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bininkų.
Jos veikimo programa bū

sianti—pasaulinė taika Ru
sijos darbininkų išstatytais 
pamatais.

įdirbanti miesto vandeninėse nių draugijų. Išviso ta ta- 
1 stotyse taipgi žada prisidė- ryba atstovauja 20,000 dar- 
ti prie streikierių.

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

UŽĖMĖ LIETUVOS 
VALDININKU VIETAS.

Lietuvių Tautos Taryb#,į- 
sikūrusi Petrograde, yra be
galo drąsi. Neturėdama pla
čių minių įgaliojimo Tary
ba skirsto vietas buvusių ru
sų valdininkų Lietuvoj.

Taip, paveizdan, Suvalkų 
gubernijos komisaru (gu- 
bernatprium)paskirta D-ras

v
L mis®

Visų šalių darbininkai eiki
te išvien, jūs nieko nepralai
mėsite — tik retėžius.

Rusija reikalauja taikos 
be karinių kontribucijų, be 
atlyginimų ir be -užėmimų 
svetimų teritorijų. Dabar 
prabilo apie karės tikslu^ ir 
Britanijos pirmasai ministe
ris Lloyd George. Yla išlin
do iš maišo.

Savo prakalboj Glasgowe

Cleveland, Ohio, 29 d. bir
želio. — Graiid Jury pripa
žino kaltu vietos apygardos 
Socialist Party sekretorių 
Rutenbergą su devyniais, jo 
draugais, kuriuos kaltino 
už slaptą veikimą prieš val
džią. Chicagos policija palie
pė areštuoti Rutenbergą ir 
jo draugus.

.| Taipgi suareštuota kelia- 
susirinkime tas socialistų, tame skaitliu-

Kauno gubernijos' guber
natorium paskirta M. Šleže
vičius.

Vilniaus gubernijos vic'e- 
gubernatorium paskirta L.
Ciplijauskas.

P. Leonas paskirta Vil
niaus Teismo Rūmų vyriau
siu pirmininku. Mašiotas— 
Vilniaus apygardos globėju. .

Gal būti, jie sau dabar pa-Į taikos linkui.
siims ir algas, kurias senoji Klausimas dabar, kaip jį 
valdžia mokėdavo pabėgu- pasitiko Glasgow© darbinin- 
siems iš Lietuvos ūrėdnin- kai? Ogi pasirodo, kad jau 
kams.

RUSIJOS DUMA NENORI 
SKIRSTYTIES.

Petrogradas. — Rusijos 
dūmą griežtai atsisako išsi
skirstyt, nors tas jai paliep
ta per Darbininkų ir Karei
vių Atstovų suvažiavimą.

Dūma savo :
nusprendė, kad ji yra reika- je ir valstijos' sekretorius,

jisai pasakė, kad talkininkai Įįnga Rusijos tautai ir kad .kuriuos kaltina už slaptą 
i 7 n I Cibai riancr nei ei H a vhavn .rAllr-i^nji labai daug pasidarbavo veikimą prieš valdžią, 

prie |iuvertimo caro val
džios.

Karės ministeris Kereris- 
kis išleido atsišaukimą į vi- 

mlnuta anfeėiau”C“U Rusijo.s
žodžiu tariant, Lloyd Ge- J tai‘ 'V ™kia

.v. J ~ < . mobilizuoties, nes Rusijai a-orge anei žingsnio nezengia , . . .. . .* (tema laikai, kuomet visos
rankos turi ką nors dirbti.

turi laimėti. Jisai taip-pat 
nori karinių atlyginimų. 
Lloyd George mano, kad tai 
būtų didžiausia nelaimė, jei
gu taika ateitų bent vieną 
minu ta anksčiau-

Amerikos socialistai susi
laukė tų dienų, kurias savo 
laikais pergyveno Rusija.

SOCIALDEMOKRATU 
SUVAŽIAVIMAS.

Vokietijos socialdemokra
tu visuotinas suvažiavimas 
įvyks 12 d. rugpjūčio mieste 
Wuerzburg.

13 D. SPAI.il/ RUSIJOJ

į ir visoj Anglijoj auga revo- 
liucijinė dvasia. Didelė 
žmonių minia susirinko ties 
durim svetainės, kur kalbė
jo Lloyd George ir pradėjo 
dainuoti “raudoną vėliavą”, 

šauksmais 
revoliucijos

Patriotai savo 
dengėsi užr<. 
dainos balsus.

ANGLIŲ KARALIAI ŽA
DA NUMAŽINTI KAINAS.

Šiomis dienomis Washing
tone buvo anglių karalių 
konferencija, kurioje svars
tyta apie numažinimą ant 
'mglies kainų. Konferenci- 
ioj patriotiškas prakalbas 
•lasakė vi dalis reikalu ir lai
vyno ministerial.

WASHINGTONO VAL
DŽIA “NEPRIPAŽĮS

TA” SOCIALISTŲ 
KONFERENCIJOS.

Washington, 30 d. birže
lio. — Atstovas svetimų rei
kalų . ministerijos pranešė, 
kad nepaisant į protestą,ku
rį išnešė visuotinas suvažia
vimas Rusijos parbininkų 
ir Kareivių Atstovų Tary-

Paryžius, 30 d. birželio.— 
Aisne fronte, tarpe Rheims 
ir Soissohs, vokiečiai vetei 
pradėjo pašėlusiai smarkias 
atakas. Francūzų durtuvai 
ir mašininių kanuolių ugnis 
tačiaus atmušė visas teuto
nu atakas.

Francijos karės kritikai 
mano, kad vokiečių subruz
dimas Ąisne fronte reiš
kia pradžią naujos didelės 
ofensyvos, kurią pienuoja 
Hindenburgas.

Eina gandas, kad vokiečių 
generalis štabas traukia ir 
traukia kareivius iš rusų 
fronto, nes pasitiki, kad ru
sai neturėsią spėkos atakuo
ti vokiečius.

BUDAPEŠTE DEMONST
RACIJOS.

Londonas, 29 d. birželio.—
Gauta žinių, kad Budapešte

PERSEKIOJA PRIEŠUS 
KONSCRIPCIJOS.

Freeport, Ill. — Valdžia 
patraukė teisman 100 žmo
nių, principialių priešų pri
verstino kareiviavimo ir mi
licijos. Visi patrauktieji 
teisman pasakė, kad jie el
gėsi taip, kaip jų sąžinė dik- stovų Vykdomojo Komiteto 
tavo. Teismo nuosprendis pirmininkas N. čheidzė ga-' 
šiomis dienomis e bus pa- vo iš 
skelbtas.

NORI NUŽUDYT ČCHEI- 
DZE IR CERETELLI.
Kareivių ir darbininkų at-

Azijos Despotijos

ĮSTEIGIAMOJO SEIMO.
Petrogradas, 29 d. birže

lio. — Dabartinė Rusijos 
valdžia pranešė, kad rinki
mai į įsteigiamąjį seimą yra 
paskirti ant’ 30 d. rugsėjo. 
Įsteigiamasis seimas turės 
susirinkti ir pradėti posė
džiui 13 d. spalių.

SPECIALe KOMISIJA 
DARBININKŲ 

KLAUSIME.
Rusijos laikinė valdžia 

nutarė suorganizuoti specia- 
lę komisiją “išrišimui darbi
ninkų” klausimo. Į komisi
ją įeis nepramonininkų są
jungos atstovai, biržų komi
tetai, Darbininkų ir Karei
vių atstovų Taryba, Valstie
čių Atstovų Taryba ir kitos 
įstaigos. Pirmininku komi- 
jos bus ministerių pirminin
kas.

W1LSONAS PRIEŠ 
BLAIVYBĘ.

i Vidaus reikalų ministeris 
1 XKXx" į stengėsi savo patriotiška 
. . .įkalba sugraudinti anglies 

, nurodinėjo,

BRITAI AL&L* 
k LENS

pietus nuo Lens, britai!|ęara]įų širdis, nurodinėjo, 
vėlei truputį prisiartino prie ųa(] karg esanti vedama dėl

bos,, pasportų Amerikos So- gjomis dienomis įvyko dide- 
cialist. Pūrty delegatams |gS priešvaldiškos demonst- 
Hillquithui, Lee i Bergeriui racįj0St Demonstrantai, ku- 
neišduosią. Girdi, .Ameri- rįų buvo virš 25,000, įteikė 
kos valdžia nepražįsta. jo- valdžiai eilę naujų reikala- 

•encijų. vimų, tarpe kurių buvo iš- 
S, val-,jeįSĮi naują rinkimų įstaty-

ialist

to stambaus centro.
Vokiečiai ant žūt-būt pa

sirengę ginti Lensą.
Anglų kareiviai, po ko

manda generolo Haig, įėjo 
į miestelį Avion; Šiuomi lai
ku britai randasi tik 1 my
lios atstume nuo Lensr stam
baus anglių centro.

Gompersas priešingas 
kares užbaigimui.

Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Gomper
sas, kuris visuomet kalba ir 
veikia visos Federacijos 
vardu, yra priešingas grei
tam karės užbaigimui. Švei
carijoj kilo sumanymas su
šaukti tarptautišką profesi
onalių sąjungų suvažiavimą, 
kuris turėtų išdirbti pienus, 
kaip greičiau galima būtų 
užbaigti eūropinę karę, į 
kurią įsivėlė veik visas pa
sauli^. Į tą suvažiavimą už
kvietė ir Amerikos Darbo 
Federaciją. Gompersas ga
vęs tą užkvietimą, pasiuntė 

I rengėjams telegramą, kad

labo žmonijos, todėl ir jie 
privalą kuo nors prie to pri- 

isidėti. Apart kitko jis pasa
kė:

“Jeigu jūs nenupiginsite 
ant anglies kainų, valdžia | 
priversta bus paimti į savo, 
rankas visas kasyklas”.

Jo kalbai pritarė ir laivy
no ministeris.
prižadėjo nupiginti kainas.

Washingtonas, 29 d. bir
želio. — Paaiškėjo, kad pre
zidentas Wilsonas priešin
gas įvedimui pilnos blaivy
bės. _ Jis dabar stengiasi į- ( Federacija atsisako daly- 
kalbėti senatui, kad įstaty-(vau^ nes įas suvažiavimas 
mas apie įvedima blaivybės esas peranksti šaukiamas ir 
nepaliestų išdirbystės alaus tocįėl būsiąs be vertės, 
ir vyno. 1 -- - - -| Vadinasi, Gompersas su 

Vėlesnės žinios, skelbia, savo Federacija dar nori ka- 
l<ad jeigu. Amerikoj ir bus į-irę tęsti toliau ir apie visuo

tiną taiką nei nekalba.

KĄ DARIS SU DEGTINE?
Jeigu Amerikoj karės lai

ku bus uždrausta gerti deg
tine, tai kas bus daroma su 
250 milionų galionų viskės, 
kurie jau yra?

Manoma, kad tas klausi
mas bus paliktas išrišti pa
čiam Wllsoniti.

vesta blaivybė, tai tik ant 
viskės ir brendės. Kaslink 
alaus ir vyno, tai juos valia 
bus vartoti.

Demokratų lyderis Mar
tin taiso įstatymą, sulyg ku
rio visa valia alaus ir vyno 
gaminimo klausime būtų a- 
tiduota Wilsonui.

Blaivininkai labai 
neužganėdinti.

tųomi

kos valdžia neinį
kių socialistų k.

Vadinasi, A. ..
džia nepripažįsta ir tarptau-1
tinės socialistų konferenci- Policija bandė demonst- 
jos, kuri dabar yra.šaukia- ,rantns išvaikyti, todėl įvyko 
■na į Stockhohną. Nieko nė- susirėmimų. Yra daug už- 
ra nuostabaus, kad Washin- mu§tu ir sužeistu.
^tono valdžia taip kalba. 
Juk neperseniai ir Rusijos 
valdžia panašiai kalbėjo.

I BRAZILIJA ATSISAKO 
NUO NEUTRALITETO. 
Brazilijos valdžia viešai 

Kompanai Paskelbė, kad ji
I i'A 11 i 4- n* I -i 4- /a

ATYDA!
I A. Bulota pranešė Lietu
vos Šelpimo Fondo kasierui 
gerb. K. Šidlauskui, kad ji- 

(sai jau pribuvo Vladivosto-

i atsisako
Į nuo neutraliteto. Manoma, 

' lvad Brazilijos laivynas tuo- 
įaus prisidės prie Suv. Val
stijų laivyno ir bendrai pra
dės darbuotis.

SUKILIMAS ŠTETINE.
Pribuvę iš Vokietijos į 

Šveicariją žmonės pasakoja, 
kad Štetino 18 d. birželio 
buvo iškilę dideli sukilimai, 
kurie tęsėsi net dvi dienas. 
Darbininkai mušė krautu
ves ir sandėlius. Policija ir 
kareiviai paleido darban 
durtuvus ir pulemiotus.Dau
gybė sužeistų ir užmuštų.

Sukilimo priežastis — ba- kėlimo mokesties ir sutrum- 
das.

Kas nori daugiau žinių a- 
pie Amerikos kareivius pri
buvusius Franci j on, pers
kaitykit straipsnį ant 4 pus
lapio šiame “Laisvės” nume-

STREIKAI MEDŽIŲ 
PJOVYKLOSE.

Iš įvairių vietų Idaho, 
Montana ir WSshingtono 
valstijų ateina žinių , kad 

p^o^yklų darbinin
kai išėjo | streiką. Visur 
darbininkai reikalauja pa-

pinimo darbo valandų.

SUSTREIKAVO VAN- 
DENBeGIO DARBI

NINKAI.
Chicago, Ill. — Šiomis die

nomis išėjo į streiką 3,000 
darbininkų ,kurie dirba prie 
vandenbėgio dūdų (paipų). 
Streikieriai reikalauja pa
kelti užmokestį ir pagerinti 
l.arbo sąlygas. Darbininkai,

t
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Ant šito prekinio laivo, viršui,užkrauta taip vadinamas submarinų gaudytojas.
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“juodojo taško” tary
bos tokį laišką: “Juodojo ta
ško” taryba, radusi tamstos 
veikimą kenksmingu valsty
bei, nusprendė tamstos vei
kimą sustabdyti”.

