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Delei Užmušimo
Mergaites Cruger Suvienytų Valstijų atsto-

Sumihelas vardas katalikų kunigo.

dantysis Komitetas ' Darbo . Tu0‘llet gausimas perėjo j

sinės socialistines agitacijos
•X I , *

tragediją atskleidė, ^uv0 lietuvių buržua- didesnis ir didesnis pasinrie- prieš visuotina blaivybę.Bu-

xnv- TU7T nttt 'tovlJ suvažiavi^s. Unijis-! įvesti tuo tikslu, kad dau- f
suVE ziUKKŲ, BEI INU- pareikalav.d&kad išpra- ginu grūdų išsiimtus Angli-

zijos liokajai.
Dabar tuodu ponu, pama-

no.
Visoje šalyje kilo didžiau

sia agitacija. Daugybė laik- 
protestuoti

, visą 1
• kreipėsi prie kardinolo Far
ley, kad tasai lieptų kimi-j 
gui Moretto pasakyti dau-'

vo, kartais, Cocchi pas jį, i 
kunigą. 1

Kunigas pasakė sesutei 
i užmuštosios merginos, kad • •••i v • • /"'i

džių 
turčių kišeųių.

šinimas priešu nachališką vo nurodyta, kad bilionas 
valdžios sumanymą įvesti dolerių yra įdėta į bravo-

Iminimui tiek viskės, tiek a-| 
lauš.

Qo_ į senatą. Prieš viską agi taFederacijos Britiškoj , .. . . , , . . ,,
lumbijoj paleido! savo narių vo Xeį £ V.1S1 sonatonai, bot republika, todėl visame ka- 

i - - - -- - ■kashnk alaus ir vyno, tai me “t____________

DVIGUBA KARINE 
CENZŪRA.

Amerika “demokratiška”

tam kūdikiui. Kūdikis tapo Suvienytų Valstijų atsto- 
mirtinai sužeistas ir neilgai vų namas buvo jau sutikęs 
trukus mirė... 4.

Bernotas suareštuotas.

“lietuvių s.-d. organizaciją”. 1
Tos organizacijos amerikie-į su savo šalies kapitalistų su- 
čiai jokiu būdu neprivalo manymu. c 
remti.

nušauti. Tuo tarpu priešais 
t jį sėdėjo šluboj pQ langu La
pienė (Lashus) sŪ 12 mėne- 
’sių kūdikiu. Šūvis nepatai- 
:’kė žiurkei, bet per

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

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

VII METAS

luitui, nebus visuotinos blaivybes

•v

f
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jnigo, ar jisai nieko nežino, LIETUVIAI SOCIALPAT- 
kur'yra Cocchi ir ar nebu- RIOTAI ORGANIZUOJASI •j J • _ _L 2 „ ~ ~ 4 • I

Petrogradas, 12 d. gegu
žės. — .Buvęs socialdemok
ratas A. Purvenas ir jojo 
draugas Česlavas Petraške
vičius, kuriuodu gan daug 
veikė Liet. Soc. - Dem. Par-'referendumui, ar jie sutin

su tuo, kad karės metu ap- 
sausinti visą Ameriką — bū
tent, kad būtų uždrausta 

KANADIEČIAI GRĄSINA'vartoti grūdus alkoholio ga- 
VISUOTINU STREIKU.
Montreal, Canada. — Pil-

Pereitais metais, 13 d. va
sario men., New Yorke din
go jauna mergina Ruth Cru
ger. Policija su detekty
vais neva j ieškoję piktada
rių, bet nesurado ir įrašė i jĮsaį nieko nežinąs apie Coc- 
savo knygas, kad jau nėra c0CChį pas jį nebu-1 
vilties ^surasti žmogžudžius., v^s Kodėl kunigas sakė ne-

Bet štaf žaibo greitumu i teisybę — nežinia. Bet da- 
prieš dvi savaiti pasklido ži- hq}. pąql- nric.;nn^nn VnU DV1C1“* - - • ■ ! la ?ai PllslPaz?no> 1.acljtais, M. Yčo kompanijos(ką, jeigu Kanadoj būtų įve-

Jokios kle-'dama priverstinas kareivia
vimas.

Visoje Kanadoje kįla vis 'naščių pradėjo

pačiam Wilsonui.^ Išrodo, rovę. Tuo tarpu Anglijos iš- 
kad Amerikoj kares laiku tikima policija šaudo Airi 
bus uždrausta tik viskė, o jos revoliucijonierius, kurie 
alaus ir vyno galima bus nu- ’reikalauja savo tautai liuo- 
sinirkti. Taip išrodo geriau
sia.

sybės.
24 d. birželio, mieste 

Corck, Airijoj, įvyko revo- 
liucijonierių susirėmimas su 
policija. Pastaroji paleido 
darban pulemiotus. Randa
si nemažas skaitlius užmuš- 

z.x.kv., —— — į tų ir sužeistų. Vadinasi, 
demokratiškiau” ir ei- Anglija pulemiotais liuosuo-

tijoj 1905—6 metais, karės ka, kad Pildantysis Komite- dauguma senatorių užristo- giari. Visose kariaujančio-j ja Airiją... 
laiku pavirto socialpatrio-j tas apšauks generalį streį_ ; .i° už palaikymą alaus ir vy- se šalyse yra karinė cenzu- _

nia, kad merginos lavonas įį^chi buvęs pas’jį'peretitij SradarbiaTs 
rasta italo biznieriaus Coc- met vasario mgn. “ aclai^ iais.
chi (skaityt Koki) skiepe’ Ponia Hnmiston kuri ta .'“‘T “y—Mergina buvo išgėdinta ir'. • Sumišto , ku j _ _.,tuodu zmones nef]lrbo. Tai 
žiauriai nužudyta. Pikta
darystę susekė ne policija ir 
ne detektyvai, bet moteris 
advokatė Humiston.

Užmušėju pasirodė mo- 
torciklių taisymo krautuvės 
savininkas Cocchi, kuris da
bar jau suareštuotas Italijos 
mieste Bologna ir prisipaži
no prie žudynės. Apie tą 
viską męs rašome “Laisves” 
pereitame numery, vietinėse 
žiniose. Dabar kilo naujų- 
faktu, kurie dar labiau nu
šviečia bjaurų elgimąsi New 
Yorko policijos. Pašildo, 
kad N. Y. policija ir detek
tyvai yra skandališki apsi
leidėliai. Kilo dar ir dau
giau naujų faktų.

Suareštuotas
žmogžudys prisipažino, kad 
nužudęs merginą, jisai nu
ėjo pas katalikų kunigą Mo
retto, prisipažinęs jam ir iš
gyvenęs dvi dieni ir naktį, o 
paskui bėgęs Italijon. Kuo
met New Yorke gauta žinia 
apie kunigą Moretto, tai vė
lai vakare, 25 d. birželio,, jo 
naman suėjo daug laikrašti
ninkų, detektyvų ir policijos 
atstovų. Kunigas buvo la
bai sumišęs ir pasakė, kad 
išpažinties slaptybių negalįs 
išduoti. Tačiau^? jisai užsi
gynė davęs kokią nors pa- 
gelbą Cocchi.

Jo klausė, kuomet jisai 
paskutinį kartą matęs Coc-

• chi. Atsakė, kad prieš 5 
metus, bet vėliau susimaišęs 
prisipažino, kad Cocchi bu
vęs pas jį tuojads po nužu
dymui Ruth Cruger ir prisi-

ra. Tuo tarnu Amerika pie
nuoja įvesti net dvigubą ka
rinę cenzūrą. Visos korės- 
nondencijoš, visi laiškai, 
siunčiami iš karės frontų, (VVVV jcuovemv.
bus cenzūruojami generalio Papildyti skaičių

------- -c e-- t----- z t----- štabo, kuris rasis Pershingo regU]Įares armijos. Jeigu 
kareiviavimą, rus ir milionus dolerių val-’^nyhoj. Kada generalis Kek laisvanorių nesiras, tai 

tuo- ’paskui jų vietas turės užpil-

MAŽAI KAS RAŠOSI Į 
ARMIJĄ.

Šią savaitę Wilsonassau-
ikė 70.000 laisvanorių karei-

• « <« <■ »«<«.• «■ awe

•'.................. - -v. . i tę, kad socializmo idėja vėlei priverstiną kareiviavimą. rusirmilionusdoleriųval- ^inyl)O.b
giau, jeigu jisai ką zmo^apįe raacĮon> nutarė steigti ;Quebeco ir Mohtrealio dar- džia gauna jeigu nuo leidi-'štabas percenzuruos^ ........ __ _________

, Crugci; u^musnną -.“iietuviu s.-d. organizacija”, bininkai irgi rč&iasi kovon mo pardavinėti svaigalus, finet J*an paims tą pačią ko- dyti iš tu, kuriuos prievarta 
Kun. Moretto aiškinasi, kad ' - . . . i .
išpažinties slaptybes neva
lia išduoti.

Ar išduos Italijos valdžia 
Cocchi, dar nežinia.

New Yorko policiją jau 
pradeda valyti. Keli vyres
nieji jau pavaryti. Kiti bus 
patraukti teisman. Pasiro-

bininkai irgi iwgiasi kovon jno uavmvu <— u-- x--7--
------  . Tūkstančiai darbininkų lik- respondenciją 

tusi išmesti iš darbo.
Ottawoj įvyko unijų ats- Visuotiną blaivybę norėta

Italijoj

ŠOVĖ VAIKĄ.
Scranton, Pa. — “The 

Scranton Sunday” praneša 
tokį atsitikimą. Tūtas An-do, kaį yjįgĮ pgdsąkaųvedė į atsitikimg.plutas Ąn*

Cocchi skiepą, Bet*"policija tanas Bernotas,'’gyvenantis^ 
kasžin kodėl nenorėjo ištik- P° N5 Philo St., 
rujų jieškoti ’ prasikaltėlių Į šautuvą ir sumanė žjūrkes, 

Cocchi advokatas sako, j pašaudyti. Pamatęs žiurkę, 
kad jo klientas nenormalis. paleido šūvį, norėdamas ją1 
Kun. Moretto, kuris buvo po 
detektyvų priežiūra, dabar 
yra visai laisvas, sulyg įsa
kymo prokuratūros.

pasieme

valdžia^Jęonfiskuotų;jni- Bet Anglijos darbiniu- 
kai juk geria alų. Būtų iš-k 
ėję taip, kad Amerikos dar
bininkai turi atsisakyti ruo.J 
stiklo alaus, idant Anglijos* 

■darbininkai galė'tų daugiau 
(išgerti.

LIUOSW/* ■
Rygoj pradėjo eiti savai

tinis laikraštis “Liuosybė”— 
socialistų liaudininkų pak
raipos.

cenzūruoti 
Washingtonas. Perleidus 
per dvejas rankas, kores
pondencija, jeigu bus nekal- 
a, išvis pasaulį.

Na, ar “nedemokratiš
kai”?...

paims.
Bet praėjo jautrįs dienos, 

o liuesu noru begalo mažai 
kas rašosi armijon.

Tai dar kartą parodo,kad 
žmones nepritaria šiai ka
rei.

POLICIJ A ŠAUDO AIRI
JOS REVOLIUCIJONIE

RIUS.
Anglija šaukia, kad kovo- 

Tasai klausimas dabar j ja už paliuosavimą paverg- 
pavestas galutinai išrišti'tųjų tautų, už žmonijos ge

SOCIALDEMOKRATAI j 
PASITRAUKĖ Iš LIE

TUVIŲ TAUTOS 
’TARYBOS.

Petrogrado socialdemo- 
i kratai V. Požėla, G. Liutke
vičius ir St. Digrys jau pasi
traukė iš Lietuvių Tautos 
Tarybos, ir laikinojo Lietu
vos Valdžios Komiteto ir iš 
visu urėdu.

, Atstovai pasitraukę sulyg 
įsakymų Petrogrado lietu
vių rajono Rusų Soc.-Dem. 
Darbininkų Partijos. ?

RUSIJOS LIETUVIŲ 
SEIMAS.

10 d. birželio (pagal mūsų
pažinęs. Kur paskui- dingo ’kalendorių) turėjo įvykti 
Cocchi — kunigas nieko ne- Petrograde Rusijos Jietuvių 
.x;™ . ‘ .seimas. Sęimo susaukimoI — - - - - - — -  - - — -

Naktį, 2 vai. kunigą tardė Y: Bielskis,F. [
1 / A iir Irvi/ii11/1 \z a a 11/i

^atstovas policijos komisio- 
nieriaus Lord ir kunigas 
prisipažino, kad Cocchi bu- 
vp pas jį po užmušimui, bet 
nei pas kunigą, nei italų im- 
migrantų name Cochi nėra 
nakvojęs.

26 d. birželio kunigas Mo
retto tapo pašauktas į ofi
są apskričio prokuroro (di
strict attorney). Kunigą 
tyrinėjo Edw. Swann. Čia 
iškilo aikštėn dar vienas 
svarbus dalykas.

Pasirodo, kad tuojaus po 
užmušimo Ruth Cruger ir 
pasislėpimo jCocchi pas ku
nigą atėjo jauna sesutė už- 
ihuštosios merginos su tūlu 
vyru. Juodu paklausė ku-

Bortkevičienė, M. Yčas, M. 
Januškevičius, L. Požėla, 
kun. J. Tumas, R. Skipitis 
ir St. Šilingas.

Seimą šaukia Lietuvių 
Tautos Taryba. t

BELGIJOS ARMIJA PRI
SIRENGUS PRIE MUšIŲ.x

Iki šiol apie Belgijos ar
miją mažai buvo žinių. Bet 
dabar telegramos praneša, 
kad ji esanti sutvarkyta, ge
rai apginkluota, užtektinai 
turinti amunicijos ir tuo- 
jaus pradėsianti darbuotis. 
Ji dabar užimanti fronte 2? 
mylias, susidedanti iš 8
vizijų, į kurias įeina ir 2 ka
valerijos pulku.

1-

£ ' Teisingumo moteris apgina vaikučius* kuriuos fabrikantai nori suvaryt į dirbtuves karės metu.

SLENKSČIO.
Šiomis dienomis pribuvo | . 

Į Ameriką taip vadinamas a- 
! genias Norvegijos slaptos 
'komisijos, kuris pranešė.ka<į
Norvegija diena i diena gali 
apskelbti Vokietijai karę. 
Apart kitko j is-pasakė: “Vo
kietijos submarines skandi
na Nm—egijos laivus, neįlei
džia maisto. Šalis badauja;

• moteris ir kūdikiai miršta.
dp muses”.
Vokieti ios ambasadorius 
•’krvn p. skubįai apleido

N o rvegi j a. Tarpe <N o rvegi- 
ijos ir Vokietijos ryšiai esą 
įtempti.

GRAIKIJĄ VALDYS I 
VENEZELOS.

Iš Athenų praneša, kad 
Graikijos ministerija, sykiu 
su pirmininku Zaimisu re
zignavo. Naujas Graikijos 
karalius Aleksandras prane
šė talkininkų atstovui, kad 
ijis pakvies buvusį Graikijos 
' ministerių pirmininką Ve- 
' nezelosą vėl užimti savo vie
ptą ir suorganizuoti naują 
; ministeriją. Vadinasi, šalis 
bus pavesta Venezelos glo
bai. kuris seniai trokšta pri
sidėti prie talkininkų ir sy
kiu su jais kariauti.

Numestasis nuo sosto 
Graikijos karalius pribuvo j/ 
Šveicariją, nusipirko puR^ 
kius palocius ir .apsigyvenu

Studentas Mikas ” Treigys 
(Trzeciak), mokinęsis Mas
kvoje ir paeinąs iš Vilkaviš* 
kio pavieto, Suv. gub, bu
vęs slaptosios policijos a- 
gentu per paskutinius šešis 
metus. Kas mėnuo gaudavo 
algos 40 rublių. Pranešda
vo policijai žinių apie lietu

’J vių ir lenkų judėjimą.

Hi
h
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SAKE P. ENGELS PRIES TRIS&ESIMTS METŲ
t _____

Vienas iš pamatuoto jų 
mokslinio socializmo Prič
kus Engels dar prieš 30 me
tų kalbėjo apie galimybę vi- 
sasvietinės karės ir mano
mąsias jos pasekmes.

1887Mnptais Pričkus En
gels parašė įžangos žodį 
Borkheim’o knygai “Zur E- 
rinnerung an die Deutschen 
Mordspatrioten” (Primini
mui vokiečių džingojistam).

Verta labai ir labai įsi
skaityti į tą, ką Engels dar 
prieš 30 metų rašė:

“Ir galų gale, jokia kita 
karė nebus galima Prūsams 
(Vokietijai), kaip visasvie- 
tinė karė, karė taip plati ir 
baisi, kokios ligišiol nebuvo. 
Nuo aštuonių iki dešimties 
milionų žudys vienas kitą... 
Baisenybės trisdešimties 
metų karjjs apsireikš karėj, | rialistinės konkurencijos, iš- 
kuri tęsis tris ar keturis'pradžių lygir nustelbė soci- 
metus ii’ išsiplatins visame aliTų 
kontinente. Badą, epidemi- dabar, trečiame karės mete, 
ją ir grįžimą dalies armijos tasai judėjimas įgįja vis di- 
ir gyventojų prie sužvėrėji- desnės reikšmės. Rusų rė
mo atneš didis kentėjimas, voliucija aiškiai parodė,prie 
demoralizacija prekybos, in-|ko gali privesti ši karė ka- 
dustrijos ir kredito — kuri riaujančią Europą, 
baigsis visuotinu bankrotu.1 
Ir bus visiškai negalima pa- , 
sakyti, kuo tatai pasibaigs 
ir kas bus laimėtoju. Tik 
vienas dalykas bus aiškus 
visiems—tai visuotinas spė
kų išsisėmimas ir susidary
mas tokių sąlygų, kurios y- 
ra reikalingos dėl galutino 

'darbininkų klesos laimėji
mo.

kutinis ex-caro ’ gyvenimo 52 kuopos vyrai1. Jie ir mo- 
aktas. Prieš Liudviką XVI kyklas turi ir yra Sąjungos

orask socialistai) galime bu- neįę irgį buvo mesta apkal-. Bet kas iš to, kad revoliu- 
,i pilnai tuo užganėdinti, tinimas valstybės išdavime cijai paremti aukų surinkta 
Karė laikinai gali nustumti įr konspiracijoj prieš naują tik $10 00.
mus, (suprask socialistus) į valdžią. Kaip žinoma. Liud-, Juk tai gėda! i
užpakalį; ji, daleiskime, ga-(Vįkas su savo šeimyną jau Tokie elizabethięčiai visą 
’i atimti nuo mūs tūlas po- buvo bemėginąs bėgti iš tą New .Yorko mandrumą 
zicijas, kurias męs jau nz-.Francijos, bet kelionėje "jį lengvai susidėtų į vieną ki- 
emėm,_bet kada bus_paleis- pažino ir nučiupo. Greta šenių ir dar liktų pusė tiek 
tos spėkos, kurias jūs jau Liudviko stovėjo jo žmona vietos.
nebegalėsite vėliau sukon-,jyiarįja Antuanetė, išdidi iri 
traliuoti, tai jau dalykai eis pikta austrijokė, tipas pana-

Vokiečiu kareivio 
kares'atsiminimai

B i

* 
* * —

šus į Rasputino numylėtinę' Drauge, Rygos Milionai,taip, kaip jie turės eiti”.
Tai ve ką > rašė didysis' Aleksandrą Feodorovną, ki- ar jums nevertėtų parašyt 

Markso draugas pirm 30 limu taip-pat iš teutonų ša- straipsnį prieš Waterburio 
metų apie galimybę visa-1 lies. Kaip šiuo sykiu Rusi- ir Patersono socialistus, ku- 
svietinės karės. Tasai jo joj,' tai]) šimtą suvirš metų rie šelpimo klausime susidė- 
raštas išrodo lyg ir prana-[Francijoj, dvariškių govėda jo su tautiečiais?

........................ .. " v’,į prie bankrūto.j *
* *'

Romanovai dabar plėšė per( šolpimo f(mdag _tai pra. 
stas oportunizmo kūdikis — 
rašo “Kova”.

| Tai kas daryt? „Žinoma, 
tokį prasta Fonda nereik

J remt. Jeieu neremt, tai ką 
J" daryt. Pakasavot?

j Na ne, pakasavot nevalia. 
Na, tai ką gi daryt? Gal 
vieny t su kuo nors?
Tylėk apie suvienyjimą, a- 

" pie vienybę visai uždraus- 
• ta kalbėt.

| (Tai užburtas ratas, ku- 
__ i rin papuola žmonės, nesiro- 

.Viename Petrogrado'‘kl,°janti su savo žodžiais).
*

šišku.t Kokiu tai stebėtinu vedė šalį 
įžvelgimu jisai tarytum per-; Kaip Burbonai seniau, taip ’ 
matė dabartinį momentą..

T , . ' akis, plėšė"be atsižvelgimoIr istikrųjų, viskas taip h. jų pasirašytus įsta.
tymus. Burbonai buvo pro
totipu Romanovų.

