaitęs “L.” atsišauki
mą, siūčiu $1.00 į fondą ir į 
vėlinu, kad “Laisvė” ir to-

Kalenda, Prancka, M? Stam Ua.V nmsų darbininkų Sustatyti'“Laisvę” ........I.„ J.1J.... ’ji ......
ley, A. Barodica, V. Garbau-:Jei . Vs Į1 s.tovetll ant tarP- reikėtų bent penkių darbininkų. Dabar tą darbą atlie- 
skas, W. Katilių, Tuleikienė, tautimo kell9- . v. .ka vienas žmogus — dragas J. Valatka.
J. Ragužis, U. Bieliauskienė, bavincnis | Linotype išradimas yra tai revoliucija mūsų spau-
TTbvnrtnifn M Mnninlia P bCOtVlllO, N. Y. afiįvėSP.Ukrenaitė, M. Mačiulis, P.
Palshis, Kalkauskas.

Po 50c. paaukavo: G. Lee-
likė, F. Skipitis, Moningis,.“Laisvė” atveria žmonėms 
Meškauskas, V. „Vitkus, Pal- akis. Jis rašo teisybę, šelp
tinasis, Seredžius, Moniuš- sim męs “.Laisvę”, kain gale-1 
ko, A. Bičkūnas, J. Passon; darni. Laiške įdedu $1.00 ir 
no 25c : C. Nosapko, Maske- stengsiuosi, kiek galėdama 
liūnienė, Jankauskienė, UI- rast naujų skaitytojų.
ba: S. Sirutis—10c.

CLEVELANDIEČIAI STO
JA Už “LAISVĘ”.

stuvėse.

Mūsų mylimas laikraštis ves^ su ^U0, mvli?
Kam kelti indijoniškas puo
tas ir juokinti žmones?

Visų draugas.

WORCESTER, MASS.
10 d. birželio buvo prakal

bos L. M. P. S. 2 kuopos.Enė Wilnes, T' 
Hamtromick, Mich. Kalbėjo J. B. Smelstorius.

“Laisvė” man yra arti šir-
Cleveland, Ohio.—L. M.P. dies. “Laisvė” yra -aštrus

JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS 
“MOTERŲ BALS.0 NG.

Tel-
“Se-

ROCKFORD, ILL. 
Pranešimas.-

1 d. liepos, svetainėj po 
N1010 So. Main St., bus puš^ 
metinis susirinkimas Lietu
vos Sūnų ir Dukterų drau- * v
gystės. Pradžia 1 vai. po 
pietų. Visi nariai malonė
kite atsilankyti, nes turime 
daug svarbių dalykų.

Rdšt. O. Valiuliene.

Numeris turiningas, 
pa: įžangos straipsnis 
niau ir Dabar”, p 
“Krikščioniu Pažiūros i Šei- v v
myną” — V. Kapsuko; “Mo
tinų Mirtingumas”, versta 
A. Petrikos; “Marija Spiri
donova” — švečioniškio tos 
kovotojas gyvenimo aprašy- 

Į Ameriką atvažia-

Jis nurodė Susivienyjimo 
, naudingumą ir ragino mote

ris rašytis prie 2 kuopos.' 
’ Prisirašė kelios nau jos na- ‘ 

rėš. Rinkta aukos lėšų pa
dengimui; surinkta 6 dol. sip mas’ 

x_*_ Antroj daly savo vus”

Drg. J. Baltrušaitis nepri
taria socialdemokratų daly
vavimui Petrogrado Tautos 
Taryboje (žiūrėk “Nauj. 
Gad.” N5).

Tam nepritaria nei “Lais
vė”, nei “Kova”. Męs ma- 

’ nom, kad tam nepritars nei

km” auku. kad geresnę spa- s 24 kp parengė pikniką, ginklas,kuris skina kelia per 
ustuvę jsitaisius. _ Isviso tų kul.is .atsibuvo nedėlioj, 17 nuožmu kapitalizmo surėdy- 

. ■ ,aU^Zie;?°£0SkTJ.au sur!n'.<l birželio, ant Mrs. Nills'iIltl ; y
skai—ko kokj $1,000. Jeigu sočia- farmos. Kadangi diena bu- alizm 
ntv- li.qtm niitii rokip npcrpny.ini , i .

m a į ateities gerbūvį—įsoci- cenį-ajs
Wjm: neužmirškite aty-Ristai būtų tokie begėdžiai p‘ubnk;7‘Vv“0'Zlnk^s^ aiškino laik™ščkl

' “LakvŽ” .kvHn* iT ’n aIa1’. lv°mu i1’.- <’«««- iš k0 8'alima laukti'jūnu, nes proletarai eina su
.e,l y. ' gaktų badytigra^aus pelno. Piknikas bu- jumis

gamated Clothmg Workers nmstais i renkanti aukas;vo jvairus; buvo net trejos 
unijos vei lino. > Darbininką , 'prakalbos. Kalbėjo moksiei-

Skyrius įvedamas nuo.se-’ Bet tuščia jų tų klerikalų! viai A. Bimba ir A. Andra- 
kančio numerio. “’ ‘ ~
arčiausia iš visų lietuvių lai- vės” 
kraščių stovi prie tos 
jos.

Kriaučiai, “Laisvės”

Jūsų M. Punis,
* Kewanee, Ill.

Laisvė”.Dabar, kada minios “Lais- levičius, trečias kalbėjo drg.’ 
skaitytojų 'sujudo . h^Samšis. Antram kalbėtojui MOTERIMS NAUJIENOS.

uni-.“Laisvės” įtekmė vis labiau prisiminus 
„ kįla, tegul jie sau šneka, ką “Laisves” 

nori, o męs, draugai? dirbki-1

’ Naujų bukų popieros fon-'nikas ir V. Sedas—po $1.00; 
(b.r> įplaukė: J. Savickas, J. Pabalis, J. Skukauskas, J. 
Moline, III.—$5.00; per Pitt-jValpšis, J. Pečiulis, R. Sta- 
sfono knygvną M. VaHnčie-jkėnap, J. Čepukas, V. Dereš-, 
nė mbiuntė—$2 50; iš Ath-.kevičius, J. Naujokas, A. 
oi. Macs., pel’ Pokarklj drau-’Naujokienė—po 50c.; J. Pe
rai suaukavo $3 75, per P. .leckis, A. Jasiūnas, P. Dau- 

darbininkiškoj draugi- Bemkštį iš Bethlehem, Pa. deris, M. Simaitis, S. Šlekis,
1—$2.00, per J. Samulėną iš J. Geležis, J. Apšega, J. Žve- 
Fitchburg—$3.75, F. Januš- raitis, J. Šankus, A. Bimba, 
ka iš Cleveland—$2.50, M. A. Andrulevičius, J. Mustei- 
Pnnis iš Kewanee—$2 50.M. kis, S. Punkevičius, J. Sta- 
CinoJia iš La Porte—$2.60, inionis, T. Krisiūnas, B. Kar
is New Haven, per Stanke-'nauskas, J. Gramba, F. Sir- 
vičius—$2.50, iš Norwood, gedąs, F. Ramulas, B. Bliu- 
Mass., drg. M. Akelaitis pri-ljus, J. Šmitas, J. Diltis, P.

. siuntė $7.80, iš Pittsburg Sirgedas, . v. ^vx^^cx, 
Sleakes ir Antanites—75c.,J. Dargis, B. Kiela, J. Kiela,P. ^erl-

nors 
parėmus

naudingumą ir darbininkiš- šeimininkių Skyrius, L. M. Revoliucijos Rėmimo Komi-

apie laikraščio j 
vargus, tuoj aus 

surinkta aukų. Aukautojų 
vardai: M. Giedraitis, V. Jo-

LOWELL, MASS. 
“Palaimino”.

Mūsų miestely tūla vyte-’ 
lė įsimylėjo į vaikiną, bet tė
vai bhisiai draudė su tuo 
vaikinu vesti. Mergaitė ne
paisė tėvų draudimo, 9 d. 
birželio susitarė su tuo vai
kinu, nuėjo pas kunigą ir 
gavo šliūbą. Tėvai apie tai 
nieko nežinojo. Subatos va
kare pasklydo gandas, kad 
ji jau apsivedė su savo my
limuoju. 10 d. birželio tė
vas su motina nuėjo pas sa
vo žentą ir radę juodu na- 

jLzxiuio x levas kūmščia ėmė lai- 
Sirgedas, J. Strepeika, S. minti žentą, o motina duk- 

‘ Palaimino ir iškeha-

Drauge skaitytojau!
. Ar tamsta kuomi 
prisidėtai, kad 
“Laisvę?”

Ar tamsta radai jau “Lai
svei” naujų skaitytojų?

Ar nakėlei ta klausimą sa
vo 
joj?

Ar paaukavai į Popieros 
Fondą?

Ar rūpiniesi tamsta, kad 
išauginus “Laisvės” bendro
vę į milžinišką spėką?

Jeigu draugas dar nieko 
nedarei; tai kaip bus?

Nejaugi, draugui, sąžinė o
neišmėtinės, kad nesirūpinai pocjus, pbpa<—$1.50, Drg. Dauderis J. Kervilaitis, J. vo- 
savo laiki ascm, kuomet jam jg. Bingham- Deivis, J. Jakštis, E. Male- Bet dabar vėl nerimastis: 

konis, K. Luobikis, A. Kai-’duktė apsivedė be jokių ves- 
savo šeimvnni jla, V. Luzaraitis, F. Rim- tuvių, be jokių ceremonijų.

L. S. S. kuopa Elizabeth,' $5.00: P. Jočionis — $L75.L. >kus, E. Vanagutė A. Rač- Nors šliūbą ėmė bažnyčioj,
N. J., buvo pirmutinė Są- ,S. S. 19 kuopa (Brooklvn) įkaitis—po~25c.; J. Ceceta,P. bet vestuvės cicilikiškos, be- 
jungos kuopa įgijusi “Lais- $5.00, G. Laskv—$2.00, L.S. įBukičia—po 15c.; ir smulk-' dieviškose Kad nepadarius

* Vės” bendrovės šėrų. S. 55 kuopa (N.S. Pittsburg, menu. Viso $22.09. Vėliau sau ir visiems katalikams
Ji dabar turės balsą vi- Pa.) savo susirinkime suau- pridėjo A. Žukienė ir Šapar-'gėdos, trečioj dienoj iškėlė, 

sūose “Laisvės” kiaušiniuo
se—taip pinigų klausime, 
taip redakcijos klausime, 
taip lygiai ląikraščio santi- 
kių nustatyme su kitais lai- 
raščiais.

Who is next?

atėjo'sunkios dienos?

* vės” bendrovės šėrų.

j ton, N. Y. prisiuntė sūko-

Viso $22.09. Vėliau sau ir visiems katalikams

: J*-f*1 '.k' į*

kavo $1112. Prisiuntė < 
Alexis, Tbtorėlis 75c.,Šlekai
tis iš Exeter Boro, Pa., nu
rinko t a rp e draugrų $5.70, J. 
Ivonaitis $2.00, F. Jočionis, 
Detroit, $3.Š7, per J. Žilins
ką, Cleveland^nuo draugų--

(kų. organizacijų. Kvietė 
visus prigulėti prie L. S. S. 
Prie L. S. S. vietos kuopos 
prisirašė 18 nauju narių. 
Publikos prisirinko pilna 
svetainė; užsilaikymas buvo 
pavyzdingas. Prakalbos vi
sais žvigsniais pavyko ge-, 1 i r ai.

* i * *
16 d. birželio buvo vaka-| 

ras L. M. P. S. 2 kuopos. | 
Sulošta veikalas “Karės į 
Nuotakos”. Veikalas atsa
ko šių dienų gyvenimui ir 
nepam’astai sujudino publi
ką. Moteris pataikė ta vei
kalą sulošti kaip tik Į. laiką.; 
Svarbiausią rolę Jadvygos 
lošė Šukarckienė. Ji savo 
užduotį atliko labai gerai, 
ypač jai neštokavo karžy- 
giškumo.; motinos rolę lošė 
Bernotienė ir gerai atliko. 
Kiti aktoriai irgi savo roles 
atliko gerai. Tik patartina 
alHorinms kitą sykį geriau 
r^les išmokti, tuomet, viskas 
bus gerai.

Buvo ir kitokių pamargi-, 
nimų; L. S. S. 40 kuopos 
choras sudainavo porą dai
nelių, kurios išėjo gana ge
rai. J. Neviackas pasakė 
trumpą prakalbą, bet suju
dino visą publiką.

Pasibaigus programui, 
prasidėjo šokiai. Kadąngi

P, S, A. reikalai. j tetas.

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

pas lietuvi akių ir akinių specialistą: 
Dr. H. A, MEDOFFĄ. o jis suteik* 
fau pakibą, Jo aptiekoje, teisingiau- 

cia sutaisomi vaistai ir duoda geriausius patarimus kiekvienam 
lietuviui.