J. Ceretel’is per Kareivių 
ir Darbinjnkų Atstovų Ta
rybą gavo tokį laišką: “No. 
5 I. S. Ceretel’is.
taško
tamstą nužudyti.
taško taryba. 4. V. 13. 17 
R. T.”. Vykdomasis tary
bos komitetas pasitiki, kad 
Petrapilio darbininkai ir ka
riu menė mokės apsaugoti

Juodojo 
taryba nusprendė 

Juodojo

Rusijos protektoratui pri
klauso dvi Turkestano šąli: 
Chiva ir Buchara. Chivos 
valstybėje vyriausiąja galva 
laikomas chanas, o Bucha- 
roj—emiras; juodu abudu 
turi daugiau teisių, nekaip 
buvusis rusų caras Mikalo
jus, nes visus savo valdinius 
turi vergais ir ka nori, tai
laro su jais. Valdini'&r dar tCeretel’io gyvybę, 

lig šiol turi atiduoti chanui 
,’r emirui dešimtinę, t. y. de
šimta dali savo uždarbio. E-: 

‘miras turi teisę atimti iš sa
vo valdinių gražiausias duk
teris savo garemui. Nepa
tinkamus valdinius chanas 
ir emiras kiša kalėjiman, 
kuris visai kitoks negu Ru
sijoj, būtent—paprasta di
delė duobė pripildyta vande
niu, kuriame ir mirksta ka
liniai visą laiką. Mirties 
bausmė taip-pat plačiai var
tojama, ji dar baisesnė, ne

Kova prieš priverstiną ’ 
kareiviavimą Kanadoj.

c

Darbininkų atstovas Ka
nados parlamente, kalbėda
mas apie įvedimą įstatymo 
priverstino kareiviavimo, 
pasakė:

“Aš perspėju parlamentą, 
kad įvedimas gyveniman į- 

gu kitose šalyse: viešoj vie-/matymo apie priverstiną ka- 
toj budeliai peiliu perpjauna, reiviavimą iššauks visuotiną 
žmogui gerklę ir taip palie-.streiką. Jeigu jūs įdėsite j 

i tą įstatymą punktą, pagal 
kurį bus dalis darbininkų 
pamosuojama ir tas negel
bės, darbininkai savo nuo
sprendžio jau nepermainys, 
nes čia yra principialis klau
simas. Dar nevėlu ir gali
ma apsieiti be visuotino 
streiko. Jeigu priverstino 
kareiviavimo klausimas bus 
paleistas referendumui ir 
didžiuma Kanados gyvento-

ka ligi numiršta. Labiau 
susipratusieji šitų despotijų 
valdiniai nekartą buvo pra
šę senosios rusų vyriausy
bės, kad ji Chivą ir Buchara 
visai priskirtų prie Rusijos, 
kurioj daug laisviau jiems 
atrodė būtų gyventi; tečiau 
rusų vyriausybė ir klausyti 
to nenorėjo. Pastaraisiais 
laikais žinomas nuo Japonų 
karės generolas Kuropatki-
nas net grasino nerimaujan- Į TJI pripažins jį įvesti reika 
tiems Chivos ir Bucharos ................. .....................
valdiniams, kad jis esą ne
duosiąs eiti prieš chaną irt 
emirą. Dabar, kad Rusijoj 
senoji valdžia nuversta, Chi
vos ir Bucharos šviesesnieji 
žmonės pradėjo labjau bru- 
sdėti. Jie kreipiasi į Darbi
ninku ir Kareiviu Atstovu
Tarybą prašydami, kad at-• tas priims įstatymą apie pri
eitų jiems į apgelbą, t. y., verstiną kareiviavimą, tuo- 
kad padėtų nuversti nuo so- jaus darbininkai mano aj>* 
sto du despotu: chaną ir e- skelbti generalį streiką, 
mirą ir jų dviejų šalininkus., Pildantysis Komitetas 

darbininku federacijos Bri-
DARBININKŲ TARYBA tiškoj Columbijoj jau palei- 
ĮSTEIGTA BOSTONE. . (|0 referendumui, klausimą 
Bostone irgi įsikūrė dar- apie apskelbimą generalio 

bininkų taryba iš atstovų streiko. Tuojaus panašiai 
socialistų partijos, darbo u-.pasielgs ir kitų provincijų 
nijų ir darbininkų pašelpi-. organizuoti darbininkai.

lingu, tuomet ir darbininkai 
pasiduos didžiumos valiau 
Bet Kanados valdžia visuo
met ignoravo organizuotus 
darbininkus. Ji niekados ne
siskaitė su jų reikalais”.

Dabar Kanados darbiniu* 
kai rengiasi prie ^visuotinei 
streiko. Kaip tik parlamen-

SPAI.il/
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ŠVENTOJI PAREIGA
Keliolika mūsų drąsesnių

jų draugų jau pakliuvo ka
lėjimam Toliaus laisvės 
kankinių skaičius žymiai pa
didės. Amerikos militariz- 
mas tykoja savo aukų.

Vokiečiu kareivio viai baimės nejaučia. Jie, girdi, jeigu ir 
bijosi, ko, tai tik dievo. Bet juk šiuo* žy
giu męs jautėm žemą gyvulišką baimę, to

Vennonto valstijoj liuosu Lietuvą ir lietuvius.
noru įsirašė kariumenėn 70 
žmonių. Daugiau nebfesira-

Amerikos socialistai, la- šo. 26 d. birželio Vermonto, 
biau teorijoje, negu prakti- New Hampshire ir Oklaho- 
koje, buvo patyrę, kas tai y- ma valstijose neįsirašė ar
ia kova ir kentėjimas už sa- mijon nei vieno kareivio! 
yo idėją. I Biednas

Dabar laikai persimainė. Spargo,
Mums teks paragauti sal- monto valstijoj! Jam turi 
džiosios Amerikos “laisvės”
kalėjimų kazematuose, bet šakniniai Vermonto ameri- 
nenusiminkim draugai.

Jūs žinote, kad Vokietijoj 
per ištisus 11 metų,nuo 1889 foč democracy”, 
iki 1891 metų, Bismarkiųi --------
kancleriaujant, buvo išleisti Nętik biedni lietuvių laik- 
įstatymai prieš socialistus, rąščiai, bet ir pralobę ameri- 
Soc. kuopos tapo apskelbtos kiečių laikraščiai kelia pre- 
nelegalėm, laikraščiai už- numerates kainas. “Metro- 
drausti. Tūkstančiai mūsų Ipolitan” nuo $1.50 į metus 
draugų pateko kalėjimam pašoko ant $2.00, McC,lures

Bet kokios gi buvo pasek-, nuo $100 pakilo iki $1.50; 
mes? Mūsų partija, perė
jusi persekiojimų peklą, iš
ėjo sveika ir stipri — svei
ka kiinu ir dvasia. Perse
kiojimai pridavė energijos 
partijos draugams? Partijos 
būdas suakmenėjo varguo- skaitytojas, 
se.

Apie tai, kaip kovojo so
cialistai carų šalyje męs vi- J. Cannon, kongreso atsto- (Dievo, kad tas duotų juo 
si žinom, j
nereikia, žiūrėkite, kaip gi, sybę: “spauzdinimas knygų nytom Valstijom, nes lietu- karės — rusų monševi- 
dabar išnaujo išbujojo, pra- ir laikraščių yra antroji, pa-, viai tikisi, kad tuomet Lie- “Rabočaja Gazeta” N3 
žydėjo socialistų spėkos lai- gal didumo, pramonė Suvie-(tuvos klausimas bus rimtai ve ^a sako: 
svoj Rusijoj. ! rytose Valstijose. Ir viešpa- apsvarstytas”. 1 1

Męs, Amerikos socialistai, tie mano! Kaip budriai sau-| “Booster’io” numery t* 
turime sekti tuo pavyzdžiu, goja kapitalistų laikraščių | liepos mėnesį p. Shamis pra-’ 
Augštai pakėlę savo galvą, leidėjai apgarsinimų skiltis. < neša šnekėjęs su Gerardu,1 
eikime teisybės keliu. ;Juk tai gyvas pinigas b Ir, buvusiu Amerikos ambasa- i

Mūsų draugai, kuriems te- kada jie talpina editonalus, dorium Vokietijoj. Gerard 
ko ir teks atsidurti kalėji- ar korespondencijas, tai jie (yra neaprybuoto apetito ka
inuose, tegul būna ramtis, labai žiūri, kad tik įtikus rininkas. Ant klausimo ar 
Visuomenė neapleis juos.Vi- bosams”. |Suv. Valstijos padės Lietu-’s^am| V0Wnčiu laimėjimai,
suomenė negali jų apleisti. | Taip pasakė kapitalistų, vai, p. Gerard būk^tai atsa-j<asa du"’^ liuosvbei. Ne-

Remkime juos, i
-visais galimais būdais! Ne- b^rna plačiau prasivėrė.

Bet juk tai yra šventoji
teisybė. Didieji depąrtmen-'soCIAI.PATRIOTŲzFRA- 
tų “stonai”,plieno t»ustas,ži-|ZĖS TR REVOLIUCIJOS 
balo trustas, gatvekarių REIKALAI.
kompanijos, geležinkeliai — 
visi jie turi po vieną ar du 
įtekmingu laikraščiu. ’

Ir kam dan stebėtis, kad .v ,
Dikrnšėini nildn hn^ii vnlin? m0 ls£ama Charles Edward • .laĮkiasciai pildo bosų valių ._|Rušse]1 _ abudu juodu buv0 kalba teisybę.

'Rusijoj. . I
t Ponas Vanderwelde, ap-i 
lankęs Rusijos frontą paša-1

“World’o”
“rusų revo-

.liucijos armija labai mažai. , . v. - -.... i 
primena caro armiją. Dis- Pabl?.ezJa savo j-ezolivcijose 
ciplina prižiūri ne vien afi-■ _ _ . T . .
cieriai, bet ir aficieriu ir ka- Tayvba Jeigu kas
reiviu komitetai. Raudona,kenkia hems troškimams }- 
včliava pakeitė imperatoriš- įlkun^’- tai Vanderweldziu, 
•ka vėliava. Mano ypatiškas Kerenskių ir Co.

• veikimas. .

socialpatriotas 
gyvenantis Ver-

labai 'Skaudėti širdį, kad

konai neparodo mažiausio 
noro “to make world safe

po socialistų atstovas.
Tačiaus,'nors ir gaila, rei-, Jeigu tikėt New Yorko 

kia pasakyti, kad laikraštė-^Times’ui”, p. Charles pelnė 
lis tikslo neatsiekia. Jame nevystantį liaurų vainiką- 
perdaug maža faktiškumo savo prakalba darbininkų ir 
ir perdaug abelno turinio kareivių susirinkime. Jisai 
poetiškų sakinių. |nuposmavo, kadSuv. Valsti-

Kiekviename “Booster’io”.jos, prisidėjo karėn vardan 
num. telpa kelios eilutės. Pa- (žmonijos liuo^ybės, o laime- 
imsime kelius posmus:

“Iš pagoniškos tamsybės,
“Iš puolimo ir tuštybės,
“Pakilk numylėta Lie-

karės atsiminimai
1Y1CX J d LA j JCALAVXCA II CAI IV L*/^ C4 A j U LA A A¥C4Aj CAAA

glai. Kas kalba, kad kareiviai niekad nesi
bijo, tas ar niekuomet nekariavo, ar yra 
paprastas melagius.

Kodėl męs krėtėme juokus? Todėl, 
kad žuvę kiti, bet ne męs. Todėl, kad tai 

[buvo mirties ir gyvybės kova. M^s^turė- 
j^m pamato būti linksmais ir pasiųsti san-

Tuomet aš pa^ėmijau, kad daugelis mū-f 
iškių kareivių numirėliams pavydi Nu-' 

mileliai ką jau kentė, tai peikentė ii ją į tai iškurną velniop. Argi męs nebuvo-

girdį.
“Iš kovos dūmų
“Iš trenksmo ir ūžesio,
“Pakilk dėl didesnio tri-

X •

vargai jau užbaigti. Ko męs bijojom —i 
tai ne mirties, bet mirties kentėjimų. Dau
gelis mūsų troško numirti, bet męs bijojo- 
mės tos ilgos mirties, kuri būnaTtarės lau
ke. Sužeistas apleistas kareivis miršta da
limis. Aš mač:au šimtus jaunų vyrų, mirš
tant pačiame metų žydėjime, bet aš nema
čiau nei vieno, kuris būtų miręs noiiai 
Vienas jaunas saperis Kellner, iš Koelno, 
smarkiai sužeistas, prašė manęs suraminti 
jį ir užtikrinti, kad jisai nemirs. Aš, žino
ma, tikrinau, kad jo žaizdos nepavojingos 
ir kad daktaras tuojaus pagelbės. Naba
gas nurimo. Už dešimties minučių jisai jau 
buvo numiręs.

O męs tuo tarpu, vis ėjom ir ėjom. Ka
pitonas liepė, gulti ant kulnų bėgantiems 
francūzams, bet kareiviai jau pradėjo mur
mėti. Per ištisas dienas męs žudėm, nely
ginant laukiniai žvėrys, neturėdami dorai 
laiko nei pavalgyti, nei pasilsėti ir dar jie 
liepė mums eiti ir eiti. Kapitonas suprato 
mūšių blogą ūpą ir ramino mus gražiais žo
deliais.

Kavalerijos divizijos dar nebuvo per
kėlusios per upę ir kolei jos nepersikėlė męs 
turėjome vyti f ranch žus.

Ties Sommepy francūzų kareiviai vėl 
susidūrė su mūsiškiais. Keturios batarė- 
jos mūsų artilerijos pradėjo veikti. Mūsų 
kompanija ir kelios kompanijos infanteri- 
jos turėjo būti artilerijai priedanga.

Aficieriai manė, kad mūsų spėkos men
kos, tuo labiau, kad orlaivininkai ištyrė, jog 
francūzų kavalerija galinti mus užatakuoti. 
Pagelbos negalima buvo laukti. Na, tai 
męs pradėjom drūtinties naujose pozicijo
se, kaip Įmanydami.

Mus pamokino, ką turime daryti, jeigu 
kavalerija mus užatakuotų. Pražilęs in- 
fanterijos majoras užėmė komandą. Mus, 
saperus, išskirstė infanterijoj. Čia reikia 
natėmyti, kad mūsų, aficieriai dingo, nely
ginant akmuo vandenyje. Turbūt jie ma
nė. kad tai ne jų, bet paprastų kareivių rei
kalas yra žūti už “tėvynę”.

Mums Įsakyta, kad tame atsitikime,jei
gu mus užatakuotų kavhlerija. rūpinties 

. Męs neprivalėjome šau
dyt pirm, negu neduos signalo mašininei 
kanuolė, o tuomet jau šaudyt taip greit ir 
tiek daug, kiek tik galima.

Ėjo bertainys po bertainiui ir męs ma
nėm, kad išvengsime nelaimės. Tik stai
giai girioje, kuri buvo už kokių 500 yardų 
nuo mūsų, viskas subraškėjo. Iš abiejų gi
raitės pusių pasirodė minia raitelių ir zo
vada pradėjo lėkti ant mūsų. Mūsų arti- 

, lerija nutilo.
Francūzų kavalerija lėkė ant mūsų 

į_| Darbininku ir Kareivių At- nošėlusiu greitumu. Ištikrųjų, mums išro
dė, kad francūzų raiteliai joja, nelypstin- 
dami žemę. Męs jau matome juos jų ne
paprastose uniformose. Jų veidai išrodo su
sijudinę?’ Juk kiekvieną sekundą jie gali 
laukti kulkų audros iš mūsų pusės! štai, 
ue jau tik 350 vardu tolio! Girdisi arklių 
šniokštimas. Mano kaimynas prašnabždė
jo: .“nejaugi tas bjaurybė majoras pasiuto? 
Juk jie mus suspardys, jau dabar po 
mūsų!”