Teismas išneš teisingą 
nuosprendį Romanovų bylo
je su laisva Rusija. Monar- 
chizmo principui bus užduo
tas mirtinas smūgis. Pajus 
tai netik Potsdamo karna* 
rilė, bet karūnuoti parazitai 
Londone, Madride, Ryme ir 
Viennoje. Tranai ir altoriai 
jau atgyvena savo dienas.

eina, kaip spėjo Pričkus En
gels. Karė, kilusi dėl impe-

judėjimą. Tačiaus

Pričkaus Engelso pažiū
ros prisilaikė daugelis soci
alistų. Tarptautiniai socia
listų suvažiavimai permatė, slaptosios policijos archyve 
kad ateinančioji karė iš- C__ o_____ 1.................
Šauks didelį politinį ir eko- Į tinų knygų Petrogrado liet, 
nominį krizį ir suirutę Tuo studentų draugijos, “P 
krizių ir suirutėm darbinin- tara” dėlei tos priežastie^" 
kų klesa turi pasinaudoti .sako: į

savo pozicijų stiprinimui,

kad ateinančioji karė iš- atrasta gana daug brangiu-’ * *
“Naujienų” Pabraižos, 

“San- Kalnaverčio ir Comp. smar- 
dvasia, turbūt, gavo

“Iš to kįla klausimas,kiek Dabar vela atėjo laikai 
ką ji, šiuomi laiku, ir pra- gautume be galo svarbios; mandagios dipliomatijos.

“lai ve ką reikia permaty-- deda daryti. Rusijos pavyz- medžiagos Lietuvos Kultu-' 
ti ateityje, kuomet sistema dys rodo, kad politinio ir e- ros istorijai pasirausę po' 
konkuruojančio ginklavimo--konominio krizio pagimdyta į Vilniaus i
si atneš savo vaisius. Tai revoliucija gręsia ne vien!gubernij

>, Kauno, Suvalkų1 
ne vien!gubernijų “ochrankas”. Tuo

ve prie ko, ponai kunigaikš _________ _
ciai-i r valstybės vyrai,. jūs(žių pašventintiem pamatam pasirūpinti ir tą “ochrankų

priderėjo žuvęs kareivis. Visur sudegusių 
namų griuvėsiai, žuvę šeimynos, ištisos gat
vės šeimymf! • L

Tiktai vyno skiepai, budinkai drūtes
nės konstrukcijos, išliko sveiki.. Bačkos ir 
buteliai šniokščiančio vyno buvo tikra pa- 

•; tieka drebantiems ir šlapiems kareiviams.
i _______ / ,Nors daugelis skiepų vos besilaikė ir led

Priešų švyturiai laikinai tapo užgesinti valandėlė galėjo griūti, kareiviai nieko ne- 
ir męs suspėjom patiest dešimts pantonų į’naise ir gurkšniais pasigarduodami traukė 
eilę. Bet čia į mus vėlei paleido ugnies karštą vyną, 
sriovę. Mat, priešų patrulės mus patėmijo 
ir kad pradėjo pleškinti iš kelių batarėjų, kareiviai pradėjo kelti riaušes ir elgtieš

Atsikartojo senos scenos. Pasigėrę

tai į dešimts minutų išgriovė visą mūsų 
darbą. Čia užmušta 12 žmonių.

pilims liepė pasitraukti. Tik aštuonis 
iš mūsų paliko pasirūpinti užmuštais ir su
žeistais. Męs sukilom eiti paupiu, ir-pada
rėm virš mylios kelio.' Apsistoję apsidairė
me ir pamatėme, kad tiltų budavojimo nuo
vada iš armijos korpuso jau čionais. Mums 
volei buvo paliepta daryti tam tikras tilto 
dalis, kurių kiekviena susidėjo iš dviejų 
pantonų. Drūčiai surištos -savo tarpe, ap
rūpintos inkaru ir kitais patogumais tos 
tilto dalys buvo užbaigtos paupyje ir paskui 
nuleistos upėn.

Darbas ėjo sparčiai, nes priešas nema
tė mūsų ir, tuo būdu, negalėjo iškrikdinti

kuob’auriausiu būdu. Daugybė iš mūsų^ 
visai užmiršo tas baisias mirties scenas, 
kurias tiktai ką buvom pergyvenę. Apie 
žuvusius ir jų laidojimą nieks nei neužsimi
nė. Nesijautė nei krislelio susigraudinimo. 
Popiera nepakęstų, jeigu surašyčiau karei
vių ir aficierių “žodelius”, kuriuos jie var
tojo. Aplinkybės buvo drūtesnės, negu 
žmogus ir aš dar kartą persitikrinau, kad 
brutališkoje karės praktikoje išlieka tik 
savęs išlaikymo instinktas. #

Tuo tarpu mūšy mūsų kareivių, ką špė- 
irT persikelt per upę, pasiekė augščiausio 
laipsnio. Mūsų kariumenė daug nukentėjo 
besikeldama per upę,"bet dabar atėjo mūsų 
eilė. Mums besikeliant, vokiečių artilerija 

ūmai pradėto darbo. Nepraėjo hei dvide-.pliekė francūzų pozicijas neapsakomu bai- 
šimties minučių, kaip tiltas jau buvo gata-'sumu. Vos tik męs spėjom persikelti, kaip 
vas. Infanterija, kuri tik laukė šio mo
mento, urmu pasipylė eiti tiltu. Ant tilto 
buvo užberta storas sluogsnis žolių, kad ne
būtų šumo.

Tuom pačiu Taiku ir męs pradėjome 
kelties pantonais įvairiuose punktuose ir, 
pirm negu francūzai išvydo mus, anoj pu
sėj upės susimetė daugybės mūsų kareivių, 
kurie greitu laiku drūčiai užėmė naujas 
pozicijas.

Francūzų artilerija pradėjo pusėtinai 
šaudyt į pantonus. Męs, saperai, pirm to 
užimą tilto pantonus, dabar buvom pakeis
ti infanterija. Męs buvom paskirti irkli- 
ninkais ant atskirų pantonų. Man teko vie
ta ties vairu ant tūlo pantono. Su ketu
riais saperais ir 18 infanterijos kareivių, 
kaipo pasažieriais, męs pradėjom irties per 
upę per lietų priešininkų ugnies. Laimė 
mums leido, priplaukti'ūną krantą; tik vie
nas saperas buvo lengvai sužeistas. Grįž
tant, mūsų pantonan patakū šaudyklės kūli
ką, bet, mūsų laimei, viršui vandens lini
jos. Ir į kairę ir į dešinę pusę nuo mūsų kėši atgal ' T J_. 1..2
įrėši daugybė pantonų, tūli jų vos-vos be-!jau šveitė, tai šveitė užpakalines kolonas, 
pasilaiką. Įsėdama baisią mirtį. Šimtai francūzų ka-

Saperai, kurie moka plaukti, stačiai! reivių pavirto mėsos šmočiukais. Iškrikę 
krisdavo vandenin ir plaukdami pasiekdavo kūno šmotai, švytruodami ore, tarpais, kri- 
k rantą, bet infanterijos kareiviai skendo to ant medžių šakų, 
miniomis. Mums ir antru kartu pavyko 
perkelti į aną Meuse, pusę visą kompaniją męs leidomės paskui priešą. Mums liepta 

nors šiuo sykiu du iš jų užmu- valyti kelias, kad mūsų kariumenė leng- 
Mūsų rankos bai- viau galėtų marguoti. Buvo begalo karšta, 

nes tai buvo vidurdienis. Visųpirmiausia 
reikėjo tempti nuo kelio sužeistus ir užmuš
tuosius. Du vyra ima kūną, vienas už gal
vos, kitas už kojų ir meta revan. Žmonių 
lavonai buvo naudojami, kaipo sudėtinos 
tilto dalys. Pavienės kojos ar rankos be

buvom pasiųsti atakon.
Jau męs buvom nuo francūzų per ko

kia 200 yardų, kaip staigiai pradėjo veikti 
jųjų mašininės kanuolės. Mus atstūmė at
gal su dideliais nuostoliais. Už 10 minutų 
męs vėlei ėjom šturmu, bet pasekmės buvo 
lygiai tos pačios. Sugrįžom į tranšėjas. 
Noras mušties išgaravo . Bet vyriausybė 
neleido mums nusiminti, nors laukas buvo 
išklotas lavonais. Artilerija vėl pradėjo 
spjaudyti ugnia. Mums atėjo pagalbos. 
Pusvalandžiui praslinkus, eidami pi: kūnus 
savo žuvusių draugų, męs štur:navom tre
čiu kartu ir mūsą prūsai pasitraukė. Pa
sirodė, kad centrales spėkos francūzų ka- 
riumenės buvo pasitraukusios daug anks
čiau. Męs buvome turėję reikalą tik su už
pakalio liekanom, bet ir už tai męs brangiai 
atmokė jom.

Priešai apleido visas Mouse augštu- 
mas. Pasiekę kalnų viršūnes, pamatėm že
mumoj baisų paveikslą. Lengvai galima 
buvo įžiūrėti kelius, kuriais francūza-i trau- 

Mūsų sunkioji artilerija kad

4*

# *

O aš visgi manau, 
Kapsukas, nuvykęs Rusijon,

kad

samoderžayijai , bet ir am- lietuviams tučtuojau reikia aįne£ dąug^udos. Jisai y- 

privedėte Europą ir, jeigu buržuazinės eksploatacijos, turtą parsinešti grįžtant į 
imi nmlz/A IriLrv ** T r _____ ? . 1 i • -r • > • LILlIlbjau nieko kito jums nesiliko, 
kaip tik pradėti paskutinį 
karės šokį, tai męs (su-

u

ra prasto' mužikiško būdo ir 
____i “inteligentams” paro- 

„ dys kelią į dirbtuves ir į so- 
T , ... .. v. , . / džius pris prastu žmonių.Jeigu tik vokiečių admini-!

st ra toriai nebus pirm to ** ♦
Atvyko Kapsukas su savo 

Kovoj” ir “Nauj. 
Gad.” karė oficialiai tapo 
panaikinta. Įėjo į madą 
“karas”!

Prastas ir žioplas tai žo-

Tai ve, prie ko veda karė. j?’ Perduoti Lietuvių 
Mokslo Draugijai Vilniuje”.

Juozapiniai išeina iš mados... kaip reales, taip it fiktyvūs visko apžiūrėję,

Išsigandę pirmosios revo
liucijos 1905 metais ir norė
dami nustelbt stiprėjančių 
socialdemokratų įtekmę,Lie
tuvos klerikalai įsteigė šv. 
Juozapo globiamąją darbi- b 
ninku draugiją, 
klerikalizmo pašiūrėn, 
draugija laimingai f~ 
Mikės JI režime. Ji teisin
gai užsitarnavo reputaciją

i (popierinės) jų partijos — 
būtent — katalikų sąjunga, 
krikščionįs - demokratai ir 
kun. J. Tumo “Tautos pa
žanga”.

I Oficialiu “Liaudies Sąjun- 
• gos” organu skiriamas orto- 

doksalis klerikalų savaitraš- Įandus | tis «yadasr
' tal Ir tiesiais ir kreivais ke- 

^J^Tiais šventųjų ir nešventų
jų firma dengdamies Rymo 
(emisarai gelbsti savo žūs-

’ “ka ru”: 
Z
į MARGOS
f mintis

Neseniai “Naujienose” ra
šė, kad tas dienraštis per 
tris metus apgindavo 
vą”, nors “Kova” buvo kupi
na nenuoseklumų_

i Čia “Naujienos” pasirodė 
Į prastoje rolėje. Bet 

rusų demokratijoj taukų ir dabar į tokią pat prastą ro

dis, bet, mat, neužgauk eu- Pysjemi 
ropiečių unarą.

Potam prasidėjo kome-
“Ko- dijos

kareiviu
še, o vieną sužeidė -

i šiai nusitrynė ir pasidengė kraujuotomis 
is. Tačiaus męs turėjome dirbti, 

dirbti be saiko. Nebuvo laiko poilsiui.
Bet štai šoviniai užgavo mūsų pantonį 

Pontonas pradėjo. Vidikas netikėdamas Rėmiau vandens linijo
i “kara” rašo “karas”! šu-J8*^1- Murns> sanerams, nieko kito nebh-

Mums, saperams, liepė susispiesti ir

kys net "rašybos nepažįstąs; ^as daryti, kaip tik nerti šaltan, kaip..atodairos buvo sviedžiamos į šalį.

valdžios ir kanitalistn da |emiSarai gelDSU saV0 ZUS":stūmdėlės. U 1 & |tanci^1 įtekmę,* bet haujojoj labai

Amerikon atvykęs , p . F. (skilandžio gadynė Jiems bus u papuolė “Kova”
Kemesis, sulyg Lietuvos trumpa. '
Juozapinės nuodelio, nukalė  
amerikoninę kopija, bet ko-

p^4±1T.MIKALOJUS IIir tunizmo kūdikiui — šelpimo

I Štai “Kova” rašo- ir dejuo
ja, kad tiek daug spėkų iš- 

1 aikvota tam prastam opor-
originalas. Šv. Juozapas, ‘ 
Galilėjos dailydė, turbūt, ne
moka prisitaikint prie dvi- 
dęšimto amžiaus aplinkybių. 
Šiais garo, elektros, milži-

Kiek kartų aš prisimenu apie tas ir 
tam lygias scenas, tiek kartų aš vėl sakau, .. 
kad kaltinti kareivius sužvėrėjimu negali
ma, vlsviena kuriai nacijai Jie priderėtų. 
Juk Jie jau nebėra civilizuoti žmonės, juk 
jie jatf žvėrių krauju pritvinkę brutai, nes 
kitaip juk Jie būtų buvę prasti, labai prasti 
kareiviai'.

Pradžioj karės tūlas socialdemokratas, ■ 
narys reichstago, pranešė einąs karėn liuo- 
šu noru, nes tuo būdu, Jo nuomone, galėsiąs 
pasitarnauti žmoniškumo reikalui. Mus 
paėmė juokas dėl to užreiškimo ir juokėsi 
labiausia kareiviai socialistai. Tas žmogus, 
reichstago socialdemokratas, buvo ar per
daug vokiškas ar veidmainis.

Męs turėjome nuvalyti kelią ir nuo už
muštų arklių ir nuo pakrikusių batarėjų. 
Nutempti arklius į griovius mums pritruko 
spėkų. Tai męs pasigavom gyvą arklį ir į- 
kinkėm jį tempti užmuštus bendrus. Ne- 
lietėm tik tų kūno dalių, kurios kybojo ant 
medžių šakų. Tokie “niekniekiai”, mat, 
mums nerūpėjo.

Numirėlius męs gerai apjieškodavom ir 
suradę ką valgomo, maumojom didžiausiu , 
apetitu. Santimentalizmo jausmų mumyse 
nebuvo. Beto pakeliui buvo išmėtyta daug 
šaudyklių, kareiviškų tarbų ir kitų dalykų. • > 
Daug francūzų buvo užmušta saulės spin-; ) 
dūlių. Kiti vėlei merdėjo abipus kelio,* ž<h 
Įėję, laukdami palengvinimo. Bet kas gate* 
jo ateiti jiems pagelbon, kada ir mūsų pa\ 

Įčių dūšia , vos-vos besilaikė-kūne. Muw 
Negalimi .nęt buvo patirti, kuriai tautai J buvo liepta eiti pirmyn ir męs ėjom..

ledas, vandenin. Išplaukėm laimingai; Gi 
mūsų pantonas jau dingo Letoje. Mes bu
vom apsaugoti, bet tik valandėlei.. Nors

tuoj persiima nauja mada ir 
rašo “karas”. Pruseika, 
Baltrušaitis ir švenčibniš- 
kis kiek sykių iš užsiverti- tavom sušlapę; kaip žuvininkai, vėl reikėjo 

tiek sy- ^eis^es upėn kitu botu, vėl reikėjo irties ligimo parašo “karė”
kių koviečiai ima raudoną' 
paišelį ir braukdami “karę”’,, 
deda “karas”.

■ ii tiaiziiz VVI (Fondui. I ^uiuvuija nvp
LIULI V IiyAO A V L Ištiesų, žiopla (atsipra- gia ir po šiai dienai, -----

Išau) “Kovos” rolė. Per tris Jau prasideda krypimas;....
1 metus gynė Fbndą, agitavo Kapsuko nėr, bet “karas”vis 
už jį, net pats Kapsukas iš- dar oficialiai viešpatauja,Laikinoji Rusijos vyriau-

kraujų nutrintom rankom. Vidury upės 
męs susid’ūrėm su kitu botu. Anas botas 

: nustojo vairininko' ir dviejų irklininkų, ir 
jau kad rėžėsi mūsų bot a n, tai tas tuojaus

| Bet komedija nepasibai- pagrimzdo. Męs, keturi saperai, spėjom iš- 
gja ir po šiai dienai, nors’

nišku miestu ir revoliucijų sybė traukia Mikalojų II 1 * . . . . _
laikais tasai galilėjietis vis'teismo atsakomybėn. Anot ds^°le^a™ P ^avo - nors jau vis anuawir tan
dar vyžiuotas ir krepšiuo- ministerio Kerenskio, pro- 
įaSt jkuratura turėsianti pakan-

Petrogrado kunigai, revo-- karnai davinių, kad apkalti- 
liucijos sužadinti, irgi su-buvusį carą valstybės 
bruzdo rūpinties “prastais, išdavime.

.žmonėmis”. Kaipgis! Tiems Belaukiant ex-caro i 
džentlemonams visuomet mo, prisimena tūli istorijos 
juk arti širdies buvo pašau- paraleliai. Prisimena silp- 
lio varguolių reikalai. Bet navalis, nors pikto pobūdžio, 
Petrogrado kunigai supran- Francijos karalius Karolius 
ta, kad šv. Juozapo vežime IX, kurį jo motina Katrė de rokuoja su 
netoli tenuvažiuosi. Jie nu-1 
simano, ‘ 
šiandien biznio nepadarysi. į nių. 
Šventieji išeina iš mados. Jr 
paniekindami biedną Juo
zapą, Petrogrado klerikalai, 
steigia Liaudies Sąjungą. 
Tai ir skamba demokratiš- 
kiau — nęs “up to date”. 
Ton sąjungon įeina visos,

o dabar po trijų metų atra- kiau grįžta į “Kovą”'“karė”’, 
do, kad "Fondas “oportuniz- Pažiūrėkite paskutinį “Ko
mo kūdikis”; tai yra, pras- vos” (25) numerį žinių sky- 
čių prasčiausias padaras! riu, jau ten sakoma “ka- 

I Tai ką, draugai, vadinasi, re”.
. . per tris metus apgaudinėjo-. Klausykite, draugai, į ką 
„.vj“ te save jr kitus? _ 'gi panašus tas humbugas? Į

sigelbėti ant kito boto, o visi mūsų infante-
•• ‘ A/•» •• • » M ■•. *neciai nugarmėjo upes dugnan.

Šiuo sykiu išgelbėti, vėliau męs dar 
penkis sykius perplaukėm Męuse į abi pusi.

Kairiojoj pusėj prasidėjo baisus mūšys 
tarpe persikėlusių per upę vokiečių ir fran
cūzų. Vokiešiams kliuvo tas giliukis, kad 
francūzų artilerija negalėjo į juos patai-

*
* *

Bėda, kada žmonės

Męs buvom sušlapę iki paskutinio siū
lo ir drebėjome, kuomet mums leido pasil
sėti. Mūsų rankos ištino, pasidarė dvigu
bo dydžio. Męs gulėjom, kaip suparaly- 
žuoti.

kokį padėjimą męs statom 
paprastu^ rašytojus, kores
pondentus?

Ir tai vis dėl vieno žmo
gaus tuščio ar netuščio una- 
ro? Mainyt rašybą, kaip 
pirštinaites, neišpuola.

*
* *

Petrogrado inteligentai 
nukalė naują žodį “pradas”.

nesi-
savo žodžiais!

nuva/^u^i. *xv< 'Medici sukurstė prie Balt- Kad jau šoks,'kartais, tai
kad šventųjų firma ramiejaus nakties skerdy- kairiau ir už Leniną,, kad

’ • l---, Tačiaus už tą baisų jau soks kitą sykj, tai dėsi-
i Karolius, !niau ir už čcheidze.

*
* *

Pagyrų puodas niekad ne- ...
Tas žodis turi atstot plačiai

prasižengimą nei 
nei Katrė de Medici nepa
puolė žmonių teisman. Tuo 
žvilgsniu, Mikalojus II liki
mas labiaus primena Liud-Į taukuotas!
viko XVI likimą, nors dar Retai kas moka save pasi- vartojamą principas , 

girt taip, kaip New Yorkol Tikras monkių biznis!

k

VII.
BESIVEJANT PRIEŠĄ.

Po trumpam poilsiui mums liepta ap- 
jieškoti degančius namus, žiūrint ar bene- 
liko sužeistų kareivių. Nedaug jų męs ra
dom, nes dauguma apdegusių kareivių, ku
riems pagelba atėjo pervėlai, jau spėjo su
degti. Liko tik guzikų ir ginklų — liūdnas 
paminkslas, kokia baisia mirčia žuvo tie 
žmonės, gindami savo tariamąją tėvynę.

. IX ■ >' • M '*** . A . A « . A a . .A

tikrai nežinia, koks bus paĮg v



LAISVI

REVOLIUCIJA!
jos revoliucija pasodino juodašimčius kalėjiman 
sybę mylinčiu žmonių 
Užrašykit “Laisvę

Šiais nelaimiu laikais tiktai revoliucija gali suramint žmones. Rusi- 
o paliuosavo milionus teiA

Revoliucija atidarė kelią “Laisvei” j Rusiją.
savo draugams Rusijoj. Dabar “Laisvė” eina į Rusiją.

gniaužimui laisvės žodžio 
darbininkų susirinkimuose, 
tai kitiems galams. Ir visi 
billiai, nežiūrint, kiek jų ne
būtų, bytik neša naudą ka
pitalistams, vis didžiuma 
balsų senato atstovų buto 
liekasi užgirti.

Konscripcijos billius, palie
čia taipgi ir ateivius su ma
žais išėmimais. Kapitalis
tai šuoliais nori prirengt, 
kaip galima greičiau kariš
ką spėką, išžudant tūkstan
čius darbininkų. Protesto 
rezoliucijos dar ir dabar te- 
besiunčiamos Washingto- 
nan su pažymėjimu,kad dar
bininkai nenori žudyti savo

Skaitykite knygelę “Laiškai Pasmerktųjų Mirtini
Tai knygelė apie tucs, kurie kovojo su carizmu. Parašė V. Paukštys 

Išleido “Laisvė”. Kaina tik 20c.