Aptieka ir akių offisas randasi:

500 GRAND STREET, K“mp” N T.

* V z ■ I r v

J. nis—po 50c.; Žiūkas, Hala- iškilmingas vestuves, kad
‘ “a ir . M.ikoį™s-P° "et už kelių bloku galima buvo ^prastaroras, tai'pub-

25c. Taigi viso $23.94.
J. F. Stančikas,

buvo girdėti bliovimas. likos atsilankė neperdau- 
Ir kada mūsų lietuviai su- giausia. Kuopai pelno liks 

n , Kam kištis į vai- mažai.6202 Heisley Avė. S. E. sipras?...
Cleveland, Ohio, kų reikalus, kam drausti

_______ ___________________ _____

DYKAI, DYKAI! Aš ištraukiu dantis be t-kaut-mo ir veltui 
tiem, kurie duoda taisyt ir naujus alėti. \ įsus darbas visiškai be 
skausmo. Dr. Cha*. Teschbenr’yra gerai žin< n as kaipo specialis
tas ivairiuse atsitikimuose. Ateik ir duok išcRzaminuot. Informa
cijos dykai. Mano karūnos ir tiltukai 22 karato. Darbas gvaran- 
tuotas. Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 9 P.M. Petnyčioniis nuo 9 
A M. iki 6 P.M. Nedaliomis nuo 9 A.M. iki 1 P. M.
DR. CHAS TESk HBHRG; D. I). S. Liet. Dentibtas 
500 Grand St. Kampas Union Ave. Brooklyn, N. Y. 
Kalba Lietuviška. Lenkiškai, Rusiškai- Tel. StugJF 3698

fKanuole priešu 
karę!

Kas ji?
Tai knygft “KARE—KO DELEI”, kurią išleido Lietu

vių Darbininkų Literatūros Draugija.
Tai didžiausias yinklas-mokslas prieš baisų karišką pa

siutimą. Kaina tik 75c. Nelaukit nė valandėlės, ba greitai 
jos nebus. Reikalaukite pas

S. GRICIUNĄ, 1024 Melon St., Phila, Pa.

L. M. P. S. Narė.

Av. s?* v

1
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sistemos 'typai. Pirmininko 
žodis, /tai visa teisė. Jei 
kartis kas nors nepatiko

ELIZABETH, N. J. nike dalyvavo daugybė žmo- 
16 d. birželio 147 kp. L. S. nių ir pelno liko nemažai

758 YPATOS, KURIE PABĖGO Iš VIETŲ Už 
VOKIEČIŲ IR AUSTRŲ KARIUMENĖS.

i < 1‘iF*-1 1 ‘T “M ■?. ■■

BUTTE, MONT. |į Park Sq. ir ten susivie
Baisi nelaimė vario kasyk- nys. 

lose; žuvo 195 kalnakasiai. —Lietuviai, užinteresuoti

prezidentui, jis tuojaus šau-’mo dramą “Karės Nuota
kia bausmes uždėti,, kad . ir ^os”. Veikalas yra naujas 
geriausiam savo nariui. Žiū- ir labai tinkamas atvaizdi- 

nimui dabartiniu laiku. Pa
gyrimas parodo, kad publi-

bos; kalbėjo šie

15 d. birželio, vakare, ka- demonstracija, taigi kas gy- 
da naktinė pamaina dirbo, vas ir\ kruta, visi demonst-
nuo elektrikos dratų susi- ruotU l nei . -^omePtas. 
jungimo kilo gaisras ir žai- sv?į^s’ darbimnkųv spėkos 
bo gMtumu ugnis apėmė vi-.reikaiinS°s‘ 

'Są kasyklą. Didesnė dalis 
kalnakasių nespėjo išsigel
bėti ir sudegė.

Tai vis kapitalistų godu
mas ir nepaisymas darbinin-* 
kų gyvasčių. Jeigu kasyklo
se būtų buvę visi atsargu
mai gaisrui iškilus, .tuomet 
nebūtų tiek daug žuvę. Da
bar atsarginių išėjimų ne
buvo. Keliai į kitas kasyk
las taipgi buvo užmūryti, 
ąienos 18 colių storio ir ant 
greitųjų negalima buvo iš
laužti. Darbininkai bėgo 
tais keliais, bet kada pribė
go prie sienų, negalėjo pe
reiti į kitas kasyklas ir žu
vo.

Iš 195 kalnakasių nedėlios 
vakare dar išėmė 25 gyvus; 
panedėlio ryte taipgi rasta 
keli gyvi. •Vėliaus jau pra
dėjo imti apdegusius lavo
nus. Anksčiau išimtuosius

draugai: 
R. Ho\ve,—Cook County
sekretorius,--S. Stedman, J. 
P. Kennedy ir W. Rodrigu- 
ez. Kalbėtojai nurodė tik

ka buvo*užsigąnėdinus^kaip ras priežastis įsivėlimo šios 
veikalu, tai ir aktoriais.Jad- šalies į europinę karę. Rod- 
vygos rolę lošė drg. N. Stil- riguez pasakė, kad karė jįp 

“ sonienė iš Philadelphijos, surengta apgynimui turčių 
|kuri atliko savo užduotį tik- reikalų, todėl pirmiausia.

- rai artistiškai, už ką ir ga-' privalėtų imti į kariumenę 
v vp gyvU g&lių bukietą. La- tik turčius; jie turėtų tran-

• — °™a-i-n ^ei<jį, . i?!?’ bai gerai, lošė motinos rolė- šėjose ginti savo reikalus.
vn>Fa p.ei e ^v-. ai P011™“ je drg. B. Bočkiūtė. Kiti, Kalbėtojai, kalbėjo įvai- 
ka,. Pirmas -išėjo supno-. įaįngį gerai, išėmus mažus riomiš kalbomis, * nes kiek-
kąi, bet užtai antras" išėjo trūkumėlius, sulošė. Pelnas viena tauta statė savo kai-

paskirtas Lietuvių Socialis- bėtojus. Lietuvių dalyvavo
tų Sąjungos Namui, kurio gana daug; kalbėjo P. Gri-| 
liks apie $40.00.*

*

ė;ime, kaip toliaus bus.
Jurgietis

PITTSBURGH, PA.
' Birželio 9 d. Čia buvo “Ai

do” choro koncertas; “ 
gramas susidėjo iš dainų,' 

Komitetas, fniuzikos ir lošimų.
Darbininkų Taikos Demon
stracijos. ’ -

BOSTONO IR APIELIN- 
KIŲ LIETUVIŲ ŽINIAI. 

Atsišaukimas į L. S. S. kuo- 
r: " ? ’ ‘ 

bei kliubus.
Gyvenimas iššaukė reika

lą sutverti N. A. P. K. Fon-

nėt gėriaus, negu kas tikėjor ‘ 
si, publika juokėsi be pers-

pas ir įvairias draugijas, tojiipo ir neteisėjus iš sve
tainės džiaugėsi ir atkartojo 
“Tai politika”!

Lošime “Tai Politika” da-

Bočkiūtė. Kiti, Kalbėtojai kalbėjo įvai

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

Laike jo buvimo, pono Zaro, Lenkijoj ir 
labai daug žmbnių dasižmojo apie jo mierį 
atsilankė pas jį daug, kurie davė laiškus ir 
kad perduot girpinėms gyvenantiems Amerikoje.

* Visi tie ad
. šame laikrašty,

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,

Nd. 1 Third Ave., cor. 7th St., New York. City.

Liettfvd^ 
kelionės.

jai, žinios ir pasveikinimai nesutilptų 
įgu p. Za o panorėtų juos išdrukuoti,

Vargšas Šimkus net nega-1 ko bendro t negali turėti su 
Ii suprasti, kad socialistai jos turtu, todėl naujų na

rių ir nesirašo..
.gaitis anie abelną darbinin-
,kų judėjimą ir Europos š^ardartuoTa'si Tr nori 
i Kon?’vkuris įtraukė ir r>asjųSti kaizerį ten, .kur da- 

20 d. birželio įvyko drau- šią sau i karę. ~Jo kalba pa- ^ar Mike randasi, o jis pa- 
gijų delegatų konferencija, darė ant klausytojų nepap-1^ -a visokias nesąmones, 
sušaukta Tėvynės Mylėtoju rastą įspūdį. Užbaigdamas gocįanstai nesistengia vo- 

• kietį sumušti, bet jie kovoja 
' su visais kraugeriais ir žmo

nių pavergėjais.
Remeika.

dą. Minėtas fondas šaukia lyvavo:, Lauryno rolėje — I. 
konferenciją 15 d. liepos. Į P. Rasinskis, Marės rolėje 

Draugijos bei. kuopos ma- K-Balienė, Alenos — B. 
lonekit prisiųsti atstovus į Paulikiūtė, Pilypo — J. Bu- 
konferenciją. įronas. Šį kartą “Aido” cho-

Konferencija bus So. Bos- ras padainavo gaila daug 
tone, 375 Broadway, 2 vai. dainų. Publikai patiko ge- 
po pietų. riausia revoliucijinės dai-

N. A. P. K. Fondo Komit. nos, kaip tai: “Prie ginklo, 
eikit Tėvynės Sūnus”, “Ant 
Barikadų” (vyrų choras), 

MILŽINIŠKAS IŠVAŽIA- ' “Sukeikime Kovą”, duetas— 
.VIMAS. e .“Per amžius męs aukso su- 

Liepos 22 £, kaip girdėti, krovėm kalnus” _ir trio— 
įvyks milžiniškas lietuvių iš- “ !

. per sekr. T. Sarapą.

Draugijos (pašelpinės) dėl kalbą, kvietė rašytis prie L. 
įšdirbimo būdų,” kaip reiKSa S. S.. Kiek prisirašė, nesuži- 
phsekmingiau vesti kovą nojau. Žydų tą dieną prisi- ' 
prieš brangstantį pragyve- rašė prie Socialist Party 
nimą. Buvo pasiūlyta ir virš 600.
priimta, kad 4 d. liepos da-| Dabartinis karių sūkurys 

darbininkus verste verčia 
daugiau protauti ir rašytis 
prie socialistų.

lyvaut kartu su kitomis pro
testo demonstracijomis.

' Kunst Albers.

ROCHESTER, N. Y 
(Nuo mūsų korespondento).

galima buvo pažinti, tai gi- -^žiavimas Cliffside, N. J, 
mines ir pažįstami vezesi i|Tikrai dar nežinau tog

tos, bet man ji netaip ir 
svarbi yra. Matysime gal 
pagarsinimą. Šis išvažia-

namus ir laidojo, bet ku-l 
rius vėliaus išėmė, buvo taip 
apdegę, kad jokiu būdu nie
kas negalėjo 
Tuos visus stačiai vežė ant 
kapinių ir laidojo. I

Prie‘kasyklų baisus regi- (‘famtišvažiavime 
nys: tėvai, motinos, pačios, lgs būti -e ’5 000 Hetu. 
vaikai, seseris ir broliai su- viškos publikos G„;
bėgę.-rauda, blaškosi, alps- kag pasjjuoks kaj a§ pamj. 
ta. Daugelis darbininkų 1
buvo vedę ir pasiliko mote- 
rįs su mažais kūdikais. I

Lietuvių žuvo du: Pranas 
Skantolas ir Mikolas Kubi-1 
liūs. Skantolas prigulėjo 
prie S. L. A., Kubilius ne- 
prigulčjo prie jokios pašel- 
pinės draugystės.

Dabar vietos kalnakasiai 
išėjo i streiką.

Darbininkai reikalauja 
panaikinti “ruslinkortes”, 
pripažinti uniją, 6 vai. darbo 
dieną ir $6 į dieną mokės-’ 
ties. Dar dalis kalnakasių 
pasiliko streiklaužiaudami, 
bet yra viltis, kad ir tie pri
sidės prie streiko.

Kaip tik darbininkai išė
jo r streiką, kasyklų kompa- macijų. Aš pats jų nežinau, “Aido” choras turėjo pikni- 
ni??s..pars^rau^^ daugybę nuo komisijos gir- ka Tarpe visokių žaislų ir

v....  H'" dėjau, sako būsiąs didelis ir'diskusijų vienas draugų pa
dalius programas.