Kiekvienas nervai mano kūne drebėjo. 
Aš instintyviai pripuoliau prie savo šau
dyklės ir laukiau nelaimės. Jau tik 200 
yardų! Tik 180! Šaltas prakaitas išpylė 
mane. 150! Ne, ne, negalima toliau kęs
ti. Jau tik 130 yardų!

Brrr! Papliupo kulkų lietus iš mūsų 
pusės. Viskas sudrebėjo, kaip pekloj.

Pirmos francūzų eilės griuvo. Kiek
viena vokiečių kulka pataikė raiteliui ar ar
kliui. Iš žmonių ir gyvulių pasidarė kruvi
na siena.

—Šaudyt daugiau! Smarkiau! — 
sigirdo mums komanda.

Išvirė velnioniška kova. • Greitai 
žmonių ir arklių gulėjo sugriuvę vieni

kareiviai, žudytojai, barbarai?

jusios tą karę*eisiančios>prie 
pamatinių socialių reformų. 
Ponui Russell’iui būk tai 
gausiai ploję.

Abudu tuodu ponu, prisi- 
skraiste.j dengę socializmo

i išsiiuose agituoja už karę
išsijuosę rūpinasi, kad dar. 

nekaltu 
žmonių, nors, rodosi, juodu 

i mat vt,--kad 
'nieks šita kare nelaimės.Ka^ 
iriandami prieš Prūsu mili- 

Ir taip toliau ir taip to- jarizma. tuodu ponu nema
liau. įkaitant tas eiles ang- teisingiau nusiduoda ne

[umfojabudu turėtų
“Ir prakilnesnio gyve

nimo..

Hearst’o nuo $1.65 iki $2 00,
Outlook nuo $2.75 iki $3.35, pu kalboj, tuoj .matyt, kad mafa. kad Francijos. Angli- 
Cosmopolitan nuo $1.65 iki tai rašo dar labai mažai ios, Italijos ir Rusijos ran- 

prasilavinę žmonės — pap-proą irgi nervinos. Jųjų 
rasti eilių kalikai. (šnekos, kad Amerika ka-

Laikraštėlis, beto, veda- riauia už demokratija yra 
mas džingoistų (karininkų)7 toks begėdiškas humbueas.

Tai faktai* kuriuos turėtų 
žinoti kiekvienas laikraščių

Jo redaktorius, l<nrį perpranta ir nrasčiau- 
Dėdė Joe iš Illinoiso, arba sykiu su p. Bielskiu, “prašo sias Amerikos darbininkas.

.. .... ' Ir štai, kada tuodu social-
Kalbeti apie tai vas, kartą pasakė karčią tei- greitesnį laimėjimą Suvie-, patriotizmo apaštalu šaukia

1 I “Taika tarpe tautų yra 
^būtinoji sąlygą ■demokrati- 

įhio plėtoiimosi Rusijoj: Bet 
iš lūpų laikinosios valdžios 
mes nei žodžio anie tai ne- 
,girdėjome. Nejaugi ji ne
supranta kad karės tesimas 
daug labinu negu tain gar-

remkime atstovas valandoje, kada jo,kęs, kad S. V. “padėsią Lie
tuvai”.

užmirškime, kad draugo do
leris, pasiųstas kaliniui, yra 
vertas dešimtinės! Neuž
mirškime, kad keli draugiš
ki žodžiai, parašyti kali
niui, yra jam aukso raidėm 
išrašyta knyga. Gavęs pa
ramos ir suraminimo, kali
nys jaučia, kad neveltui ko
voja. Jisai jaučia, kad už
kalėjimo sienų yra tūkstan- Kada kongrese ėjo svars
čiai draugų, kurie ta pačią tymai apie įvedimą visuoti- 
dūmą dūmoja, tą patį darbą no kareiviavimo, protestavo ^ew^ YorkoJ 
tęsia toliau. ” ” ‘ ‘

Neužmirškime jų, 
mirškime kalinių!

jaugi Ict'.A.. .y valdžia nesu
pranta, kad negalima drū- 

įčiai ikūi't naiijos tvarkos,ko- 
. lei jos likimas prigulės nuo 

pasisekimu ar nepasisekimų 
.karės lauke?

Socialpatriotiškas Belgi- I ,
,jos ministeris M. Vander- "?Pavka"!{a,,P”0'
vvelde ir Amerikos sociali/.- snIT’ •-1 Draugo Martovo organas

Norint su- 
istinrint rusu revoliuciia, no-, 

’nJrint apvainikuoti patvariom 
reformom jos pradėta dar
bą, reikia taikos. Ta su
pranta dauguma Rusijos so
cialdemokratu, ta visuomet

C- Z L-

|i\dl£b IclUlVv* ; įįU milo uz>ci uu\ uu

I Laisvoii Rusija nori žinoti būti nematomais.

, tik socialistai dalis unijistų korespondentui: 
neuz- ir kuopelei -radikalų. Bur-

, žuazija ir dvasiškija tylėjo, 
pilnai pasitikėdama kongre
so patriotams.

’ Kuomet gi kongrese pra
sidėjo svarstymai apie įvedi
mą visuotinos blaivybės,pro
teli ai .kilo ii stotųjų ponų susjf|ūrimas su armija pri-i 
pyese. Suriko New Yorko mįng man ]aįkus didžiosios* 
biznieriai, sunko visos A- francplZų revoliucijos. Pa- 
met ikos bi ayoi mnkai, saliu- viršium išrodė, kad trūksta 
ninkai, real estate vertei-’

Jeigu tai teisybė, kad Ce- 
retelli pąsveikino Russellio 
kalbą Petrogrado darbinin
kų tarybai, kaino vieną iš 
geriausių prakalbų, kuomet 
r^rs girdėtų iš svetimtaučių 
lūpų; jeigu tai teisybė, kad 
Čcheidze taip-pat džiaugėsi 
Russellio prakalba, — tai 
męs pradedam abejoti apie 
teisingumą tos pozicijos, ku-i Nereik blaivybės — pra- i ° v M 
ria užima čebpidzp ir Cere-' i t-. uldlvy kariaudamas suną užima ccneiaze ir cere .skambejo protestas Capita- ;

dvasiškijos šulų. Ii’|Sa]<ė 1792 metais, kad jisai 
X4UO“; išpersiąs kailį visiems san-

telli.
♦

“Laisvė”
“Garso” gimimą, pranešė 
šaltai — oficialiai — man
dagiai.

BIEDNI VYČIAI.
Keliais pastaraisiais me- 

v. . . x ..... . 'disciplinos, bet visur viešpa- tais mūsų visuomenės gyve-
vos, slapių miestuipolitikie- tauja tas pats entuziazmas. nime daug triukšmo sukėlė 
nai n... kaidmolas Gibbons. Brunswjcko kunigaikštis, vadinami vyčiąi.

... ( Francijos _ Tu yyrų idealu buvo: “yy-
revoliucijos kariumene, pa- |oiai Lietuvai, Lietuva Kris- 

; tui”.
Tuo nušutusiu, nieko • ne-

Francijos Tų yyrų idealu buvo: “vy-

pranešė apie tuotojus.

VIII.
GYVUS BELAIDOJANT MŪŠIŲ 

LAUKUOSE.
Gal kokie du šimtai francūzų raitelių 

išsigelbėjo. Mę^pradėjom rūpinties sužei
staisiais priešais. Tai buvo nelengvas dar
bas traukti sužeistuosius iš po arklių, ku
riu daugelis buvo dar gyvų. Arkliai spar
dėsi. Rain pasiutę ir kur tik jiems sekėsi iš
sprukti, tai lėkė, kaip aitvarai, nors ir dar 
taip sunkiai buvo sužeisti. Tuo būdu ark
liai dabaigė gyvastį daugelio kareivių, ku
rie šiaip jau būtų pasveikę.

Gelbėdami sužeistuosius, męs rišome 
jųi’i žaizdas. Daugelis sužeistųjų numirė 
aid mūsų rankų. Prancūzai ką tai kalbėjo, 
kalbėjo nuoširdžiai ir, nors męs nemokėjo
me-suprasti jų kalbos, vistik ir be žodžių, 
aišku buvo, kad jie dėkavoja mums už miė- 
laširdystės darbą. Buvo keista.. Nei jie, 
nei męs negalėjom suprasti, kaip tai žmo
nės gali žudyti viens kitą, užduoti vienas 
kitam aštriausius smūgius, o paskui gelbė
ti, rodyti nuoširdingumą. Ir jiem ir mum < 
išrodė, kad pasaulis atsistojo ant galvos. 
Tai buvo pasaulis, kur jie ir męs lošėme 
skruzdžių rolę, turėdami klausyti kokios tai 
didžios spėkos. <

Bjauri, šlykšti, betikslė žmonių žody
ne! Męs, paprasti kareiviai, žiūrėjome su
žeistųjų, laidojom negyvuosius. Tuo tarpu, 
būdami civiliais žmonėmis, męs tankiai ne
galėjome nei pažiūrėti Į negyvėlius ar sun
kiai sužeistuosius.

Dalis mūsų kasė didelę duobę, kad pa
laidoms užmuštuosius. Kas tik buvo bran
gesnio ir valdomo, męs atsiėmėm. Pradė
jom nešti užmuštuosius Į duobę. Dejom 
vieną greta kito kuoarčiausia, kad nepali
kus nei sprindžio tuščios vietos. Vienoje 
duobės eilėje galėjo tilpti 23 lavonai. Kuo
met keli lavonai tapo nuleisti duobėn, tūlas 
seržantas, stovėjęs čia jau, patėmijo, kad 
vienas palaidotų dar gyvas. Jisai sakė,kad 
“negyvėlio” pirštai dar juda. Ir ištikrųjų! 
Juk męs būtume palaidoję dar gyvą žmo
gų. Tas žmogus, po dviejų valandų, atgi
jo. Infante rijos aficieris, po tam inciden
tui, paklausė: ar jūs esate tikri, kad visi 
palaidoti žmonės yra tikrai mirę?”

—Taip, — atsakyta, — męs mahom, 
kadjie yra mirę”.—To užteko žmoniškam” 
aficieriui ir jisai liepė tęsti darbą tolyn. 
Bet iš mūsų niekas neabejojo, kad tarpe 
138 žmonių, palaidotų tik vienoje duobėje, 
buvo daugelis gyvų. Taip, laidojimas dar 
gyvų žmonių mūšių laukuose yra tai viena 
tų baisenybių, apie kurias smuklių patrio
tai neturi nei mažiausio supratimo!

Pribuvo ir vidurinės spėkos mūsų ar
mijos. Prancūzai, kad apsaugoti save nuo 
galutino susidemoralizavimo, stengėsi 
traukties toliau ir vengė mušties. Mums 
liepta apsibūti ant vietos ir sudaryti lage
rį. Staigiai,, visai nelauktinai, atsirado 
mūsų karinė virtuvė. Virėjai pagamino 
tiek valgio, kiek mūs seniau buvo ir koks 
buvo jų nusistebėjimas, kuomet jie atrado, 
kad iš didelės kompanijos drąsių saperų be
liko tik sauja žmonių — šešėlių. Mums 
davė sriubos, mėsos, kavos ir po čigaretą 
kiekvienam. Galėjom bent pavalgyti, kiek 
širdis troško. O tas cigaretas — jis dau
geliui buvo brangesnis už viską.

Tos brangenybės ir mintis, kad dabar 
jau tikrai gausim progos pasilsėti bent ke
lias valandas, pralinksmino mus, kaip vai
kus. Męs užtraukėme dainą, kuri juo to
lyn, tuo garsyn skambėjo: x<o, kokia links
mybė būti jaunu kareiviu”.

Potam męs sumigome. Miegojom iki 
šešių ir nors miegojom ant plikos žemės, 
bet mus vos-vos prikėlė. Ir pusryčiai buvo 
puikus. Mes gavome rekvizuotos avienos.

, jaus nusilenkė piles piotes- kiulotams, bet, praslinkus reiškiančiu obalsiu vaduę- 
kelioms dienoms, jisai pats jauties pradėta tverti vyčių 
tapo galutinai sumuštas”. | kuopeles. Jų pridygo gana 

Pagiedojęs pagyrų psalmę daug. Savo balsais, savo 
Rusijos kariumenei, ponas manevrais, savo anti-socia- 
ex-socialistas Vanderwelde Estiška agitacija, savo be
sako komplimentų Ameri- ^ondicionaliu rėmimu klebo- 
kos kapitalistu atstovui W. |nB°s politikos, vvčiąį • įgijo 
Wilsonui. Wilsonas, Wan-'vardą labai triukšmingų
rlr»vxxrrkl/15c? mmmn'nn tr-i’n Jurglll.

Jdomus palyginimas.
O kuomet šios šalies kon- 

gresas, žmonių nepasiklau- 
Na, o kaip elgiasi klerika- SęS, uždėjo kraujo mokestį 

lų laikraštis: bliuznija, cirš- anį Amerikos jaunimo, tai 
kia, spirgi! ĮGibbonso kompanija laikė

Liūdnas, prastas, jonyai-.prikandus savo liežuvį.
a

kos” apsireiškimas THE LITHUANIAN 
BOOSTER”

T. Shamis, Kingston, Pa. 
ski (pus-sodalistį), kuris tu-(lietuvis, jau keliolika mene 
ri išgelbėti Rusija!

‘ Greitai jie pradės girti ir
ant kelių pulti prieš A.'Bu-’™an Booster 
lotą, laukdami 
prieš revoliuciją.

siu, kaip leidžia mažą mėne
sinį laikraštėlį “The Lithua- 

Tikslas to 
informuoti

Wilsonui. Wilsonas,

prakilnus taikos apaštalas.' la pasekminga pradzij 
Rusijpj būk tai begalo myli, padrąsino vyčių vadovus pa 
p. Wilsbna ir labai augštai mėginti vyčių kupromis lip 
stato jo gabumus.

Po p. Vanderweldei ateina 
mūsiškis Ch. Edw. Russell— 
tasai pats begėdis, kuris ne-

ti prie skaisčių viršūnių lie
tuvių militarizmo. Ir štai, 
prieš tūlą laiką, jųjų orga
ne^ tilpo* savo rūšies mani- 

reikia

600 
ant

minutas tie vyrai nešėsi, kaip viesulą, pil
noje jaunimo žydėjimo puikybėje! Tuomet 
iie buvo žydinčios spėkos paveikslos! O 
dabar — kruvinas baisus vaizdas!

Na, o męs? Męs juokėmės, kad mums 
taip pasisekė! Pavojus praslinko. Kas 
tai yra baimė? Sakoma, kad vokiečių kareį-į^reda,

daržovių, duonos, kavos, vyno ir rūkytos 
kiaulienos. Kapitonas liepė mums gerai 
privalgyti, nesv turėsim, girdi, daug žy
giuoti.