Dvasiški ja maitina “civilizuotą” žmogelį. Žiūrėkite, kaip prastai tas vargšas iš
rodo. Jisai surakintas vergijos retežiais. Tai pasekmės liūdno auklėjimo “bažny
čios motinos”.

Pažiūrėkite į laisvą laukų ir girių žmogų. Jisai sveikas kūnu, o sveikame kūne 
ir sveika dvasia.

RUSU KOMISIJA AMERIKOJE
Rusų komisija, po vado

vyste p. Bachmetjevo, važi
nėja po Ameriką. Bachmet
jevas pasakė, kad, girdi, 
svarbiausias komisijos tiks
las, — supažindinti ameri
kiečius su tikru dalykų jiiuu Miuermus 
stoviu Rusijoj, nes iki šiam pinigų; jis atvažiavo tartis, 
laikui Amerikos gyventojai 
buvę neteisingai informuo- toliau karę tęsti, kurios Ru- 
ti. Ir štai ponas Bachmet- sijos kapitalistai taip lygi- 
jevas varde komisijos rėžia nai trokšta, kaip ir Ameri- 
prakalbas apie dabartinį j kos.
Rusijos padėjimą. Iš jo pra-| kalbėti atsargiai, reikalinga 
kalbų aiškiai matosi, kad sakyti, kad iki šiol amerikie- 
Rusijoj ne tie turi savo ran
kose valdžią, kurie pasiuntė 
šią komisiją, bet kiti, apie 
kuriuos komisija visiškai 
neprisimena.

Komisija pasakoja, kad 
dabar Rusijoj viskas eina 
kogeriausia, kad dabartinė 
valdžia rūpinasi šalies rei
kalais, rūpinasi tolimesniu 
karės tęsimu ir kad Rusijos 
liaudis “trokšta” tęsti karę 
iki pabaigos... •

Pažvelgus paviršutiniai į 
Bachmetjevo prakalbą, gali- 

. ma manyti, kad ištikrųjų

metjevas su visa savo komi
sija atvažiavo į Ameriką ne 
su Rusijos liaudies reikalais, 
bet su kapitalistų reikalais; 
jis atvažiavo sutvarkyti fi
nansinį klausimą, kad gavus 
nuo Amerikos ‘ kapitalistų

kaip čia bendrai galima bus

Todėl ir reikalinga

čiai neturėjo teisingų infor
macijų apie Rusijos viduri
nius dalykus.

Jeigu Amerikos liaudis iki 
šiol neturėjo tikrų žinių a- 
pie Rusijos vidurinius daly
kus, tai ne apie tuos, apie 
kuriuos p. Bachmetjevas da
bar pasakoja, bet kaip tik 
atbulai — apie tuos, kuriuos 
jis užtyli, apie kuriuos nei 
puse burnos neprasitaria. 
Apie tuos kaip tik Amerikos 
kapitalistų spauda nieko ne
rašo, stengiasi taip užslėpti, 
kaip kad* dabar Bachmetje
vas slepia. Vadinasi, kaip

pitalistiški laikraščiai irgi 
panašiai rašo. Apart to,da
bar Rooto komisija, pasiųs
ta Su v. Valstijų valdžios į 
Rusiją, giriasi, kad jai gerai 
sekasi, visur ją kopuikiau- 
siai priima, visur Rusijos 
liaudis taj komisijai pritaria 
ir t. t.

Bet ar ištikro taip1 yra, 
kaip tie ponai pasakoja? 
Męs.matome, kad. Rusijos 
liaudis vis bruzda, revoliuci- 
jinis judėjimas vis plėtoja
si ir plėtojasi, vieni minis
terial po kitų vejami laukan 
(neva rezignuoja patys),ka
reiviai tfis daugiau pradeda 
savo balsą kelti prieš karės 
ministerį Kerenskį, kuris 
apsiėmė Rusiją “išgelbėti”, 
sumušant* Vokietijos milita- 
>rizmą. Męs matome, kad 
Darbininkų ir Kareivių At
stovų Tarybos suvažiavime 
tapo priimta rezoliucija,kad

brolių! Bet kas is tų ant 
popieros šauksmų! Mums 

i bešūkaunant išmuš . ta va
landa, kada pamatysime, 
kad jau kazoko nagaika va
ro kauties su vokiečių dar
bininkais. Reikia organi
zuoti žmoniją, organizuoti į 
stiprią spėką.

Kad nepasiliktų kova dar
bininkų klesos su kapitalis
tų klesa be galutino pergalė
jimo darbininkams, reikalin
ga proletariatui koptis į 
tam tikras vienybės grupas i • • ' -r- x • • i

siama iki “pabaigos”. Dar 
Bachmetjevo čia nebuvo, o 
jau Anglija, Franci j a ir Ita
lija pranešė, kad jos, girdi,'arba unijas. Priaugus mil- 
nuo Rusijos negali laukti jo-kiniškai'miniai susipratusiu 
kios pagelbos ir privalo pa- darbininkų, kova už teises 
čios rūpintis tolimesniu ka- bus laimėta. Kaip parodė 
rėš tęsimu, nes Rusija tik apvaikščiojimas darbininkų 
trukdanti darbą ir tas labai šventės Pirmos Gegužės,tai 
kenksmingai atsiliepia dėl susipratusių darbininkų 
talkininkų reikalų. Vadina- randasi milžiniškas skaičius, 
si, Rusijos liaudies reikalai paįmsime tik viena neperdi- 
skiriasi. nuo talkininkų vai- delį miestą Rockford, Ill., 
džių reikalų,, taipgi skirias/ fcUr dalyvavo Pirmos Gegu- 
ir nuo Amerikos kapitalistų, g^s parodoj apie 14 tūkstan- 
reikalų. Rusijofc liaudžiai gįų darbininkų. Svarbiausią 
ir su vienais ir su kitais ne-'roJę Rockfordo darbi- 
pakeliuj. Rusijos liaudis ninku drąsa. Mat, nuo mie- 
trokšta ne karės,bet taikos...1

švenčioniškis.

Iš MOKSLEIVIŲ GYVE
NIMO.

Nesenųii Baltimorės uni
versitete pabaigė medicinos 
mokslą p. Ipolitas Bronušas 
ir gavo Medicinos daktaro 
laipsnį. Tuo tarpu Dr. I. 
Bronušas vieši New Yorke,

Binghamton, N. Y. socia
listų kuopos susirinkime su
rinkta $5.20 moksleivio J. 
Vitkaus sušelpimui.

Chicago j e baigė advoka
tūros mokslus šitie lietu
viai: p. Vincas Venbiskis su 
Teisių Bakalauro (Bachelor
of Laws) laipsniu; p. B. K. (kos Rusijos'revoliucijai pa- 
Balutis įgijo laipsnį Teisių į remti renkamos tuo įsitiki- 
Magistro (Master of Laws);|nimu, kad patsai svarbusis 
p. V. Rutkauskas užbaigė revoliucijos darbas anaiptol 
Webster College of Law. nepasibaigė su caro nuverti- 

-- mu. Dabar visoje Rusijoje
LATVIŲ BEŽEMIŲ SU- prasideda revoliucijos l^uda-

1. Tiesa, dviem rusų re- žai reikia jai tikėti, nes tan- 
voliucionieriam buvo duota kiai ir labai tankiai ji būna 
paskola,grįžti Rusijon. Mel- apgavinga ir persiskyrėlis 
džiu įsitėmyti, tai buvo pas- tampa jos auka, 
kola, bet ne auka. Pasko- Į 
la buvo duota pačioje pra-, Ogden, Utah, 
džioje revoliucijos, kuomet į 
laikinoji Rusijos vyriausybė 
dar nei cento nebuvo pasky-1 
rusi revoliucionieriams grįž
ti namo. Su jais padaryta 
sutartis, kad sugrįžę Petro- 
gradan paskolas sugražins 
lietuviams socialdemokra
tams.

2. Visoje Amerikoje au-

sto valdžios buvo užginta 
nešt darbininkų liuosybės 
ženklas (raudona vėliava), 

t bet drąsa nepaklausė val-
MII 7INF TAVFQ I AIIKIA džios draudimo, todėl buvo 
lnlLZ.IIiL, Invito LnUlMn nešama ir raudona vėliava 

niHFIK RARRAQ laugštai plevėsuojanti virš 
UIULLIO UHIWHO. darbininkų galvų. Valdžia, 

Į nors su neapykanta žiūrėjo 
į į skurdžių parodą ir raudo-Kad Amerika įsimaišė

Europos darbininkų skerdy-,n& vėliavą, bet matydama 
nę t. y. apskelbė karę Vokie- j didelį skaičių demonstrantų 
tijai ne dėl liaudies reikalų, neišdrįso kliudytu ir todėl 

I tai gali kiekvienas šiek tiek darbininkų šventė apvaikš-
Amerikos kapitalistų spau--mąstantis darbininkas tą čiota, nešant raudoną vėlia- 
da, taip ir Rusijos specialė viską aiškiai suprasti. Tik-(va be jokių kliūčių iš val- 
komisija pučia į vieną dūdą, ’renybėje, Suvienytos Valsti-, džios pusės. Matote, kur 
—stoja už kapitalistų reika- jos dar ir neturi pasiuntu- pasirodė daugiau drąsos iš 
lūs. . . sios savo kariumenės ant darbininkų pusės,ten val-

Toliaus Amerikos snauda karės lauko prieš Vokietiją, džia turėjo nusileisti teisy- 
rašo, kad Rusijos liaudis bet kaip greit spės sumobili-,bei- Jeigu panašiai darbi
au t rankų nešioja Rootą su žuoti bent milioninę armiją ninku šventėj ir kituose 
visa komisija, kuris taipgi kareivių, taip greit prasidės miestuose būtų buvę tiek 
nuvažiavo į Rusiją ne su," 
šios šalies liaudies reikalais, 
bet su kapitalistų. Pasta
rieji jį pasiuntė patirti,kain 
ten dalykai stovi ir ar gali 
Amerikos kapitalistai kišti į 
Rusiją savo kapitalą. Ir 
štai, kad Rootas gauna nuo 
Rusijos liaudies vėjo, aiškiai 
narodo ir šis faktas: kada 
Rootas su savo komisija pri-

žmonių naikinimas. Ir ma- drąsos darbininkuose,^ kaip 
tome, kaip šturmu norima Rockforde, tuomet Pirmoji 
gaut milioninę armiją, pa-, Gegužės būtų buvus daug 
vartojant despotizmą, i lau-(Pase^mingesnč. 
žant demokratybę ir šios, ša
lies laisvę. Pradėjus niau

Pastebėjau, kad ir pas so- 
^- cialistus (gal ir ne pas vi-

J. Parulis.

Telephone iyt>u ureenpoint.

Dr. H. Mendlowitz
271 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano specialė 

tni moterų 11go».

Gerai įsitėmykit adresą:
DR. H. MENDLOWITZ 

271 Berry St., Brooklyn,N.Y. 
r kampas So. l-mos gatvės. ♦

vojimo darbas, ir tiems lie
tuviu visuomenės elemen-

VAžIAVIMAS.
Neseniai mieste Volmare 

įvyko latvių bežemių šuva- tams, kurie tame darbe da- 
žiavimas. Apart kitko tapo lyvauja, labai ir labai reika- 
priimta rezoliucija, kad vi- linga pašalpa organizuojant 
sos baronų/ dvarponių ir(darbo žmonių rninia^sklei-

švie- 
fiskuotos be jokio atlygini-)tą ir tveriant revoliucinės 

demokratijos įstaigas.
Su tikra pagarba

L. Pruseika.

mo jų savininkams. Dėl jų 
palikti tik tiek žemės, kad 
jie patys galėtų iš jos pra
simaitinti. Taipgi nutarta 
konfiskuoti 10 miliomi rub
lių, kuriuos valdžia išdavė 
bajorijai (dvorianstvu) ne
va atlyginimą, kad uždarė 
karčiamas; konfiskuoti iš 
bajorijos iždo 60 milionų 
rublių, kuriuos bajoi’ija su
rinko iš visokiu bausmių,už- 
dedant ant valstiečių.

Kada priėjo klausimas a- 
pie ūkių darbininkus, suva
žiavimas nutarė valsčiuose 
įkurti tam tikras darbinin-

Telephono^H9 Great Neck.

TAM. PLAKSTIS
GERIAUSIA UŽEIGA •

Užlaikau geriausį alų ir įvairių li
kerių ir kvepiančių cigarų.

Taipgi parsamdau automobilius 
vestuvėms, krikštynoms ir įvairiems 
pasivažinėjimams. Einu už perkal- 
bėtoją į kortą ir šiaip duodu rodą vi- v 
šokiuose teismiškuose dalykuose.

Kviečiu su visais reikalais kreiptis 
pas mane, o aš patarnausiu kuo- 
teisingiausiai.
WOOD ROAD, GREAT NECK.

L. I. N. Y.

PERSISKYRIMAS.
Persiskyrimas, žodis kiek

vienam suprantamas, nema
lonus, baisus. Žmogus mir
šta — reiškia persiskiria su 
šiuo pasauliu, persiskiria su 
savo vargais, turtais, dar
bais, draugais ir visa kuo, 
ką jis matė, ką veikė, ką 
jautė. Sunku žmogui mirti, 
sunku skirtis su visa kuo. 
Todėl kiekvienas žmogus ir 

-  ---- ------- ______  bijo mirties, net seniausias, 
kų tarybas ir įvesti 8 valan- tik ka krutantis, kratosi, ša- *« <* « «•_« « « '
darbininkų. 1

Nutarta organizuoti lau- kokios nors vietos, prie savo'daiktų. ( 
kų darbininkų profesionales valdono, darbdavio, draugo, i Amerikoje 
sąjungas, - įvesti apdrįudą pono. Žmogus stovi anq 
darbininkų ir darbo inspek- augštesnio laipsnio UŽ kiek-j 12 vidurnakčio, 
torijatą. Suvažiavimas išsi- į vieną gyvūną. Žmogus dau-

Gauk šiuos 
Muzikos Veikalus.

"Birutė” — Birutės arija —80c.
"Vestuvės” — Jaunosios arija 85c.
"Kregždelė” — duettas — 80c.
“Eglė” (Žalčių karalienė). Žalčio..

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

kvartetai — 25c. »
Adresas: 

MR. M PETRAŠKAS,
Broadway. So, Boston. Mm895

du darbo dieną dėl laukų Hnasi nuo mirties. Kiekvie- J. A. KATKUS
'nas gyvūnas pripranta prie, tTX1 • .... . ,141.11 1 I Užlaikau visokių knygų ir kitokį

i- Galima gauti pirkti visut
■ leidžiamus, laikraščius, 

taipgi ir juos užsiprenumeruoti.
į Krautuvė atvira nuo 7 iš ryte Iki 
12 vidurnakčio.

I Toliau gyvenantieji galit kreiptis

reiske, kad kuogreiciausia giau supranta, daugiau jau-1 J. a. katkus

būtų sušaukta įsteigiamoji čia, labiau myli. Jeigu žmo- 2204 Forbes st- Pittsburgh. Pa. 
taryba ir kad Rusijoj būtų gui prisieina apleisti apgy-

I įvesta demokratiška respu-Į venta vįetą, savo pažįsta-

likti politiškai autonominė sunku, gaila, nes gal būt 
apygarda. ’skiriasi su visais ir ant vi-

ties karės debesiui tarp Suv.'sus) nemažai yra bailumo ir blika. Latvija privalo pasi-’raus, draugi
Val. ir Vokietijos, šios ša- kažin ko tokio laukia taip 
lies darbininkai pajuto, jog nusilenkdami? Ypač dabar- 
jiems ir jų gyvybei ateina tiniuoju momentu, kada ka- 

. .. mirties pavojus.. Todėl tarp apSkelbta, reikėtų nesva-
buvo į Vladivostoką, jį ten darbininkų didžiuma pasiro- jot apie popierinius pro tęs-

apygarda.
Tokie nutarimai latvių be- sados. 

darbiu, v

Brooklyno Lietuviams!
Pirmas Brooklyno v

LIETUVIS :

Kontraktorius

tapo priimta rezoliucija,nau , - 
dabartinė Valstybės Taryba norėję bombą mesti į trau- 
būtų paliuosuota, reikalauja k>nj_, kunuomi jis važiuos,

liaudis taip pasitiko, kad su 
visa savo komisija tuojaus 
slapta iš ten dingo—slapta mai, 
išvažiavo ir net nežinia į ku-įkelta protesto rezoliucijos ir giant viešas demonstracijas 
rią pusę. Girdi, anarchistai siunčiama prez. Wilsonui. ginant savo teises. ‘ 
nnrėin hombn mnsti i frau- _ . . I •__ •____• ___ ♦ i» -

dė priešingi karei. Buvo įus> 
šaukiami masiniai susirinki-

Laikas darbininkams 
.už savo reikalus parodyt 

tuose susirinkimuose drąsa ir pasišventimas,ren-

todėl jis su komisija turėjęs 
slapta iš Vladivostoko pa
bėgti.

Bet nepaisant to viso, ka- pirmiausiai socialistai. turi 
re vistiek likosi apšaukta ir pasirūpinti t. y. Socialistų 
darbininkų balsas nuėjo Partija. Kad darbininkai 
dausosna. Tai darbinin- Į skaitlingai dalyvautų . de
kanas pamoka, jogei popieri- monstracijose, reikalinga

tą patį padaryti ir su Dūma, 
kurią rinko žmonės po kazo
kų nagaikos prievarta. Pa- 
galiaus męs matome, kad 
socialrevoliucionieriai išme
tė iš centro komiteto tą gar
sųjį karės ministerį Keren
skį, kuriuomi dabar taip di
džiuojasi netik p. Bachmet
jevas, bet ir visa Amerikos Bachmetjevas stengiasi gu- 
kapitalistų spauda. driai paslėpti V1OUO LUUdj

Bet ką apie tai sako p. klausimus, kurie nepatinka I Bulius paskui bulių jnesa- 
Bachmetjevas? Jis visiškai į Amerikos kapitalistams ir.nia kongresan su reikalavi- 
neužsimena apie tokius da- .pasakoti, kad dabar Rusijoj (m,aįs miliardinės sumos .

' lykus. Ir nenuostabu.Bach-Įviskas gerai ir karė bus Ję-pmigų kares ve^rmubtai uz-a Rockford, 111. ..i

• iŠ mVhm l lah + nis baIsas valdonams mažai paskleisi įo visus Amerikos 
prantama nl i kapitalistu’ ki* reiškia‘ KaiP matyt,.darbininkais apgyventus 
PJaa darbininkai nežinia ko lau- kampelius tam tikri atsisau-

’ kia. Tuo tarpu, kapitalistai,Girnai, kviečiant pabust A- 
1 neatsižvelgdami į darbinin- j merikos proletarijato miliži- 

P’ kus, savo darbą varo pir- Milžine, pasbusk,^ tavęs 
, . . , myn.dnai paslėpti visus tuos

ir kituose miestuose, bet, su-

spauda, nei p. Bachmetjevas 
apie tai nepasakos.

Taigi bereikalingai
laukia sunkus ir didelis dar
bas, vienok turėsi pergalę.

S. Pašulnietis.

TAUTININKŲ LAIKRAš- savo idėjos • ir
ČIAMS. [draugais ir mylimais. -Sun-

Veik visuose tautininkų ku ir griaudu ne todėl, kad 
aeijas.’j laikraščiuose tilpo tūlo as-į reikia skirtis, bet todėl, kad 
luomi Įmens straipsnis “Rusijos re- (reikia abejoti, ar bus gali- 

voliucija ir lietuvių aukos”, ma kada nors vėl sykiu 
Dėlei tos priežasties į veikti dėl visuomenės labo, 

“Lietuvos”, “V. L.” ir “Te-(draugauti ir linksmai laiką 
vynės” redakcijas pasiųsta praleisti. Laikas bėga, vis- 
sekamo turinio laiškas: 
Vardan teisybės.

Meldžiu gerbiamos redak-Į prisimena, jog laikui bėgant 
ei jos išspausdinti sekamą geriausi draugai pertraukia 
pranešimą: į draugiškus ryšius ir visiškai

Jūsų laikraščio No. 24 bu-,pamiršta apie praeitį. Sun- 
vo į išspausdinta straipsnis (ku ir gaila tam, kuris skiria- 
“Rusijos Revoliucija ir Lie- si su savo draugais ir jau- 
tuvių aukos”. Ten yra daug čia tą viską.
neleistinų apsirikimų, kurie 
gali paskleisti visuomenėj,kiai šnabžda į ausį: “turėk 
neteisingų paskalų.

Rašantis Šiuos žodžius y- Padarome visokį darbą prie naują 
rn vipną tn kurie ekvypei en 'nanių statJ’ni° ir senU pataisymo. Iš- I a viens tų, kui is SKyi esi su pentinu namus ig lauko> taipgi ir yj. 

ir ypatiškais daus.popieruoju, pleisteruoju ir ci- 
~ mantuoju. Reikale kreipkitės ypatii* 

kai ar laišku šiuo adresu:
46 Power St. arba i gyvenimo vietą i 
431 RODNEY ST„ Br&oklyn, N. Y.

K J. VASILIAUSKAS

kas keičiasi. Su tuo prisi
eina skaitytis; nenorams

viltis tan

ma

LIETUVIŠKA APTIEKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačtą:
Nuo reumatizmo ........  |1.0«
Kraujo Valytojas............................  1.06
Vidurių Valytojas ..........................  1.06
Vidurių Reguliatorius . .1....... 50c.
Trojanka 25 c., 50 c., ir $1.00.