L. S. S. IV Raj. Sekr.
D. P. Pilka

.Iii pažinti. vimas suplenuotas L D l.
I D. 16 kp. susirinkime,bet jis, 
pagaliaus, išaugo į tokią

viškos publikos. Gal būti

Męs ir žūvom ir kentėjom” į Birželio 14 d. A. C. iW. of 
Lietuvių skyriaus suren- 

........ ‘ : -- • gė prakalbas. Svarbiausiu 
Reikia kalbėtojumi buvo Silver- 

man, — generalis A. C. W. 
’of A. organizatorius. Lie
tuviškai kalbėjo tūlas Žilius. 
Tas žmogutis per 10 minutų- 
išaiškino socializmo ir anar
chizmo istoriją, kalbėjo ir 
apie S. L. A., išdėstė savo 
pienus darbininkų būvio pa
gerinimui ir kitokių nesą-i

kius. Viso buvo sudainuo
ta apie 14 dainų. “ 
pažymėti, kad visos dainos 
sudainuota gana gerai. 
Tiktai gaila, kad publikos 
buvo mažai. Choro nariai 
darbuojasi nepaprastai gy
vai ir energiškai. Per žie
mą pastatė net 5 koncertus 
ir dar, rodosi, kitoms drau
gijoms prigelbėjo, — L. M.
P. S. 21 kp., L. S. S. 6 kp. monju pripasakojo. P 
Nekartą teko girdėti, žmo-Į Sulyg ziliaus, Socializmo.1 
nes kalbant: “Ale, kaip jie mokslas gyvuoja jau 300;

nėjau penkis tūkstančius, 
ibet gali būti. Štai kodėl: tą 
I išvažiavimą rengia, ir prisi
deda prie jo originaliai 16 
■ L. D. L. D. kp. iš Hoboken, 
i L. S. S. 59 kp. ir L. P. Kliu
bas iš Jersey City, 4 draugi- patys aktoriai! 
jos iš Cliffside, visos New| Tiesą pasakius, tai pasta- 
Jersey, taipgi L. S. S. 52 kp. ruoju laiku taip vadinamoj 
ir L. P. Kliubas iš New Yor- Soho dalyje progresy^ės 
ko. Spėka parodo, kad jei draugijos veikia gana smar- 
dična pasitaikys graži, išva- kiai, (aš čionai nevadinu 
žiavimas bus skaitlingas.Bet kliubų progresyviais, kurie 
kiek girdėjau, rengimo* ko- užsiima tuštinimu bačkų,bet 
misija žada ir dalį Brookly- turiu omenyje “Aido” cho-

A,no visuomenės su tūlomis ra, L. S. S. 6-tą kp., L. D. L. kalbos buvo garsintos per 
"organizacijomis sukviesti. D. ^33 kp. ir L. M. P. S. 21 plakatus, narių, kaip komi- 
Dabar jau dauguma publi-(kp., kurios susivienyję net tetas aiškino, Lietuvių.Šky- 
kos užinteresuota tuo išva- sąvo svetainę užlaiko).
tžiavimu ir reikalauja infor-| Nedėlioję, 11 d. birželio,

taip greit ir išmoksta, žiū
rėk, koncertas, po koncerto 
teatrai, ir viską atlieka tie n

metu. Baudžiavos laikais 
irgi buvęs socializmas, tik 
po kitu vardu. Jo pienas 
darbininkų išganymui, tai 
kad unijos supirktų dirbtu
ves ir taip kapitalistus išva
rytų iš “biznio”, ir patys 
dirbtų dėl savęs. Ar ne pui
kiai Žilius riša klausimus?

j Žmonių ant prakalbų bu
vo labai mažai. Nors pra-

S. L. A. 157 kuopa turi a- 
pie 40 narių, bet nieko ne
veikia. Ateina į susirinki
mus, užsimoka narines mo
kestis, pasibara ir išsiskirs
to. Tai visas jų veikimas.

Tautininkai visiškai nu

milicijos, kuri saugoja ka
syklas. Kaip ilgai streikas 
tęsis ir kokios bus pasek
mės, sunku pasakyti.

Lietuviai darbininkai ne
važiuokite į šių apielinkę 
darbo jieškoti, nes čia da
bar eina milžiniška kova

LAWRENCE, MASS. 
Konkurencija prieš socia

listus.
L. S. S. 64 kuopa, nuo pat 

jos atgaivinimo, gyvuoja ga
na puikiai ir smarkiai vei
kia ant visuomeniškos dir
vos. Ji pergyveno visokius 
krizius, visokias atakas ir 
.šmeižimus. Bet niekas ne
galėjo užkenkti jos veiki
mui. Dabar vyčių kuopa 
vėl pradėjo prieš socialistus 

i varyti konkurenciją ir tuo- 
mi mano užkenkti jos veiki
mui.

YOUNGSTOWN, OHIO, smukę, jokios įtekmės netij- 
Tamsus kampelis. ri. S. L. A. kuopoj viešpa- 

Važinėdamas po Oh^o val-^auja klerikalai, 
stiją dar niekur neužėiau- t * .
tokio tamsaus kampelio, • * *
kaip Yongstowne. Čia lie
tuvių skaitoma apie 500 — 
600, randasi šešios draugy
stės bei kuopos, bet jos nie
ko neveikia, išskyrus L. S. S. 
56 ir L. D. L. D. 35 kuopų. 
Pastarosios nors ir neskait
lingos nariais, bet ivisgi ret- bliovimas ir strapaliojimas 
karčiais šį bei tą parengia, gatvėmis. Visame mieste - 
Visą veikimo ratą suka darbininkai labai skurdžiai 
draugas J. S. Mažeika. Nors gyvena, išskyrus susippatu- 
jam daug prisieina nukentė- sius darbininkus, kurių fna- 
ti nuo tamsybės apaštalų, y- žai yra. Girtuoklystė išsi- 
patingai nuo ex-socialistų, platinus labai, kuri vargšus 
vienok jis nepaiso ir veikia, darbininkus stumia dar į di

desnį vargą.
Sen Raito.

ri. S. L. A. kuopoj viespa-

Youngstown miestas ap
gyventas svetimtaučiais. Ki
tų tautų darbininkai taipgi 
tamsus ir apsileidę. Vaka
re kur tik nepasisuksi, visur 
girdisi armonikų žviegimas, 
stiklų skambėjimas, girtų

kiek galėdamas.
Neseniai drg. J. Mažeika, 

gaivinta, kas metai 4 d. lie- pasikvietęs Akrono draugus 
pos rengia metinius pikni- į talką, surengė pasilinks- 
kus. Šiais metais taipgi y- minimo vakarą su įvairiais 
ra rengiamas toks piknikas, pamarginimais. Programą 
Bet štai mūsų vyčiai, nore- išpildė Akrono socialistai, 
darni užkenkti socialistų Kad užkenkus tam vakarui, 
kuopai,nusamdė pas farmerį tūlas S. B.,—ex-socialistas, 
tvartą ir tą pačią dieną ren- vaikščiojo po karčiamas ir 
gia pikniką. Jie žada iš vi- kitas vietas ir pasakojo, jei- 
sų apielinkinių miestų su- gu kas eis į tą socialistu va- 
kviesti vyčius ir vyteles,kad karą, tuojaus bus areštuo- 
parodžius savo gabumą. tas. Vienok ta jo agitacija 

i Labai keistai atrodo, kuo- mažai ką galėjo užkenkti, 
met jie tą daro neva tuo tik- žmonės neklausė jo paikų ^s- Jaj ir toliaus ei- 

atsi-

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

Birželio 17 d., vakare,Lie
tuvių Svetainėj, 60 kp. L. S. 
S. turėjo prakalbas; kalbėjo 
drg. Michelsonas ir Smelsto- 
rius.

Tema kalbėtojų: drg. Mi
chelsonas kalbėjo apie Lie
tuvių ateitį, kvietė organi
zuotis ir stoti į socialistų ei-

met jie tą daro neva tuo tik- žmonės neklausė jo 
siu, kad užkenkus socialistų pasakų ir skaitlingai 
kuopai. Visiškai vargšai lankė į pramogą, 
nesupranta, kad žmones 
kaip lankės, taip ir lankysis; 
į socialistų parengtas pra- j 
mogas. Kurie visuomet at
silankydavo į socialistų pa
rengtus piknikus, tie ir da
bar. atsilankys. 

/ *
* *

Vietos Lietuvos Šelpimo 
Komitetas, susidedantis iš į- 
vairių draugysčių, .15 d. bir
želio buvo surengęs prakal
bas ir užkvietė kalbėti p. St. 
Šimkų. Žmonių susirinko 
gana daug, bet aukų sumes
ta labai mažai, — tik 18 do
lerių su centais. Pirminin
kas sakė, kad tą pačią die
ną kunigas surengęs kokias 

jten pamaldas ir sukvietęs j 
bažnyčią visus savo parapi
jomis. Šimkus kalbėjo apie 
Lietuvos likimą. Išsireiškė, 
jeigu vokietis būtų sumuš-1 
tas, tuomet ir mūsų tauta 
taptų laiminga. Perbėgo vi
sų trijų partijų nesu gyveni
mą ir užsipuolė ant trečio- draugystė pirmiaus buvus Birutės Kanklių choras 

(sios partijos, kad ji dabar ‘ skaitlinga nariais ir turtin- Lietuvių Labdarystės 
I renkanti aukas Rusijos re- ga pinigais, dabar visiškai Tautininkai labai bijo 
voliucijos parėmimui, tai, apmims. Dėlei tūlų didvy- šių demonstracijų; jie 

bereikalingas esąs(rių užsivarinėjimų veik visLka važiuoti Francijon, 
Verčiau, girdi, nariai apleido ją. ! reikalauti atmainymo

Dabar, kurie norėtų pri- tymo prieš priverstiną 
sirašyti prie draugystės,nie- Reiviavimą.

sime paskui kunigus, tai 
gręsia pavojus. Drg. Smel- 
storius kalbėjo anie dabarti
nę karę ir Amerikos monar- 
chišką demokratizmą, kuris 
dabar viešpatauja.

Pertraukoj padainavo 
“Birutės Kanklių Choras”, 
vedamas drg. Simoųavi- 
Čiaus. Sudainavo labai ge
rai.

I Aukų lėšom padengti su
rinkta $16.61. Prie 60 kp. 
L. S. S. prisirašė 50 naujų 
draugų. Publika buvo užga
nėdinta. Pirmiau kalbėto
jai išmetinėjo publikai, kad 
be jausmų, bet dabar visai 
kas kita matosi. Nelaimės, 
ašaros ir vargas visus vie
nija.

Ęrie būsiančios demonst
racijos prieš priverstiną ka- 

“ reiviavimą 1 d. liepos jau 
, prisidėjo sekančios draugi- 
* jos ir kuopos: 60 kp. L. S.& 
’ Lietuvos Dukterų ir

* jDr-stė, Siuvėjų unijos
* * skyrius, , Bostono

Juozapo pašelpinė Kliubas, L. D. L. D. 2

Irius turįs pusketvirto šim
to, vienok susirinko mažai. 
Man rodosi, kad priežastis 
žmonių nesilankymo ir nesi- 
rašymo prie unijos yra ta
me, kad Liet. Skyriaus ko
mitetas tautiečių rankose. 
Patys būdami atžagarei
viai ir statydami tokius kai-, 
bėtojus, kaip Žilius, atgra
sina darbininkus nuo unijos.

Rochesteryje Lietuvių 
Kriaučių yra daug; jų tar- 

kad pe nemažai pirmeiviu. A C. 
gau- 

Buvo įnešta pąaukau- 
nikais būna visaip, kartais,^ i Laisvės popieros fon- 
ir pralošiama, o kartais su-i^a’ draugai sakė,
rengimas dar apsimoka. Su|^ac^ vienu sykiu jau per-

JERSEY CITY, N. J.
Čionykščiai lietuviai su 

kruto rengti piknikus. Lie

sakė karštą prakalba apie 
karę, karės priešininkus ir 
kalėjimą. Paskui buvo ren
kamos aukos drg. A. Rim
kui, kuris yra kalėjime ir y- 
ra kaltinamas dalinime 

■prieš registraciją ir karę
darbininku su išnaudoto- . . v. i . , plakatu Nesužinojau kiek. . *■ tuvių- čia yra nedaug, betjais.

“L.“ Skaitytojas.

BOSTON, MASS. 
Darbininkų Taikos Demon

stracija.

piknikų?... Pradžia tik va-, 
saros užstojo ir jau 'pora, 
piknikų buvo. Su tais pik-!

surinkta, bet matėsi, 
draugai aukavo gana 
šiai

1 d. liepos bus milžiniška pirmuoju pikniku įlindome į (]au& todėl atidėta ant to- 
demonstracija surengta So- skylę, bet už tai antrasis liails*. .
cialist Party, įvairių radika- pavyko. Šv. Jurgio bažnyti- 
liškų ur?ijų, liigų, bei drau-jnės draugijos buvo 17 d. bir- hurgh’ą.

• gijų. Maršavimas prasidės želio. Diena pasitaikė gra-

Tai tiek apie Soho Pitts- 
. Norėčiau patėmy- 

ti, kad buvusi kadaisia vei-

*

♦ ♦

randasi

W. of A. vienintelis Liet, 
skyrius ir kliaučiai turėtų 
prie jo prigulėti. O kada 
prigulės daugiau pirmeiviu, 
tai ir komitetas persimai
nys.