Pradėjom maršuoti. Pasirodo, kad męs 
nežino jpiti nei'kokia yra diena—-četvergas, 

" far pėtnyžia,\nežinojom nei kelinto!
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Provokatoriai
Nėra pasauly bjauresnio

pakliuvęs į jų surasą. Ant 
pabaigos apgailestavo savo 
dhrbus ir pasakė: “Prasikal- i 
tau prieš visuomenę ir da-i 
bar lai ji mane baudžia”. *

Tūlas Michaildvas laike

Velnias. mergina
sutvėrimo, kaip provokato-.tardymo pasakė: “Buvau
rius — išdavikas. Veik 
kiekviena valstybė provoka-

provokatorium, ėmiau . iš 
valdžios algą ir tame nema-

Parašė Robert G. Ingersoll 
i 

Vertė Ferdinand de Samogitia.

torius (šalies išdavikus) be tau -jokjo prasikaltimo, nes
mažiausio pasigalėjimo ka
ria ir šaudo. Vadinasi, nė
ra tokios pasauly valstybės* 
kuri šaltai žiūrėtų į provo- slaptojoj policijoj ir gauna 
katorius ir į jų veikimą nu- ten algą”, 
motų ranka. Ir tuo pačiu 
laiku nėra tokios valstybės, 
kurios valdžia nepultų į glė- į 
bį ir neglamonėtu svetimų i 
provokatorių. ' Kiekvienos!
valstybės valdžia deda visas 
pastangas, kad tik daugiau da^osiTar^

kratų ir išdavinėjo jų visą 
’ j veikimą. Kada jis s pajuto, 

kad ir jo vardas bus pagar- 
[ sintas laikraščiuose, tuojaus 

nusišovė. Jo kūnas ilgą lai- 
ką gulėjo stuboje, nes visi 

•atsisakė laidoti ir moteris, 
pasilikus su maža dukrele, 
nežinojo ką su lavonu da
ryti. Pagalinus, turėjo tą 
lavoną valdžia paimti ir už
kasti, kaip kokį šunį, pasti- 

jPusį ant gatvės, nuo kurio 
'visi šalinosi.

jeigu susiorganizuoja revo
liucionierių ratelis iš pepkiii 
žmonių, tai keturi jų sėdi

Bet mažai tokių drąsuo
lių atsiranda; daugelis ne- 
I sulaukia areštų ir patys nu
sižudo. Petrograde nusižu
dė provokatorius V. Kost- 
romskis, kuris per 11 metų 
darbavosi tarpe socialdemo-gavus provokatorių, kad tik 

daugiau sužinojus žinių iš 
savo priešų.

Provokatoriaus rolė irgi 
nelengva: jis privalo kai]) ‘ 
žaltys vyniotis, lankstytis, 
suktis, kad tik jo veikimas 
neišeitų aikštėn. Jis privalo 
dviems ponams, kurie yra 
didžiausi tarne savęs prie
šai, “ištikimai” tarnauti.nes 
jeigu vienas jų patėmis, kad 
neištikimai tarnauja, tuo- 
jaus viskas pražus.

Ir štai kaip • tik Rusijos 
caras tapo nuverstas.nuo so- nGtik Rusijoj, kur pdli- 

o gaudymas tiškas veikimas buvo slap- 
_ žalčiu tas» randasi tokia daugybė 

provokatorių; jų yra neap-

l” Ameri
koj. Ypatingai provokato
rių yra tarpe įvairių unijų 
viršinikų. Jeigu provokato
rių nebūtų tarpe unijų vir
šinikų, tuomet didžuma dar
bininkų streikų būtų laimė- 

labai 
pro- 

laike 
rolę, 

visus

provokatorių, 
kurie nėr visa laiką vyniojo- 
si, šliaužiojo tarne darbiin- sakomos galybės visur, 
ktj, tarpe socialdemokratų, '}tžtenka ir “laisvoj” 
social revoliucionierių ir vis
ką pranešdavo caro valdžiai. 
Ir dabar tų žalčių atsiranda 
iš i va iriu, luomu žmonių: y- 
ra profesorių, aficierių, ad
vokatų, daktarų, kunigų, 
vienuoliu, mokytojų, įvairių 
rūsiu Činauninkų, literatų, į- 
vairių amatninkų ir papras
tų darbininku. Dabar Rusi
joj laikraščiuose kasdien 
garsinama po kelis desėtkus 
tų ponų.

(Tąsa).
religiškos širdies šaukdavo “Tegul Šė-

fikacijos turėjo pirma^ga>’ti Kristaus pa- 
velinimą, kol galėjo įsidaAeinti į kiaules? ( 

’Suprantama, tuoj kila Mnirsimas: Kaip ga-’ j|> nn|njQt|||f|fnfn 
Įėjo tos piktos dvasios į. igaut į žmones, ap-1 || UuIuIuIIiVyuIu 
sėst juos? Ar jos tai padarė be Kristaus.

ipavelinimo ir ar galimas daiktas, kad Kris-I
tus apsaugoja kiaules, kurias, be jo daleidi-i 
mo, nei velniai negali apsėsti, o apleidžia 
žmogų, į kurį velniai tik panorėję gali per- klausimai, su kuriais męs,

vo
tonas stojas po dešine jo”!

IšIMKfT VELNIĄ Iš KRIKščIONYBeS 
DRAMOS, TADA VISA UžMAZGA 

DINGSTA.
Sekančių klausimu yra: ar Naujasis 

Testamentas mokina mus apie Velnio bu
vimą?

Tiesą pasakius, Naujasis Testamentas 
yra daug aiškesnis tame atvejyje, kaip Se
nasis. Mat, žydai, tikėdami, kad Jehova 
yra Dievu, labai mažai paliko Velniui ką 
veikti. Mat, pas juos pats Jehova buvo už
tektinai žiaurus ir ištvirkęs, tad lengvai ga
lėjo užimtis velnio vietą. j

Naujame Testamente Velnias pirmu 
sykiu yra minimas ketvirtame prisakyme 
evangelijoj šv. Mateušo. v Ten apsakoma, 
kaip tūla Dvasia nusivedė Jėzų į pūščią, 
kur Velnias jį gūndė.

Iš to aprašymo pasirodo, kad Jėzų į 
pūščią nusivedė ne Velnias, bet Dvasia. 
Mat, Velnias ir ta Dvasia tarp savęs turėjo 
kokią ten dievobaimingą konspiraciją ir

Piįščioje Jėzus pasninkavo per ketures- 
dešimts dienų ir tada Velnias kalbino j į,kad 
paverstu akmenį į duoną. Vėliaus tas Vel
nias nusivedė i Jeruzolima ir užsodinęs Je- 
zų ant bažnyčios bokšto smailumos, mėgino 
prikalbint jį šoKt ant žemės. Pagalinus, 
Velnias nusivedė jį ant kalno viršūnės, pa
rodė jam ten visas pasaulio viešpatystes ir 
siūlijo jam visas vien tik už ta’i, jei Jėzus 
apsiimti) jį garbinti. Bot Jėzus atsisakė 
Tada Velnias atsitolino nuo jo, o aniuolai 
pribuvo ir paėmė Kristų savo globon.

Dabar yra klausimas: ar autorius, ap
rašantis ta atsitikimą, tikėjo į Velnio buvi
mą, ar laikė jis ir šį Velnią tik už personi-

Ar jūs, darbininkai,,ir aš

Naujas išradimas 
20 amžiaus

turime už tai atsakyti? Tai lk,x 42> sta- 1

Dėlei panaikinimo blakių, bamba* 
dierių ir kitij vabalėlių, koki tik ga
li atsirasti jūsų stuboje. Tą viską 
panaikinsite tik j dvi dieni, tik pasių
skite savo adresą, o visi nurodymai 
visai dykai.
.-Rašykite ant adreso:

J. W. SAKAUSKAS & CO.
Cleveland. Ohio.

įvijos knygos mylėtojams muzi- 
su

rinktos visokios notos (gaidos), iš
ar personifikacijos darbininkai negalime apsi- k.0,s1 Jr <lainų, j’etuviškoj kalboj, 

J i i t •• x • rinktos visokios notos (gaidos,,lenkti. Ir jiems yra tiktai kurios gali išmokti no^as be moky- 
Štai jis. tojo, ant kokio tik nori instrumento

gali turėti geismus?
Devintame perskyrime evangelijų šv? vienas atsakymas.

Mateušo. randame, kad nebylis buvo atves- Kaip ilgai ^(Hstuos dabar- _______
tas pas Jezu. Jis taipgi buvo velnio apsės- tinę kapitalistiška sistema, 
tas. Jėzus išvijo velnią ir žmogus tuoj pra- kuri daleidžia vienai klasei. j
dėjo kalbėti. Ar gali personifikacija blogo turėti pelną iš kitos klasės! v J . . . .
atimti žmogui galę kalbėti? Ar tai ta per- darbo, tam ilgai paleistuvy- knygos duodu dykai kitą kny^ą lie- 
sonifikacija kokiu nors būdu suparalvžia- bė pasilaikys., Išplėš iš tėviškų šokių ant kokio tik nori in-

• j j, _ 9 a r j M „ j •• strumento. G. A. BARONAS, P. O.vo jo kalbos organus? . —----------™
kad to apsėdimo būtų tokios pasekmės, jei 
Velnins būtų tiktai personifikacija blogo?

Dvyliktame perskyrime Jėzus suteikia 
savo dvylikai mokinių galybę išvarinėti 
piktas dvasias. Kuomi buvo 
dvasios?
šešėliai, personifikacijos, allegorijos?

Kada Jėzus

.... , , ..... , . , ama uuinavimo — $1.50. Prie tOSA? tai ta per- darbo, tain ilgai paleistuvy- knygos duodu dykai kitą kny^ą lie
’s. Išplėš

Al’ galimas daiktas, draugijos jaunas, tvirtas jos Mck£s

tai merginas — ------------------- ----- :---------sąnares 
ir pavers jas ' baltom^iomis | 
vergėmis. Vienintelis ir 
geriausias dabartinės neįei

tos piktos stuvybės panaikinimui Iran-'’ 
Ar jos buvo tikros esybes, ar tik kis — yra ekonomiškoji mo

terų nepriklausomybė, reiš- 
~__s išsiuntė savo mokinius su kia, kad nei viena moteris

ta svarbia misija atversti pasaulį, anart ki- nebūtu ekonominių gyveni- 
tų dalvkų, jis paliepė jiems gydyti ligonius, mo sąlygų priversta nhrda- 
nrikelti. numirėlius ir išvarinėti velnius, voti savo kūną, idant už- 
Čion vėl galima patėmyti, jog Kristus darė 
skirtumą tarp sergančiųjų ir velniais ap-

Sutaisytas is formui^s- 
recfcpto; sutrikto ifaniirtio* 
gu Egypto zvkoninku,

fa. _ Kapitalistams 
svarbu turėti unijose 
vokatorius, nes jie 
streiku'lošia svarbia 
praneša darbdaviams
streiko komiteto pienus, vi
są veikimą ir tuomet darb- 

Bet daug jų dar yra nesu- dayiai žino, kaip^ elgtis dr 
sektų, ypatingai nėsusekti kaip užbėgti už akių.
patys stambieji. Mat, kaip Bet Amerikos darbininkai 
tik caras nusirito nuo sosto, daug žioplesnį už kitų šalių 
slaptosios policijos depart- darbininkus, kad ir Rusijos,

• mente tano sunaikintas 'su- todėl negal susekti -savo 
rasas pačių stambiųjų pro- provokatorių. Jie juos ger- 
vokatorių. Ir dabar komi- bia, siunčia pas kompanijas, 
sija, kuri užsiima provoka- o jeigu streikai būna pralai-

* torių gaudymu, turi daug mėti, visa bėda suverčiama, 
darbo, negali jų susekti. kad nebuvo vienybės ,darbi-

Vienok reikia manyti,kad ninkai nemokėjo laikytis ir 
laikui bėgant jie visi bus su- 1.1.
sekti ir suareštuoti, nes tie, Kad darbininkus ne. 
kuriuos suareštuoja, tankiai 
ir savo sėbrus išduoda.

Nekurie provokatoriai,pa
kliuvę į dabartinės valdžios 
rankas, laike tardymų prie 
•visko prisipažįsta ir papasa
koja labai daug įdomių da
lykų, kįti gi pasako, kad tar
navo slaptoj policijoj, bet 
atsisako ką nors 'daugiau 
pasakoti.

Tūlas Kondratjevas, 52 
metų amžiaus senis, laike; r - -- -.........
tardymo pasakė, kad jis sakg Austrijos u.lamen*te( 
slaptojoj policijoj tarnavo J 1
vien dėl pagerinimo savo 
materialio padėjimo ir per 
visą laiką neišdavė nei vie-

tikslu, kad žmonės suprastų, kaipo allege 
riją, poemą arba mytą? .

Tad ar gundė kas Jezu? Jei gūndė, 
tad kas? Ar kas nors siūlijo jam visas 
pasaulio viešpatystes?

O gal rašytojas tik mėgino • įkalbėti 
skaitytojams tą supratimą, kad Velnias 
gundė Kristų? v

Jei Velnias Kristaus negundė, tad ta 
pagunda gimė jo paties širdyje. Jei tas yra 
teisybė/ tad ar galima sakyti, kad Jėzus bu
vo Dievu? Jei tos gyvatės, tie susiraitę

■H

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
.nuo pilto .ir įirnu, per-

kl< s sknudijimo, dusulio, pais ot 
11 skaudi jono, nustosimo apetito, 

Šutai* 
.do

y/i Yj-g skaudijono, nustoįimo apetito■ Į poltoje, "t-. ect., Šutai
ttl HMI 6001418 l’',|irl’ė4u labai pagal 4<

PMPEUERIO-
dirbti pragyvenimą.