Ir visokias kitokias gyduoles nua 
visokių ligų, kurios Čia dar nepami* 
nėtos, galima gauti per pačtą. f

P. A. URBONAVIČIUS.
151 METROPOLITAN AVB.

BROOKLYN, N. Y. ,
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paliko. Ir jau trečia savaitė,

Kaip iau “Laisvėj” N5 bu

Peticija^
vėse. Matomai, P. Matęs

Pub.

šia peticija kongrėpui.
Baltrušaičiais ir 
vestuvių surengė- 
ir kas tas aukas

Eina du sykiu savaitėj: Utar- 
ninkai* ir P^tnyčiomis, 183 Ro
ebling St., Brooklyn, N. Y. Lei
džia Lietuvių Ko-operatyviška 
Spaudos Bendrovė,183 Roebling 
St., Brooklyn, N. Y.

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

ninkų L. G. F. B,et norė
čiau paklausti Mačiusio, jei
gu jis buvo tose vestuvėse 
(matęs, reiškia buvęs)^ ko-

Telephone Greenpoint 5231.
The Lithuanian Semi-Weekly 

“LAISVĖ” 
Published by the 

Lithuanian Co-operitive 
Society (Inc.)

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

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

Telephone Greenpoint 5231.

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

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

PARLAMENTARIZMO 
PABAIGA?

Rusijos darbininkų ir ka- 
reiyiii atstovų tarybų suva
žiavimas nusprendė, kad va
dinamoji valstybės dūmą ir 
vadinamoji valstybės taryba 
“must go” — 
žinan poilsin.

Ir ištikrų jų! Dūma, iš
rinkta sulyg taisyklių 3 d. 
birželio, sulyg taisyklių Iš
dirbtų nabašninko Stolypi- 
no, yra karikatūra žmonių 
atstovybės, bet tik jau jokiu 
būdu ne žmonių atstovybė.

Bet, kįla klausimas, 
dūmos panaikinimas

turi -eiiti am-

ninku priešingų konskripci- streikuoja, reikalaudamos šę, primygtinai kreipiamės kas L. Š. F. per vestuves B. 
jai, tarp kurių ir manęs ne- geresnio duonos kąsnio. |su peticija į kongresą Su- Andriukevičiaus su Adele 
paliko. Ir jau trečia savaitė, Londono, kriaučiai nese-1 vieny tų Valstijų, kad paleis-,Babušiūte Cross Sask., Ca- 
kaip esame už-geležinių gro-' niai. iškovojo algų pakėlimą tų tą klausimą nubalsuoti nada. 
tų, bet dar nežinia, kada at- ant 22į cento.
sibus teismas. Pora sykių \ ------------ 4
buvo tirinėjimas ir paskirta n ■■ ■■ (
parankos po $1000 kožnam UQ||P||Q ' 
iš areštuotųjų. Šiame kalė- '|(j||ul|C| 
jime iš 35 minėtų areštantų. " ,
18 jau išimta po paranka, |> ■
atlikusieji tebebuname tarp Iff nnfYKQQ|||
kalėjimo sienų. llUllcLI vUlP

Per abudu tirinėjimu vis, O
buvo klausiama ar sutinkat | 
užsiregistruoti. Dauguma 
paragavę kalėjimo duonos , 
ir su tikslu jogei greit pa- bijos teisių, turi teisę kreip-j

suaugusiems vyrams ir mo- Kaip 1au “Laisvėj” N5 bu- 
terims,. piliečiams S. V. ir vo minėta, tai kanadiečiai 
duoti jiems galę, varde de- sumušė visus rekordus, pri- 
mokratijos, nuspręsti, užgi- siųsdami $154.00 aukų L. Š. 
ria jie ar neužgiria kons- p surinktų minėtose vestu- 
cripciją. Ivėse. Matomai, P. Matęs

(seka parašai ir adresai.) tuomi įsigeidė, kad tos au-

CLEVELAND, ČHIO.
Pastaruoju laiku buvo va- 

Su vieny tų Valstijų gyven-'ro<ma smarki agitacija už 
tojai, sulyg S. V. konstitu-, taiP vadinamą“Laisvės” Pa- 
'.............................................. ] skolą”. Negana to, kad ka-

pitalistų laikraščiai kasdien 
po kelias špaltas pašvęsda- 
vo tai agitacijai, negana to, 
kad agentai landžiojo po 
stubas ir krautuvėles, vary
dami tą agitaciją,negana to, 
kad visos sienos buvo apka
binėtos tos rūšies apgarsini
mais, bet dar prisidėjo ir navedžiai nėra joki 
darbdaviai, jie dirbtuvėse vės” 
verste vertė darbininkus tai”/.

Aukavo į šią draugiją del 
persiuntimo nukenteju- 

siems.
Iš miesto Rosario:

J. Wilza, A. Garolis — po
3 pesas; J. Pelikša — 2 p.;i
B. Shlogeris 1.75c.; J. Ruk-
šis, P. Balčiūnas — po 1.50; “_ L . s/. * * ii*.. manos šokiau tnokl-> A. Ambrakaitis, n*mi, privatskai ir 
A. Vaitoška, A. Genchis —-1 kUM8<o,J*; 
po 1.00; J. Serenas 75, K. 
Lazdauskas 50c.

Iš Tukumano Tapi Viejo.
,A. Marcinkevičių — 2 p.;

A. Kaziura, K. Baltrušaitis,'
K. Palfutskas, F. V. Dam-1

J. Lukšis,

dėl jis buvo užsičiaupęs,kaip bravas— po 1 peš. 
oisteris, kuomet tos aukos 
buvo renkamos ir kuombt 
tas menamasis socialistas 
tarėsi su 
kitais tu 
jais, kur 
pasiųs.

P. Matęs sako, kad: ”jau- 
‘ I “Lais- 

“draugai” ar social is- 
Tas visai nesvarbu,ko- 

Ifnr militarv service a larpp i pasirašyti ant “Laisvės” Pa? kių pažiūrų jie nebūtų, bile 
nnrtinn nf thp vmina mpn n f skolos”. Darbdaviai savo-’jie remia L. š. F., o kad tain

kiš registracijos blanką, iš- ties kongresan, reikalaujant 
pildžius ja bus paliuosuoti., atšaukimo negerų įstatymų. 
Ir didžiuma Nutiko užsire-Tuo pasiremdama Socialistų 
gistruoti, bet nabagai apsi-. Partija renka parašus po 
riko. Iki šiol dar nedavė nei šia peticija kongrėpui. 
registracijos kortų, nei pa- 
liuosavo. ,

Su tam tikrais nurody
mais iš socializmo principų 
per abu užklausimu ar su
tinka užsiregistruoti, atsa

, Iš tų apie 200 vyru, kiek J portion of the young men of ®kolo.s” Darb<Jąv.lal sav0
1 J 1 darbininkams siūle ant len- yra, tai faktas, nes netik

i Rviausių išlygų pirkti tas jaunavedžiai, bet ir didžiu- 
at the’very outset exempted obligacijas, — po (įolerį iš- ma lietuvių dalyvavusių to- 

------------ * se vestuvėse jau po kelis 
Suprantama, kada pats kartus yra aukavę L. Š. F. 

(žiūrėk “Laisvės” No. 10 ir 
70,1915 m.), todėl apie L. G. 
F. arba T. F. niekas nei ne
sapnavo, išėmus P. M., kuris

PETITION to CONGRESS
Whereas, the congress of 

the United States has pas
sed the “Selective Draft. 
Law that aims to conscript

teko patirti, tai dauguma.this nation; and 
sutiko užsiregistruoti. Pri-! Whereas, thė congressmen 
minsiu draugui, jogei daug 
kas negalima rašyti.

Draugiškai,
.’Step. Indriūnas, 

Boone Co. Jail, 
Belvidere, Ill.

Amalgamated 
Clothing Workers

Iš unijos gyvenimo. Pre
zidentas A. C. W. of A. Sid- 

ar(ney Hillman, kalbėdamas 
ne- Joint Boardo susirinkime 

reiškia pradžios tos naujos nurodė, kad jeigu unijos na- 
kadž, abelnai riaį bent po 10c. daugiau 

mokėtų į uniją, tai ji galėtų 
bolševiko Lenino dar labiau pakilti.

themselves from being cons-|mo^an^ i savaitę.
snpted under this law; and * . . . -

Whereas.it is claimed a’t“ fr1? “ T“ 
that the war in which our ,bl"!?ko ,ir■ lepa ?.as.lra- 
country is now involved is a^P1’ kaKd .^olins valdžiai pi- 
war for the Pxtention of Hp-imgUS> bailesme3h bijodami . .

į netekti darbo, tuojaus pasi- irgi po laikui apie tai atsi
prašo.' Bet atsirado ir dra- minė. Baigdamas savo sen- 
sesniu. kurie bosams į akis sacijas, P. M. sako: “Drau- 

i pasakė teisybę.
| Štai pavyzdis. Ant Ore- 
gon Ave.yra Schaffner Bro
thers dirbtuvės, kurioje dir
ba 338 merginos. Vieną 
dieną atėjo į dirbtuvę bosas, 
pasiėmęs tūlą moterį i pa-

mocracy; and
Whereas, our

Viso 24 pesai.
Fin. sekr. K. Undraitis.

gadynės, kadž, ;
imant, parlamentu nebus?

Štai, f - “ - -
“teziuose” sakoma, kad Ru
sijoj, apskritai imant, nerei-

nation 
should practice the demo
cracy it preaches, by giving 
the people an opportunity to 
decide whether or not they 
favor this conscription law; 
and

Whereas, the burden of
war falls upon women equa- ge]ba- padėjo agituoti 
lly with men; and -

Whereas, the question of paskola, 
conscription, when it was ]<0 savo tikslą atsiekti: kada ......
up for consideration in Aus- bosas prieina prie merginų doj kuopa 
tralia, was, on demand of ■ " • ■ •
the people, submitted to a,visiškai nei nepažvelgia į bo- vadino, vaikėzais ir tam pa

ŠOKIŲ MOKYKLA
Jau 86 metai, kaip 
gyvuoja 'Prof. Stem 
Šokių Mokykla, 951 
Broadway, kam p 
M yru* ava. Brook 
lyu. N. k.

Waltz, Two Step 
Foxtrot, Ona Step

rn

MokcstM
nuo $5.00 Iki $10.00 pagal šokių. Mv 
kykla atdara nuo 8 ryta iki 11 val» 
vakaro taipgi ir nedaliomis. Mokina
me balių šokiui ir etage’aua. Kiaute 
atsilankydamas informacijų.

. THE STERN SCHOOL of DANCING 
’ ’ !WW»-S? Broadway Brooklyn. N f,.

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

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

1 ■ 
e Telephone 595 Greenpoint.

Daktaras J. MISEVIČE
Specialistas Širdies ir 

Plaučių ligų.
Nuo
Nuo
Nuo

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

12—2 po plet

751

AR GALI KĄ GERESNIO PADA- 
.. RYTJJž TĄ KAINĄ?

Ištraukiame dantis be mažiausio 
skausmo ir darbas atliekamas gerai.

SOPOl

t
Dentistas

Flushing Ave., arti Broadwav 
'BROOKLYN, N. Y.

Patarimas Dykai.

Dr.Ch KOPOLOV
gučiai”, susipratėliai nieka
dos neatsižymi duosnumu 
tėvynės reikalams;jie tik at
sižymi tuom, kaip sumedžio
ti ir užgriebti kitų žmonių 
sudėtas aukas”. Čia, mato
mai, kalba žmogus, kuris nei 
mažiausio supratimo neturi 
apie vietinį dalykų stovį.

Tik karei prasidėjus Susi- 
vienyjimas Lietuvių Kana-

Medicine Hat 
ir užkalbina, tai daugelis jų (kurios tvėrėjus Balutis iš- 

Hilhnan nurodė, kad uni-'An^ PeoPie> suominea 10 a t visiškai nei nepažvelgia į bo- vadino, vaikėzais ir tam pa
jos nariai visur gavo pakel-i1 e^e1re?c v3°^,e. an(J over“|Są, tartum nieko negirdė- našiai, žr. “-Lietuvos” , N52igg

» the(damos, tūlos atsako, kad ne- 19131m.) sutvėrė komitetai®} 
Bet štai prieina prie aukoms rinkti L. Š. Fondui

i kad merginos pasirašytų po 
. Bet bosui nenavy-

kia parlamentares respubli-^į savo mokesti_ tiek New whelmmgly defeated,
kos. Parlamento vietą turi Yorke,- tiek Chicago j, tiek vo^e ^he soldiers in the'pirks, i 
užimti Darbininkų, Bernų ir'p0St0ne, Montrealy ir Mil- trenches largely determin-' tūlos merginos ir užklausia, 
Valstiečių Atstovų Tarybos ,waukee. * Prezidentas nuro-^n,p' ^.e results; therefore ar skolins valdžiai pinigų 
—• visoj šalyj nuo apačios jg kad uniiai labai svarbu lesolved, that we, Mergina atsistojo ir tarė:iki pat viršūnių”. ^diUTUsa kad pa"'^ undersigned, hereby j - - • ' '

Vakarų Europa ir Ameri- sėkmingiau galima būtu most earnestl.Y petition the nuo .. r. ________
i su’vesfi kova su išnaudotojais*: con£ress of the United Sta-'skolinti valdžiai pinigų dėl

Hillman sako kad unijos tes’ submit this law to a tęsimo karės, dėl tų baisė
jui ir arti visuotinu balsavi- stovis yra gana geras ‘ į vote of the adult men and nvbiu, kokių pasaulis dar 
mu išrinkti parlamentai j . Milwaukee’s amalgameitu women’ citizens of the Uni-ikišiol nebuvo matęs?! Jūs 
tvarkydavo valstybių reika- (kova su firma David Adler ted States> and let them> in reikalaujate, kad męs sko- 
lus, pešdavosi ir taikydavo- į*r Sūnus, turbūt pasibaigs thc name of dem°cracy, de- Imtume pinigus, 
si su ministeriais ir kąrūnųLa^kmintrai SnHnlktkknicide wbeter or not they - ? ^-.•»..x..
nešiotojais - ir žmonija Įbesto administracija nelei- Į aPProve conscription/ 
prie jų priprato.^ Parlamen-i(|^ja įvažiuoti streiklaužiam! i 
Ui daiigmit nm visuo-. Canadoj. Montrealio dar-'Kadangi Suv/Valstijų korb 
mCv laiKydavosi p.AV- apun- bininkai kriaučių pramonė-lgresag nriėmo “Selective 
kybių ir buvo tikrais padari- je Jaimėjo 48 vai. darbo sa-jnraf4- Law 
niais buržuazinės tvarkos, v-- - 7----------1
Parlamentarijai, net* daugu-! anį 
ma socialistų parlament ari-- Dviejuose Canados mies- 
jų, buvo pilioriais egzistuo-' tuos(5) kaip Toronto ir Ha-

iki pat viršūnių”.

ka paprato, susigyveno : 
parlamentarizmu. Visuoti-

ir per tą laikotarpi esame 
. nusiuntė, L Š.F. $260.60. Na, 

o kiek mūsų darbštusis P. 
“Ir jūs drįstate reikalauti Matęs yra surinkęs L. G.F.? į 

» vargšių darbininkių Ugi nieko! Matomai, Kana-! g 
dos lietuviai L. G. F. visai 
nepritaria, nes jie gerai ži- §§ 
no, jog tas fondas didesnę ^5 
dalį surinktu aukų išaikvoja {S 
saVo politikos reikalams, 
kuomet mūsų broliams Lie- 
tuvoje badas į akis žiūri. įfe

Sutaisytas iš formuios- 
recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo pilvo ir įtrnu, ger

klės skaudėjimo, dusulio, galvos 1 
skaudi nustojimo apetito, 
kalėto galvoje, rct., eet., Šutai- 
BOiiiaS išdirbėju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo Šeimy
nos, naudojamo rišamo pasau
lyje per pusę šimtmečio—25c, 
už boiikiitę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš
r. Al). KIČUI-ER ta CO. K 

14—80 Washington Street, New fork. | Į

I LIETUVIAI, SKUBINKITĖS SU | 
PAGELBA SAVO NAMIŠKIAMS |

Ar jūs žinote, kad šimtai tūkstančių lietuvių išblaškyti karo 
audros po plačia Rusiją ir giliąs Siberijos taigas, kenčia Šaltį, 
ir badą, šimtus ir tūkstančius lietuvių bado šmėkla nuvarė į ka- 
pus. Juk jus negalite ramiai žiūrėti į mirštančius savo brolius. 
Todėl tie kurie 'žinote, kur randasi jūsų giminės, siųskite jiems Jjgį 
greitą pagelbą, kol dar jie gyvi. Jų akis atkreiptos į brolius SS 
amerikiečius.

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

Už siunčiamus pinigus mes pilnai gvarantuojam ir už tai at- 
sakome. Kurie dėlei tolumo negalite atsilankyti ypatiškai į musų

' banką iŠpildykite šią blanką ir iškirpę kartu su money orderiu /X 
prisiųskite j BOSAK STATE BANK, Scranton, Pa Lithuanian dep,

Blanka, dėlei siuntimu pinigų Rusijon:
Vardas ir pavardė siuntėjo ...............................................
Teisingas adresas siuntėjo ............ ............................................
Kiek rublių siunčiate ..................  Kiek dolerių ........................ Mi
Vardas ir pavardė kam pinigus siunčiate .............................
Kaimas ............................................................................... ..........
Gminas arba volostis.....................................................................
Paskutinis paČtas arba miestas .. ...............................
Pavietas, (Ujezd) ....................  SS
Gubernija, Rėdyba ......................................................................... SN

2)
3)

t

, už tuos 
pinigus žudytų mūsų bro- 
liūs ir mylimuosius! ‘ Užtek-1 Atiku rinkimo komiteto j • • • •1 • 1 f 1 I *•

_________ J. Žebrauskas, 
užtektinai pralieta kraujo ir, 
ašarų, užtektinai yra sužei-j
stų, našlių ir našlaičių, už-.ARGENTINOS LIETUVIŲ

. L. N. N. K.
B-S. ARGENT. ABELNA 

ATSKAITA
Nuo susitvėrimo lig 31 

kovo, 1917 metų.
Įmokėjimai:

Nariu mėn. mok. 144. 50 
Aukų surinkta 280.47 
Dr-jos vakaro pelnasl3.83 

nenorėdamas ii- Iš draugijos skyrių:
Berisso F. C. S. 201.90
Iš Rosario 1 23.25

(Liet, kalboj vertimas. — tinai jau .sunaikinta turto, (narys

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

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

vaitę ir jiems pakelta algakaVeiviio/ž/ia^S/61:^^ Ptsau!isJurpelg-etų, DRAUGIJOS S. 
n„t 41 nn l™Uv ,._e Y5L°."„ y ą ° 1 0 Jf,s norite, kad męs duo-

> tume _ _______________
Kadangi patįs kongres- cenįus plikytume tas1 

jančios tvarkos. Jie nieko' "fltonelau "įvesta 44 vai. nuXTslve® nuo ^arnavt baisenybes- 
------  --------- mo sulyg tuo įstatymu; 

| The Advance. A. C. W. of 7 ' ' ‘ '
A. jau įsteigė savo savaitinį karė, kurion mūsų šalis pri- LJ0« 
organą anglų kalbojebūtent, sidėjo, vedama vardan pra- 
“Advance”. Laikraštis ve- platinimo demokratijos; I „UHaH ..enoreuamus n- 

' Kadan£* šaljs tu.^' giau klausyti merginos kaj- I
1 -'Li-nm J’P tų praktikuoti demokratiją, bos, tuojaus išsinešdino iš

Į. Worcester, Mass., nuvy- ma patiems žrponėms 
ko A. C. W. organizatorius spręsti nori ji 
Aldo Cursi. Worcesterio priverstino kareiviavimo; 
drapanų dirbėjai turėtų mė-Į Kadangi kar 
gint susispiest į uniją. j----

| BOS AK STATE BANK!
šios šalies jaunimo; tume kruvinai uždirbtus'

naujo netvėrė, o »tik taikėsi darb0 savaitė, 
prie aplinkybių.

Rusija siūlo naują atsto
vybės pavydalą — būtent 
darbininkų bernų ir valstie
čių tarybas, kurios tvarkytų 
šalies gyvenimą ir net kon
troliuotų išdirbystę.

Žinoma, galutinas žodis 
tame kardinaliame klausi
me priderės Rusijos įstei
giamajam seimui. Kaip ji
sai nutars taip ir bus.

Laisvietis.

Mano brolis, 
į jau žuvo karės lauke, myli
masis taipgi randasi fronte,

Kadangi tvirtinama, kad 0 jyS kad aš dar.
____ . pinigų?! Kur jūs są-! 
žinė?”^ 

Bosas

I kurią ji pati skelbia, duoda-1 dirbtuvės. .... --i* y -nu_l
ar nenori

1S 
Iš 388 darbinin

kių, — 6 nusipirko “bonds- 
jis”, o visos kitos atsisakė. 
Į Vadinasi, moterįs darbi
ninkės nepritaria kapitalis
tų pienams.

Sen Raito.

d.

Laiškas iš Rockford 
lalėjimo.

(Rašyta “L.” red.)

Mielas Drauge:—
Draugui jau žinoma, kad mėtas. 