♦
♦

Birželio 16
Party lokalas surengė dide-

i mass-mitingąz Žmonių

♦

d. Socialist

' nuo Park Sq. 2 vai. po pietų. |ži, o čia dar nedėldienis, tai, Imliausia L. S. S. 55. kuopa lį
Po demonstracijai bus dide- bracia, bačkutėms buvo ba- N.. S. Pittsburgh, nieko ne- buvo pilna Labor Lyceum
lės prakalbos Common so- liūs. Pagėrėme katalikiškai veikia, net visai apie N. S. salė. ,
de; bus išneštos tam tikros ir manome, kad nuostolių Pittsburgh’ą nieko nesigir- zoliucija prieš konscripciją,
rezoliucijos, reikalaujant,' nebus. Mūsų šv. Jurgio dra- dh Kurgi ir A. P. L. A. 1- po kuria rinkta parašai.Kal- 
kad kongresai atšauktu bil-ugija, rodos, kad nariu skai-!™a kuopa? Kur gi tie veik-bėtojas buvo iš New Yorko 
liu priverstino ėmimo į ka-Jčiumi bus didesnė už kitas,lįieji draugai—Alexis, Mą- drg. Augustas Classeus.
riumenę ir 1.1. J bet biskį perdaug aristokra- žiukna ir^ kiti?. Sukruskite, vunuuij

Lietuviai maršuos iš So. tiška. Dauguma narių ma- draugai, nes jeigu dabar, to- CHICAGO, ILL. I .
Bostono nuo Socialistų sve- no, kad draugiją galima bū- kiame svarbiame laike nie- Socialistų presos piknikas. * ’

. tainės ir Broadway, ‘išeis,1 tų paliuosuoti iš tų retežių, ko neveikti, tai - nevertėtų | (Nuo mūsų korespondento). . oas.
kaip 1:45 vai. po pietų, grie-.bet ką tu, žmogus, gali da- skaitytis, kad ir gyvais esą- -- ------ v
žiant lietuvių bęnui, trauks ryti, kad jos vadovai senos Revoliucijomenus. hstų presos piknikas. Pik-.

Išnešta protesto re-

rezoliucijos,

riumenę ir 1.1.
Lietuviai maršuos iš So. tiška. Dauguma narių ma 

Bostono nuo Socialistų sve-Į no. ’
. tainės ir Broadway.

Verčiau, t
17 dL birželio buvo sočia-' rinktų aukas,kad vokieti su- 

Revoliucijonierius. listų presos piknikas. Pik-.mušus.

“Lietuviu' 
Kliubas”.

Vardas gražiai skamba, bet 
pažiūrėkime, kaip tds kliu
bas progresuoja. Sekmadie
nį ir aš nuėjau į tą kliubą 
pažiūrėti, kokį progresą jis 
varo. Įėjau į.vidų ir tuo
jaus metėsi į akis visas to 
kliubo programas: kamba
riai baisiai nešvarus, dvo
kia, nepratusiam žmogui 
stačiai kvapą užmuša. O 
mūsų progresistai nuo ryto 
iki vėlybai nakties užsida
rę geria ir kortomis 
lošia. Negana to, kad per, 
visą savaitę dirbtuvėj ne
gauna tyro oro, bet ir ne- 
dėldienio sulaukę kankinasi 
tame savo kliube, vieton kur 
nors išvažiuoti ant tyro oro

Čia
Progvesyviškas
V T i 1 V • •

Sang

šv.

Dr-jx 
pana- 
sutia- 

, negu 
> įsta-



ŽINIOS IS RUSIJOS
DAR APIE BUVUSIO CA-pirštų žiedus 

z KO MYLIMĄJĄ.
Kada caras tapo nuvers

tas nuo sosto, tuomet laik
raščiai liuosai pradėjo rašy
ti ir apie jo buvusią myli- 
mąjšą aktorę Matildą Kše- 
sinską.

Matilda Kšesinska gyveno 
Petrograde puikiausiuose 
palociuose ir gaudavo iš val
džios pensiją. Ji buvo pri
pažinta Rusijoj geriausia 
šokike. Taip augštai iškilti 
jai prigelbėjo Mikė. Kada 
dar Mikė buvo princu, neve
dusiu, Kšesinska laikė savo 
mylimąją. Apsivedęs su A- 
lenksandra Feodorovna, dėl 
svieto akių prašalino ją to
liau nuo savo palocių, bet 
galutinai ryšių nepertraukė. 
Būdamas princu ant jos lei
do neapsakomus pinigus ir 
padarė ją turtingiausia pa
sauly aktore. Kada jai rei
kėjo iš Rusijos važiuoti į už
sienį, ji savo turtams 
samdė atskirą traukinį 
detektyvuš, kurie sykiu 
žiavo, kad apsaugojus 
turtą.

Mikei apsivedus, Kšesins
ka susilaukė ir daugiau iš 
caro familijos mylimųjų, ku
rie taipgi paskui ją sekiojo 
ir eikvojo pinigus. Kaip tik 
Kšesinska išvažiuodavo iš 
Petrogrado, tuojaus paskui 
ją sekdavo kas nors iš ca
ro giminių. Tūlą laiką tam 
atgal ji važiavo i Londoną 
ir paskui ją išvažiavo kuni
gaikštis Andriejus Vladimi
ro v ič i u s.

Pirmiaus buvo pasklydus 
gandas, kad ją suareštavo 
ir pasodino i kalėjimą. Bet 
vėliaus paaiškėjo, kad tą pa
čią naktį, kaip tik Mikė ta
po nuverstas nuo sosto, ji 
nežinia kur dingo.

Dabar jos palocius užėmė 
socialdemokratų didžiumie-

nu- 
ir 

va-

spaustuvę, redakciją, rašti
nę ir darbuojasi.-

ir atiduoti 
juos valdžiai,—visuomenei”.

Pasakęs tuos žodžius, nu
siėmė nuo krūtinės didel 
auksinį kryžių, persižegno- 
io juomi, pabučiavo ir per
davė jį susirinkimo komite
tui.

Suvažiavimas triukšmin
gu delnų plojimu pasveikino 
kalbėtoją. Mitinge nutartą 
atspausdinti jo kalbą ir iš
siuntinėti dvasiškijai.
.Protingas popas, tik-kas- 

žin ar pritars jo sumanymui 
kiti?

REIKALAUJA, KAD BU
VUSI CARĄ PASODIN
TŲ I PETRO IR POVILO 

TVIRTOVĘ.
Dvyliktos rusų armijos 

delegatai kreipėsi į Darbi
ninkų ir Kareivių Atstovų 
Tarybos Pild. Komitetą rei
kalaudami, kad buvęs ca
ras su visa savo šeimyna iš 
Carskoje Selo būtų perves
tas į Petro ir Povilo tvirto
vę. Delegatai savo reikala
vimą rėmė tuo, kad Carsko
je Selo neatsakančiai saugo
jama ir todėl caras gali pa
bėgti.

Pild. Komitetas, gavęs to
kį reikalavimą, tuojaus nu
siuntė į Carskoje Selo spe- 
cialę delegaciją ištirti, kaip 
apsaupgojamas caras ir ar 
gali jis iš teft pabėgti. Ty
rinėjimai parodė, kad caras 
apsaugotas iš visų pusių ir 
anie pabėgimą negali * būti 
nei kalbos. Pild. Komitetas 
pripažino, kad prie dabarti
nių palitiškų aplinkybių ca
rą negalima pervesti i Petro 
ir Povilo tvirtovę. Pild. Ko
mitetas patarė patiems 
legatams persitikrinti, 
kokią apsauga randasi 
ras su visa jo šeimyna.

de
po 
ca-

PROTINGAS POPAS.
Minsko fronte buvo mi

tingas. Popas, pasiųstas į 
frontą iš Saratovo guberni
jos, bažnytkįęmio Ternov- 
ka Elaščencas, atsistojęs pa
sakė labai karštą prakalbą f

VIS DAR AREŠTUOJA 
SENOSIOS VALDŽIOS 

ŠULUS.
Dabartinė Rusijos val

džia d’ar nepaliauja arešta
vus senosios valdžios šulu, 
kurie ištikimai tarnavo ca
rui batiuškai. Nėra tokios 
dienos, kad kelių nesuareš
tuotų ir Į kalėjimą neįkištų.'

Šiomis dienomis tapo su
areštuotas Permos buvęs

ir kvietė susirinkusius eiti į gubernatorius Lozano - Lo-, 
cerkves, vienuolynus, bažny-^nnskis. Jis pradžioj revo-' 
čias ir paimti visas brango-jliucijos buvo suareštuotas,! 
nybes, kurias dabar galima vėliaus tapo paliuosuo- 
būtų sunaudoti dėl visuome- tas, o dabar vėl suareštavo.: 
nes labo. Apart kitko jisjkmmoj taipgi suareštuotas, 
pasakė: ' — ^-13 pulko komandieras

“Dėlei sutvirtinimo Šven- ’Chovlogorskis, buvęs polic-
■ ~ •* 'meisteris Cereškevičius ir

kalėjimų inspektorius Blo- 
chinas.

tos laisvės, kurią žmonija iš
kovojo, aš patariu nuo visų 
cerkvių ir bažnyčių nuplėš
ti auksinius stogus ir ap-

. dengti jas juoda, gedulinga 
geleže; patariu išrinkti vi
sus brangakmenius, kuriais kra ekspedicija pradėjo jieš- 
papuošta šventųjų stovylos. koti leitenanto Šmidto kūno, 
Tame nebus pasityčiojimas (kurį buvusio caro budeliai 
iš šventųjų. Patariu šven- nužudė 1906 metais, 
tųjų kūnus išimti iš auksi-jda jieškoti ir žvejai

.ĮIEŠKO ŠMIDTO KŪNO.
Ant salos Berezani tam ti-

Pade- 
, kurie 

nių ir sidabrinių grabų ir į-'tuomet dalyvavo laike, su
dėti į madinius. Patariu iš- šaudymo.
imti kopėčias Jono Didžioįo A ” 
vaTpinyčios, kurios neapsa
komai brangiai lėšuoja. Pa
tariu paimti iš visų cerkvių 
ir vienuolynų visas brange
nybes, kurių Rusijoj yra ne
apsakoma galybė ir kurios 
1905 metais davė 320 milio- 
nų rublių nuošimčių. Taipgi, ŠČIŲ VIRŠININKAIS.
patariu

Ar pavyks jo kūną suras
ti. sunku pasakyti, nes bu
deliai, užkasę į žemes jo kū
ną, stengėsi tą vietą taip 
užlyginti, kad jokių ženklų 
nepasiliktų.

MOTERIS IŠRENKA VAL-
-J--- V •-------------- ---------

patariu pareikalauti nuo I Iš Charkovo (Rusijos) 
dvasiškų generolų, kad jie iš, praneša, , kad valstiečiai 
savo algų atiduotų 20 nuo-,daugely vietų išrenka vals- 
šimtį. Dvasiškija privalo čių viršininkais ir moteris, 
nusiimti nuo krūtinių auksr-| Vadinasi, jie. jau. suteikia 
Irius kryžius, nusimauti nuo .moterims lygias teises^

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

Temykitė LIETUVIAI!
PAGAL NAUJA BUDĄ GREIT GALIU SUJIEŠKOT JUS GIMI
NES, VIETOSE, UŽIMTOSE VOKIEČIAI!!, ARB9 RUSIJOJE.

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

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

Kas norite atsiimtksavo gimines j Ameriką, kreipkitės prie manę
< Tafpogi parduodu LAIVAKORTES - ŠIFKORTES ant visų li-

- nijų ir geriausių laivų. • • i
Kas norite apsidėt savo pinigus į Banką, tai aš moku 4 .įuo- 

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

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

' kius dokumentus - raštus ir išjįeškau dalis.
Padarau apdraudimus (Insurance) gyvasties, nuo ugnies ir t. t.

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

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

/

Abelnas silpnumas
neveikimas jaknų, nevirškinimas, įprastas užkietėjimas, >X* 
sunkus virškinimas sergantį palieka labai liūdnam pade- 
jirre. Norint prašalinti tas slogas ir užbėgti jų pasek
mėms, taipgi sustiprinti visą Wtganizmą. reikia vartoti

Severa’s Balsam af Life
(SEVEROS GYVASTIES BALSAMAS)

Budas sustiprinančiai-gydantis
Kaina 75 centai

Kas apie tai abejotų, tegu perkūno ata*

"širdingai dSkavoju už Soveros Gyvasties Baisaniti. La* 
bai kentėjau nuo skilvio susilpnėjimo ir valgyti neturėjau 
noro. Visi kentėjimai pranyko pc nmaudojhu. tiktai 
nos Soveros Gyvasties Balsamo bonkos. Prašau tą laišką 
paskelbti laikraščiuose, idant visi kiti, kurie panašiai ken
čia, sužinotų apie tą gyduolę". Mrs. Pagac iš Moquah, Wis.