Šiandieninė kapitalistiška 
pelno sistema yra viena iš 
didžiausių priežasčių, kuriu 
dėlei darbo merginos negali 
ansilenkti baisiųjų prostitu
cijos nasrų. Nagus išskė
tęs vis prie didesnio pelno 
kanitalistas, nuperka darbo 
merginos rankas, smegenis 
ir naudoja tai prie krovimu 
sau turtu patolei — pakolei 
jose randasi spėka. Jis mo
ka darbo merginai mažiau- 

vmna viešpatystė pasidalinusi į priešingas i?ja a]gą, kad tik turėti išjos 
dalis, pranyksta. Jei Šėtonas vaiko šėtoną, didžiausi neiną. Kapitalis- 
tr'.d iis vra cats savo priešininku”: < 'tas, kad tik daugiau pelny- 

Kodėl-Kristus nepasakė tiems Farizė- ti, išsiurbia iš darbo mergi- 
jams, kad jis nevaiko velniu, — bet tik per- nos visa jos energiją ir gy- 
sonifikacijas blogo ir kad Belzebubas su to- ,vybe. Kada darbo mergina 

personifikacijomis nieko bendro netu- ^pasilieka be fiziškų ir dva- 
siškų spėkų, kada jinai ne- 

Dar kitas klausimas: ar Farizėjai ti- ‘Rali \lirbti ‘ ir kapitalistai 
keio j velnio.esybe,, ar ir jie turi omenyje turtus krauti, tada kapitali- 
tiktai personifikacija? • *stas/išmeta ją ant gatvės. Ir

Tuom naciu laiku Kristus pridūrė: ta 1 nelaimint kapitalisto 
“Jei aš’vaikau velnius per Dvasią Dievo, auka, ta kūniškai ir protiš- 
tad karalystė Dievo nužengė pas jumis”, kai nualinta darbininkė ne- 

Jei jis norėjo tais žodžiais bent ką iš-'ga]i pergalėti žiaurių ]wleis-
i 
pi’irodyt Dievo viršenybę ant Velnio. ' 

Ar Kristus tikėjo į Velnio esybę?
Penkioliktame perskyrime yra aprašv- tenka baltosios vergijos v^’- 

. Gi šitas naujas 
prie Jėzaus, sakydama: “Susimylėk ant darbdavėjas — tai gyvojo 
manės, o Viešpatie, tu sūnau Dovydo! Ma- tavoro kupčius—nereikalau
to duktė yra baisiai velnio kankinama!”da jos rankų ir galvos dar- 
Dėlei jos tikėjimo, Kristus paliuosavo jos bo. Ne, anaiptol ne! Jis 
dukterį nuo velnio. Įtik stengiasi, idant jos pro-

šcšioliktame perskyrime tūlas žmogus ta, jos atminti savo jaunų, 
atvedė savo sūnų pas Kristų. Tas vaikas laimingų ir nekaltų dienų 
buvo beprotis, labai nusikankinęs, ir kelis visiškai užmušti svaiginan- 
kartus buvo įpuolęs j ugnį ir vandenį. Jo čiais gėrymais. Jam yra 
mokiniai mėgino išgydyt jį, bet neįstengė, reikalinga tik jos kūnas, — 
Jėzus sudraudė velnią, ir velnias tuoj pra- tai viskas. Svarbiausia mo- 
sišalino iš jo ir tas vaikas stojo sveikas. Ar terš priedermė — tai girn
ių šiame atvejyje velnias buvo tik personi- dyti—tampa suteršta ir vi- 
fikaėija blogo? ' 'sai paniekinta. Mat, godus

Mokiniai tada užklausė Jėzaus, kodėl kapitalistai gamtos .įstatų 
iie negalėjo to velnio išvaryti. Jėzus atsa- uepaiso, moters lyties nepa- 
kė, jog dėlto, kad jie neturėjo tikėjimo, ir ęuodoja; nors patys gerai 
pridūrė: “Mat, šios rūšies neina kitaip,kaip kad yra moterų gimdy-
tik nėr maldas ir pasninkus”. Iš to pasiro-^i ii* užauginti. Kas jiems 
do, kad nekurias personifikacijas yra leng-Tai. Jie viską sutrempia by 
viau pravaryti, o kitas sunkiau.

Pirmasis perskyrimas evangelisto Mor
au apšviečia tą Kris-: 

taus pagundą. Mateušas mums papasako
ja, kad Dvasia išsiveda Kristų j pūščią tuo 
tikslu, kad Velnias ten jį gundytų. Morkus 
mums papasakoja, kuomi ta Dvasia buvo: 

“Ir išeidamas stačiai iš vandens jis pa
matė prasigeriantį dangų, ir Dvasią, kaip 
karvelį, užžengiančią ant jo.

“Ir išgirdo jis balsą iš dangaus, tarian-(sios pasaulyj esybės — bal
ti.: “Štai yra mano numylėtas Sūnus, ku- 
riuomi aš labai džiaugiuosi’

, ta Dvasia tuoj jį išvedė į pūščią”.
Kbdėl Dvasia Šventa pavedė Kristų 

švelniai Velnio malonei, mums dar nieks 
neišaiškino. Bet visas tas atsitikimas yra 
tuom labiau stebėtinas, jei męs atminsim,

Taigi, ką suprato Kristus kalbėdamas 
anie velnius?

Dvyliktame pcrskyr.imex ities randam’ 
labai įdomų atsitikimą. Prie Jėzaus buvo 
atvestas žmogus, kuris buvo velniu apsės
tas, aklas if nebylys, ir Jėzus išgydė jį. Tas 
aklas ir nebvlvs žmogus tuoj praregėjo ir 
nrndėio kalbėti. Farizėjai, matydami tai, 
tarė: “Tas žmogus vaiko velnius su pagel- 
ba Belzebubo, velniu karaliaus”.

Jėzus atsakė jiems, tardamas. “Kiek-

-•I eono ir ištikimo draugo firimy- 
jl nos, naudojamo visame paau- 
...I lyje j-r p ę šhnttnečio—tŠe. 
"ji t.onkntę vic.se aptiek , e, 
. I arba y i.ite užlaikyti tiesiai .6

F. Ai). KK HTEH & CO.
* 14—80 Wishicgtoo Street, New Ycrtu

Gauk š’uos 
Muzikos Veikalus. 

’’Birutė” — Birutės arija —30c. 
"Vestuvės” — Jaunosios arija 35a. 
“Kregždelė” — uuettas — 80c. 

’ “Eglė” (Žalčių karalienė), žalčio., 
ir Gulbė-Dievaičio duettas —75a. 

’’Muzikos Žodynėlis" — 25c. 
“III Sąsiuvinys” — maišyti 

kvartetai — 25c. >
Adresas:

MR. M pETR ” SKAS, 
Broadway. So. Boston. Mana<95

J. A. KATKUS
Užlaikau visokių knygų ir kitokią 

iaiktų. Galima gauti pirkti visu» 
Amerikoje leidžiamus, laikraščiui, 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti. —

Krautuvė atvira nuo 7 iš 
12 vidurnakčio.

Toliau gyvenantieji galit 
laišku šiuo adresu:

J. A. KATKUS
’204 Forbes St., Pittsburgh. P«»

ryto IM 

kr**fpti»

reikšti, tad be abejonės, jis stengės tuomi tuvybės namų, kurie, paga
lbaus, visomis spėkomis 
.traukia ią į save. Jinai pa-

kirminai slėpėsi jo krūtinėje, tad ar jis bu- ni^s ahie moterį is Kanaan, kuri _šaukės telgifai.

Brooklyno Lietuviams!
Pirmas Brooklyno

LIETUVIS

Kontraktorius
Padarome visokį darbą prie nauji) 
namų statymo ir senų pataisymo. Iš- 
pentinu namus iš lauko, taipgi ir vi
daus, popieruoju, pleisteruoju Ir ci- 
mantuoju. Reikale kreipkitės ypatii- 
kai ar laišku šiuo adresu:
16 Power St. arba į gyvenimo vietąi 
431 RODNEY ST., Brooklyn. N. Y.

K J. VASILIAUSKAS

vo sūnumi Dievo? Ar buvo jis doras, ne
kaltas ? i,

Tame pačiame perskyrime męs ran- 
dam parašyti, kad Jėzus gydė visus tuos, 
kurie buvo velnių apsėsti, kurie • buvo iš

būna vienybės ir tas užken- proto išėję ir tuo^, kurie buvo paraližuo- 
kia streikams, kovai darbo ti.
su kapitalu, tą visi žinome. • Iš to mums aišjai, jog buvo skirtumas 
Bet kad nemažiau užkenkia tarp tų, kurie buvo velnių apsėsti, kurie bu- 
provokatorių darbas, kurių vo proto netekę ir tų, kurie turėjo ligą, 
užtektinai yra ir tarpe uni
jų viršininkų, mažai kas ži- knygos męs randam aprašymą, kaip 
no. O apie tai kaip tik ir 
reikėtų daugiau pagalvoti. ,

i šVenčioniškis.

Socialistas- Dašinskis pa

kad vokiečių valdžia šios ka
rės metu iškorę 30,000 len
kų.

■ fe x’ 1-X-V1 i • Kad kaizerio valdžia iško-nos suptos pohtiskos orga- tūkstančius lenku _ rofi. 
nizacijos. Bet kada tardy- z
tojas užklausė, kodėl# jąm 
valdžia mokėjo net 100 rub-1 
lių į mėnesį algos, kuomet 
kiti provokatoriai, kurie 
mažiau nuveikia, gaudavo^ 
po 15 ir 20 rublių, tai senis 
nieko neatsakė.

Tūlas Platonovas išsyk lai
bai gynėsi, bet paskui pasi- perdaug nusižeminam! 
sakė, kad tarnavo provoka
toriumi nuo 1908 m. iki šiam 
laikui ir per tą laiką išdavė 
labai daugelį žymesnių vei
kėjų, suardė daugybę slaptų

sų kunigai nieko nesako.
Bet viešpatie-gink, kpks 

lermas kiltų, jeigu bent vie
ną kunigą pakartų Rusijos 
revoliucionieriai!

♦

* *• Z
Męs, Amerikos Jietuviai,

tikrųjų, juk męs visi nepra
sti vyrai, ypač męs'socialis
tai! Ar tai; mūsų organiza- 
cijcft nepaikios? Ar tai mū
sų veikimas menkas ?

Aštuntame perskyrime to evangelisto 
žmo

nės atvesdavo pas Kristų tuos, kurie buvo 
velnių apsėsti ir kaip jis tiktai savo žo
džiais tuos velnius pravarydavo. Ar gali
me męs pasakyt, kad tie žmonės buvo apsė
sti personifikacijos blop;o, ir kad tas perso
nifikacijas Kristus išvaikė? Ar tos perso
nifikacijos yra esybėmis? Ar jos turi for
mą arba išvaizdą? .Būdamos kur nors, ar 
jos užima vietą? x <

Toliau seka pasaka apie du vyru, vel
nių apsėstu, kuriuodu atėjo iš kapų ir buvo 
labai nuožmus. Yra sakoma, kad kaip4’tik 
juodu pamatė Kristų, tuoj pradėjo šaukti: 
“Ką turime męs daryt su tavim, Jėzau Sū
nau Dievo? Ar tu atėjai šičion kankint 
mumis dar pirm laiko?

i Jei juodu buvo apsėsti tik personifika
cijos blogo, kaip tad juodu žinojo, kad Jė
zus yra Sūnus Dievo ir kaip gali būt perso
nifikacija blogo-kankinama?

Ten pat męs gandam parašyta, kad kur 
ten atstu nuo tos vietos ?kur tuodu apsės
tuoju susitiko su Jėzum, ganės kiaulių bū
rys ir kad velniai maldavo Kristaus, saky
dami: “Jei tu mumis išginsi, tad pavelyk 
mums eiti į tų kiaulių tarpą”. O jis pasakė

Telephone 119 Great Neck.

TAM. PLAKSTIS
GERIAUSIA UŽEIGA

Užlaikau goriausi alų ir {vairių li
kerių ir kvepiančių cigarų.

Taipgi parsamdau automobilius 
vestuvėms, krikštynoms ir įvairiems 
pasivažinėjimams. Einu už perka!- 
bėtoją j kortą ir šiaip duodu rodą vi
sokiuose teismiškuose dalykuose.

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

WOOD ROAD, GREAT NECK.
L. I. N. Y.

kaus nors

. tik daugiau prisiplėšus auk
so. .

i Kam priklauso žemės 
sklypas, ant kurio randasi 
paleistuvybės namas, kas 
gauna taksas, — visi, pai
ma iš uždarbio tos visų iš
naudojamos, pavergtos, pa
niekintos ir helaimingiau-

tosios vergės. Jinai visus 
turi užganėdinti, jinai vi
siems turi krauti turtus, o 
sau... sau pasidaro* vos-ne 
vos šiokį tokį pragyvenimą, 
užsikrečia pikčiausiomis li-

IRIAUSIA PIĘMEIVIŠKA
UŽEIGA PAS

GEO LASKEVIČU 
m hani 8T„ t»»

WATBRRUBY, CONN.

Ant pardavimo
Parsiduoda biznis/ 

mo dešrų ( 
of Bolongnas). 
pardavimo — šaukimas 
riumenėn. Atsišaukit 
7 ryto iki 6 vai.

nuo

Bet tankiai męs papuo- 
w lam kgana kvailą padėjimą, 

provokatorių, kuris nebuvo ^ieškodami svetimų madų.

organizacijų- ir t. t. Ant 
magaryčių išdavė stambų

Eikit
Ar galimas daiktas, kad personifikaci 

blogo geistų persikraustyti i kiaulių kie

jog Dvasia šventa yra trečioj ypatoj t( 
vieno Dievo, kad Kristus yra antroji ypa 

(Toliaus bus).

gomis ir... sutinka mirtį..
Margeris 

(Pfcįaiga).

John Stonis, 47 Gold St,
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Kai kuriose vietose, kaip 
girdėjau, prisideda ir kitos

Priešinasi siuntiniui
Kareiviu į Franciją

Kiek tikrai yra Amerikos

nežino. Seniau, kol Ameri
ka nebuvo dar prisidėjus 
karėn, Amerikos liuosnorių 

iFrancijos fronte buvo apie 
40,000.

28 d. birželio, kaip prane- 
. ša “Associated Press” Fran
cijon pribuvo ketvirtas kon- 

’ tingentas Pgrshingo armi
jos ir nacionalės gvardijos 
pažymėtos siuntimui dalys, 
tai Amerikos kareivių skai
čius Frangijos fronte sieks 
arti 300,6u0.

Netik socialistai, bet pa
staruoju laiku ir buržuazija 
kelia balsą, kads| jau 
gana to siuntimo kareivių 
francijon. Visi Hearšto lai
kraščiai, o dabar jau ir iš- 
dalies New Yorko “Mail” ir 
“Post”, rašo, kad be pačių 
kareivių sutikimo, negalima 
siųsti juos Francijon.

“N. Y. American” rašo: 
męs manom, kad jaunąją 
armiją Amerikos respubli
kos negalima siųsti Franci
jon prieš jos locną norą”.

Ištikrųjų. O kur dar tie 
milionai Amerikos dolerių, 
kurie nesiliauja plaukę į 
Francijos, Anglijos ir kitų 
talkininkų kišenių; o kiek 
dar tonų maisto siunčia A- 
merika toms Europos vals
tybėms, kad palaikyti jose 
nesučiuopiaiho laimėjimo

Anglijoj, kaip sakoma, y- 
ra milionai kareivių, tai ko
dėl Anglija nesiunčia juos 
karės frontan? Veikiausia, 
bijosi, kad Anglijoj nekiltų 
revoliucija. Beto, juk žino
ma, kad arti 60,000 anglų 
kareivių laikoma Airijoj,

Besidarbuojant 
“Laisves”1

skaitytojam.
r______________ Jum rūpi, be abejonės,kas

laisvos draugijos bei kliubai £jr.deti “Laisvės pastogėje, 
prie socialistu kuopų, yp»« ĮT K^HkalaHauki!?’ “Lais- 
dėl šitų prakalbų surengi- vgs„ pražQties. vienas jųjų 
mo, bet turiu pastebėti, kad laikraštis pasakė, kad “Lai-__ 1--11 1   „i:.. t -o 1 Y____ •  1  
tiškai socialistiškos. Kitos' Tautininkų laikraščiai 
kuopos, kurios dėl kokių tmandagiai tyli,bet tūlas tau- 
priežasčių neatsišaukė arba,^n\n^as 
atsišaukė pervėlai, tą dieną ve. ias0, ,e^u .JU?.ie ... . , . imia tie draugai, kurie sian-
liks be prakalbų is rajono ; (jjen turmoj sėdi ir ant gelž- 
pusės, nes, mat, yra ir tokių, kelių galvas deda”, 
kūrie ramiai gali tinginiau-" 
ti. . - f

L. S. S. IV Raj. Sekreto-' bet, nors gaila, reikia pasa- 
rius D. P. Pilka, kyti, kad yra tokių, kuriem

visai nerūpi “Laisvė”. Gal
būt, jiems būtų dar sma
giau, kad “Laisvės” vietoje 
labiau įsigalėtų klerikalai ar 
tautininkai.