Iš 6 d. birželio Rockforde, ! 
DI. areštavo apie 200 darbi- linių darbininkės

■V r i < '

ėfe našta puo- 
: la ant moterų, lygiai kaip ir 
ant vyrų, kadangi konsrip- 

tttta-ttikaci 1cB°s klausimas, kuomet ji- KRIAUČIŲ JUDĖJIMAS igaį buvo ri§amas 'Australi
an UK. joj, sulyg žmonių reikalavi-

Paryžiuje (Francijoj) pa- mo buvo atiduotas visuoti- 
sibaigė streikas 2,000 kriau-' nam nubalsavimui ir didelė 

jčkų merginų. Jos reikalavo balsų dauguma sumuštas, 
I pakelti algas ir liuos^suba- prie ko žymiai prisidėjo pa- 
tos popiečio. Streikas lai- čių kareivių, esančių tranšė- 

“ e ■ jose, balsai: —
Skrybėlių, gorsetų ir kai- Į Todėlei, lai bus nuspręs-' . . ,

vdabar ta, kad męs, žemiau pasira-.suomenei apie surinktas au?

Kanadiečiai pritaria 
Liet. Šelpimo Fondui. \

Tokiu antgalviu “Lietu
vos” N10 tilpo tūlo P. Ma
čiusio neva pranešimus vi-

Viso 663.95
Išmokėjimai:

Pasiųsta per F. Bort- 
kevičienę Dr-jai “Globai 
Petrogradan 226.05

Per švediškai Lietu
višką komitetą Stock- 
holme dėl Agron. ir Tei
sių Dr-jos ir Centrali
nės U-no Karės 5, Vilniu
je pusiau

Spauda
Administracija

, Randasi kasoj

375.00
38.30
17.58
7.02

•F

Viso 663.95

Lietuvių skyrius,

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

&

DYKAI. DYKAI! AS ištraukiu dantis be skausmo ir veltui 
tiem, kurie duoda taisyt ir naujus ideti. Visas darbas visiškai be 
skausmo. Dr. Chae. TescbbcrR yra jrerai Žinomas kaipo specialis
tas ivairioae atsitikimuose. Ateik ir duok išegzaminuot. Informa
cijos dykai. Mano karūnos ir tiltukai 22 karato. Darbas Rvaran- 
tuotas. Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 9 P.M. PetnyČiomis nuo 9 
A.M. iki 6 P.M. Ncdeliomis nuo 9 A.M. iki 1 P. M.
DR. CHAS TESCHBERO, D. D. S. Liet. Denthtas 
500* Grand St. Kampas Union Ave. Brooklyn, N. Y. 
Kalba Lietuviška, Lenkiškai, Rusiškai- Tel. Steers 869$

pas lietuvi *kių ir akinių specialistą: 
Dr. H. A, MEDOFFĄ, o jis suteiks 
tau pagelbą, Jo aptiekoje, teisingiau

sia sutaisomi vaistai ir duoda geriausius patarimus kiekvienam 
lietuviui.

Aptieka ir akių offisas randasi:

500 GRAND STREET, UniN T.
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KORESPONDENCIJOS
NEWARK, N. J. 

Naujas klerikalų ir tauti
ninkų subruzdimas.

mingas Ūkėsų Kliubas ir L. Į Pasirodykite vyrais, nebi-l 11-d. birželio buvo 
D. L. D. kuopa. Visos tos Jokite tų “socialistų”, e?“ _1_L‘__  L. 2. 2. 2r
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* Pastaruoju laiku vietinė 
Valdžia atsišaukė į kitas 
tautas, idant tos parodytų 
savo ištikimybę šiai šaliai ir 
sustiprintų karinę poziciją. 
Valdžia pageidauja, kad at
eivių tautos sudėtų kodau- 
giausia pinigų ir už tuos pi
nigus nupirktų Amerikos 
vėliavą ir 4 d. liepos pada
rytų didelę demonstraciją 
pagerbimui ir pakėlimui- jos 
ant Washington Parko. Bet 
mūsų lietuvius ėmė ir ap
lenkė, nepakviesdami į tą 
taip svarbų- ir prakilnų dar
bą. Juk toks darbas dėl mū
sų tautos yra begalo svar
bu?, nes yra proga pasigar
sinti, porą pėdų pakilti aug
ščiau ir pasirodyti, kad męs 
esame lietuviai, o ne pola
kai. Ir ištikrųjų tie ameri
konai taip trumpą atmintį 
turi, kad jiems įkalk, jog 
lietuvis yra ne polakas, o jie 
apsisuka ir vėl pamiršta.

Pereitą vasarą, kuomet 
apvaikščiojo 250 metų jubi- 
lėjų Newarko.kiek męs triū
so padėjome, kiek privargo
me, o ypatingai mūsų moti
nos ėjo su tokiu pasišventi
mu, su tokia energija, kad 
vienos nebeištesėjo su vy
rais maršuoti per išdrasky
tas gatves, pasiliko ant pu- 
siaukelio, o kitos nors ir pa
siekė vietą, bet mažai kva
po atgavo.

Nors ir labai pavargome, 
bot suėję svarstėme ir 

< džiaugėmės, kad taip svar
bų ir prakilnų darbą atliko
me dėl savo tautos ir manė
me, kad dabar tai tikrai lie
tuvių tauta bus liųosa nuo 
polakų ir kad netik vien 
Newarkas .žinos apie lietu
vius, bet ir visa Amerika. 
Apart to nesigailėjome pra
nešti valdžiai ir išduoti tuos 
žmones, kurie priešingi šios 

. ! šalies surėdymui, nesigailė
jome taip-pat paaukauti sa
vo išlavintos kariumenės 
(vyčių) 30,000 ir daug kito
kių naudingų darbų. • Vis 
tai vardan tėvynės darėme

i susi
nės’rinkimas L. S. S. 250 kuo- 

draugijos pristojo, bendrai jie tik knygų nori peržiurę- pos; prisirašė 2 nauju na- 
darbuotiės nukentėjusių nuo. ti. Jeigu jūsų sąžinė rami, riu. SuBirinmiiic uuw pa
karės šelpime. Draugijų vei- kodėl bijotės užbaigti visą keltas klausimas apie Sąjun- 
kimą šiek-tiek sukliudė ki- dalyką, išduoti pilną apy- ’gos namą ir nariai sumetė 
lusioji karė, betgi ant 22 d. skaitą ir trustisams knygas $11.00. 
birželio sąryšis parengė 1 
prakalbas nuken|ėjusiems 
nuo karės sušelpti. Prakal
bos įvyko'p. Točionio svetai
nėje. Kalbėjo L. Pruseika, 
o pirmininkavo Pašakarnis.

Kalbėtojas plačiai nurodė, 
kaip kenčia Lietuva po vo
kiečių jungu. Jisai nurodė, 
kaip vokiečiai persekioja* 
veikėjus. Nurodė, kokią į-jtus. Pirmiausia Martus pa
tekinę padarė pasauly ir y- šakojo apie karę Lietuvoje 
pač mažųjų tautų gyvenime jr kaip jis vedžiojo pabėgė- 
Rusijos revoliucija. Kalbė-jjus, Nupeikė lietuvius inte- 
tojas džiaugėsi, kad pažan-. ligentus, kurie varinėjasi 
gus elementai pradeda nev partyviškumų ir neprisilai- 
juokais kovą su įsigalėjusiu k0 bepartyviškumo. Užbai- 
klerikalizmu. Tautiečiai gęS pirmą dalį kalbos, leido-

i me apie $10.00 ir taip nelai
mingai užsibaigė tas mūsų 
darbas. Manėme kreiptis 
į draugijas, bet apsvarstė- 
me, kad nieko nebus ir nie
ko nepešėmej nes draugijos, 
kurios buvo pilnai prisidė
jusios prie pereitos vasaros 
parodos, atsisakė iškaščius 
padengti, kurių, proporcio- 
nališkai išėjo po $40. Ban
dėme eiti per stubas uba
gauti, bet ką tu gausi, grei
čiau šluotą, o ne pinigų. Ki
ti tiesiok barėsi, sako, gir
di, rinkote, rinkote aukas 
dėl Lietuvos, o surinkti pi
nigai guli Amerikoje, dabar 
vėl prasimanote ant Ameri- 
kos vėliavos; kas jos taip’turėtų galutinai atsiskirt sf aūku rinkti, bet iš publi- 
trokšta, tegul tas ir įgija. O, nuo klerikalų. jkos pasigirdo balsai, kad n.e
viešpatie, dirbk kiek nori, o Ir ištikrųjų, štai Paterso- kalbėtojo darbas aukas
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758 YPATOS, KURIE PABĖGO Iš' VIETŲ UŽIMTŲ
VOKIEČIŲ IR ĄUSTRŲ KARIUMENĖS.

po atvežtos 2 d.
, x47xi me «uiv mivu new Amsterdam” per vi-* 

siems gerai žinomą Ameriko BenkierpHenryką C. Z»-

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

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

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

jiisii ase & nauju na- Augščiau minėtos visos ypatos tai 
Susirinkime buvo pa- 6įfisi0> 1917 ant jaĮV0 'New Amš

Tai tik pradžia,.
parodyti? 'reikia tikėtis, kad mūsų

-.Tikiu, kad man nereikės kuopa neatsiliks nuo kitų
jus daugiau raginti. /

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

. 12 d. birželio buvo pra
kalbos vietos Draugijų Są- 
;ryšio; kalbėjo p. A. M. Mar-

tauta kaip nekįla, taip-ne- ne prie Sąryšio .priguli visi ' rinkti, lai jis kalba toliaus, o 
kįla. Tautietis. išėmus klerikalus, ^kurių į-^u aukomis apsidirbs komi-

LOWELL, MASS.
s

tekmė pradeda mažinties^ i tetas.
■ Kalbėtojas ragino, kad | Aukas rinko J. Bakūnas, 

draugijų sąryšis rūpintųsi pavardes užrašinėjo K. Ste'-

kuopų.
, ♦

♦ ♦

Vietos Draugijų Sąryšis, 
sykiu su kitomis New Yorko 
ir Jersey City draugijomis 
ir kuopomis rengia ant 22 d. 
liepos išvažiavimą į Weis 
and Roman’s Park, kuris 
rand'asi Walker and Palisa
de Ave., Cliffside, N. J. Iš
važiavimas bus didelis, pro
gramas įvairus.

Vargiai kur taip darbuo-.ne vien aukų rinkimu nu-,pOnavičia. Aukų* surinkta 
jasi patriotai, kaip kad mū-; kentėjusių nuo karės nau- $13,04.

dai, bet stengtųsi užsiimt ir j
politika, protestuojant prieš kė^kad'.kaibėsiV apie pra- 
kunigų pasikėsinimą valdyt mongS vystymąsi, bet apie' 
Lietuvą.. Bijodami Rusijos 4.aį nje]<0 nepasakė, tik 
revoliucijos Lietuvos kleri-1^ - - - - -
kalai gali susitart su Vokie- pagjno čia sutverti Sando- 

..........................rQg hUOpa< įsteigti A. L. C.
K. skyrių ir mokėti metines 
mokestis. Paskui liepė su 
tverti kokią ten kooperaci 
ją ir važiuoti Lietuvon cu- 
kernių statyti. Pripasako
jo visokių plepų, visokių ne
sąmonių, kurių čia ir sura-

jų konstituciją, nurodyda- ^Pasibaigus prakalbai, K. 
mas, kokias teises žmones Steponavičia pasakė, kad 

e ,turi rinkties į mitingus, kri- ’aukos bus pasiųstos į tą fon- 
susi- tikuoti valdžią, siųsti petici-'dą, kuriam didžiuma susi- 

pao aungi^ui 11 u. u. j rinkusių pritars. Patarti-
I Po prakalbų buvo užrašKna publikai balsuoti už vi- 
nėjama “Laisvė”. Užsira- sus tris fondus. Pirmiauia 
še 6 žmonės.
gino Patersono draugijas vi- ’ Sai; už A. L. C. K. F. — nie- 
sais galimais būdais remti kas nebalsuoja; už L. š. F.,

sų mieste. 14 d. birželio net 
majoras surengė patriotišką 
parodą,kurioje dalyvavo da
lis rųilicijos, visi saliūnin- 
kai ir šiaip smulkesnioji 
buržuazija. Pirmiausia ėjo 
150 merginų, baltais drabu
žiais apsi rėdžiusių: 
monstracijai visi susiriko į ta aukos.
North Common, sudainavo $29.00. Tai, palyginamai,la
šins šalięs himną ir pradėjo baj didelė suma, atsimenant, 
atlikinėti įvairias ceremoni- kac] dabar ir Amerikai grę- 
jas. Išpildyme tų visų ce- sia vargas, 
remonijų mačiau dalyvau-1 
jant vieną lietuvį ir 
lenkus.

,tijos atžagareivių valdžia.
Po-de-| Po pirmai prakalbai rink-, 

Surinkta • apie

Antroj savo prakalboj kai

veikimo ant visuomeniškos brangus maistui, kompani- 
dirvos nėra. Didžiuma lie
tuvių visą liuosą laiką pra
leidžia karčiamose ir bolinė- 
se. Tuo darbu užsiima net 
ir tokie, kurie save vadina 
susipratusiais darbininkais.

Neatsilieka nuo vyrų ir kad galima būtų daržoves 
moterėlės: kaip tik vyrai iš
eina į darbą, jos parsigabe
na alaus, degtinės, pasikvie- 

girtuokliauja

jos pavėlino darbininkams 
užsitverti daržus ir prisiso
dinti bulvių ir kitokių dar-. 
žovių. Daug vargo turėjo, 
ppkol daržus aptvėrė ir ne
išdirbtą žemę padarė tokia,

MUSKEGON, MICH. 
t

Čia lietuvių randasi ne- 
perdaugiausia. Visi pažan
gesnieji priklauso prie L. S. 
S. 246'kuopos ir prie L. D. 
L. D. 83 kuopos. Yra ir to
kių, kurie daugiau nieko ne
žino, kaip tik rudį ir kazy- 
ras'. Pakol pinigų turi, tai čia svečiu ir l 
geria ir kazyruoja, o kaip per visą dieną. Vakare vy- 
kišeųius ištuština, vaikščio- rai pareina iš darbo, o jos ir brangu ir darbininkai mažai 
ja nosis nuleidę. Iš tokių valgyti negali pagaminti. .1Antru kartu Martus paša- • . / . CY. ^11 j 1 iu- • • lietuvių visuomene jokios 1k lzn/1 Irnlhnoino oyaia c *'

iš
gyrė tautininkų Sandorą ir

maudos neturi ir jeigu jie 
taip elgsis, tai ir neturės.

Išėjimų Priešas.

kelis stojas aiškino Suv. Valsti- syti negalima/
*

* * x'
13 d. birželio buvo 

rinkimas šv. Juozapo drau-jas kongresui ir t. t. 
gystės, kuriame kilo nepa
prastas triukšmas. Mat, 
Andriulevičius t prigulėjo 
prie . minėtos draugystės ir 
išsirgęs tris metus, mirė. 
Moteris su trimis mažais 
kūdikiais pasiliko labai blo
game padėjime, nes neturi 
nei cento prie dūšios. Kada 
nuėjo pas kunigėlį paprašy
ti, kad palaidotų jos vyrą, 
pastarasis užsiprašė $30. 
Moteris, neturėdama pinigų, 
pasiūlė jam $10. Kunigužis

Pasibaigus prakalbai, K.

sodinti. Bet kasžin ar tu
rės kokį iš to pelną, nes o- 
ras šaltas ir daržovėms tas 
kenkia.

Nors viskas nesvietiškai

BAYONNE, N. J.
L. S. S. 36 kuopa rengia 

J koncertą su prakalbomis 
iNedėlioj 1 liepos (July), 
1917, po No. 94 E. 22nd St., 

. . , ie’.Bayonne, N. J. Pradžia 6tuviai, tik suprantama, ne Įval vakare_ Kalbgs j Ju. 
I visi, buvo surengę dideles is- k ų N Yorko Dai- 
kilmes, nes palei lietuvišką>nuos <<Aido„ choras’i§ Bro.- 

i bažnyčią įskėlė sios salios \ okiynOt bus mandalinų or- 
vębavą. Pirmiausia kalbeio kesįra> smuikininkai, pijani- 
įvietos kunigas,^ jis hepe vi-lg|.aį Įr t.* VietosJr apielin-
siems stoti uz šią salį. Pas- k-g ųGtuviaį atsilankykit, o 
kui kalbėjo anglas ir nuro-1- - -- - - --- ■-
dinėjo, dėl kokių priežasčių 
ši šalis Įsivėlė į europinę ka
rę, girdi, už demokratizmą, 
už laisvę. Trečias kalbėjo 
kun. Kudirka. Nors jis pa-t

HAZLETON, PA.
17 d. birželio vietos

_____ uždirba, vienok darbdaviai
O I r

Nuvargęs, verste verčia aukuoti Rau
donajam Kryžiui. Bosai 
pasakė, kurie neaukuos, tie, 
bus prašalinti iš darbo. Dar
bininkai, bijodami netekti 
darbo, aukavo po dolerį, du 
ir penkis. Kruvinai uždirb-

būsit pilnai užganėdinti. 
Komitetas.

SO. OMAHA, NEB.
17‘d. birželio buvo šeimy-

atidavė bosams. Dabar a- 
pie tas mūsų aukas nieko 
negirdėti, kur jos randasi ir 
kiek suaukauta; •

Ar nevertėtu darbinin
kams ir apie tai pagalvoti ir 
užklausti,kur tos aukos ran
dasi.

Mainieris W.

DETROIT, MICH?
Pranešimas. > 

d. liepos,, svetainėj 
Kalbėtoias ra- hdcnnh n5 T c F _ n kni šakojo, bet nieko naudingo ro oro L- S. S. 131 kuopos. N1085 Jos. Campon, kam-

_____ ___ _• iba]SU0Ja 1126 bal- fįarkinįnkll nepasakė. A- Diena pasitaikė daili ir vis- pas Frederick Ave., rytinėj 
belnai, tokios prakalbos jo- kas labai-gerai pavyko.žmo- miesto daly, bus susirinki- 

-balsuoja visa publika, ku- kios darbininkams naudos,nių buvo nemažai. , mas L. D. L. D. 52 kuo^s. 
rios buvo apie 40 ypatų _ '"^gTad mes‘privalome lai-Jus išvažiavimas. 

w ’ata-;Mtų;kad v-!S”s 

frSkmjlZX'itaS 1k“."t™ 

Kituose miestuose lietu- pirmininkas kalbėtojui pa- 
viai katalikai surengė jau stebi, kad jis nesikarščiuotų, 
antru kartu “Lietuvių Diagnes tas nieko negelbės.*Tar- 

. T_ . . . _ ną”, o mūsiškiai dar su pii - pG publikos ir kalbėtojaus
doti. Kaimynai patarė mo- maja neapsidirba ir kasžin kįia diskusijos

Laisvę”.
Dalyvavęs Prakalbose.

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

___ _ ► mas L. D. L. D. 52 kuopus.
Apart kitko pa-| Tai dar pirmas toks dai- Pradžia 10 vai. ryte. Visi 

v’- ’ , Geistina kuopos nariai malonėkit at-
mo 1 lietuvių silankyti, nes turime daug

girdi, žvaigždės daugiau prisidėtų prie L. S.'svarbių reikalų. Taipgi
UO 11 £ Victual! £,<411 11UVVOU. |----- * l

Reikia pažymtėi, kad ke-,ma būtų ir daugiau ką nors ^ne nori prie kuopos prisira- 
nuveikti. syti..

kad’tik pagarsinti, kad tik griežtai atsisakė už $10 lai-
-J i j 4. • i • doti. Kaimynai patarė mo- pagarseti, kad tik atsiskir- ... q .jf.. . V ! . .... —r——-  --------- , xx.uunu*-

ti nuo polakų, nuo tų, kurie tei7ai Palaidoti ir be kunigo kada galės apsidirbti. _Apy- kas sustabdo tas jų diskusi
nius kasdien nori pavergti. 1 Pa ause. , skaitų kaip nėra,taip nėra ir jas. Martus pradeda šmeiž-

E’™’”” , Padare- .dievai žino, kada jos pasiro-"ti tuos, kurie kiša partyviš-
Draugystes susirinkime fa- dyS? ..................
natikaj sukėlė baisų lermą, pondentas gyrėsi, kad sočia- kią
kodėl jų narys tapo palaido- ]jstus pavarė nuo pinigų ir Martus, susinervavęs šau- faūsų 
tas be bažnytinių ceremom- tokiu bū(ju juos išgelbėjo. ,kia: “Aš duosiu jiems tiek 
jų ir reikalavo, kad valdyba pcį man rodosi, ar tik nebus atiku kiek jūs čia surinkote 
priverstų moterį nors dabar toks pinigų, išgelbėjimas, bet jūs man prirūdykite, kur 
užpirkto misiąs. Pirminm- jkaįp toj pasakoj, kur čigo- Bulota per savo prakalbas 
kas žadėjęs tą padaryti. L -v - 1 - '------

Ar negėda draugystei kų. 
taip elgtis? Našlė su ma-į -
žais kūdikais randasi di
džiausiame varge,o tūli dra- 
ugystės nariai verčia ją dar ^ewar'jEetuvTus’ dar'

pagarsėti, kad tik atsiskir- Pirminin-

liatas vaikinų, kurie save, 
skaito neva susipratusiais, Į 
taipgi dalyvavo tose iškilmė
se ir pūtė kaip drūti į triū- < 
bą.

Valdyba.

Atlikę tą taip svarbų ir 
prakilnų darbą manė&e,kad 
dabar amerikonai tikrai ži
nos, kas tai lietuviai yra. 
Bet ką tu su tais trumpa- 
pročiaiš, užmiršo apie mus 
ir gana.