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

PHONH W’MSBURGH S41«

, DR. I. COHN

Specialistas įvairių li
gų, o ypač vaikų, mote
rų ir prie gimdymo.
OFFISO VALANDi 

• ryto: nuo 12 iki,
6 iki 8 v. vakZ^Nedėlioj iki 12 ryto.

I: nuo 8 iki 10 v. 
v. po piet; nuo

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

Tel. 2372 Greenpoint.

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pijanus.

SERGANTIEJI!

140 EAST 22 ST,N

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IS 
PRIEŽASTIES LIGOS?

Diena po dienai, metas po metui 
užsimu gydymu sergančių žmonių. 
Persistatykite sau, kiek aš išlydžiau, 
kiek palinksminau gyvenimą. Jeigu 
jumis gyvenimas įkirejo vartojant 
visokias gyduoles ir jaučiatės nuo
lat blogiau ,tuomet, nieko nelauk
damas, kreipkitės pas gerai supran- j 
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
čiu jaknų ir tt.

Dėl gydymo nervų ir lytiškų •gq 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatą ir X-spinduliai, per kurią 
matyt kiaurąją kūne. Ne kiekvienas 

\ daktaras turi tokius aparatus, dėl 
No, kad labai brangs. Chetniškas iš- 

■ tyrinėjimas šlapume. Neatidėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinomą:

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

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

3rd Ave., New York City.

IX<.
nf*

$1.00 ANT
( 

savaites
Pristatpm į namus ir toli
mas tfpielinkes, Jersey New 
York, Central Brdklyn, Mas- 
peth, ir tt.

MACYS & MARCIN 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

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

I W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Jau 36 metai, kaip 
gyvuoja Prof, štern 
^okių Mokykla, U5ž 
Bfvudway, kamp 
Myrtle are. Brjok 
iyn, N. Y.

Waltz, Two Step, 
Foxtrot, One Step 
(r įvairus naujauMot 
rnacioa šokiai rrokl 
narni, privatškal ir 
kliasoje. Mokesti* 
nuo $5.00 Iki $10.00 pajjal šokių. M* 
Kykla atdara nuo 9 ryto iki 11 ra. 
vakaro, taipgi ir nedėliomle. Mokina 
me balių šokius ir etaice’auk. tinusi 
atsilankydamas informacijų
THE STERN SCHOOL of DANCIN'

Broadway. Brooklya N ’I

AR TURI TĄ NAUJĄ 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

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

Apie tos knygos naudingumą pa
klausk tŲ, kurie jau ją turi,

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

Parašyta Žinomos lytiškų dalykų 
aiškintojos ponios M. H, SANGER. 
.. Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytiškų organų išsivysty
mas, jų veikmė ir svarbą višame mo
teries ir vyro gyvenime; apsi\aisini- 
maf;; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijena; motinystė it jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagystė ir daug kitų įdomių dalykų.
YKnyga turi 120 pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalvkus suprasti.

KAINA TIK 50c.
AR MYLI DAINAS?

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

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

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

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

KAINA 50c.

Dovanai
30 DAINŲ

ir 200 ADATŲ 
suColumbijos Gramofonu 

Gali įmokėt dalj 
tuojaji, o liku« 
sius po $1 kas 

mėnesį.

K. LUTKAUS
ŽODIS

Dr. Kichteno
PAIN 

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. AD.
RICHTER & 

CO.
74—80 Wash 
Ington St., 
New York

Jeigu tau rei
kalinga skrybė
le, į marškiniai, 
renkotas, liet

sargis, kakla
raištis, kalnie- 
riua ar kitoki 
vyriški aprėda- 
lai, užei’----
mane, o gausi 
viską, 
savo pinigy.

131 Grand St
____ BROOKLYN, N. Y.,

pas 
vertės

fe •*«. fe* & e*. «o..

1 Akušerkai
AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

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

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

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

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus 

šiuo adresų:
F. STROPUS,

6 Lbting St.,
So. Boston,

•iųskite

Mass.

$ 
a
*

Jonas MATHUS
Geriausias, Didžiausias ir šva
riausias saliunas visam South

Bostone, 
įvairus gėrimai ir užkandžiai. 
Patarnavimas prielankus. Atsi
lankykite ir pers' ikrinkite.

JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkas) . 

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

(Dešimts žingsnių nuo Lietu
vių Labdarystes Draugijos Na

mo.

DIDELA PROGA
DEL VYRU NUSILPNEJISIU 

ANT LYTIŠKU ORGANU

Reikalaukit musų 'iliustruoto katalogo

MINERVA PHONOGRAPH CO.
217 XV. 145 St.,

\ Dept. L.
New York.

Teisybe apie plaukus

Ar kenti slinkimą plaukų? Ar tavo 
plaukai žilsta? Ar tavo plaukai silp
ni ir lūžta? Ar kenti nuo plaiskanų, 
niežėjimo odos? Ar tu plinki ar pli- 
<is? Jeigu tu kenti nuo kokios nors 
š augščiau minėtos plaukų ligos 
uojau neatsidėlojant, jieškok pagel- 
,ob. Reikalauk musų iliustruoto*, 
tnygutės “Teisybė apie Plaukus“ — 
/arašė žinomas Europos specialistas.

Mes norime tave pertikrinti savo 
skaičiais. Calvacura Plaukų Gyduo- 
* tuiaiko plaukų slinkimą, sunaikl 
- olaiakana. ir oradad*

augti plaukai. Mes jumss prisiusima 
už $1.00. baksuką Calvacura Nr, 11, 
syku su augščiau minėta iliuostruota 
knygute. Iškirpk ^tą kuponą ir siųsk 
šiandien pas Union Labaratory, Bax 
545, Union, N. Y.

KUPONAS,
Union Labaratory, ,

Box 545, Union, N. Y.
Čionai rasite 10 c, kurie padėt pa

dengi išlaidas siuntinėjimą knygučlą, 
kurią už 10 c. ir man prisiųskite. Taip 
gi prisiunčiu 11.00 UŽ kurj meldžia 
prisiųst Calvacura Nr. 1 ir augičiaa 
ninėtą knygutę. (Iškirpę* Jdtk šitą 
uoona).

Si

COSMOPOLITAN GARMENT COR- 
PORA HON.

Didžiausia Lietuvių Korporacija, 
Brockton, Mass.

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

Męs darome iš geriausių audinių ir 
darbą atliekame kuogeriausiai. 

pirmos klesos reinkotus pi’, ai gva- 
•antdojam, — darome krautuvėms ir 

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

CO S M O PO I I T A N GAR M E N T 
CORPORATION

164 Summer St., Brockton, Ma^a.

■KnraBsaNnaBBDnraKE imtai

PUIKIAUSIA
MODERNIŠKA
“LAISVES

SPAUSTUVEliuli..... ..................... I —----- -
Prlslunskite mums tik 50c.

Nusl’.pnojle ant lytišku organu 
kaip tai nerviu, paliks iggydynti tint visa
dos per vartojima, gyduolių NOVO. Tai 
yra, galinta pasakyti, cudaune gyduolė, 

Į kurios išgydė jau tūkstančius vyru ser
gančiu lytiškoms ligoms. Jei esate ser- 

I ganti ant lytišku nusilpnėjimu, kad ken- 
' kia jums betvarke nerviu, kad nifStoft 

vyriškumą, kad esate nusllpnejesiam 
padėjime, šaltos rankos arba kojos, galvos 
sopėjimui, u?.ketejlniai viduriu, nevirini- 
mai skilvio, inkstu ligų arba kitos ligos 
puslęs. nemielus sapniai, baime sutikti 
žtnonius, k fp tai daro nekurle, palikste 
išgyd.vnti per vartojimų gyduolių NOVO 
Gyduoles tas i trumpa laika pųjlaris jus 

į sveikais, tvirtais ir laimingais, tadtt gi 
galima bus nauduntis gyvenimu ir jc 
ypatibems. Del atydos, idant pertikrinti 
jus apie tai, kad NOVO gyduoles tų padu
ria, iįsiunsine jums DYKAI kompietiškų 
kursą tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu 
kada gi priaiunste mums savo antrašų ii 
pavarde, taip gi sykiu 50c krasoę ženkle
les arba sidabru del apmokejima liešu 
persiuntimų. Malonėkite atkreipti atyda 
ant to, kad tai nėra maža dėžutė, bet 
komletfškas kursas Išsigydymui, užtekti
nai ant 15 dienu, labai tankefyra užtekti
nai Išsigydymui. Ta proga yra vien 
svarbia ant trumpo laikų. Rašykite mums 
neatidellokite, taip-g! praneškite kokiam 
laikrašti skaltite ta apgarsinlma ir mei 

, Igsiunsme jums tuojaus tas gyduoles.
i NOVO COMPANY,

Dept. 37, Box 4000, Philadelphia, P<

r į 
f
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tCgnii' **»• *4 
' i>tle#c

atima* t*
Mindymo. taipgi sutotk;*. r'su.i m.

( 6 Loring at ,
.rtl H It fth

•»<) l(M»SWV

— Jį .JvZJ —< l'nP •' *— w 
gį k<g«db» mnxart

* F Stro piene
i <1

• Telephentr fi95 Gr»«np«InL
Daktaras J. MISEVIČE

Specialistas širdies Ir 
Plaučių ligų.

Nuo 8—10 ryte
Nuo 12—2 po piet
Nuo 6—8 vakare. x

J70 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Gražiai padaryti spaudos darbai patraukia kiekvieno akį.
At.akantia pagarsininia. priduoda žrtTottui norą eiti ant rengia

mu pramogų. '
Todėl, draugystės Ir kuopos, kada rengiat balius, teatrus, ar 

šiaip pasilinksminimus, visados duokit darbus "Laisvės" 
spaustuvei. Mes padarome visokius spaudos darbus gražiai, 
greit ir pigiai.

“LAISVĖS” KNYGYNE .
andasi įvairių naudingų knygų, kurias patariame kiekvienam 

Perskaityti.
Kas skaito, tas daugiau žino ir ]am nereikia prašyti kitų paaiš

kinimo. Reikalauk katalogo.

183 ROEBUNG ST,

t

OMi
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7) BITTER TONIC, varto<ojas
— bonka $1.00. Mūsų 

. Todėl kviečiame at- 
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1916 m. P»

Pa.Easton,

1916 m

t urk, U, 
Box 67b

Pa, 
pn-

ILiiygiu* Prana* Twsuwaa,
4870 m. 'lt

Mok
UA<

Park, 1h
U. box

Į pr«utk«i« raflUauiRM* «> «r|tu*» 
j tiure'Aija^ a olai* VICia, x>ux

entro iždlumkas K. Varašis
i. «U1U LttloUli o L. FlLlbUUt jįii,

TEISINGIAUSIA ir GERIA ILSI* 
LIETUVIUKĄ

144 N. 5th S‘, 
Brooklyn, N. Y.

Telephone 7867

JETUVIŲ FAŠEuFINfiS DR-STĖS 
•’LAISVĖ”, EAS1UN, FA. 

Viršininkų «dre**L 
Frezideut** Si Mcibod 

434 Ferry *t.
/ice prez S Masiulevičiene 

Easton, 
organo

AZ . nu”, 1840 So. Halstcd St.,
Yonkers, N. Y.,Chicago, m. 1916.-
' I. / . i Atskaita Lietuvos šęlpi-
t iieiuvaims mo Fondo Worcesterio sky- 

____ Iriaus.už 1914, 1915 ir 1916 
Yonkeriečiai! metus. _ z n*

Apie Lietuvos Atstatymo 
Bendrovę, Lithuanian Dėvė

jus lopmentCorp., 200—5th Av., 
' 1 Room 1125 A., New York

Draugai
-Ar jus patiko didelis var
gas, ar jus patiko didelė ne
laimė, kad nieko apie 
negirdėti.

“Laisvė” turi gana daug City., 
skaitytojų Yonkery, bet Lokis, Lietuvių Legenda, 
nieks nei korespondencijos Paraše P. Merimee, vertė L. 
neparašo, kas girdėt Yonke- 
ry. * — --

Draugai, taip negalima.
Tik pamislykite, kad Yonke
ry nei vieno cento nesurink
ta revoliucijai,nei vienų pra
kalbų neparengta!

Taip negalima.
Draugai, jūs turite kuopą

Literatūros Draugijos. Mė-1

. Spauda “Naujienų”, 
1840 So. Halsted St., Chica- 

’go, III.
Kaip Kunigai Rūpinasi 

Darbininkais? Parašė V. 
Kapsukas. Liet. Soc. Sąjun
gos Am. leidinys N24. Spau
da “Kovos”, 229 N. 6th St., 
Philadelphia, Pa. Kaina 5c.