Daugelis “Laisvės” skai
tytojų dar neišpildė mūsų 

į prašymo rasti bent po vie
ną skaitytoją, bet užtat juo 
smagiau, kad randasi daug 
draugų, kurie dirba už ke
liolika.

Daugiausia skaitytojų pri
statė šie draugai: P. Jatule- 
vičius (Lawrence), T. Ma
tas (Waterbury) ir G. Las- 
kevičius (Waterbury). P. 
Jatulevičius prisiuntė virš 
30 sk., T. Matas virš 20, G. 
Ląskevičius virš 10.

Smarkiai darbuojasi dar

J Ahl C 41

42

4.3

44

Leonard Bldg., Scranton, Pa^ 
kuopa—J. J. Karosas, 
809—8th St., West Park,

ją, kuriai’ dirva Airijoj se
niai pribrendo. Štai, kodėl 
Anglija taip nori šviežio A- 
merikos kraujo.

Tasai pats N. Y. Ameri
can priduria: jeigu paklaust 
Amerikos žmonių, ar jie no
ri, kad dar daugiau Ameri
kos kariumenės būtų siun
čiama Franci j on, tai iš 5 
žmonių 4 tikrai atsakys,kad 
daugiau kareivių šiųsti ne
reikia.
. Męs jau rašėme apie tai, 
kad Illinoiso kongresmanas 
Mason žada reikalauti, kad 
joks kareivis, paimtas ka- 
riumenėn prievarta nebūtų^ 
siunčiamas Francijon, be jo 
sutikimo. t

Ką mano Amerikos kapi
talistų valdžia ir jos atsto-’ 
vas Wilsonas — nežinia, bet 
Amerikos gyventojai priva
lo drąsiai sušukti: gana jau 
to visko~! ' Gana valdyti be 
žmonių sutikimo. Žmonės 
smarkiau privalo pakelti sa
vo balsą.

W/OJNA WSZECHSWIATOWA

445
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Kariaujančių valstybių atstovai šokinėja ant virvu čių. Jie grius kada nors.

jieškojimu naujų skaitytojų.
Męs tikimės, kad kiekvie

nas mūsų skaitytojas, nuo 
pirmo iki paskutinio, išpil
dys savo pareigą link darbi
ninkiško laikraščio ir ras
BENT
SKAITYTOJĄ.

Aukos nonieros fondan eis 
sek. “L." num.

Vyriausias redaktorius lietuvių darbininkų J _ I P ATiTnna np uTonnc i
The Call drg. Charles Er
win pritaria unijai.

Lietuviai amalgame'iteriai 
kviečiami remti “Laisvę”, I 
nes “Laisvė” daugiausia ra-

VIENĄ NAUJĄ šo apie unijos reikalus. J 
| Draugai unijistai, rašyki
te į šį “Laisvės” skyrių 
'savo unijos gyvenimo.

iš

Amalgamated BOSTONO CENTRAL!
Clothing Workers D,™ TIR ATEIVIAI.

Garmentiečiai ir aidablis-
- Žydų laikrašty “Fort-

Visuomet atsiminkite, ką 
sako 13 priedas prie Suvie
nytų Valstijų konstitucijos: 
“Neither slavery nor invo
luntary servitude shall exist
within the United States or tai 
any place subject to their schrit” tilpo gana įdomus 
juridiction”. Tai reiškia Su- dokumentas, charakterizuo- 
vienytose Valstijose ar by jantis vadinamus aidablis- 
vietoje, esančioje po jų ju- tus. Pasirodo, kad laike

“Laisvėje” buvo jau rašy
ta, kad Bostono Centrale 
Darbo Unija (Central La
bor Union) pasirodė di
džiausia ateivių priešė. To

McKees Rocks, P*« 
kuopa—J. Urbanavičia,

' Girardville, P*»-
kuopa—J. Norvaiša, 
P. 0. Box 132, Nashua, N. H. 

kuopa—S. Pietaris,
17 Murray St., Wilkes Barre, Pa. 

kuopa—F. Gerbutavičius,
69 E. Merrimack St., Lowell, Mass. 

45 kuopa—J. Masis,
2225 So. Western Ave., Chicago,HL 

kuopa—P. Garšva,
1135 Market St.,, DeKalb, Ill. 

kuopa—K. J. Bižauskas,
P. O. Box 827, Pitcairn, P*. 

kuopa—E. N. Ješkevičiūtė,
300 E. Centre St., Mahanoy City, Pa.
49 kuopa—E. St. Louis, Ill,
M. D. Paliavičius, 423 So. Aurora

Collinsville, I1L
50 kuopaJ. P. Stanley,

115 Weyl St., Rochester, N. Y* 
kuopa—T. Kudarauskas,

221 Earl St., Troy N. Y. 
kuopa—K. Keršėnas,
1062 E. Darper St., Detroit, Mich, 
kuopa—A. Ivaškevičius,

46 Parker St., Gardner, Mass, 
kuopa—D. Krūtis,

72 Bond St., Elizabeth, N. J. 
kuona—J. Daubaras,

112 Wellington St., Athol, Mass, 
kuopa—S. A. Dementis,
728 Seventh Ave., Milwaukee, Wfcs. 
kuopa—St. P. Shumas,

1424 St. Angel Ave., St. Louis, Mo.
59 kuopa—B. Surblis,

695 Edgewood Ave., Akron Ohio.
60 kuopa—F. K. Stalioraitis,
Calle Puentesito, 2260 Cigarreris 

Barrocas Buenos Aires,
Rep. Argentina, 

kuopa—A. Latvis,
Box 265, Courtney Pa. 

kuopa—St. Yeskūnas,
Box 99, Stoughton, Mass, 

kuopa—B. J. Adomavičia, 
443 South Ave., Bridgeport, Conn, 
kuopa—J. Savitskas,

354—8th St., Moline Ill. 
kuopa—S. J. Gelumbauskas,

920 Jackson St., Racine, WIs. 
kuopa—K. Rasikas,

1537 Broadway Ave., Grand

; si

,52
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RATUROS DRAUGIJOS KUOPŲ 

SEKRETORIŲ ADRESAI.
1 kuopa—V. Laurinaitis,

183 Roebling Si., Brooklyn, N. Y. 
kuopa—G. Strcin,

255 Gold St., So. Boston, Mas>s. 
kuopa—D. Alekšis,
P. O. Box 152, E. Arlington, Vt. 

kuopa—F. Klasto, <
152 Perry Ave., Maspeth, N.Y. .62 

kuopa—P. Marcinkevičia, I __
40 Camden St., Newark, N. J. 

kuopa—J. Vireliūnas,
81 Vine St., Montello, Mass.

7 kuopa—M. Lekešienė,
1720 E. Matheny Ave.,

~ Springfield,
8 kuopa—M. Selkiūtė,

39 Portland St., Cambridge, Mass.
9 kuopa—J. Misevičienė.

4

10 kuopa—R. Burė, 
535 N. Marshall St., Philadelphia,Pa.

H kuopa—N. Kudarauskas,
94 Millbury St., Worcester, Mass. I j 

! kuopa—J. Vaškevičius,
183 N. Maine St., Pittston, 

kuopa—V. Stankus, x
25 So. 14tn St., Easton, 

kuopa—J. Ramanauskas, 
249 So. 4th St., Minersville, 

15 kuopa—M. Žolynas, I
31 Warwick St., Newark, N.'J. 72 

kuopa—J. Gribas, I
117 Madison St., Hoboken, N. J. 73 

kuopa—K. Matuza, 
336 W. Oak St., Shenandoah, Pa. 74 
kuopa—J. Butkeviče, |

8543 Givins Ct., Chicago, Ill. ■ 
kuopa—M. Titiškis, •. 75

3416 Auburn Ave., Chicago, Ill. 
kuopa—J. M. Buchinsky, . 76
5 Murphy Ave., Binghamton, N.Y. 
kuopa—L. Valinčius,

P. O. Box 46, Westville, Ill. I 
kųęp?—J; čečeta, i
1527 E. 33rd St., Cleveland, Ohio 
kuopa—A. Petrikis, 
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. j 

kuopa—K. Glebawskas, ,
319 Plymouth St., Brooklyn N. Y. j 117 Spruce St., So. Manchester, Conn, 

kuona— S. Butkus, .81 kuopa—F. Grigas,
1 W. Lombard St., Baltimore, Md. I 171 Franklin St., Tarrington, Conn.

2

4

b

6

12

43
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risdikcija, negali egzistuoti streiko Brolių Straussų fir- centro vadovai bjauriausiais ■ 
nei vergija, neigi tarnavi- moj aidablistai buvo susi- būdais niekina ateivius ir j 
mas prieš norą”. . dėję . su jfcitžagareiviškais reikalauja, kad juos imtų 18

Tuo tarpu męs turim pri- garmentfecutfo. Streiką bu- kąriumenėn. Tie vadovai į- 19 
yerstiną kareiviavimą, ku-tvo pradėję aidablistai,o gar-ataria ateivius norėjime pasi-' 
ris priešingas 
konstitucijai,

t? I ’ r --------r ----------? ~ j a

Valstijų mentiečiai išėję streikan “iš pelnyti iš gerų darbų, kuo- 
’simpatijos” Innnf filmincina nT-nnn’lrnnnc

. įam įjkro dokumento
S. Reikauskas (iš Akron), anį kurio pasirašo iš I. W
pradėjo veikti J. Pakarklis 
(Norwood), F. Raudonaitis 
(Herrin), J. Savickas (Moli
ne), J. Antanaitis (Scran
ton), F. Skamarakas (Col
linsville), Bučinskas (Bing-I 
hamton). |

Di’g. P. Kukcinavičius iš abidvi unijos, nors be-į 
Livingston, Ill., siunčia net|ga]0 niaujasi savo tarpe,bet 
4 skaitytojus ir tuomi rodo, kartais susitaiko, kad apga-

“L.” reikalai.
Pradėjo veikti ir drg. D.'meiteriai įgija vis didesnę į- 

Lekavičius iš Courtney, Pa., tėkmę, nes pasirodo, kad tik

W. pusės V. Montvila, V. I 
Chėsna ir H. Done (nevisai I 
įskaitoma) įgaliojama tūlas 
A. Jankūnas atstovauti 
streikierius. Nuo federeišių 

j pusės pasirašo J. Ferguson. 
I Taipgi pasirodo, kad tuo-

kad jam labai ir labai rūpi jgjus Amalgameiterių uniją.
“L.” reikalai. - Baltimore] dabar amalga-

šios prakalbos bus absoliu-1 svė” renka šermenims aukų. Siųsdamas 2 sk., žada veik- ištikrųjų yra vienintelė stip-
. ................... I m . . . 1 1’1 vvj . X* J „,, . rfrnAn nvnmilzini 1'1 ir fllfl'fli d Q Y’hl ninVl Čir D 11-

Pereitame “Laisvės” num. 
žinių skyriuje trumpai pra
nešėme, kad Petrograde tū
li lietuviai socialdemokratai 
organizuoja kokią tai naują 
partiją. Vadovais tos nau- 
jospartijos yra pp. Purenąs 
ir Petraškevičius, kurie jau 
10 metų, kaip nieko bendro 

' neturi su socialistišku. judė
jimu.

“Laisvėj” api^ tai dau
giau nerašysime, nes “L.” 
redaktorius pasiuntė tuo 
klausimu straipjsnį į sekan
tį numerį “Naujosios Gady-

61

63

64

65

20

Ill.
66

Rapids, 
Mich.

O socialistai? Dauguma 
socialistų remia “Laisvę”,

ti daugiau. Žada smarkiai pi ir tikrai darbininkiška u- 
darbuotis drg. M. Masys išpija drapanų siuvimo ama- 
Detroito, drg. F. Navikas iš te. M (l ^ ' 
Yonkers, N, Y, - *•■"* Į 
/Šiek-tiek subruzdo veikti moriečiai, prie 

nekurie draugai agentai,bet ted Clothing Workers.
męs laukiame, kad jie daug-! Chicagoje Visose šapDse, 
giau pasidarbuotų. į kurias kontroliuoja Amal-

Drg. J. Dobinis praneša gamated Clothing Workers, 
gerą naujieną iš Newarko. darbininkai reikalauja pa- 
Tenais subruzdo veikt drau- kelti algų. Reikalavimą pa
bijos. |davč Joint Board šių lokalų:

Po vieną arba du skaity-', 61,^141, 152 ir 197. Su ma- 
toju prisiuntė J. Aukštakal
nis, Ch. Kochonas, A. Žeb- 
raitis, W. Mikelaitis, K. Ku- 
nris. Koris (iš Naugatuck), 
J. Sakavičius, J. Sabaliaus
kienė, A. Vasiliauskas, J. 
Shemonis, S. Cottinas, L.Ne- 
dvaras, J. Vai tiekius, A. Je- 
valtas, S. Širmonaitis, J. Žu
kauskas, P. Juškis.

Ligišiol, kaip męs apro- 
kuojam, tik kokie 300 drau
gų (neskaitant draugijų) ak- 
tyviškai parėmė “Laisvę”, 
siųsdami naujų skaitytojų 
ir aukodami popieros fon
dan. Bet tūkstančiai mūsų 
draugų, asmeniškai, nesirū
pina nei popieros fondu, nei

| Rašykitės, draugai balti- 
Amalgama-

nufaktoriais jau įvyko ke
lios konferencijos ir išrodo, 
kad darbininkai gaus 
nes algas. Pradeda 
ir neorganizuotos 
Darbininkai pradėjo 
Continental Tailoring Com., 
Unija pradeda smarkiai or-i 
ganizuoti ligišiol neorgani
zuotus kriaučius.

Remia “New York Call”. 
Įvairus lokalai Amalgamei- 
tų unijos remia visais gali
mais būdais socialistų dien
raštį N. Y. Call, pirkdanii 
bondsus. Už N. Y. Call 
sjnarkf agitacija vedama 
New Yorke, Chicagoj ir Bal
timore.

dides- 
judėti 
šapos.

I met tikruosius amerikonus 
paims kąriumenėn.