Bet męs vistiek nenusimi
nėme. Mūsų Ferry streeto 
šiaučius turi gerą uoslę ir 
suuodęs apie tą dalyką,grei
tai pranešė į kleboniją, o 
klebonas visiems. Tuojaus 
padarėme spyčius. Spyke- 
riai aiškino, kad tie nevido
nai polakai mūsų tautą no
ri visai suėsti, ragino kodau- 
giausia aukauti ant Ameri
kos vėliavos ir visiems lietu
viams dalyvauti pašventini
me jos, idant pasirodyti,kad 
lietuvių yra daug ir kad len
kai nedrįstų savintis mūsų, 
o amerikonams dar sykį pa
sakyti, kad męs lietuviai, o 
ne polakai. Po vienam spy- 
čiui leidomės į publiką aukų 
rinkti dėl vėliavas; publikos 
buvo nedaug, bet ir ta pati 
pamačiusi, kad ateiname su 
krepšiais, pakilo ir per duris 
lauk išndovė. Pasilikome

kaimynų ir 1
Draugystės susirinkime fa-^yg?

mišias užpirkti. >Kur jūsų 
protas?..*

Visų Draugas.

PATERSON, N. J.
Socialistų ir tautininkų 

sutartis. *

Vietos pažangiosios drau
gijos, lygiai socialistų, lygiai 
tautininkų, padarė sutartį 
bendrai darbuoties nukentė
jusių nuo karės šelpime. Už- 
megsta draugijų sąryšis, 
prie kurių prisidėjo Susiv. 
Liet. Amerikoje 101 kuopa, 
L. S. S. 65 kuopa, T. M. D.

“Darbininko” korės- kus reikalus, kuomet čia rei-
-•II • . _ ■ ’ _ < . .

vieni patys: keli tautinin 
kai ir keli klerikalai sudėjo

HARRISQN, N. J. 
Pranešimas.

L. S. S. 161 kuopa įgalia- 
vo drg. Prancišką Kazake^

KEWANEE, ILL.
Darbai eina gerai; uždar

biai vidutiniški; moka po 
$3.00 už 10 vai. darbo dieną. 1 .v. v v. .
čia daugiausia geležies lie- v.lc!?n? uzrašinėti raus so- 
jyklos, todėl vasaros laiku ,c!ahstlskus ]aJkra“ .K«T 
darbai baisiai sunkus - ne-!ne yj511’3?.^1. kokl 

daug darbo turėjo, nes per:pakenčiamas karštis. Nors,"agS. adr^1. Fr^Ka- 
visą dieną bėgiojo po stu-, darbininkai uždirba viduti-, P J • ‘ ‘

Diktas.

TORRINGTON, CONN.IX.ClILlOj llvlyJAllV/V \>1C4 X ŲzA » 7

elgtis bepartyviškai. I Registracijos dienoj tūli
1 tautininkai labai

zakevičienė, 139 Tappen' St., 
Kearney, N. J.

Komitetas.
bas ir klausinėjo moteris, t niekai, vienok prie tokio 
kurių vyrai dar nesiregist- maisto brangumo, sunku 
ravo. Taipgi kibo ir prie tų, pragyventi , peš pavienis 
kurie jų supratimu, negalė-. darbininkas privalo nuo $35 
jo turėti 31 metų amžiaus.

♦
* *

L. S. S. 240 kuopa gyvuo- i tį pigesnį, mokama nuo $25 
ja silpnai: mažai turi narių, į iki $35/į 1

nas išgelbėjo kunigą nud vii-'paskyrė tautininkams? 1” Po
I visų tų diskusijų ir šauksmų 

j Jūs džiaugiatės, kad ap-jVėl buvo patarta publikai 
gynėte pinigus nuo socialis-(nubalsuofi, į kurį fondą pa
tų. Bet aš žinau, kad pas (siųsti surinktas autas. Ant- 

' nuo ru sykiu balsuoja ir tie už 
randasi,L. š. F., kurie pirmiau bal

savo UŽ L. G. F. VVUVl XXXVXXV --------- „y v
Martus pamatęs tokius ti h’kassyk eina menkyn, taučius brangiau.

stebuklus, pasakė:
“Na, jeigu jūs čia visi so

cialistai, tai prašau sutver
kite Sandoros kuopą”.

Publika pradeda 
pasigirsta balsai:

“Na, kad nori,

“Lietuvių Dienos” ;___
dėžių su pinigais, todėl klau-1 
siu, kada jas surinksite? 
Kada išduosite galutinę apy
skaitą? Kada perduosite 
“socialistams” knygas pati
krinti? Pinigus turite ir jų 
niekas nepavogs. Juk tų 
paskutinių šešių šimtų dole
rių tie nachalal socialistai 
nepavogė ir nepavogs.

Taigi, susimildami, už- 
baigkite apyskaitas, nuro
dykite, kiek dar dėžių su pi
nigais nesugrąžinta, kokios 
išlaidos padarytos ir duoki
te “socialistams” (pažan-

juoktis,

socialis
tams reikės eiti į pagelbą 
tverti Sandoros kuopas, nes 
tautininkai jau ir to darbo 
negali atlikti”.

Publiką laike prakalbų 
užsilaikė ramiai ir vietos 
lietuviai gavo progą persi-

45 kp., Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugija, Moterų 
Prog. Sus. 38,kp., Neprigul-

giųjų draugysčių delega- 
tams-trustisams) nors kny
gas peržiūrėti. *

iki $45 j mėnesį mokėti už 
kambarį ir valgį. Pas lie- 

į tuvius pragyvenimas trupu-
uiuiYciiiid imu | c

__ ______ _____į—- mėnesį ir drabu- i ampton St. 
todėl nieko gero negali veik-, žius skalbia, bet pas svetini- pusmetinis

' Jeigu ir tie patys nariai 
smarkiau pradėtų darbūo- 
tis, tuomet, be abejonės, 
kuopa pakiltų.

♦
* *

Tūlą laiką atgal, čia kal
bėjo L. Pruseika ir sutvėrė 
L. D. L. D. kuopą. Bet kaip 
greit kalbėtojas apleido šį 
miestelį, taip greit dr kuopa 
paliovė gyvavus.

Labai nesmagu, kad ta 
kuopa vos spėjo užgimti ir

tikrinti tautininkų silpnu
mu, kurie, tankiai kitus 
šmeižia.

numirė

Tarpe vietos lietuvių jokio

EASTON, PA. 
Pranešimas.

6 d. liepos, anglų socialis
tų kambariuose, 439

■
t

Yra tarpe lietuvių drau
gysčių ir kuopų, bet apie jų 
veikimą x nieko negirdėti. 
Priežastis neveikimo gal ta
me, kad čia jokios svetainės, 
apart pobažnytinio skiepo, 
nėra. O juk pobažnytinia- 
me skiepe mažai ką gali nu
veikti, nes visą veikimą kon
troliuoja davatkos ir jų bo
sas. Leiberis.

PANESDALE, MICH.
Čia lietuvių randąsi apie

bu šeimynų ir apie 300 pa
vienių. Nekurios šeimynų 
užsilaiko gana* gerai. Pa-

lose, 439 North- 
Easton, Pa., bus 

susirinkimas
raugystės. Pra- 
il. vakare. Visi

“Laisvės” draugystės, 
džia 7:30 vai. vakare, 
nariai malonėkite' 
ti,nes šiame, susirinkime 
renkama nauja valdyba 
svarstoma daugybe 
reikalų.

Sekr. A.

Naujas išradimas 
20

Dėlei panaikinimo 
dierių ir kitu vabalėlių, 
Ii atsirasti Jūsų stuboje.
panaikinsite tik j dvi dieni,

ikių, bam 
koki tik i

visai dykai. z
Rašykite ant adreso:

J. W. SAKAUSKAS & 
Box 42, SU. Gevelan
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KAS PADARE DIEVUS?

Ora-

K. LUTKAUSI

Dovanai

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

Reikalaukit musų iliustruoto katalogo

Poeto” Rūstybė.
(Satyra).

Būdavo, aš rašiau 
dainas visokias,

Bet šiandien, kuomet
kiti šeimos juokias

Ir bando raštus 
mano kritikuot,

Tai aš paliausiu 
jiems dainuot;

Matysim, ką galės 
jie kritikuot!

Man ne galvoj, 
ar kritika ką teikia,

Man negalvoj
* ar jos pasauliui reikia; •
Tegul tiktai neliaus 

jie kritikuot, y
Aš tuoj sustosiu 

jiems dainuot, —
Matysim, ką galės 

tad kritikuot!

Nors aš nežinau,
kur ko man trūksta —

[stoka;
Bet niekas juk geriau, 

už man nemoka!
Tegul neliaus manęs

jie kritikuot,

LA>SV«

3) Tikrą teisybę Rackus 
sako, kad vienuoliai pasauly 
pakėlė civilizaciją, nes dar 
tokių opereišinų niekas ne- 
laro, kaip kad Macochas pa
darė,, o paskui jį pasekė 
Šmidtas ir kiti dvasiškiai. 
Svietiškų mokslinčių protas 
dar neišmano, kaip galima 
tokius opereišinus daryti.

Nuo savęs turiu pridurti: 
studijuoki daugiau šventraš
tį ir atydžiau sekie dvasišr- 
kių gyvenimą, tuomet ir ma
nęs nebaderiuosi su tokiais 
klausimais.

Spešel telegrama Orakului.
Norwood, Mass. — ^Ora- 

kule, pas mus neprasti atsi
tikimai: vyčiai apskelbė po
nui dievui generalį streiką,, 
todėl aš nusimoviau nuo ko
jos batą ir per aulą siunčiu

kas buvo taip:
30 d. gegužės mūsų vyčiai 

susirinko į pobažnytinį 
skiepą ir pradėjo ten ma- 
nebrds daryti. Kadangi lai
ke tų manebrų reikėjo da
ryti vieniems užpuolimus, o 
kitiems juos atmušti, tai 
skiepe kilo toks triukšmas, 

'kad viršui kunigėlis negalė
jo mišias laikyti ir taip susi
nervavo, kad vyno stiklas 
nepavirto į Jėzaus kraują. 

(Tuomet jis nubėgo į skiepą 
ir ėmė vyčius ir vyteles vai
kytis. Pastarieji iš skiepo 

prašymu. Dalykas štai ka- pasileido j krūmus ir ten pa- 
me: į Carnegie atsibalado- sislėpė.
jo “mokslinčius” Rackus,' Sulaukei! nedėldienio, o- 
kuriam męs, vierni katali- gi žiūrime, kSrl' mūsų vyčiai 
kai, ir surengėme prakalbas, jau savo dainomis negarbi- 

• Bekalbėdamas jis pasakė na pond dievillio. Parapijo- 
sekančius, visiškai man ne- nai labai nusiminė, bet pas- 
suprantamus dalykus. (kui kunigas pasakė, kad jie 

1) Rackus, būdamas Vai- visi sustreikavo prieš dievą 
paraiso universitete, daręs 
vienam žmogui operaciją ir

jiems dainuot,— 
Matysim, ką galės 

tad kritikuot!
. Hocus Focus.

ORAKULO PATARIMAI
Klausimas. — Mister Ora

kule, aš vėl prie tavęs su 
prašymu. ’

Veikiausia patiko nelaime.
Du plėšiku kalbasi:
—Tu sakei, kad tas tur

tuolis, kurį męs prirengėme 
nugalabyti ir atimti pinigus, 
eis šiuo takeliu lygiai vie
nuoliktoj valandoj.

—Taip, jis turi eiti.
—Bet dabar jau lygiai 

dvylika, o jo dar nėra.
—Nejaugi?! Veikiausia 

nabagą patiko kokia nors 
nelaimė, ar tik kas nbrs ne
užpuolė ant jo?...

Tiki tam.
Tūlas sportelis, norėda

mas pasigirti savo gabumu 
ir pasisekimais, sako mergi
nai:

—Tamsta netikėsi, kad aš 
turiu meilėj neapsakomą pa
sisekimą ir daugybei netik 
merginų, bet ir moterų gal
vas apsukau. j

—O, pilnai tam tikiu, nes 
ir aš kaip tik tamstą pama
tau, tuoj savo galvą nusuku i

Dr. Richterio 
PAIN 

EXPELLEE, 
su 

“ANKOR” 
nuo Reuma

tizmo, sustin
gimo sąna

riuose ir rau
menyse.
Tikrasis par

siduoda pake
lyje šičia nu
pieštame. At
nešk vi,sus 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

m
/J-

JOHN KULBOE
CAFE

Didelis hotelis, gera vi-ta 
pakeleivingiems, kambariai į- 

isyti pagal naują madą. Visi 
busite užganėdinti.

Brahma, from an Idol in the Indian Museum.
(Brahma, Dievas yra visų dievų Tėvas.) - __________ I 

rai VA RBI A U ŠIE JI faktui šioj kny-' 
goj randasi paimti iš Mytholiogijų, 1 

Encyklopediškūjų žodynų ir aštuonių Bib- 
lijų. , Knyga su keturiolika galingiausių 
Dievų paveikslų:

1. Trįs šv. Panelės Nekalto prasidė- 
jimd. Nekurį yra net ir už karlienę dan
guje.

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

3. Tr|s galingiausi Dievų Sunai.-Kai- 
po išganytojai ir atpirkėjai svieto.

Tel. 1723 Stagg

i ' flVaineikio ir Narvydo ?
FOTOGRAFIJŲ

RANDASI PO NO.

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

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

O'

ŽODIS

LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?!

Neturėsi daugiau kal- 
tunuotų, -resvų, krintan
čių, pleiskanuotų, ap
mirusių, X, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties, 
nes tas daro Tau ne- 
apsakomą nemalonumą Wjrl 
—jeigu tik ūmai pra- 
dėsi vartof musų su- 
taisytus plaukams vais- ’ 

tus “Dcrmąfuga”. Geresnių plaukam: 
vaistų už “Dertnafugą” nėral (

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

Reikalaujant prisiusime Tau pačt; 
suvis dykai išbandymui “sampilą*1 
Prisiųsk 10c* stampomis persiuntinn 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Dėt 
tnafugos” veltui, sykiu ir brošiūrą 
užvardytą: “Puikus Plaukai”.
ARGIL SPECIALTIES CO, 

D<pt.7 .
P O Box 37. Philadelphia Pč

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

131 Grand St
BROOKLYN, N. Y.

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

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

Knyga: 5x8 32 puslapių. ' Kaina 15c.
l’erkupčiams, petlioriams, agentams 

š.iip pardavinėtojams duodama geras nuo
šimtis. Ant pažiūros nesiunčiama niekam.

-Atsišaukite žemiau nurodytu adresų.
Gyvenanti prie fanatikų ar neištiki

mų žmonių, privalo prisiust 5c. Extra 
dėlei knygos apsaugojimo, kad kiti 
nepasisavintų kada bus prisiųsta.

RUTKAUS SPAUSTUVE
338 End Ave.. DETROIT. MICH

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 įkirėjo vartojant 
visokias gyduoles ir jaučiatės nuo
lat blogiau .tuomet, nieko nelauk
damas, kreipkitės pas gerai supran
tantį daktarą ir specialistą

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

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

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

DR. LEONARD LANDES
Ofiso vai.: nuo 10 vai. ryto iki 8 

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

3rd Ave., New York City.

i
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Jonas MATHUS
Geriausias, Didžiausias ir šva
riausias saliunas visam South 

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

JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkes)

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

(Dešimts žingsnių nuo Lietu
vių Labdarystės Draugijos Na

mo.

30 DAINŲ
ir 2(X) ADATŲ 

su Columbijos Gramofonu

Gali įmok et dalį 
tuojau, o liku= 
sius po $1 kas 

mėnesį.

Minerva phonograph co.
&

X Abelnas silpnumas
♦To
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Severa’s Balsam of Life I
Juoddūšis.

iKas apie tai abejotų, tegil'perskaitv Štai altą MiSttJ.

i

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

LIETUVIAI!
SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ. 

DAR NIEKAS NEGALI PAVADINT MANE APGAVIKU.

“širdingai dėkavoju už Soveros Gyvasties Balsaiuą. La* 
bai kentėjau nuo skilvio susilpnėjimo ir valgyli neturėjau 
noro. Visi kentėjimai pranyko .-mudojiu.,, Jkt&l jfcC 
nos Soveros Gyvasties Balsamo bonkos. Prašau tą laiški) 
paskelbti laikraščiuose, idant visi kiti, kurio panašiai ken
čia, sužinotų apie tą gyduolę“. Mrs. Pagac iš Moquah, AVis.

neveikiems jaknų, nevirškinimas, {prastas užkietėjimas, 
sunkus virškinimas sergantį palieka labai liūdnam pade* 
jure. Norint prašalinti tas slogas ir užbėgti jų pasek
mėms, taipgi sustiprinti visą organizmų, reikia vartoti

(SEVEROS GYVASTIES BALSAMAS) ‘

Budas sustiprinančiai-gydantis
Kaina 75 centai

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

i

MW, . ....................................... .

/

ir dar iš krūmų nesugrįžo.
Kiek laiko tas streikas tę

sis ir kaipz ilgai vyčiai bus 
krūmuose, niekas nežino. 
Tik tas žinoma, kad jau die- 

buvo ir prie kokios veislės vas negauna dainų ir gana, 
jis priklauso? ■ i Na, ar tai ne svarbi nau-
r 2) Kada Rackus moksliš-(jiena?- 
kai norėjo prirodyti, kas tai ’ 
yra žmogaus dūšia, tuomet; 
pasakė, kad šiluma ir pro-j 
tas — esą ne kas kitas, kaip, 
dūšia. Tokiu būdu norėčiau

• žinoti ar ir jautis turi dūšia, 
nes pas jį taipgi randasi ši
lumos ir proto?

kanopą. Ar negalėtum pa
sakyti, kas* ten per žmogus

Keblus padėjimas.
Tėvas, pasišaukęs dukterį, 

sako:
—Žinai, Zosyte, man ro

dosi, kad tu turi sutikti ir 
x . .. pasiskirti sau vyru tą piešė-
3) Pasauly civilizacija pa- ją-artistą, kuris pereitą die

ną prašė tavo rankos.
—Duok-šventa ramybę. Ar 

tu nematai, kad jie neturi 
pinigų ir negali nupirkti 
drabužių savo merginoms, į 
kurias žiūrėdamas piešia 
paveikslus. Tik pažiūrėk į 
io paveikslus, tai matysi.kad 
visos merginos nupieštos 
nuogomis arba pusiau nuo
gomis. Na, o kas bus su pa
čia? Ji visą amžį turės nuo
ga vaikščioti.

kilus tik per vienuolių pasi
darbavime. Ar tas teisy
bė? 7

Meldžiu man duoįi į šiuos 
klausimus atsaymą.

Grenkiškietė.
< Atsakymas. — 1) Rač- 
kaus faktai aiškiai rodo,kad 
jis darė operaciją tos veis
lės žmogui, kuriuos Lietuvoj 
vadina “Kumelukiniais Vil
kais^. Mat, tas žmogus nu
galabijo kumeluką ir prari
jo jo koją su kanopa. Bet 
skilvys negalėjo suvirškinti 
kanopos, todėl jis susirgo ir 
kreipėsi pas Račkų, kad pa
starasis padalytų operaciją..kalbasi: 
Rackus iš po širdies išvilko A -- 
arklio kanopą.

2) Dūšią turi netik jautis, 
bet ir asilas, nes ir šventraš
ty pasakyta, kad asilas ir 
jautis pirmieji Jėzų pažino 
ir pasveikino. Vadinasi, jie
du pirmieji pripažino Jėzų 
dievu ir pirmieji tapo kata
likų pasekėjais.

Nėra jokios naudos.
Du kunigėliu susiėjusių

—Ar žinai, kolego, tur
tuolis daktaras Smaugėjas 
greitai apsives su kapitalis
to pono Lupiko dukteria. Ar 
tai nesvarbi naujiena?

—Gal kam ir svarbi, tik 
ne man. Jiedu nepriklauso 
prie mano parapijos ir aš iš 
jų vestuvių neturėsiu jokios 
naudot.

Temykite
PAGAL NAUJĄ BUDĄ GREIT GALIU SUJIEŠKOT JUS GIMI
NES, VIETOSE, UŽIMTOSE VOKIEČIAI!!, ARB9 RUSIJOJE.

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

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

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

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

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

Parduodu farmas, lotus Ir namus. Padarau ir užtvirtinu viso
kius dokumentuš - raštus ir išjieškau dalis.

Padarau apdraudimus (Insurance) gyvasties, nuo ugnies ir t. t. 
VISOKIOS RODOS - PATARIMAI DOVANAI.

BANKER JOHN KOVACS 36 Grand Street
t Borough of Brooklyn.

Filia: 155 CLINTON AVE. 
MASPETH,$L. I. N. Y,

-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. II. SANGER.

Ta knyga reikalinga visiems: mer- 
gįn6ms, moterims ir vyrama. Joje 
aprašoma lytiškų organų išsivysty
mas* jų veikmė ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijena; motinystė ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagystė ir daug kitų įdomių dalykų.
įKnyga turi 120 pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo 
mus dalykus suprasti.

KAINA TIK 50c.
AR MYLI DAINAS?

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

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

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

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

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

dorai ir teisinai gyventi,. betkok| 
jie gauna užtai atįlyginimąir koks jų 
likimas,—parodo vieno tokio žmo
gaus istorija. Jo gyvenimas taip už
imantis, jog skaitosi, kaipo gražiau
sia pasaka. Tos knygos vardas 
Kovotojas uz Teisybę 

' Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo- 

faus vargus senovėje ir apie dvasiš
kos darbus, tam ši knygelė būtinai 

reikalinga. '
KAINA1 TIK 25c.

Reikalavimus ir pinigus siųskite 
šiuo adresu:

F. STROPUS,
6 Lbting St.,

So. Boston. Mass.

PUIKIAUSIA, 
MODERNIŠKA 

LAISVĖS

COSMOPOLITAN GARMENT COR
PORATION'.

Didžiausia Lietuvių Korporacija, 
Brockton, Mass.

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

Męs darome iš geriausių audinių ir 
darbą a’tliekame kuogeriausiai. 