Kunigqi ir Revoliucija, 
ginkite veikti, rengkite ba- Parašė V. Kapsukas. Liet, 

piknikus, prakalbas. ^oc- Sąjungos Am. leidinys 
N25. Spauda “Kovos” 229 

|N. 6th St., Philadelphia, Pa. 
1917 m. Kaina 5c.

I Kaip Gyvena Latviai, An- 
’glai, Suomiai. M. šalčius.
S. L. A. Lėšos, “Tėvynės” 
spauda 307 W. 30th St.,New 
York , N. Y. 1916 m. Kai
na 40 c. Pusi. 65.

Apie Patriotizmą. Sulyg 
Hesšeno sutaisė P. Norkus. 
Išleido Amerikos Lietuvių 

(Tautinės Sandoros Ima kp. 
Spauda “Vien. Lietuvninkų”

oxxuA.iat rnucB oi.
z ų flllbDUlgn,

i Alexidtf u uua o-*-* uiauAuna 
i'illbDurgn, 

bikorio” id3x rex>u Av«.
Puisburgn,

A.UVpų otKl MUX«t>ill.
x-uiUs Kuupuc zovxlx. zk bartKue, 
AOX13 UhXbKU o L, x\ b. FlllbUUXgh, PM, 
c, xuupub r oaxxxuuoms

f box uof AiUxeeb KocKs, Fu. ' 
xp. Jotm owxpas, Nu. 11, Werner st. Į 

Uiienuaie caruegie, Pa.
Pikszrxus 1331 Penne avė. 

Pittsburgh, Pa.
BnCzausKas,
U, box xb4, Cuddy, Pa. 

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

kp A Paiiucis. 2123 Wrights su S3.
Pittsburgh, Pa. 

kp, A Budzinauskas,
P U. box 312, Creighton, Pa. 

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

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

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

Millsboro, Pa.

Hu. r»St. W. Struniina, 
x3jL4 00 ouiu av*. u.

IžUimnKab 1<. Lapuiski, 
F. U. Box ilua, Alenos* 

iždu globėjai. W. Janenao, 
Fa. K Bamahouhi. Box b 13, 

Metros*
Maršalka; A. FlešU*, F. 

675 Melrose Fark, Ui.
Susirinkimai atsibuna ka» trecii 

savaitę kiekvienu menesio P rauk au< 
| James svetainėj, 23-čia Av«. ir Lax» 
1 gatvė, apie 1 vai. po pietų.

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

gaus knygų už 50 c.atnaujins,

TREJOS DEVYNERIOS

liūs
Rašykite apie draugijų yei-

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTEi.
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN,
Pirmmmka* A. F. Sabeckis, 

802 — 8st St,
Vice pirmmmka* K. Dimia, 

812 — 8th Sir.
Užrašų rast. B. Masihunaa 

022 —loth SU.
Finansų rast. J. Waicis,

1320 -Lincoln st., Waukegan, 
Kasienu* M. Kairaitis,

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

1548 Sheridan Road N. Chicago, 
Kasos Glob. K. Kuieviče,

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

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

1448 Jackson st. Waukegan, 111.
Susirinkimai atsibuna aaa tračia 

nedėlia Kiekvieno menesio X vai. p* 
pietų Lluosybes svetainėj, 801—kU> 
Ht., K Sheridan Kd. Waukegan, Iii.

Tuojąus atsiliepkite. Taip 
ilgai būti negali. Tokia sau-j A mi j 
ni lietuvių kolionija turi la- ’ 
biau pradėti bruzdėti.

Jūsų Draugas.

Katekizmas evangelikų - 
reformatų tikėjimo . vai
kams. Petrapilis, “Lietuvių

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ, 
MA1IANOY CITY, PA. 

Valdybos adresai: 
Pirmininkas P. Yspda 

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.
i Iždo trustisai: A Račkauskas, 89 lOth 

St., J. Baukus, 1121 E. Mahanoy
I avė., J. Mickūnas, 819 E. Pine 
Maršalka L. Andriuškevičius 

802 E Market 
515 W. Pine Str.

Susirinkimai atsibuna paskutinį _ 
nedėlį kiekvieno mėnesio 7 vai. vaka
re, Juozo Margelio svetainėje, 60 N. 
4am St., Mahanoy City, Pa.

Socializmo Principai. L.F. 
d’M.-R. Išleido M. M. Račių-1

'tė-Herman. New York, N.
Y. 1916 m. Kaina 40 c.
iPusi.no. |

Ant Dugno. Paveikslai 4| 
veikmėse. Parašė
Gorkij, vertė Karolis Vai-

Semionovskaja dinys Nl. .So. Boston,Mass. 
į 1916. (“Tėvynės” spauda. 1916 m.

Pasakojimai apie žemę ir .los reikalingumą. Parašė 
pragyvenimą pagal paties ii-.kun- J- Židanavičius. Span- 

da ųDačbimnko”, 242 W. 
Broadway, So. Boston,Mass.

i 1916 m. Kaina 10c. Pusi. 
16.

Vaizdeliai. Parašė Jonas 
Kmitas. Spauda “Darbinin-

320 So list St.
Protokolų raštininkas ir 
turėtojas Alex Vituris

312 So. 5lh St.,
Finansų rast. Mar. Urba,

676 Church st Easton, Pa. 
iasjerius F Vituris \

330 Taylor All., Phillipsburgh,N.J. 
Mflk<dm 1 K-asos globėjau

. I A. Biga, 1021 Elm St., Easton, Pa.
1 • A Meškauskas, 1222 Pine .L Ea«ton. 

Maršalka J. Garins,
634 Ferry Str. Easton, Pa. 

Maršalka P Urbienė
676 Church st. Easton, Pa_ 

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
’ėtnyčią kiekvjeno menesio 8 vai, 
pakarę, Anglų socialistų svetaln. 48k 
Northampton St Easton, Pa

gametinį patyrimą. Išleis
ta tūlos agentūros, kad pri
traukus (langiau žmonių į 
Argentiną.

Paslaptys Lošimo Kazy re
nis. Vertė iš rusu kalbos V.

V. Meškiu- ko” 242 Broadway, So. 
N. Y. Kai- Boston, Mass. Kaina 80 c.

! PuslJ64.
Meilė, poema M.Gustaitis. 

Spauda ir lėšos Amerikos 
Lietuvių Dienraščio “Kata
liko”, 3249 So. Morgan St., 
Chicago, Ill. Kaina 15c. 
Pusi. 24.’

žydų Karalius, drama ke
turiuose' aktuose bei pen
kiuose paveiksluose. J. M. 
J. Ljuosai vertė J. M. Šir
vintas. Spauda “Darbinin
ko”, 242 W. Broadway, So. 
Boston, Mass, 1916. Kaina 
30 c. Pusi. 59.

Į Mažas Muzikos žodynėlis. 
Natanas. Sutaisė Mikas. Petrauskas. 

Lietuviu Muzikos

Prievartos, 
veikmėse.

Kunickis, išleido 
nas. Brooklyn, 
na 25 c. 1916.

Daktaras iš 
komedija trijose
Parašė Moliere, vertė Ona 
Alytienė. S. L. A. leidinys 

’N30. Spauda “Tėvynės”, 
New York. 1917. Kaina 20 
centų.

Kas Reikalinga Laisvama
niams? Atsišaukimas, Kon
stitucija, Principai ir Reika
lavimai. pirmas Išleidimas 
“Teisybės Jieškotojų” Drau
gijos. Spauda “Gyvenimo”, 
134 Howard St., Detroit, 
Mich. 1916.

Išmintingasis _______
Drama 5-se veiksmuose. Pa- išleido
rašė G. Lessing, vertė F.Mi- Konservatorija, 395 Broad- 
lašauskis. Turtu ir spauda waY> So. Boston, Mass. 1916 
K. MilaŠauskio, 13 Atlantic m- Kaina 25c. Pusi. 32.

So. Boston, Mass.1 Didesnis, Negu Hinden- 
burgas. Vaizdelis iš gyve
nimo. Parašė Abstinentas. 
Liet. Blaivininkų Susiv. Lei
dinys Nl. Spauda “Darbi
ninko”, 242 W. Broadway, 
Sp. Boston, Mass. 1917 m. 
Kaina 3 c.

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

Viršininkų, adresai: 
Pirmininkas F. Raškevičia, 

i 1012 So. Main 8tr. 
Vice pirmininkas A Šimonis, 

517 Michigan Ave. 
Protokolų raštininkas O. Užbalinti, 

622 Hulin St.
Finansų raštininkas P. G. Aleksyną* 

1516 — 14th Avė.
Iždininkas S. Buzinskis, 

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

Susirinkimas atsibuna pirmą sėdi) 
tllenį, kiekvieno mėnesio, . 1016 8e. 
Main St., 2 vai. do pietą.

■t.

LIETUVIU BROLIU DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI, 

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

Vice pirmininkas M Kaupas, 
1242 State Street

Raštininkas A. Vegela 
237 Lafayette 

Turtų aekret. S Gelumbauskas, 
920 Jackson Str.

Iždininkai J. J. Juozapavičla 
1915 Jay Eye See 

Globėjai: A. Pukterlg, 
444 Park View, 

M. Kavaliauskai
LBD. įtiko savo susirinkimu 

trečią nedėldienj kiekviena mineeie. 
Winter Hall. 412 6th St. Racine, Wie

Hd*

Wi*.

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

Viršininkų adresai: 
Pirmininkas A. Paulionis,

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

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

G14 S. Paca St., Baltimore, Md.

JLTD. DR-JOS MIRTOS VALDYBA 
Cleveland, Ohio.

Pirm. V Ivanauskiutė, 
1452 East 33rd St, 

Vice Pirm. J Katkauska*, 
5823 Superior Ave

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

Fin, rašt, Antanaa Baniai!*, 
1449 East 24et Str, 

Kasiems M Lavinskaa,
8120 Cory avė., ...»

Kasos glob. O Sidabrui*, 
2120 St., Clair Av*, 

'• V Kvedaravičius, 
1543 Oregon av*. ,

Dainų repeticijo* atsibuna 
viena sėrėda, nuo 7:30 vakr.
Schwab svetainė*, 6181 bt. Clali uv« 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna ko. 
trečią pėtnyčią kiekvieno ateavei* 
nuo 7:30 vai. vakar, ant Schwab gvv 
tarne*, 6181 St. Clair av*. Knygyaa 
randasi Neuro* krautuvėje, 2047 ha 
ui i i ton av*. Knygos išduodame* kK 
krieną Panedėlie vakarą, nu*

Street.
1915.

Alegorijų Vaizdai. —Kun. 
Juozo Tumo-Vaišganto. Pe
trapilis, “Lietuvių Spaustu
vė” Centr. Liet. Dr. Kom. 
n. d. k. š. 1916 m. Kaina 75c. 
..Delegatų Kelionė Lietu-
von. Parašė Dr. J. J. Biels-1 Lietuvių “Grūdo” Praus
kis. Išleista “Tautos Fon- ios įstatai. Lietuvių Spaus- 
do” lėšomis. Spauda “Dar- tuvė. Simiovskaja gatvė 
bininko”, 242 W. Broadway,Retrogradas.
So. Boston, Mass. 
Kaina 25c.

Aptiekorius, Juokažaisle 
vienoje veiksmėje. 
rejus, sulietuvino P.N. “Vie- 
nvbes Lietuvninku” snauda apla. dr-jos centro valdy-U bpauua BQg IB KU0PU sekretorių 
irlėsos. 1916 m. Kaina 15c j adresai:

Kryžius, keturių veiksmų, 
drama, parašė^Br. Vargšas. 
Dramatiško Ratelio leidi- sekretorių, j. b. MiakevM», 
nys Nl. Spauda “Naujie- siss sar»h str. s s, Pitt»bur«h, p«.

Simiovskaja gatvė
7, Petrogradas.

1916. ----------- ----------------------------------- -1——.... J Draugijos, kurios turi
Kazaisiė „

M. Mo-1 Laisvę savo organu.

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

Viršininkų Antrašai.
Pirmlnnkas P Kardokas, 122 Caurt at.
Pirmininko pagelbinlnkaa H. Latkaa, 

211 First- Str.
Nutarimų raštiniukaa 8. Merkia, 

256 Bond Str. <
Turtų raštininkas J. J an kana kaa 

232 Front Str.
Itdininxaa'J. Juzapaitis,
* 234 Clark Plaea
Ižde globėjai: E. Makutienaa, 

149 Clark Place, 
” 8. Morklukia

169 So. Park ltr
Maršalka B. Budrus, 240 Seeeai ai. 

Visi Elizabeth, N. J.
f

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTHKŲ 
MELROSE PARR. I LU 

Pirmininkas K Jnnkaaskas,
P. O. Box ,74», MoUom ftaift. MIL

ris
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 u^ 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 j 
už ’’Moterų Balsą”, gaus knygų už 
25c, Rašydami pažymėkit, ar esate 
enas, ar naujas skaitytojas.