Nežinia, ar tai su tos uni- 
’ 'jos žinia ar be jos žinios bu

vęs Bostono majorus atža
gareivis Fitzgerald jau lan- 

I džioja po Washingtono kan- 
A cellar i j as ir reikalauja, kad 

,karėn būtų imami netik tu
jinti pirmas popieras, bet ir 
tie, kurie dar jokių popie-. 
rų neturi. n r *r1'"

Tie siūndymai prieš atei-’ 
vius jau iššaukė protestus 
ateivių darbininkų tarpe 
Pirmiausia prabilo lokalas 
N49 Ladies Waist and Dress 
Makers Union. Ta unija pa
ti priguli prie Federacijos ir 
protestuodama prieš Cent
ral Labor Union, sako:

“Ligišiol męs manėm, 
kad C. L. U. atstovauja 
darbininkus, o ne karės 
departmentą. Unijos rei
kalas vienyti darbininkus, 
o ne skaldyt juos pagal 
tokias absurdo linijas, 
kaip amerikonas ir atei
vis”.
Unija grasina išstoti iš 

C. L. U., jeigu tasai centras 
nenermainys savo pažvalgų 
į ateivius.

Ir visi ateiviai darbinin
kai turėtų taip elgties.

GRAIKIJA ĮŽENGIA Į KA
RIŲ SUKURĮ.

21

22

23
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27 Dean St., Norwood, Mass. 67 kuopa—K. C. Rugin, 
1157 Yuill St, Medicine Hat

68 kuopa—J. Kundzašiūnas,
, 488 Main St., Hartford, Conn.

69 kuopa—St. Padvarskis,
pa, 820 W. Lombard St., Baltimore, Md.

j Curtis Bay, Md.
Pa. , 70 kuopa—K. L*. Rainis,

j 5008 Baring Ave., East Chicago, Ill.
^Pa. 71 kuopa—S. J. Kirslis,

, 234 Plymouth St., Bridgewater,Mass, 
kuopa—F. Klastow,
Box 255. Great Neck, L. I. N. Y. 
kuopa—V. Natkevičius,

92 Clinton Pl., Yonkers, N. Y. 
kuopa—New Kensington, Pa.,

F. F. Baltrušaitis,
Box 198, Arnold, Pa.

kuona—J. Kory
430 Kentucky St., Vallejo, Calif, 
kuopa—J. Mikalauskas,

Box 388, St. Clair, Pa. .
77 kuopa—K.Steponaviče,

Box 17,Cliff side, N. J. .
<8 kuopa—J, A. Samulčnas,

627 Main St., Fitchburg, Mass.
J 79 kuopa—A. Grebelis,

11251 Edbrooke Ave., Chicago, IB.
, 80 kuopa—A. Bineta,
I * ■ ’ ------------------- --------------- F ’ --- -- --------------------------------------------------- ’ -------------------*

j 81 kuopa—F. Grigas,

82 kuopa—T. Žebrauskas,
New Yurk Esq. Marcella 102
' Berisso, Rep. Argentina

25 Hall St.. Mukegon, MičhJ-
O<* KUU|ia------V. 1». IIUUIBM.',

Į112 E. Huisman St., Patterson, N. J.*
622 So. Hulen St., Rockford, Ill. 85

Pa. 86 
I

Me. 87

25
71

26 kuopa—A. Metelionis,
500 So. Clinton St., Collinsville, Ill Calle

27 kuopa—K. Mickevičia, I
21 Hulbur St., New Britain, Conn.ti83 kuopa—Fr. Domeika,

28 kuopa—St. KretaviČius, "
82 So. Leonard St., Waterbury,Conn. (84 kuopa—V. B. Rūdiškis 

kuopa—A. Valiulienė,

kuopa—J. Dijokas,
814 E. 4th St., Chester, 

kuopa—K. Vilaniškis,
P. O. Box 36, Lewiston,

■2 kuopa—P. Kukonis,
188 Franklin St., Now Haven, Conn. 88 kuopa—B. Garsiūnas,

13 kuopa—J. P. Sleakas,
2128 Carey Alley, S.S. Pittsburgh,Pa. Į
34 kuopa—K. Maziliauskas,

P. O. Box 282, Rumford, Me.
35 kuopa—J. S. Mažeika,

121 Fulton St., Youngstown, Ohio.
36 kuopa—K. Kvetkaitis,

29

30

31

Altą, 
Canada-

kuopa—A. Matulevičius,
179 River St., Haverhill, Mass, 

kuopa—Al. Brazis,
1635 Girard St., Chicago, Ill. 

kuopa—A. Balutis,
125 Greenpoint Ave., Blissville,N.Y.

>
Hanover Rubber Co.,

W. Hanover, Mass.
89 kuopa—A. K. Sagaitis,

127 E. Main St., Amsterdam, N.Y.
90 kuopa—Pr. Cvirka,

404 E. 15th St., New York, N. Y.
Katrų sekretorių antrašai persi-

324 W. 6th St., Kewanee, Ill. mainė, ar kuopos išrinko naujus sek- 
kuopa—M. M. Stakionis, , retorius, malones pranešt man apie

99 Willow St., Lawrence, Maas. tai.
kuopa—S. Tilvikas,

11949 Lowe Ave., W. Pullman, Ill.
39 kuopa—K. Genys,

37

38
J. Benesevičiūtė,

L. D. L. D. Sekretorė, 
183 Roebling St.,

Brooklyn, N. Y.

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

P*8 Hetuvj akių ir akinių specialistą: 
į Dr. H. A, MEDOFFĄ, o jis suteiks 

tau pagelhą, Jo aptiekoje, teisingiau
sia sutaisomi vaistai ir duoda geriausius patarimus kiekvienam 
lietuviui.

Aptieka ir akių offisas randasi:

500 GRAND STREET,iKan"M“ UnionB"<i[ln, N T.
laikėsi neutrališkai, jau į-! 
žengia j karių sukurį. Val
džia paskelbė, kad ji prisi
deda prie talkininkų ir ap
skelbia teutonams karę. 
Tuojaus bus atšaukti iš cen- 
tralių valstybių visi Graiki
jos ambasadoriai.

DYKAI, DYKAI! AS ištraukiu dantis be skausmo Ir veltui 
tiem, kurie duoda taisyt ir naujus įdėti. Visas darbas visISkal be 
skausmo. Dr. Chas. Teschberer yrajferai žinomas kaipo specialis
tas įvairiose atsitikimuose. Ateik ir duok iSeffzaminuot. Informa
cijos dykai. Mano kaTunos ir tiltukai 22 karato. Darbas prvaran- 
tuptas. Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 9 P.M. Pėtnyčiomis nuo 9 
A.M. iki 6 P.M. Nedeliomis nuo 9 A.M. iki 1 P. M.
DR. CHAS TESCHBERO, D. D. S. Liet. Dentlstas 
500 Grand St. Kampas Union Ave. Brooklyn, N. Y. 
Kalba Lietu vilką, Lenkiškai, RueiSkai- Tel. Staes 8986
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NEWARK, N. J.
(Nuo mūsų korespondento).

Margumynai.
“Laisvėj” jau buvo rašyta 

apie Plakarto liejyklos dar
bininkų streiką, kuris jau 6 
mėnesiai, kaip tęsiasi ir per 
tą laiką jokių nusileidimų 
nebuvo nei iš darbininkų pu
sės, nei iš darbdavių. Svar
biausias darbininkų reikala
vimas — pripažinti uniją vi
soj dirbtuvėj dėl tų darbi
ninkų, kurie dirba molderių 
darbą. Pirmiaus unija bu
vo pripažinta tik dėl “floę- 
rų” molderių ir jie gaudavo 
unijinę algą, o mašinų mol- 
deriai buvo be unijos ir 
kompanija juos labai skria
udė. Todėl darbininkai iš
ėjo A kovą už pripažinimą 
visiems unijos. Darbdaviai 
sutinka mokėti unijinę algą 
ir mašinų molderiams, bet 
griežtai atsisako pripažinti 
uniją.

’ Streikieriai laikosi gerai, 
ir vadai sako, kad streikas 
bus laimėtas, nes ta dirbtu
vė viena iš didžiausių šiame 
mieste ir daro įvairias dalis 
dėl visokių mašinų, o su 
streiklaužiais tą darbą at
likti negalima ir tokiu būdu 
netenka užsakymų. Apart 
to, kompaniją patiko, nelai
mė: 22 d. birželio, naktį su
degė patys geriausi patentai 
su visu departments Nuo
stolių pada'ryta virš $10,000. 
Iš kur gaisras kilo,' kolkos 
dar nesusekta. Bet begė
diški kapitalistų laikraščiai

prisidėti prie “Laisvės” ben
drovės su 5 serais.

Reikia pažymėti, kad Pa
langos Juzės Draugystėj tū
li socialistai moterų pavyzdį 
norėjo panaikinti. Už 
jiems katalikai liepė 
vargonų paaukauti.

tai 
ant

BRADDOCK, PA.
Registracijos diena pras

linko ramiai, priešų nesira
do ir visi registravosi. Tik 
tiek reikia priminti, kad ir 
čia atsirado liėtuvių, kurie 
lošė Rusijos žandarų roles, 
bėgiojo į policiją ir skundė 
lietuvius, būk jie nenori re-

pana-

kom- 
negali

Gėda tiems, kurie 
šiai elgiasi.

♦
♦ ♦

Eazdar Thomson 
panijos darbininkai
atsikvėpti nuo visokių ko- 
lektų. Mėnuo laiko tam at
gal, darbdaviai privertė 
darbininkus duoti po dolerį 
ir du raudonajam kryžiui. 
6 d. birželio jau atėjo ir pra
dėjo pardavinėti taip vadi
namus “laisvės bondsus”. 
Darbininkams buvo pasaky
ta: arba pirkti “bondsus” 
arba pasitraukti iš darbo. 
Kadangi čia darbininkai ne
organizuoti, tai ką tik darb
daviai pasako, tą jie ir išpil
do. Bondsus nusipirkome ir 
manėme, kad jau būsime 
liuosi. Bet štai 18 d. birže
lio, susirinkus naktinei dar
bininkų pamainai, vėl bosas

tą bėdą primeta streikie- praneša, kad kolektuos rau
piams. Unija dabar nori pa- dona jam kryžiui, tik jau ne 
traukti ^teisman tuos laik-' dolerius, bet kiekvienas pri- 
raščius, kurie primeta bėdą valo duoti savo dieninį už- 
sudeginime to departmen- darbį, nes, girdi, raudona- 
to streikieriams. Kuo tas jam kryžiui daug reikia pi- 
viskas užsibaigs, sunku pa- nigų. Darbininkai pasiprie- 
sakyti. « gino ir bosas ta naktį nieko

Darbininkų unija tvirta; nepešė. Atėjome 19 d. va- 
streikieriams moka po $12 į vare išgirdome, kad die- 
savaitę pašelpos ir žada mo- niniai darbininkai sutiko 
keti po $15.* Darbininkai!paaukUoti savo dienos už- 
iaikosi vienybėj, streiklau-; darbį. Vakare visus bosas 
žiu skaitlius eina mažyn.Ne-Įpradėjo šaukti į ofisą. Nu- 
mažai streikuoja ir lietuvių §jau ir aš. Bosas liepia iš 
ir jie visi laikosi labai gerai, dviejų vieną pasirinkti: ar-

♦ ♦
ba paaukuoti dienos uždar
bį, arba apleisti darbą. Ne-

to keturis klausimus, liepia 
publikai paklausti pas vel
nių kupčių ir pats, kaip drū
tas, nešasi nuo steičiaus. 
Publika šaukia: “Koks skir
tumas tarpe dievų ir velnių 
kupčių?!”

Manau, kad tas kvailalo- 
gijos studentas nenorės dau
giau atvykti į mūsų miestą 
ir plūsti visus, kas tik jam 
ant galo liežuvio pasipainio
ja.

Viską Patyręs.

ri majorą apskusti teisman/nių įvairių tautų ir be jokio 
kad jis nepildo savo p arei- apkalbėjimo, be jokios 1 i • — - V 11*

Tūlas L. J. K. P. Kliubo norėdamas netekti darbo^ 
narys laike guzikinių strei-' sutikau atiduoti dienos už- 
ko buvo nuėjęs streiklau- darbį. ^Bet štai praslinkus 
žiauti. Už tai Kliubas jį nu- dviems valandoms man pra- 
baudė ant $10. Taip ir rei- neša, kad rytoj bus atmokė-

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

Augščiau minėtos visos ypatos tapo atvežtos 2 d. 
sausio, 1917 m. ant laivo ’New Amsterdam” per vi- - 
siems gerai žinomą Ameriko Benkierį Henryką C. Za- 
’O.

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

Visi tie adresai, žinios ir pasveikinimai, nesutilptų 
šame laikrašty, jeigu p. Za o panorėtų juos išdrukuoti, 
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.

su- 
tarties, ėmė šaukti: ‘Eina
me paliuosuoti suimtųjų’.Vi
si už vieną, vienas už vi-

22 d. birželio,Wicker Park sus’!”
salėj, buvo susirinkimas' Matyt, “Vergas” visai ne- 
Taikos Tarybos. Žmonių buvo minėtame susirinkime, 
susirinko gana daug. Kai- jeigu taip neteisingai infor- 
bėjo žymesni socialistai, muoja. O jeigu jis buvo ir 
kaip tai: J. C. Kennedy,Mc- negirdėjo bei nesuprato, ko- 
Cullock ir ^iti. Publika kie ten buvo nutarimai, tai 
kalbėtojus entuziaztiškai galima jam tiesiok pasakyti, 
pasitiko. į kad dar jis yra tikras “Ver-

23 d. birželio buvo toks gas Dvasioje”, arba svetimu 
pat susirinkimas West Side protu gyvena!
Auditorium, bet čia įvyko | Męs, kaliniai, štai ką turi- 
sumišimas, nes policija pra- me pasakyti: ant minėto su
dėjo jieškoti progos, kad už- sirinkimo plačiai buvo ap- 
puolus ant kalbėtojų ir mi- kalbėta (3 kalbose: lietuviš- 
tingą suardžius. O tokie kai, angliškai, švediškai ir 
darbai jai visuomet sekasi.

♦ 

♦ *

ROCHESTER, N. Y.
(Nuo mūsų korespondento).

Birž. 24 d. anglai socialis
tai turėjo savo pikniką, ku
riame dalyvavo nemažai ir 
lietuvių. Anglų socialistų 
piknikai skiriasi nuo lietu
vių tuomi, kad pas juos pla
tinama literatūra, dalinami 
lapeliai ir rengiama sykiu 
prakalbos. Taipgi laike pik
niko žmonės gali rašytis 
prie partijos ir net seni na
riai gali užsimokėti savo 
duokles. Lietuviai socialis
tai šiame dalyke turi daug 
ko pasimokyti nuo anglų. 
Ant šio pikniko kalbėjo G. 
Strebel, iš Syracuse, N. Y. 
Sulyg kalbėto j aus, tai buvęs 
Rusijos caras, matydamas, 
kad su talkininkais bus sun
ku paimti Konstantinopolį, 
buvo jau besirengiąs daryti 
taiką su kaizeriu ir tada ka
riauti su savo talkininkais. 
Bet Anglijos dipliomatai tai kėjais, pakalbėti apie savo 
pajutę, davė pinigus ir gel- reikalus ir pakvėpuoti tyru 
bėjo sukelti revoliuciją ir oru. Tą dieną bus labai žin- 

plenus suardė geidus ir įvairus progra- 
i mas; apart kitko kalbės

taip Mikės 
(Kvailesnę\asaką vargiai 
kas galėtų pasakyti. — 
Red.).