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

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

COSMOPOLITAN GARMENT 
CORPORATION

164 Summer St., Brockton, Masa.

SPAUSTUVE
Grabui padaryti spaudos darbai patraukia kiekvieno akį.
Atbakantis pagarsinimas priduoda žmogui norą eiti ant rengia* 

i my pramogų, „
Todėl, draugystės Ir kuopos, kada rengiat balius, teatrus, ar 

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

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

perskaityti.
Kas skaito, tas daugiau žino Ir jam nereikia prašyti kitų paaiš

kinimo. Reikalauk katalogą

183 ROEBLIING ST 
BROOKLYN, IN
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Pa.Easton,

Pasinaudokit

Pa.
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Ave.

WATMRBURY, CONN.

PHONE W’MSBURQH 5415
1

DR. I. COHN

’ šą visų kitų švenčių.

Liuo*ybe* mvituunej, 00a—ath 
toiianuau Ra. *Vkui«|M, Ui.

12
12

Pa.
Mta.

Moline, Ill. 
laiko pirmą

Park, Iii.
Bux 671)

144 N. 5th S*, 
Brooklyn, N. Y.

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

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

S. MDLAU8KA&
Vptiekorius ir Savininkas 

226 Broadway, k a m p. C Street
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel, So. Boston, 21014 ir 21013

DKAUGIJA SUNŲ IR DUKTBBŲ 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininkas K Jankauskaa,
P. O. Bex 740, Melreee PMrt. IU

Pagalbininkas O. Kimia.

i MSlNGlAUSlA ir GKKIADSM 
LIKT U VISK A

ERIAUSIA PIRMEIVIŠKA
UŽEIGA PAS

Bell Phone, Dickinson 3996 M. j

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. 
Physician and Surgeon (lietuvis gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianoi 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy
ru, moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
Ofiso valandos: 0 11 rito. 24 po piet. 7-9 
vakaro. Nedeltoms: 011 rito 14popiet. I

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

GEO LASKEVIČI4 
111 BANK BTS Tai 00441

rraicKeią raatlaiaaa* «r 
ciuie’xtjas A BlaraviCia, b<£ž ii M

ikleiruat. ran*., in.

Mn. rast. W. btrumilia, 
i814 ou outh Ave. Ulcere, III.

Iždininkas F. Lapuiski,
P. U. Box 11U9, Melrose 

Iždo globėjai. W. Janėnas, 
K Samalionis. Box 613, 

• Melrose
Maršalka. A. Plėštis, P.

12203 — 7th av«. Moline, III 
Finansų sekretorius W Vapsevlch.

436 — 4th ave, Moline, 111.
Iždininkas K Juška 326 —4th ave.

Moline, Ill

Tel. 2320 Greenpoint

J. GARŠVA

DUODAME DYKAI
20 lietuviškų dainų, 1,000 adatų 

albumą. *
Gramafonas tik 20 dol. su gvaran- 

tija ant 10 metų. Tik 20 dolerių.
Prisiųskite 3 dol. rankpinigių, liku

sius užmokėsite prie atsiėmimo. Gra
mafonas su didele triūba, paauksuo
tais kraštais, mechanizmas gramafo- 
no geriausios konstrukcijos, kuri ga
lima užsukti laike grajinimo. Re
kordai tinka įvairaus dydžio. Balsą 
išduoda čystą, kuris girdėti balsiai ir 
aiškiai. Vietinių meldžiama atsilan
kyti į mūsų krautuvę, kuri atidaryta 
nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro ir 
taip-pat nedėldieniais. Siunčiame dy
kai katalogą muzikališkų instrumen
tų ant pareikalavimo Adresuokite 
taip:

GREATER NEW > ORK P iONOGRAPH CO
310 GRAND ST.. Dept. L.) x NEW YORK N. T

Vice
j-/ 1UU1L

Trot, gekretorlu* S Rusteika,

Paliuosuos iš kariumenės 
tuos, kurie jau turi 43 

metus.
Rusijoj privalo kariume

8 vai. darbo diena. .
Ekaterinoslavas. — čia į- 

vyko suvažiavimas metalo 
išdirby stės darbdavių ir
darbininkų atstovų. Suva-'nėj tarnauti tik iki 43 metų 
žiavimas nutarė įvesti 8 vai., amžiaus vyrai. Dabar ka- 
darbo dieną.

Dabar ka
rė tęsiasi treti metai ir jau 
daugelis kareivių peržengė 

Areštuoja už keikimą Dar-'per 43 metus. Todėl yra su- 
bininkų ir Kareivių Atstovų manyta paliuosuoti visus 

įtuos, kurie, randasi armijoj 
! peržengę 43 metus amžiaus.

Tarybos.
Putiol, Kubanio gub. — 

Miravas teisėjas Černovas 
ėmė keikti Darbininku ir 
Kareivių Atstovų Tarybos 
Pild. Komitetą ir už tai tapo 
areštuotas taip vadinamu 
■naminiu areštu ir patrauk
tas teisman už kriminalį 
prasikaltimą. >

Negali užtektinai pristatyti 
dėl armijos maisto.

Gelžkelių ministerija gau
na iš visur pranešimus, kad 
negalima užtektinai prista
tyti dėl armijos maisto, y- 
pač miltų. Dėl visos Rusi
jos fronto armijos reikalin-: 
ga kasdien pasiųsti po 456 ( 
vagonus miltų,tuo tarpu nėr 
visa kovo mėnesi buvo siun- ( 
čiama tik po 300 vagonų/ 
Balandžio mėnesi per i

Reikalauja, kad nugriautų 
Katrės paminklą.

Odessoj Darbininkų ir Ka
reivių Atstovų Taryba nuta
rė. kad būtų nugriautas Ka
trės, buvusios carienės, — 
paminklas. Vienok taryba, 
nrieš nugriausiant, užklausė 
Petrograde esančio tam tik
ro komiteto, po vadovyste 
Maksimo Gorkio, kuris ap
saugoja muzėjus ir pamink
lus. Jeigu tas komitetas pa- 
velis, tuomet parniūksiąs bus 
nugriautas. z

.entro iždininkas K. V ar ašis,
12 and parson su Uittsburgn, Pa. 
Aurių tkuuiiuxcc įkuinuuja. 
Ai Uricuvia, zi2o roruęs st.

Pittsburgh, 
J i Alexis P U box 844 Diamond

Pittsburgh, 
Piksns, 1331 Penn Avė.

Pittsburgh,
Kuopų sekretorių adresai. 
1-mos kuopus sekr. A Bartkus, 
1323 Carsell st, N S. Pittsburgh, 

kuopos P Samulionis
P U Box 68, McKees Rocks, 

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

Fran. Pikszrius 1331 Penne ave. 
Pittsburgh, Pa. 

J W. Brazauskas,
P *O. Box 154, Cuddy, Pa. 

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

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

kp, A Budzinauskas,
- P U. Box 812, Creighton, Pa. 

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

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

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

Millsboro, Pa.

Park. Hl
• i

u. Box j 
676 Melrose Park, Hi.

Susirinkimai atsibuna kas trečią 
savaitę kiekvieno menesio brauk ana 
James svetainėj, 23-čia A ve. u uak« 
gatvė, apie 1 vai. po pietų.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTĖ*.v 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ii 
PirmmiukMM A. b. Subeckut, 

8V2 — b b t oi,
Vice pirmininką* K. Dim**f 

612 -*• 8th totr.
Užrašų rašų ii. MatuUuna* 

«22 —lutu totr. __
Imaneų rast. J. Walėtu,

4320 JLuicold su, Waukegan, 
Kasieriua M. Kairaičiu,

16b—LUth otr. North Chicago,
Kauou Glob. M Rėkia,

1648 Sheridan Road N. Chicago, 
Kasos Glob. R. Ruleviėe,

133U S. Jackson st. Waukegan,
Maršalas K. Navickas,

142U So. Victoria st. Waukegan, 
Pagelbininkas J. Wardauskas,

1448 Jackson st. Waukegan, Hi. 
busirmkunai Utsibuna aas iron* 

nedėlia Kiekvieno menosio X rat. pc 
pietų

Tel. 2372 Greenpoint.

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pijanus.

$1.00 ANT
savaites
Pristatom į namus ir 

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

MACYS & MARCIN 
FURNITURE CO
198-200 GRAND STREET

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

toli-
Jersey New

Mas-

z 
I

TREJOS DEVYNERIOS

TREJANKA

Vincas J. Daunora
• . ' I A P TIE KO RIU S , v -------------

Re
ik

al
in

gi
 A

ge
nt

ai DAUNOROS trejanka yru tikrai 
lietuviška. Saugokitčs padirbi- 
mų-imitacijų.

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

DAUNOROS trejanką reikalaukit 
prisiųsdami 35c. Pa,!T*}.1 ženkleliais (markėm)

lįpros Išlygos

“Juodasis kabinetas”.
Odesoj, generaliame pač- 

tos skyriuje, rasta taip va
dinamas “juodasis kabine- 

*je\jtas”. Ten yra įtaisyta tam 
šimtį pirmųjų dienu viduti- 5ar^1i1č mašina dėl at- 
niškai buvo pasiųsta tik po i ^įjavimo laiškų, visokie a- 
80 vagonų i dieną. Iš visu i nal a^ai’ kunais nufotogra- 
pusiu reikalaujama, __
gelžkelių ministerija duotų 
daugiau vagonų.

Mitinguose nutaria 
areštuoti.

Dabar Rusijoj tankiai bū
na sušaukiami vieši mitin
gai, juose apskundžiama ko
kie nors viršininkai, nuta
riama areštuoti ir tuoj aus 
nutarimai įvykdomi gyveni
mam

Chvalinek, Saratovo gub., 
buvo viešas mitingas, kuria-' 
me tapo nutarta suareštuo
ti miesto viršininką, fniesto 
valdybos narį ir pirmininką 
zemskos u praves. Visus 
tris suareštavo ir pasodino 
į kalėjimą, bet į ju vietą ne
išrinko naujų narių.

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ, 
AlAEANUY CITY, PA.

Vaidybos adresai:
Pirmininkas P. Ysoda

634 E. Mahanoy 
Pirmininko pagelb. J. Kovas

1227 E. Pine St.
Protokolų raštininkas A. Ramauckaa, 

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

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

St., .L Baukus, 1121 E. Mahanoy 
ave., J. Mickūnas, 819 E. Pine 

Maršalka L. Andriuškevičius
-= 802 E Market

515 W. Pine Str.
Susirinkimai atsibuna paskutini 

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

JEjrUVIŲ PAŠELP1NĖS DR-STĖb 
/“LAISVĖ”, EAS'ION, PA. 

Viršininkų adresai.
Prezidentas St Meison 

•34 Ferry at. Kastee. Fe 
Zice prez S Masiulevičiene

PERSKAITYK!
Kiekvienas nau
jas skaitytojas,, 
kuris užsirašys 
pas mane “Lai- 

, svę” ant metų 
ir užsimokės $2- 
50, tai gaus do
vanų knygų ver
tės 1 dolerio ar
ba “Kardą” ant 
metų. Senas . 
skaitytojas, ku- 

gaus knygų už 50 c.

Tai FAKTAS, 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 2Sc. 
bus jums prisiųsta.

t_^£/~229 E DFORD^AVE.-^ 
' PAS_‘ NORTH. 4T-fi« *»ĄYv_

VISU i ’ “ , M ± xiyxvvvfcLc* j 3-20 So 1Ut st- Eagton( Pa>
kncl lEOClBVO laiškų turinius ir t. Protokolų raštininkas ir organo pn- 

‘ t. Taipgi rasta didžiausias ‘uret0J^i2 lso. 5thUIst.
archivas nufotografuotų ko- Finansų rašt. Mar. Urba, 
pijų nuo laiškų, tarpe kurių, ias-eriU8 F Vituris ‘ 
randasi daugybės generolų, 
ministeriu ir net buvusio 
caro motinos. Pasirodo,kad 
slaptoji policija ir jos laiš
kus atklijuodavo ir nusifo
tografuodavo kopijas, i •

Maskvoje daugelis vaikš
čioja basų.

ta čeverykų ir daugelis 
vaikščioja basų. Ypatingai 
tas atsiliepė Maskvoj. Tik 
viename “Skorochodo” kom
panijos magazine yra užsi
rašiusių 4,500 kandidatų,no
rinčių gauti čeverykus, ki
nuose magazinuose irgi ne
mažiau randasi kandidatų.

Revizija dvasiškai litera
tūrai.

Slapti sandėliai,
Starostų taryba “Naujų 

Voroniežiaus dirbtuvių” Pe
trograde pranešė Darbinin
ku ir Kareiviu Atstovu Ta
rybai, kad jie rado slaptus 
sandėlius i vairiu ta voru. Pa- v v t

vyzdžiui ant Did. Dvorians- 
kos gatvės po N23 ir 32 ras
ta virš 12 tūkstančių pūdų 
latunio (tam tikro metalo), 
daugybė sulemos, fosforo, 
žalvario ir kitokių metalų.

RasteriajeVskam sandėly 
rasta virš tūkstanties pūdų 
plieno.

“Skorochodo” fabrike su
rasta virš 100 tūkstančių 
porų batų ir čeverykų.

Ant Putilovo gatvės rasta 
virš 10 tūkstančių pūdų 
kvietinių miltų.

Starostų taryba prašo, 
kad Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Tarybos Pild. Ko
mitetas pasielgtų su tais ta- 
vorais pagal savo nuožiūrą.

330 Taylor All., Phillipsburgh,NJ. 
KaaoB globėjai:
A. Biga, 1021 Elm St., Eauton, Pa. 
A Meškauskas, 1222 Pina .L Kastan. 
Maršalka J. Gamis,

634 Ferry Str. Easton, Pa. 
Maršalka P Urbienė

676 Church st. Easton, Pa
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

•’ėtnyčią kiekvjeno mėnesio 8 val_ 
vakare, Anglų socialistų svetnln. 48* 
Northampton St Easton, Pa

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

Viršininkų adresai:
Pirmininkas F. RaškeviČia,

1012 So. Main Mtr
Vice pirmininkas A Šimonis,

517 Michigan Ave.
Protokolų raštininkas O. Užbalinti, 

622 Hulin St.
Finansų raštininkas P. G. Alekayaae 

1516 — 14th Ave.
Iždininkas S. Buzinskis, 

721 Lincoln ave.
Kasos globėjai: '
St Vazenas 1529 —10th Str.
P Kutra, P O, Box 80.
Maršalka P. Vaitkus, 415 Wall st 
Organo prižiūrėtojas:
J Rumia 1017 So. 3rd Str.

SusirinkimaB stsibuna pirmą nedii- 
(tieni, kiekvieno mėnesio, luit ee. 
Main St., 2 vai. po pietą.

Maskvos vyskūpijoj dabar į§ Katrės II stovylos nuliejo 
> ų daroma revizija dvasiškai Ii- kulkas.

tėra turai, kurios daugybė Ekaterinoslave Darbinin- 
konfiskuojama ir naikina- ir Kareivių Atstovų Ta
ma. Mat, pirmiau dvasiš-. rybOs Pild. Komitetas palie
tąja buvo prisispausdinus pė nugriauti Katrės II sto- 

fnvlnl. IHova. Į nugabenti į petr().
grado muzėjų. Tuo tarpu 
vietos kareiviai ir gyvento
jai pareikalavo, kad ta sto- 
vyla būtų nugabenta į Bri- 
ansko dirbtuvę ir iš jos nu
lieta dėl kanuolių kulkos. Jų 
reikalavimas tapo išpildy
tas.

šlykščiausio turinio litera
tūros, nieko bendro neturin
čios su tikėjimu. Dabar tą 
savo literatūrą žmonėms 
dalina, todėl valdžia ir pra
dėjo revizijas daryti visuo
se dvasiškijos žinyboj esan7 
čiuose sandėliuose, knygy
nuose, vienuolynuose ir t.t.

Valdžia paliepė švęsti 
1 d. gegužės.

Šiais metais Rusijos di
desniuose miestuose buvo 
valdžios išleistas įsakymas, 
kad mokyklose ir vispse val
diškose įstaigose būtų šven
čiama 1 d. gegužės. Mano-

Draugijos, kurios turi 
“Laisvę” savo organu.

APLA. DR-JOS CENTRO VALDY
BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI*
Centro pirmlnlnk. J. M. Maskeliūnai.

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

1421 Fayette at Pittsburgh, P*. 
Centro sekretorius J. B- Miskevičia,
2185 Sarah Str. S S» Pittsburgh, Pa.

DR-JOS MIRTOS VALDYBA 
Cleveland, Ohio.

Pirm. V ivanauskiutė, 
1452 East 33rd St, 

Vice Pirm. J Katkauskaa, 
6823 Superior Avo

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

Fin, rašt, Antanai Baniai!*, 
1449 East 24at 8tt, 

Kasierus M Lavinsk.au, , 
8120 Cory ave.,

Kasos glob. O Sidabrutė, 
2120 St., Clair Ave, 

“ V_ Kvedaravičius, 
1543 Oregon ave. ,

Dainą repeticijos ataibuH* kieta 
▼iena aėrėda, nuo 7:80 raki. a*>. 
Schwab svetaines, 6131 St. Clair <m 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna aa 
trečią pėtnyčią kiekviena Meacmi* 
nue 7:80 tai. vakar, an^ Schwab ave 
tain ės _ 6131 St. Clalr ave. Knygyea 
randasi N euros krautuvėje, 204; 
m 11 ton ave. Knygos išduodasues alt< 
krieną Panedėlie vakarą, nae 7 iš* . 
vi kare.

Knygius ęranaa TummmU>,\ 
SS7M B. Uit

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS 
TĖ, MOLINE, ILL,

Valdybos adresai:
Rrezidentas F AkatcKis, 1360 12 avė.

E. Molino, 111.
prez. M Dackus, 854—8th 4str., 

Moline, 111.

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

TM D-ie susirinkimus
nedėldienį kiekvieno mėnesio Turner 
Hall svetainėj, 14th St. ir 6th -Ave., 
Moline, 111.

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI, 

Pirmininkas J Vasilaitis, 
1021 La Salle st. Racine, 

Vice pirmininkas M Kaupas, 
1242 State Street 

Raštininkas A. Vegela 
237 Lafayette 

Tartų sekret. S Gelumbauskas. 
920 Jackson Str. 

Iždininkas J. J. Juozaparičia 
1915 Jay Eye See 

Ižde Globėjai: A. Pukterls, 
444 Park View, 

u M. Kavaliauskas 
LBD. laiko savo susirinkimu k«a 

trečią nedėldienį kiekvieno tašnosle, 
Winter Hall, 412 6th> 8t Raeino, Wt»,

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL.

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

1402 South 48th Court 
Protokolų rašt. M Dobraškis, 

’ 1215 South bOth 'Court,
inansų rašt. V Shileikas,

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

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

ąsos
Mrs
Mrs 
Mrs
Maršalka T Bartkus, 1500 Bo.. 4B et

Cicero, III.
Busirinkimai atsibuna kas pasknti- 

aj nsdėldlėnį kiekviena mėnesio J 
Neffe svetainėj, 1500 8e. 4tth avė, 
Cicere, Ui, I ▼»!. pe pietą

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

Viršininkų adresai: 
Pirmininkas A. Paulionis, 

735J W. Saratoga St., Baltimore,Md 
7inansų sekret. John J. Denkevich, j 

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

614 S. Paca St., Baltimore, Md.

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

Viršininkų Antrašai 
Pirnąinnkas P Kardokas, 122 Cenrt at. 
Pirmininko pagelbininkas 8. Lntkna, 

211 First Str.
Nutarimą raštininkas 8. Markia,' 

265 Bond Btr.
Turtų raštininkas J. Jankaaskaa 

232 Front Str.
Itaininxas j. Juzapaitis, 

234 Clark Plaea
Išda globėjai: E. Makutienaa, 

149 Clark Place, 
" 8. Morkiukia

109 So. Park Bta
Maršalka B. Budrus, 240 Beeeaš st. 

Visi Elizabeth, N. J.

ris atnaujins,
Kas iš neskaitančių dar prisius už 
’’Keleivį” $1,75 gaus knygų už 50 c. 
senas skaitytojas gaus.knygų už 25c, 
Kas prisius už “Kovą” $2,00, gaus 
knygų už 75 c, kas prisius už “Kar-. 
dą” $1.00, tas gaus knygų už 3p c. 
senas skaitytojas už 25 c, Kas užsi
rašys “Naująją Gadynę”, kaina me
tams $1.50 tas gaus knygų už 50 c.

Kas užsirašys “Naujienas” ant 
metų ir prisius $5.00, gaus dovanų 
“I&leivį” ant metų arba knygų už 
$1.50, senas skaitytojas gaus dovanų 
‘Kardą” ant metų, Kas prisius $1.00 
už ’’Moterų Balsą”, gaus knygų už 
25c, Rašydami pažymėkit, ar ^sate 
enas, ar nauja* skaitytojas.

Todėl visi užsirašykite tuos laik
raščius per manę. Tiek pat mokėda
mi feausite 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,

GRABORIUS (Undataker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

gbalsamuoju ir laidoju numirueiui 
ant visokių kapinių. 

Parsamdau Automobilius ir Kari*-! 
tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip f 
pasivažinėjimams. Į

Ofisai: i
264 FRONT Si

C. Brooklyn, N Y
Telephone 7867 Main.^

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

LIETUVIŠKA APTIEKA
; šiuomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų šiam
> sezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galime 
* parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito

kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras ruo kosulio vaikams ir dide-
| liems, bonka 25c. 2) ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon-
> ka 25 ir 50c. 3) Tikrai lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c 
® 4) ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairiu ligų žiemos laike. 5)

ĮVAIRUS VAISTAI Dėl ATAUGINIMO PLAUKŲ IR TONIC’AS.
I 0) KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfu- 
I mos ir visokių CREAM’Ų dėl'veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas
> dėl vidurių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų 
| aptiekose kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame at- 
| silankyti. Visas persiunlimo lėšas apmokam męs. Siunčiant laiškus, 
t galima siųsti pinigais arba stampomis.
? L S1IAPIRO, Lietuviškas Aptiekorius
[ 410 So. 2nd Street, kampas UUnion Ave.
i Skyrius: 745 Driggs Ave., kampas 2nd St., Brooklyn, N. N,

GERIAUSIAS GRAMaFONAS SU 
DABARTINĖMIS LIETUVIŠKOMIS 
DUNOMIS LABAI PIGIAI. KURU
KREIPSIS PAS MUS.