Todėl visi užsirašykite tuos laik
raščius per manę. Tiek pat mokėda- j 
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,

TREJANKA
O 
bo

C

DAUNOROS trejarika yra tfkrat 
lietuviška. Saugokitės p aditei- 
mų-imitacijų.

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

DAUNOROS trejaųką reikalaukit 
prisiųsdami 35c. Pa'ĮTLu7mYV*m? ■ ” ženkleliais unarkem)

*

O 
cn

02

Ch

. - ViNėA.s:' 'ęj. Dau^ora? ;
^APTtĖKOhlUS

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILU 

Valdybos adresai:
Prezidentas F Akatckis, 1360 12 avė. 

E. Moline, 111.
Vice prsz. M Dackus, 854—8th str.,

I , Moiins, 111.
Prot. sekretorius S Rusteika, 

avė. Moline, III. 
W Vapsevich.

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

Moline, III

i

1220J — 7th 
Finansų sekretorius

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

TM D-tė susirinkimus 
nedeldienį kiekvieno menesio Turner 
Hall svetainėj, 14th St. ir Gth Avė., 
Moline, III,

Moline, III. 
laiko pirmą

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETUS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL.

Valdybos adresai:
Frezidnt. K Adomaitis, 1412 S. 29 avs 
Prez pagelb, J Takazauskas, 

1402 South 48th Court
Protokolų raŠt. M Dobraškis,

1215 South 50th Court, 
fnansų rašt. V Shileikas,

1409 So. 49th avė, 
Tasierius Mrs M Bartkienė,

1500 South 48th Court 
globėjai:
O Elterman, 1588 S. 60th Ct. 
Z Gulbinienė, 1581 8. 49th Ct 
M Dolan, 1533 S, 50th Ct,

Tel.>?2320 GreenpointJ. GARŠVA
GRABORIUS. (Undatakcr) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
šbalsamuoju ir laidoju numirusiu* 

ant visokių kapinių.
Parsamdau Automobilius ir Karie

tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip 
‘pasivažinėjimams.

Ofisai:
264 FRONT SI 

Ų. Brooklyn, N Y
Main.

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-

K, fcH)LAU8KA&.
tptiekorius ir Savininkas

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

Tel, So. Boston, 21014 Ir 21018

KAS PADARE DIEVUS?

TAI F/XKTAS, kad DAUNOROS aptiekoje. 
yra didžiausias sądelis ir pasirinkimas 
įvairiausių naminių gyduolių, visokių ša
knų, žolių ir 1.1.

REIKALAUKIT rašydami, kokių norite nemažiau kaip už 25c. 
bus jums nribląsta.

22 9 B E D Fjb R O _įiAv E ? 
\ . KAMPAS NORTH,4t2^ GATVfiSį,
I5r< o oil i .yin",’ New Tor.k

.UETuVISKĄ APTIEKA
Šiuomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų šiam 

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) M1X1 U R AS, labai geras ruo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. 2) ORRAPH’AS, l.ininun'tas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 3) Tikrai lietuviška TRI-.JANKA, baksas 25 ir 50c 
4) ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) 
{VAIRUS VAISTAI DĖL ATAUG1NIMO PLAUKŲ IR TONIC’AS. 
6) KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio^ odekolonos, perfu- 
mos ir visokių CREAM’Ų dėl veidų, 
dėl vidurių. Bonka 50c. Kraujo Valytoin- 
aptiekose kalba lietuviškai, rusiškai ir lenki- 
silankyti. Visas persiuntimo lėšas apmokam mos. 
galima siųsti pinigais arba stampomis.

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

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

Pasinaudokit
dainų, 1.000 adatų

20 dol. su gvaran- 
Tik 20 dolerių.

DUODAME DYKAI
20 lietuviškų 

albumą.
' Gramafonas tik 
tija ant 10 metų.

Prisiųskite 3 dol. rankpinigių, liku- 
! sius užmokėsite prie atsiėmimo. Gra- 
;mafonas su didele triūbą, paauksuo
tais kraštais, mhchanizmus gramafo- 
no geriausios kohstrukcijos, kuri ga
lima užsukti lan 
kordai tinka įvai 
išduoda Čvstą, ku 

‘ • ’■ laiškiai. Vietinių

e grajinimo. Re
aus dydžio. Balsą 
Is girdėti balsiai ir 
meldžiama atsilan

kyti j mūsų krautuvę, kuri atidaryta 
nuo 9 vai. ryto iki) 10 vai. vakaro ir 
taip-pat nedčldieniai^. Siunčiame dy
kai katalogą muzikališkų instrumen

tų ant pareikalavimo Adresuokite 
taip:

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

1ERIAUSIA PIRMEIVIŠKA
UŽEIGA PAS

•so*
Mrs
Mrs
Mrs
Maršalka T Bartkus, 1500 So.. 41 at

Cicero, Hl.
Buairinkimai atsibuna kas paskati 

a| nedčldienj kiekvieno minėsią J 
Neff e svetainėj, 1500 He. 40th av* 
Cteari». IH.

GEO LASKEVIČU
771 BANK 8T TaL IM-I

WATERBURY, CONN.

. $1.08 

.. 1.00 

.. 1.06 
.. 50c.

LIETUVIŠKA APTIEKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galimą 

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

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

P. X. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y. ,

nu»

AR NORI VALGYT GĘRĄ DUONĄ?

GARSAS 8^U1R KEPTUVE
. Kepa geriausią duoną iš 
Cysty ruginių miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poky
liams

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

F. MASIULEV1ČIUS ir SUNAI, Savininkai
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, N. Y.

faktai šioj kny- C2

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

0VAR IRIAUSIEJI
goj randasi paimti iš Mytholiogijų,

Encyklopediškūjų ž<xlyj>ų ir aštuonių Bib- 
lijų Knyga s*i keturiolika galingiausių 
Dievų paveikslų:

1. Tr|s šv. Paneles Nekalto prasidė
jimo. Nekurį yra net ir už karlienę dan
guje.

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

3. Tris galingiausi Dievų Sunai. 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 3* puslapių. Kaina 15c.

Perkupčiams, petlioriams, agentams ir 
šaip paroavinetojams duodama geras nuo
šimtis. Aj<t paniūros 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, MJCH.
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VISUOMET PIRKIT

CEVERYKUS
Naujausios mados 

PAS

J. MARTINAITJ
157 GRAND ST.

BROOKLYN, N.Y
t -E -

Mokslo Nereikia Jieškotl
Mto, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetikų {9 
^atiBvžų kalbos gramatiką savo namuose liuosame laike. Visi i&mokagaj 

Nurodymai ir knyga DYKAI Jdėk stempą. Adresast
iIMtavia UrespudenciįlM Mokykla, 1327 ILIekQSLCkMMI

iPusi.no
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Tik ra 
Lietuvi 
Užeita

Kiek'le- ą 
Pakelei Ingą 
Priimt m 
Graži** usitil 
Ir * isuda.

VIETINES ŽINIOS.

PAJ1ESKOJIMAI.

At-

12

E

E

E
Reporteris. F

Socialistas.

KLUMPAKOJIS
E239Z

SIŲSK TIK
50 CENTŲ.

• euinatizmo, paralyžiaus,

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

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

Ateik ir išbandyk!

Parsiduoda pirmos kliasos kostu- 
mieriška kriaučių dirbtuvė po No.411 
Grand St., Brooklyn, N. Y. Pardavi
mo priežastis—savininko nesveikata. 
Biznis įsteigtas 25 m. atgal.

Pajieškau J. Budrevičiaus, Suval
kų1 guli., Lekėčių kaimo. Meldžiu 
atsišaukti.

A. Ruzgis, 
183 Roebling St., Brooklyn, N.Y.

T

DĖL NUŽUDYTOS 
MERGINOS. '

Pereitais metais vasario 
mėnesį staigiai dingo mer
gina Ruth Cruger. Policija' 
negalėjo niekur surasti. Bet 
štai ''įeseniai nelaimingos 

. merginos lavonas atrasta 
skiepe tūlo italo biznieriaus 
vardu Cocchi. Italas šiuomi 
laiku gyvena Italijoj.

Bet štai kame dalykas: 
New Yorko policija, nors ir 
jaučiasi labai mandra, nie
ko negalėjo surasti, o viską 
surado moteris advokatė 
Hamilton, kuriai policija 
dar kliudė. Mergina buvo 
išgėdinta ir nužudyta. Spė-

žmonių joms duoda aukų. 
Juodvi sakėsi esą nuo Mau- 
jer St., gyveną po N127. Bet 
pasirodė, kad nėra visai na
mo tokiu numeriu. Kame 
čia dalykas?

Atsargiau su šelpimu. Be
to, juodvi neturi jokių pa- 
liūdyjimų. >

rw-< | O* 1* I inigusdj Rusiją ir j Lietuvą s:unči»*me. paprastai,
I Tll 1 T1 S 1TY1 PI kožoą dieną ir uziikrjnarn už greitą (last*.tymą ir iš-

v* mokėjithą pinigų. Taippat da- tetom loc os rankos pa
rašą, t.y. pnemėio pinigų. Parduodam laivakortes į krn.it ii išlo a.iaus. Jeigu n* turit, žinios nuo savo gimi
mų iš kraja *s ir šiaip su kitokiais visais reikalais kreų k.’ės past i

chi, kurio išdavimo mūsų 
valdžia reikalaus iš Italijos 
valdžios.

Mieste dabar labai kriti
kuojama policiją, kuri pasi
rodo nekompetentiška jieš- 
koti žmogžudžiui. Nužudy
tos merginos tėvas padavė 
Majorui reikalavimą , kad 
policijos komisionierius 
Woods taptų atstatytas.Ma- 
joras užtaria Wooda, bet, 
rodosi, daug policijos virši
ninkų bus pavaryta. .

22 d. birželio Italijos mie
ste suareštavo įtariamą už- 
mušėjystėje Cocchi ir sako
ma, kad jisai prie to prisi
pažino.

Dabar keliama aikštėn to
kių dalykų apie policiją, kad 
jai tas viskas neišeis ant 
sukatos. i .

Didelės prakalbos.
L. Mot. Progr. Sus. 1 kuo

pa, sykiu su lietuvaičių uni
ja, parengė pereitą seredą 
dideles prakalbas New Pla
za Hali, kur pirmininkavo 
drg. M. Undžienė. Kalbėjo 
L. Pruseika, J. Jukelis ir J. 
Bekampis. Žmonių buvo per 
400.

Prakalbas reikia priskai- 
tyt prie labai pavykusių.

Brooklyne areštuotas 
garsus airių revoliucijonie- 
rius James Larkin. Jį are
štavo pereitą petnycią po 
prakalbai Queens pavieto 
Labor Lyceum.

< Kanitonas Wons dar prieš 
prakalbas pasakė, kad areš
tuos kiekvieną, kuris kalbės 
prieš valdžią. Larkin pasa
kė:, “New Yorko valstijoj 
nėra užtenkamai kareivių, 
kurie galėtų priverst mane 
mt į karę. Aš neduodu nie- 
kam patarimą, bet tik sa
kau, kad jie manęs nepri
vers kariaut”.

Jisai, beto, pavadino An
glijos Jurgį supuvusiu ir pa
sakė, kad Anglijoj daugiau 
laisvės, negu Amerikoj.

Reikalingas ruimas dėl dviejų vy
rų ant Grand St.„ tarpe Union Avė., 
ir Driggs Ave. Kas turit gerą kam
barį praneškit šiuo adresu:

A. Ruzgi s
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Reikalinga New York val
stijoj farmerių ir “karvių 
melžėjų. Gera mokestis. 
A tsi šaukit.

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

(49—53)

Tel. Orchard 3716

KAIRUKST1S

Augimas socialistų įtekmes.
Visos tris Liet. Soc. Są-

Pirk kur tavoras geras
Jigu nori, kad gerai 

išrodytuni, pirk skrybė
les vardu:

MANHATTAN 
HAT

Pajieškau «savo giminaičių: Jurgio 
ir Juozo Černių, iš Lietuvos paeinan
čių šilavotos parapijos, Suvalkų Rė- 
dybos. Amerikoje gyveno kur apie 
Shenandoahr’į ar Mahanoy City, Pa., 
dabar nežinau kur. Meldžiu atsi
šaukti ant ‘šito antrašo:

Mr. Simon Norkiūnas,
R. D. No. 2 Box 164., Du Bois, Pa.

Pajieškau savo pusbrolio Vinco 
Venciaus, paeina iš Suvalkų gub.,Kal
varijom pav., Rudaminos gmino. Taip
gi ir Vinco Romanskio. Turiu la
bai svarbų reikalą, todėl meldžiu/at
sišaukti arba kas praneškite šiito ad
resu :

Jonas Vencius 
jungos kuopos Brooklyne Į72 Orcbard Ave-» Brooklyn, n. y. 
auga labai sparčiai ir turi 
jau apie 15 narių.

Nieko nesigirdi tik apie L.
S. S. 52 kuopą New Yorke
Nei ten yra prakalbų, nei 
ten kas nors veikiama.-Rei
kia stačiai stebėties. Padė
kime Ne/V Yorke Didžiajai

ta, rodosi, tik apie $10, o N. 
Y. gyventojų lietuvių vistik 
bus apie 8,000, jeigu ne

Naujiena! Naujiena!
Pirmutinė Lietuviška Au

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

F. Markevičius
168 Union Ave., Brooklyn,

Emma Goldman, anarchi
ste, išleista iš kalėjimo po 
kaucija $25.000.

Kaslink Berkmano, tai ji
sai vis dar randasi kalėji
me.

šią seredą bus jų teismas. 
Studentai Columbia univer-

tel pripažinta kaltais agita- 
vime prieš kareiviavimą.

Juos gynė M. Hillquith. 
Bus paduota apeliacija.

Brangumą Maisto^
Brooklyno moterjs subru

zdo !
Pereitos pėtnyčios vaka

re Brooklyno lietuvės mote- 
rįs susifinko ir sutvėrė. Lie
tuvių Moterų Liiga prieš 
brangumą maisto Prisira
šė g- na daug narių, matyt, kiniai būna antrą utarnin- 
kad bus didelės pasekmės, ką kožno 
Bus sušaukta prakalbos dė- Hali, ant Grand St. 
lei išaiškinimo tikslo. j Kliubas rengia išvažiavi-

Apie liigą ir kur įvyks mą. 
prakalbos bus pranešta vė
liaus.
Komitetas:

Iš žuvininkų kliubo.
Žuvininkų kliubas jau 

ri 30 nariu. Kliubo susirin- v

Ištraukiu I } V 1/ A ! t«rPC Ii Ir 12
Pantis 1-J i IX r\ vfl| kasdieną,*

kad tumu parodyt, jog ištraukiu

BE SKAISMO!
Minkšti rūbiniai prisisiurbianti smegenis 

kurie tinka kiekvienoj burnai. Parsiduo
da žema kaina ir gvurantuotl.

.$6.00

.$5.00

.$1.50

.$5.011 
SI. 50

ir augščiau

ir augščiau 
už danti
ir augščiau 

. 5'ic. 

. 50c.

22 kt. auks. kepuraitė
Pripildymas auksu .
Tiltelio uždėjimas...
Pi ipildymas platina
Pripildymas ridabru be gydymo 

,, cementu ,,
D mis egzaminuoju dykai.

OR. J. G. COLE, Dentistas.
292 Bedford Av„ Brooklyn, N. Y.

tu-

mėnesio Palace

27 d. birželio, Sokolų sve
tainėj, bus mėnesinis susi- 

Pirmininkė K. Petrikienė. rinkimas Aido choro. Pra- 
Susin. Sekr. M. Undžienė. džia 8 vai. vakare.
Fin.Sek. O. Narbutaitienė Visi nariai malonėkite at- 
Iždininkė J. Benesevičiūtė silankyti, nes šiame susirin- 

----- kimo turime išrinkti naują 
Atsargiau!---- valdybą. ^Taipgi yra daug

Mums praneša, kad šiuo- svarbių reikalų, kuriuos bū- 
mi laiku atsirado daug suk-(tinai turime aptarti, 
čių, kurie, atėję į stubas iri 
sakydamies esą valdžios de
tektyvai, daro kratas ir... 
apsivagia. Vienoj vietoj to
kiu būdu prapuolė laikrodė
lis.

Atsargiau su tokiais ap
gavikais. Be warranto ne- 
gali daryti kratų.. Taigi, • k j Kraučeliūnas. 
reikalaukit, kad parodytų! _________
warrenta. Apie tai reikėtų 
pranešt policijai, kuomet 
ateina panašus paukščiai.

Komitetas.

29 d. birželio Lietuvių 
Kriaučių Neprigulmingo 

. Kliubo komitetas, išrinktas 
‘dėl autingo, malonės atsi
lankyti į Tautišką namą 
7:30 vai. vakare.

Dvi mergaitės.
Po tūlas Brooklyno stubas; 

ir dirbtuves vaikščioja dvi 
Jaunos mergaitės (viena a- 
pie 16 metų, kita apie 6) ir 
sakosi esą siratomis, prašo 
aukų. Daug mielaširdingų

in il irnrjrthi

Kas negavote kortų per 
pirmą registraciją, nueikit 
ant North 7 gatvės Public 
School No. 38, arti Bedford 
Ave.

Reikalingas krlaučius.
ReikalingasSkriaučius prie siuvimo 

naujų siutų, taisimo ir prosinimo siutų 
j Hartford, Conn. Atsišaukite j K.Liut
kaus krautuvę 131 Grand St.

'r

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. i 
Turėsime daug svarbių rei
kalų apkalbėjimui.

Sekr. K. Barkauskas, 
437 Rodney St.

Reikalinga.' vyrų dirbti 
sandėlyje (warehouse). Mo
ka 30 centų į valandą, 
sišaukite tuojaus:

Erie Basin Store No.

Paimk Crosstown karą ir 
važiuok iki galui linijos.

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 nurodymą 
visai dykai.

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

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

Sutaisytas i§ formules- 
recepto ; suteikto išmintin
gu Egypto zokouinku,

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo yihn.o pilvo ir darnu, <jcr- 
klės skaudėjimo, dusulio, i/alros 
skaudi pino, nustojimo apetito, 
Šalčio pairoje, eet.. et., Šutai- 
Somas isilirbėju labai pagarsėjusio

FAIN-EXPELLEBIO-
seno ir išlikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visam*- pasau- 
l.'jc |H-r pusę šimtmečio—25c. 
už boiiliutę vi'** e a[*tiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš
F. Al). RICHTER & CO.

14—80 Washington Street, New York, a

542 E. 14 SI. ' New York City.
COk A v R. B

Naujausi Columbie 
Rekordai

Štai naujausios dainelėm
E 3188. Ant kaino karklai siubar*.

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
E 3182 Visų apleista (smuiką solo) 
" Annie Laurie (smuikaVolo) 

Reikalaukit augščiau paminėtų r» 
kodų pas

J GIRDFS
170 Grand St., Brooklyn, N. T 
Kampas Bedford Ave.

Telephone 4659 Gr»«np*i»

Manhattan
Hat Stores

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

Aš turiu tokį gausų tikėjimą j tuos ^stebėtinų* 
diržus, jog aš pilnai prisirengęs pasitikėti jusę 
teisingumui ir dėkingumui. Perspėjimas: Saugo- 
KiUo pigių diržų, užtaisytų ėdančiais rūgščiais, 
darančiais ant kūno žaizdas. Jei jūs norite elek
triško .diržo dėl lytiško negerumo, neuralgijos, 
nerviškumo, kepenų ar 

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

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

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

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

Adresuok: A P OWENS
Dept, 42—E, 

157 E. 47th Street
New York City.

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

JOKŪBAS KANCTERIUff

NUSTOS GALVOS SKAUDĖJIMAS, 
JEIGU NEŠIOSI AKINTUS.

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

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

Atsiminkit numeri: fill Grand St. 
tarpe Lorimer ir Leonard St., 

Brooklyn, N. Y

KNYGOS
Kurios turėtų rastis kiekvieno lietu
vio namuose:

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

Pasaulių Ratas. Čia aprašoma 
au.jos patirtos paslaptis planetų.sau- 
ės, kometų, žvaigždžių ir t t.

Mielaširdingi Žvėrys, 
uikios istorijos 
liolaširdingumu žvėris. Kaina

Tos vi.-os knygos 
u daugeliu puikių 
niaujant kataliogo 
risiu st už 2 centu

25c.
Čia telpa 

apie atsižymėjusius 
20c 

geros popieros ir 
paveikslų. Rei- 

ar atsako, reiki* 
stamna.

F. M1LAŠAUSKTS
13 Atlantic St.. So. Boston.

Telephone 2639 South.
Dvi puikios užeigos:

LIETUVIŲ MOTELIS
Kuriems yra reika’as apsistoti, čio

nai galima gaut nakvynę arba ir il
gesniam laikui gyvent.

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

susirinkimams ir P.-llingiams, 
Jley.

CAFE. Pa
keleivingus 

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

Įsteigta nuo 1902 m.

12 daiktus 
prie stalo, 
nei 
setas
daiktų rei-

vieno
SUSi-

nvp A I 4'2 sfalo daiktai Pl V If A I ^.eprale,sklte f10s ,pu1’ DYKAI pasiulijimas DYKAI puikiausius ir reikalin
giausius 
reikalingu*.* 
Nemokėk 
cento, šis 
deda iš 42
kalingų prie stalo dėl 
6 žmonių. Padaryti iš 
geriausios rūšies par- 
celino, puikiai nušli- 
puoti ir labai patrau
kianti. Neabejojame, 
kad jums patiks,patiks 
ir jūsų pažįstamiems,ir 
turėsite gražius daik
tus ilgam laikui. Ne
praleisk šios progos,. 
nes gali negreitai pasi
taikyti. 

Šis 1 
jimas uzintoresuos kie
kvieną skaitytoją, ypa- ' 
tingai, kad nemokant 
nei cento, galima į- 
gyt puikius ir reikalin

gus daiktus prie stalo. Tokie pasiūlyjimai ne kasdien atsitinka, todėl 
progai pasitaikius reikia tuojau pasinaudoti. Žinok, kad neilgai. Nau
doki** neatidėliojant — tuojau. Kiekvienas vyras, moteris net ir vaikas,ku- 
risturi patraukimą prie namų, lengvai gali įgyt šiuos daiktus DYKAI. 
Męs apmokame net persiuntimo iškaščius. Už tą visą ką męs prašo- 

| me supažindinti mus su jūsų draugais bei pažįstamais, nes1 tas nereika- 
1 lauja jokio išsilavinimo. M6sų sandėlis yra pęrpildintas tūkstančiais to

kių setų, kaip augščiau matote paveiksle, ir jie bus duodami DYKAI. 
Todėl pasirūpink būti 
Neatidėliok! Iškirpk

HOME 
110 Nasau Street, 

Aš norėčiau augščiau minėtą setą DYKAI.
Vardas, Pavardė 
Adresas .. .
Meaitas . Valai.

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

Tarpe 22 ir 23 Sts 
užeiga:
CAFE SU SVETAINE 

RESTAURANTU
J. Bulot, Savininkas, 

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

Tel. 3967 South

są-

TIKRA IR TEISINGA 
LIETUVIŠKA

APTIEK A
Sutaisau receptus tikrai,

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

F KUDIRKA
Lietuvio A plieka ir Savininkas 
64 GRAND STREET,

Brooklyn, N. Y.

brangus pasiūiy-: Reikalinga 
uzintoresuos kic- . o VYRŲ mokintis 

_ barberio amato. 
Darbą gaust visada. Reika
lauk informacijų

Nossokoff’s International 
Barber School, 1202 Fenn 
Ave., Philadelphia, Pa.

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

s;

New York City,

N.Y.

Antra

St.

Tel. Greenpoint
SENIAUSIA UŽEIGOS

' VIETA PAS

A. SHRUPSKI
Pas mus galite gauti ska

li iaus’o alaus, puikios degtinės 
ir skanaus vyno. Patarnavi
mas puikiausias, ateikite, o per
sitikrinsite.

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

pirmu savo apielinkėj, kad įgyti šiuos daiktus, 
šitą kuponą ir pasiųsk šiandien.
SUPPLY CO.,Dep> 73.

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

TEISINGIAUSIA U*EIG>
253 WYTHE AVE kamp. No. 1st M, 

BROOKLYN, N Y,
Telephone Greenpoint 5311. ,

JOSEPH LIPMAN, M. D.
Specialistas moterų ligų

E. 501 h St., New York, N. T. 
OFISO VALANDOS:

10 vai ryte; nuo 1 iki 2 vai.

314

Iki
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare.

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

riame ir pasakome visas ligas ir pa- 
gelbstime. IŠ kitur atvažiavusiems 

(ligoniams parūpiname vietą, kol gy
dosi. Reikalui esant, kreipkitės, męs 

■apžiūrėsime ir duosime prietellft* 
, rodą. Patarnavimas visai pigus. Ne
užmirškite mano antrašo.

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

arti 117th St., New York City

Taip-

kuris gydo pasekmingai 
visokias ligas PILVO,

LIGAS, REUMATIZMĄ, 
IGAS. IŠGYDO

PER-
OPE-

M

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

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

DAKTARAS WASSERMAN
1315 Arch Street, Philadelphia, Pa.' e
Ofiso valandos: Uv 9 ryto iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis nuv 10 ryto iki 2 vai. po pi Per pačtą ne
gydau. Galin susikalbėt lietuviškai.

1 
l