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ?. ?5CK" Jčž

GARSAS GERIAUSIA KEPTUV
Kepa geriausią duoną iš 
Čysty r u g i n i y miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus Veseli- 
joms ir kitokiems poky
liams •**»•.*

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

—-----------------  .i. a

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

VISUOMET PIRKIT

ČEVERYKUS
Naujausios mados 

PAS

J. MARTINAITI
157 GRAND ST. 

BROOKLYN, N.Y

Mokslo Nereikia J ieškoti
BMto, kad mes nurodome kaip lengvai lAmokti anglų kalba, aritmetiką, fi| 
M/Sfrivių kalbos gramatikų savo namuose liuosame laike. Visi išmoka*^ 

Nurodymai ir knyga DYKAI Įdėk t tempą Adresą*
JMmrt* KampoadenciOM Mokykla, 11271 BabavSt CHa*

Lavinsk.au


"’’WWW

BERKMANO i^uidudu, icium uis. pa
prastą karčiamą ir viskas.

Seredoj ^prasidėjo Em- Pasirodo, kad jūs patys sa-
r--------------—1 vo ofiso nežinote, o gal ir

-------- . e i D. N. Y. Draugijų Sąjun-
4) Ar Liet. Muzikantų u- ga rengia pikniką ant 1 lie-

mų iš krajaus ir šiaip su kitokiais visais reikalais kreipkitės pas I. HLRZ, bmikierkis, 224 VV.
34th St., New York.

mos Goldman ir Berkmano . 
teismas. Juodu kaltina kon- neturite, 
spiracijoj prieš priverstiną 
kareiviavimą.

Formališkai juodu turi jos naryS Antanas Šūkis lai- į į 
advokatą Harry Weinber- ke kriaučių streiko? ManL 
gerrį, bet faktiškai - nutarė rodosi, kad jis tuomet strei- 
ginties patįs. Goldman pa- klaužiavo New Yorke? 
sakė: “męs žinom, kad šis^ j Liet. Preserių 
teismas yra tik komedija, “ - 
bet męs tyrinėjome jury na- turėsite 
rius”.

Aplink namą apstatyta 
daugybė policmanų ir detek
tyvų..

Teisėju yra Mayer, su ku
riuo kaltinamieji jau turė
jo susikirtimų.

Extra susirinkimas.
Kooperacijos Liet. Tautiš

Pirk kur tavoras geras 
jjgu nori, kad gerai 

'Aj] išrodytum, pirk skrybė- 
■tanSŠllSKLsr*"* les vardu:

x^w. x.x-vx^xxxvxxxv^ vx ga rengia piKiiiKą ant jl ne- xvooperauijos jlicl. lauus- 
,'nija jau užmiršo, ką veikė |pos (July, New Quccns Par- ko Namo bus 25 d. Birželio 
1 V.A...TA Av.4-Av.nn Oiilzin 1 n i , zm f- i r-t . n .r . -i T ' /T \ -in-lr. t-l*  e, Grand St., Maspeth/ Į- (June), 1917, panedėlio va-

New Yorkiečiu žiniai.4-

kare 7:30 vai. Teiksitės vi
si akcijonieriai ir draugys-, 
čiu delegatai atsilankyti po 

I St. 
pusmetinis-Turėsime daug svarbių rei-

Unijos ) 2 d liepos (nedėldienį) 10 num. 101—103 Grand
> reikalus nesikiškite, nes^ap- vap ryįe įvyks ■

■ę garbę, negu .susirinkimas Netv Yorko kalų apkalbėjimui.

Dar apie Lietuvių Moterų 
Liigą prieš maisto bran

gumą.
“Laisvėj”* buvo minėta, 

kad Bropklyne susitvėrė 
Lietuvių Moterų Liiga prieš 
maisto brangumą. Ši, nau
jai susitvėrus organizacija 
tokiu vardu vadinsis patol, i“K°V0S ’

1 d. geguži Tautiškame' poiitikos Kliubo. Visi na- 
Name. . Iriai prašomi atsilankyti, nes

J. J. Jakimavičius. yra (ĮaUg svarbiu reikalu.
Nuo red. — Tokius klau-j Susirinkimas Įvyks ]>as G. 

simu.s turi išrinšti trečiųjų 
toi Yias. Per ląįkraštį dis
kusijos neužsibaigs, todėl 
uždarome dėl jų vietą.

Bartašių, kampas Spring ir 
Washington Sts.

OUTING AS.
Išvažiavimą j girias pa

rengė Lietuvių Laisvės Dra
ugystė, bus Nedėliojo, 1 d.

Tel. Orchard 3716

MIK.
(Eafr

K b-k > Ici ą 
PukeleMi gą 
• t llumni

KAROSUS MANHATTAN
HAT

Sekr. K. Barkauskas,
4 437 Rodney St.

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

Brooklyn, N. Y. ,
Paimk Crdsstown karą ir 

važiuok iki galui linijos.
Iš L. S. S. 19 kuopos.

Pereitame susirinkime L. 
S. S. 19 kuopos prisirašė 18 
naujų narių. Tat yra labai (Liepos (July), E. J. Ferank- 
ireras ženklas. Išviso dabar ton Groves, Newark, N. J. 
kuopoje yra apie 130 narių. Pradžia 10 vai. ryte.- Gė-
Balsuojant klausimą apie'rymai ir užkandžiai dykai. 'Chester, N. Y., vėliau išva- 

_____ _____ ______ v___ z * perkėlimą veik visi,Įžanga 50 c. Važiuoti reikia žiavo į’Baltimore, Md., da- 
pakol bendras susirinkimas balsavo už Brooklyną (55 Springfield kai u ii išlipti. 10 bar girdėjau gyvena Bro- 
nepaskirs tinkamesnio var
do. Liighs tikslas — suor-l 
ganizuoti visas lietuves mo
teris, kurios stotų į kovą už 
savo reikalus, ypatingai 
prieš maisto brangumą.

Kiekviena moteris, kuriai 
tik rūpi šeimynos reikalai, I 
kuri nori pagerinti savo* bū
vį, privalo prisidėti prie Mo
terų Liigos.

Moterų Liiga šaukia viešą 
susirinkimą, kuris įvyks 28 
d. birželio Tautiškame Na-, 
me, 101—103 <
Brooklyn, N. Y. 
7:30 vai. vakare, 
tos ir apielinkių ____ r._
privalo į šį susirinkimą at- muzėjuj, o šalį valdo kanuo- 
silankyti. Kurios, nemanoms, 
prie Liigos prisirašyti, lai j 
ateina pasiklausyti, kas bus j 
svarstoma ir tokiu būdu 
gaus progą plačiau susipa-| 
žinti su Liigos veikimu ir mėnesinis susirinkimas bus 
tikslu. ; ) I pėtnyčioj 6 d. liepos. Mcl-

Greitu laiku minėta Liiga dziame neužmiršti, 
surengs milžiniškas prakal-j’ Dabar daroma galutina 
has. Vieta jau nusamdyta revizija, kas užsimokėjo 
ir savo laiku bus pranešta, penkines namo įgijimui.Kas

Komitetas, neužsimokėjo ir neateis už- 
------------- simokėti, tai tikrai jau ne-

Atsakymas Liet. Muzikahtų galės būti nariais.
Unijai.

Nors nesinorėtų vesti po- ( 
lemiką su Liet. Muzikantų į 
Unijos vadais, bet kadangi 
jie nieko nežino, todėl pri
verstas esu dar sykį atsaky
ti.

Liet. Muzikantų Unija ne
žino, kur randasi Lenkų 
Muz. unija, kas jos pirmin- 
kas ir t. t. Net nežino, kas 
tarpe jų streklaūžiai. To
dėl klausykite:

1) Lenkų Muzikantų* Uni
jos ofisas randasi po N261| 
Driggs Avė. Jos pirminin-: 
ku yra Joseph Ofara. Prie 
tos imijos priklauso ir Rete-' 
kevičius. " i

2) Liet. Muzikantų Uni
jos narai J. Birgelas, A. Į j 
Merkis ir J. Kubilius bėgio- - 
jo ir visur apsnminejo . pi-,k R^ebl(n& 
giau grąoiti uz Retikevičių, 
kaip tai: Birgela apsiėmė 
Liet. Ukėsų Kliubul grąjiti 
pigiau, negu Retekevičius.

balsai).
Visose trijose Brookly- kairei, 

po socialistų kuopose yra 
virš 175 narių. Tai jau yra 
didelė pajioga. Pereitame 
numery buvo įsiskverbusi 
klaida, kad narių yra 15).

ISPANIJOJ ĮVESTAS KA
RES STOVIS.

Madridas, 27 d. birželio.— 
Ispanijos" ministerių kabine
tas nutarė laikinai panai
kinti visas konstitucijines 

Grand St. gvarantijas ir įvest visoj ša- 
Pradžia ’ i karės stovį. Vadinasi,da- 

Visos vie-!^ar konstitucijai ir demok- 
moterįs' ra^i^kiems principams vieta

bas.
ir savo laiku bus pranešta.

) Ikru

542 E. 14 St. .tirt York City, 
coič. a a i:, b

Naujausi Cdumbio
RekortM

Pajieškau Antano Velai- 
niškio, seniau gyveno Ro-

blokų už karšapės ir eiti po oklyne. Aš atvažiavau į; 
'Brooklyną ir norėčiau susi
tikti. • Meldžiu atsišaukti.

A. Balaišis
39 Maujer St., Brooklyn,N Y e

Komitetas.

Ištraukiu 11 V k’ A I t.-rne II ir 12
Dantis *f ** vai. kasdieni),

kad tuom parodyt, jog ištraukiu

»E SKAUSMO!
Minkšti robiniai prisisiurbianti snin^-nis 

kurie tinka kiekviena] burnai. Parsiduo
da žema kaina ir Kvursntuoti.
Pilnas setas dantų.........$5.00 ir augščiau
22 kt. auks. kepuraite... .$5.no 
Pripildymas auksu......... $1.50 ir augščiau
Tiltelio uždėjimas............$5.00 už dantį
Pripildymas platina ...$1.5O ir augščiau 
Pripildymas sidabru be gydymo..........50c.

,, cementu ......................50c.
Dantis egzaminuoju dykai.
’ DR. J. G. COLE, Dentistas.

292 Bedford Av„ Brooklyn, N. Y.

Ant pardavimo. i 
• Parsiduoda biznis išdirbi- E 
mo dešrų (Manufacturing E 
of Bolongnas). Priežastis ; 
pardavimo —• šaukimas ka-:E 
riumenėn. Atsišaukit nuo f 
7 ryto iki 6 vai. vakaro ■ 
John Stonis, 47 Gold St 
Brooklyn, N. Y.

(52—55)

Štai naujausios dainelės
3188. Ant kalno karklai siūbavo 

Pasisėjau žalią rūtą.
3189. Oi motulė.

Motuš, Motuš.
3190 Tris berneliai.

Vakarinė daina
3191 Ant marių krantelio. 

Saulutė tekėjo.
Gįedu dainelę.

Gegužinės daina 
Linksmo kraujo i Polka) 
Rožės <aka. be žiedų (Polka 
Visų apleista (smuiką solo) 
Annie Laurie (smuiką solo)

Reikalaukit augščiau paminėtų ra 
kodų pas

J GIRDFS
170 Grand St., Brooklyn, N. Y 
Kampan Redford Ave.

Telephone 4359 Green riot*

3192

3193

E 3182

PRANEšIMAI. Z
Gimastikiečių atydai.
j. Gimnastikos Kliubo

pėtnyčioj 6 d. liepos. Mcl-

NUSTOS GALVOS SKAUDĖJIMAS, 
JEIGU NEŠIOSI AKINIUS.

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

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

(Akių specialistas) 
Atsiminkit numerį: 611 Grand 
tarpe Lorimer ir Leonard St.,.
____  Brooklyn, N. Y.

Įsteigta nuo 1902 m.

St..

Taigi, visi atsilankykite!

Pirmas išvažiavimas.
Lietuvių Žuvininkų Kliu

bo išvažiavimas ant boto 
bus Nedėlioję, 1 d. Liepos— 
July. Botas išeis lygiai 7 v. 
ryte iš Bergen Beach. Var
das boto Anna K. Keptan 
Johin Klain. Taigi kvie
čiame žuvininkus ir mylin
čius žuvauti dalyvauti šiame 

i išvažiavime, nes męs dar to
kio išvažiavimo neturėjome. 
Važiuojant paimt Nostrand 
Avė. karą ir važiuoti iki 
Flatbush Ave., ten paimti 

i Flatbush Bergen Beach ka-

Kviečia Ž. Kliubas.

S. S. 19 kp. prakalbos 
į“.bus Pėtnyčioj, 29 June ant 

j ir Grand 
St., 8 vai. vakare. Kviečia
me susirinkti skaitlingai.

Lietuvos Dukterų Pašel-
J. Merkis siųlėsL pigiau ’pirfe Dr-ja parengė iškil- 

grajiti už Retikevičių Lie- mingą pikniką, kuris^bus 3 
tuvaičių Unijos komisijai, dieną Liepos (July), 1917, 
kurioje buvo ir B. Švegž- Kunzman’o Parke, 16th 
džiūtė. ... Avenue, NewarkpN. J. Pra-

J. Kubilius siūlėsi pigiau sides 6 vai. vakare ir tęsis 
už Retikeviąių „pagrajiti iki vėląi nakties. Įžanga 25 
Liet. Preserių Unijai. c. ypatai. Važiuojant paim- 

Na, jeigu pas jus yra u- kit Market karą ir išlipkite 
nija ir disciplina, ar gali jū- tuoj už West Side Parko, 
sų nariai taip daryti? Juk čia ir parkas.

DYKAI PASIŪLIJAMAS DYKAI
42 daiktus 
prie stalo, 
nei vieno 
setas susi-

KNYGOS
Kurios turėtų rastis kiekvieno lietu
vio namuose:

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

Pasaulių Ratasu Čia aprašoma 
nujos patirtos na&aptįs planetų,sau- 
čs, kometų, žvaigždžių ir t t. 25c.

Mielaširdingi Žvėrys. čia telpa 
uikios istorijos apie atsižymėjusius 
uelaširdingumu žvėris. Kaina 20c.

Tos viens knygos geros popieros ir 
u daugeliu puikių paveikslų Rei- 
alau.iant kataliogo ar atsako, reikia 
risiųst už 2 centu stamna.

F. MILAŠAUSKTS
<3 Atlantic St. So. Boston Mh«.

Nepraleiskite šios pui
kios progos, bet įgyk 
puikiausius ir reikalin
giausius 
reikalingus 
Nemokėk 
cento, šis
deda iš 42 daiktų rei
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
taikytų

šis brangus pasiūly- 
jimas užinteresuos kie
kvieną skaitytoją, ypa
tingai, kad nemokant 
nei cento, galima į- 

__________________ gyt puikius ir reikalin
gus daiktus prie stalo. Tokie pasiūiyjimai ne kasdien atsitinka, todėl 
progai pasitaikius reikia tuojau pasinaudoti. Žinok, kad neilgai. Nau
dokis neatidėliojant — tuojau. Kiekvienas vyras, moteris net ir vaikas,ku- 
risturi patraukimą prie namų, lengvai gali įgyt šiuos daiktus DYKAI. 
Mos apmokame net persiuntimo iškaščius. Už tą visą ką męs prašo
me supažindinti mus su jūsų draugais bei pažįstamais, nes tas ner'eika- 
lauja jokio išsilavinimo.
kių setų, kaip augščiau matote paveiksle, ir jį 
Todėl pasirūpink būti 
Neatidėliok! Iškilk

HOME
110 Nasau Street,

Aš norėčiau augščiau minėtą setą DYKAI.
Vardas, Pavardė 
Adresas ...........
Mesitas

M6sų sandėlis yra perpildintas tūkstančiais to- 
aveiksle, ir jm bus duodami DYKAI, 

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

TIKRA IR TEISINGA 
LIETUVIŠKA

APTIEKA
Sutaisau receptus tikrai, są

žiniškai, su didžiausia atyda, 
nežiūrint iš kur jie būtų gauti. 
Patarimus duodu visiem ypatiš- 
kai ir per laiškus dovanai. Gy
duoles siunčiu j visus kraštus 
Amerikos, kas tik kokių parei
kalauja, ir kokios tik yra var- 

) toiamos. Ypatingai užlaikau 
j visokių VAISTU-NUU PJ.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 Aptieks ir Savininkas 
64 GRAND STREET,

Brooklyn. N. Y.

Valst

New York, City, Reikalinga barberio amato. 
a Darbų gausi visada. Reika- 

JR lauk informacijų
No-sokeff’s International 

Rarber School, 1202 Penn 
Ave., Philadelphia, Pa.

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

/fu pats persitikrinsi, kad skrybėlės 
naujausios mados, geriausio išdirbi
nio ir kaina KUupigiausia. 
pankuojame už g< i urną, 
mūsų fabrike išdirbamos. 
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Męs gva- 
todėl kad 

Apart to 
męs užlaikome ekj <-iui3 pardavė
jus, kurie pritaiko kuogeriausiai.

Ateik ir išbandyk!

Manhattan -
Hal Stores •

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

Aš turiu tokį gausų tikėjimą į tuos stebėtinų! 
diržus, jog aš pilnai prisirengęs pasitikėti jusi 
teisingumui ir dėkingumui. Perspėjimas: Saugo- 
Kitco pigių uiržų, užtaisytų ėdančiąis rūgščiais, 
darančiais ant kūno žaizdas. Jei jūs norite elek
triško diržo dėl lytiško 

reumatizmo, paralyžiaus, nerviškumo, kepenų ar 
inkstų negerumo, nesuvirinimo, galvos skaudžio, 
ilpnų strėnų, skaudumo bile kokioj kūno daly, 

vargio, nustojimo vyriškumo, nemiegio, \.no- 
terų mėnesinių negerumų, skaudulių ir tt. įgykit 
gerinusį diržą, koki pinigai gali ».uPhkt. Siųsk 
50 c. šiandien, (dėl moteriško diržo siųsk 75 c). 

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

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

per G0 dienų. Tuomet, jeigu visiškai išgydyta^ 
malonėkite prisiųsti man dar $5.00, Jei neėsi iš
gydytas, nelauk kitos dienos, bet sugražink dir
žą tuojaus ir. jei jūs tą padarysite, ai sugrą
žinsiu jus $5.00, kaip greit aš priimsiu diržą ii 
pactos.

SIŲSK TIK 
50 CENTŲ negerumo, neuralgijos,

Adresuok: A P OWENS
Dept, 42—E, 

li)7 E. 47th Street
New York .City.

JOKŪBAS KANCIEHITJft

IŠRADĖJAI
JEIGU NORITE GAUT. PATENTĄ SAVO IŠRADIMUI 

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

AMERIKAN EUROPE/* N PATENT OFFICExS (L. E.) 
256 Broadway,. New York, N. Y.L * '.

Jlfcujos kn/gos mylėtojams muzi
kos ir dainų lietuviškoj kalboj, su- 

, rinktos visokios notos (gaidos), iš 
kurios gali išmokti notas be moky
tojo, ant kokio tik nori instrumento

Telephone 2639 South.
Dvi puikios užeigos:LIETUVIŲ KOTELIS

Kuriems yra reika'as apsistoti, čio
nai galima gaut nakvynę arba ir il
gesniam laikui gyvent.

Taip-pat puiki
all)

i am s,
Jley.

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.

svetainė (Palace 
koncertams, teatrams, ba- 

susirinkimams ir Billing

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

Tarpe 22 ir 23 Sts
užeiga:
CAFE SU SVETAINE

RESTAURANTU
J. Bulot, Savininkas,

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

Tel. 3967 South

Antra

St.

Tel. _ Greenpoint
SENIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSK1
Pas mus galite gauti ska

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

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

CAFE. Pa
kelei vingus 

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

TEISINGIAUSIA UftEJGft
253 WYTHE AVE kamp. No. 1st M, 

BROOKLYN, N Y,
Telephone Greenpoint 5311.

JOSEPH LIPMAN, M. D.
Specialistas moterų ligų

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

314

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

i Nedėliomis pagal sutartį.
1 Egzaminavimas DYKAI. Męs išti
riame ir pasakome visas ligas ir pa- 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusia*! 
ligoniams parūpiname vietą, kol gy
dosi. Reikalui esant, kreipkitės, męa 
apžiūrėsime ir duosime prietellšką 
rodą. Patarnavimas visai pigus. Ne
užmirškite mano antrašo.

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

arti 117th St., New York City

kuris gydo pasekmingai 
visokias ligas PILVO,

LIGAS, REUMATIZMĄ, 
IGAS. IŠGYDO

PER-
OPE-

Phikdelphijos Specialistas vyrų moterų
DR. WASSERMAN
PLAUČIŲ, ŠIRDIES, VIDURIŲ
SLAPTAS LIGAS IR ĮVAIRIAS KRAUJO
TRUMPAM LAIKE, TAIP KAO JRE1KALAUJATE 
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
/13J5 Arch Street, Philadelphia', Pa.
Ofiso valandos: 9 ryto iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis nuv 10 ryto iki 2 vai. po pi Per pačtą no- 
gydau. Galin susikalbėt lietuviškaL

Taip-