Anglai socialistai jau da
bar rengiasi prie rudenio 
miesto-valdžios rinkimų.

,<u ii i ... . .
kas norėjo galėjo išsireikš- Mūsų miesto lietuviai kį- dalyvavo unijos skyrius ir 
ti savo m'intj) apie suimtuo- ^a> kaiP ant ir-su -iais turėjo nusamdęs beną. Lai- 
sius draugus ir priėjo prie(nei viena lietuvių* kolionija dotuvėse dalyvavo gana

ruodami7 iki country jail ir'v^ena lietuviais apgyventa Reikia pažymėti, kad lai-

L. S. S. VII RAJONO t_______ o___  ____
“DARBININKŲ DIENA, išvedimo, kad eiti demons-,negali susilyginti. Dar nei daug žmonių.

pareikalauti, kad paliuosuo-,kolionija nesusilaukė lietu- dotuvės buvo su bažnytme- 
tnnHninkai — suimtuosius 3 draugus. Oįv>° vyskupo, o męs jau turi- mis ceremonijomis, tik uz
Dipna” - «vX 'jeigu nepaliuosuos, eiti ra-,me- čia buvo tautiškų ne- jas kunigui tapo paskirta 13
vn. tJi vW npaLli miai "amo. Taipgi nutarta įPrigulmingų lietuvių bažny- dolerių, todėl lis;sakydamas
surengti be darbininkų8 ir'prie durų prakalbą eių siivažiavimas arba, kaip pamokslą,, _ išgėdinolietu- 

gelbos. Is to išeina, kad , • . et . . . _.sų. ~
darbininkai tam ir sutverti, dovai, socialistai, suėjo į še- 

” , reikalaudami, 
kad paliuosuotų mūsų drau
gus; jie pirmiausia buvo už- 

|klausti: “Ar jūs esate užsi- 
Dieną”, kurioje jie galėtų i^^Dtrav^? , atsakė,kad 
susieiti pasilinksminti, susi-l 
pažinti su apielinkiniais vei- <

kad remti svetimus reikalus, ofisą,
Todėl L. S. S. VII Rajonas

nutarė nors sykį surengti ir
savo dieną — “Darbininkui

ne! Ir tuoj juos areštavo ir 
nebeišleido iš kalėjimo. Tuo
met demonstrantų minia, 
nenorėdama laužyti savo 
prižadų, ėjo sykiu į kalėji
mą su savo vadais.

Męs, nenorėdami pasiro-

išgėdino lietu-
i — sinodas ir ta- vius, pasakė, kad socialistai 

po išrinktas kun. S. B. Mic- velionį apvogę, nupirkę vi- 
kevičius vyskupu.

Na, dabar lauksime, 
pasakys romiečiai?...

*
♦ *

Pas mus registracijos die
noj atsirado tarpe lietuvių, 
kurie bandė šnipinėti , kas 
nesiregistruos, kad paskui 
atkeršijus. Bet visą jų triū
są šuo ant uodegos nunešė.

šokių kvietkų, nusamdę be- 
ką ną, kurio esą nereikalinga ir

1.1. Mat, kunigėlis įsižeidė, 
kad jam mažai kliuvo.

i K. S. P-kas.

NEWARK, N. J.
Svarbus pranešimas. ’

4 d. liepos, P. Plikaičio 
svetainėj, 103 Jackson St., 
Newark, N. J., bus prakal
bos L. S. S. 11 kuopos. Pra
džia 3 vai. po pietų. Apart 
prakalbų, bus ir kitokių pa- 
marginimų. Dainuos “Sie
tyno” choras po vadovyste 

ir tis išėjimo — darbdaviai su- Indono.
t pa- Kviečiame vius vietos ir 

kėlimu algų. Vieniems pa- apielinkių lietuvius atsilan-

* . *

12 d. birželio Arlington 
i Mill Co. audėjai antru sy-

drg.’J. Šukys, bus kalbėto-iY^uomenės akyse.veid- 
jai rusų ir anglų kalbomis, i

nFninkės1draugės“ Pietariū-1žadH> ,buYonle P^sti 
_ t-\ r I nnc?ic?Q linfi mm Irnlmivvintęs is Wilkes Barre, Pa., : 

griežš orkestrą, susidedanti
iš 5 ypatų. Jaunimas galės ( . ___ x-- _____t
pašokti ir pažaisti. Taipgi Kitus 2 lietuviu paleido po tiems dar numušė., 
bus proga išlaimėti darbi-|aucBa P° $B900 kiekvie- , r
ninkiškus laikraščius. Žo-, Tas rĮ2^.esa’ Daugy- no įr išėjo į streiką, 
džiu, bus milžiniška tarp- lietuvių išėjo po $500 ; t

kymus. Girdi, vistiek prieš jautiška “Darbininkų Die- LauciJ0S\ , J?. svetimtaučių _ gana daug; yra keliatas ir, 
vėją nepapūsi. Bet avelės na”’ kokios dar niekad tarpe 
nelabai nori klausyti ir dau- Amerikos lietuvių nebuvo.

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

Pas mus kunigas . sakosi 
neagituojąs už karę, tik lie
pė eiti ir pildyti valdžios įsa-

gelis pyksta ant kunigėlio 
Ir taip įra senasis L- 
prieš bedievius.

Socialistų kuopa auga 
agitacijos keliatas smar 
žmonių prisirašė; apie as
tuoni išpildė aplikacijas pa-

dainuos plačiai žinomos dai- gorėdami laužyti savo pri- j§ej0 į streiką. Priežas-t 
1 --------- - —‘•i

ir [nesišalinti nuo kalėjimo du- vjpojo darbininkus su pa-

Ant galo “Vergas” sako: Xelė po keliatą centų, o ki- kyti. 
Cifns 9 lintiivin n film’d n nnb:__ _ „ --- -------- I Todėl • 

darbininkai labai pasipikti-1

Skebų visų tautų randasi
------ j-— --------------------- gcUlcl Ud 
tarpo randasi ir tokių, ku- j lietuvių, 
riems reikalaujama kauci- /kai tikisi 

linelio Ta diena įvyks 14 d. rug- J0?. nuo. $6,000 iki $10,000. 
blokai Pjačio, Valley West Parke, I--------------apgailėtina, kad

Inkerman, Pa. Todėl visi! v<^as”, msydnmas kores- 
r>p darbininkai, ypač angliaka- (P0^dencija, nemaž^neapgal-

1 šiai pasistengkite tą .dieną. voįa’aPie Ps ras°. 
išlikti is darbo, nes ir per’ 
visą laiką dirbdami, manot

I Nors ta korespondencija 
buvo žemiaus kritikos, bet

Komitetas

tSEATTLE, WASH.
Streikas ant laivo.

Keleiviai, kurie važiavo į 
atsisakė važiuoti

° • 1Vienok darbinin- 
streiką laimėti., Rusiją, 

Mat, kompanija turi labai ant Japonijos laivo, kadangi 
daug visokių užsakymų, o jis neatsakančiai buvo pn- 
su streiklaužiais negali jų rengtas, nebuvo net pačių 
išpildyti.

Remeika.

mūsų gerbiamas daktaras J. 
J. Kaškeviče su savo motere.

Vyčių generolų noroms - 
Kada .pa-' nenoroms vienas įstojo į ka- 

klausiau kame dalykas, ga-Įriumenę, kiti, turbūt, pairs, 
vau atsakymą, kad aš agi- 

mūsų tavęs visus darbininkus ne- 
moterįs pradėjo progresuo-1 aukuoti. Mat, pirmiau visi 
ti ir vietomis net vyrus “su- tarėmės nieko neaukuoti, o 
by tina”. Ypatingai pasižy- paskui iš tų pačių atsirado 
mėjo Lietuvos Dukterų Dra- ir tokių, kurie nubėgo pas 
ugystė su savo parengimais, bosą ir apskundė savo drau- 
nes visuomet publiką užga
nėdina. Taipgi nepamiršta 
ir visuomeniškų reikalų. Jos susipras ir stos už savo rei- 
iš draugystės iždo paskyrė kalus? 
Rusijos revoliucijos rėmi
mui $25; guzikinių dirbtu
vių streikieriams $25. Jos

ruoni ispnae apiiKacijas pa- turtu nesusikrau-’noredami Parodyti visuome-
skutimame susirinkime, tar- nuomone, tintų nesusixrau ( tpisvbp buvome n rivers- 
do iu buvęs demokratu ari- slte> 0 t!J dlcn;> linksmai,tar- nei teisybę buvome pnvei s pe jų ouvęs uemoKiatų agi- nrdm«ih> ti duoti atsakyma ir patai-
tatonus Jonas Kutavice ir Pe d* nugų praleisite. .. • klaidas ^Mūs teis-

ta» nrnjrrnmn nirm - S.V11 J° Kiaiaas. MUS teiS-“D. D.” programo pirmi
ninkas.

K. Arminas.
kia.

*
* ♦

Pastaruoju laiku

ti visi pinigai.

kad nepapuolus su savo 
“raiteliais”.

gus.
Jr kada mūsų darbininkai

mas bus 29 d. birželio.
. Varde visų kaliniu

P. Kutra.

riekalingiausių daiktų ke
liauninkų. Streikas tęsėsi 
keturias valandas ir, paga
lios, tapo laimėtas :kompani- 
ja pristatė reikalingiausiusARNOLD, PA. ’ J“ ---- ---

8 d. liepos, Valley Comp, daiktus ir tuomet keliaumn- 
anglių kasykloj, tapo užmu- kai išplaukė.
štas Juozas Urbonas, 25 me- Reikia pažymėti, kad tie, 
tų amžiaus. Velionis buvo kurie nebuvo užsiregistravę, 
taupus, todėl pasiliko nu- tapo sulaikyti.
pirktas lotas žemės ir $500 
pinigais.
dos, nėra visiškai išmokėjęs.

i Lietuvoj turi tėvus, tris bro-
liūs ir dvi seseris. ~ Į

J. Urbonas prigulėjo prie
A. P. L. A. 9 kuopos ir iš

Šiuo laiku išplaukė ir du 
Už lotą dar, ro- lietuviu.ROCK5JORD, ILL.

“Laisvės” num. 49 tūlas
“Vergas”, aprašydamas a- 
pie vietos registracijos nuo- 
tikius, visai apsilenkia su

Męs, socialistai kaliniai, pasirodė daugybe m! smertines. Kuopos nariai nienė, palikdama dideliame 
perskaitę ta korespondenci-lsSriąutU, muauztų._A-(nutarė tą posmertinę pa-,nuliūdime vyrą, sūnų 7m., 

.PUPX ___________ _ Pie Superior Ave.,. perkuni- siųsti į Lietuv;i tėvams,kaip gimines ir pažįstamus. Am-
miestely randasi tokiu sugadino, elektros vielasL;k bug sugjnota kur jje gy. žiną atsilsį velionė prigulėjo 

vena. .prie L, S. S. 14 kp. ir L. M.
Velionis paėjo iš Kauno P. S. 28 kp. Buvo laisvų pa- 

gub., Raseinų pavieto, Vidu- žiūrų, mylėjo apšvietą ir ki
ekių parapijos, Bogamolų tus ragindavo prie‘to. Daug 

kaimo. pasidarbavus tarpe vietos
A. P. L. A. 9 kuopos na- lietuvių.

riai dėl nupirkimo vainiko | Palaidota tapo 21 d. birže- 
aukavo: kuopa iš iždo $5.00; lio be jokių bažnytinių apei- 
V. Česnikas, V. Virbickas, S. gų. Didelis būrys draugių

CLEVELAND, OHIO.
23 d. birželio, apie 5 vai 

po pietų siautė labai smarki 
audra, kuri labai daug nuo-

A. Raudonaitis.

BALTIMORE, MD. 1
Birželio 18 d. persiskyrėCHICAGO, ILL.

Miesto taryboj skandalas.
(Nuo mūsų korespondento).

Mūsų mieste buvo daug'ją, labai nustebome,kad mū- 
skandalų dėl mokyklų tary-'su iiucowiy xanuaoi . . . . , , v ., „ v \ i “ . • L • i • ir gyventojai neteko sviesos.bos sauvahskumų, bet pas-j reporterių, kurie patys me- T-?-; ' , isiaužė
tamsis vnikiausin bus vin- nniatvm ir •nnyinnrlnmi i

medžius.
Abelnai, nuostoliai labai 

; dideli.

jStolių padal ė. Audiai pelė-: jraUgįj0S priklauso $125 po- su šiuo pasauliu drg. M.Gri

tarasis, veikiausia, bus vie- ko neištyrę ir nežinodami 
nas iš žymesniųjų. |apie dalyką, klaidina publi-

Kada tapo išrinkta nau- ką savo neteisingomis ko
ja taryba, tai senoji nenore- respondencijomis.

Tuomet mį^ esame priversti atitai- 
ųr-,22 d. birželio miesto taryboj syti jo klaidas.
.le-'jbuvo apie taLpakeltas klau-

ėmė viską simas, bet miesto majoras' tuojaus po registracijai, po- 
_____ — yra lai- plūsti, publikoj pasigirdo (Thompsonas griežtai pasi-(licija suareštavo 3 L W. W. 

kraštiį, kuris užstoja mote- protestai, daugelis pareika-'priešino, kad tas klausimas unijos vadovus už agitaciją 
rų reikalus, gaivina pų dva- lavo balso, nekurie pasiūlė.išnaujo būtų nagrinėjamas, prieš karę ir registraciją”, 
šią, todėl įnešu paskirti iš'50 dolerių, jeigu faktiškai ’ Aldermanai taip įšėlo, kad Turime pasakyti, kad tas 
draugystės iždo $5 į “Lais
vės” popieros fondą”. Žo
dis stojosi kūnu. .

“Laisvės” pašelpinė drau
gystė taipgi pasekė Lietu
vos Dukterų draugystės pė
domis ir paskyrė į popieros 
fondą $10. Didžioji Palan
gos Juzės Draugystė nutarė

♦
♦

17 d. birželio vietos kuni- Dėlei to
taipgi supranta, ką reiškia gas surengė prakalbas ir už- jo užleisti vietos, 
ir laikraštija. Kada tilpo kvietė^ kalbėti nepraustai 
“Laisvės” atsišaukimas, tū- nį Račkų. Kada tas n 
la narė susirinkime pasakė: praustburnis 
“Sesutės, ‘Laisvė’ •

Jisai sako: “6 d. birželio,

Z. K. Burba.

LAWRENCE, MASS.
Margumynai.

Turime pasakyti, kad tas 
prirodys socialistų blogus’majorą knygomis ėmė mėty- yra netiesa: iš tų minėtų y- 
pasielgimus ir t. t/ Račkus Įti, o jis pranešė, kad tary-'patų, buvo tik 1 I. W. W. iš
šaukia kunigą ir davatkas į,bos atstovai pasiliko ir tęsė^ijos narys, 1 socialistas ir 
pagelbą. Tūla davatka pa-poliaus susirinkimą. Taipgi 1 neprigulintis nei prie jo- 
leidžia savo šventablyvą lie- jie sušaukė susirinkimą ant kios darbininkiškos organi- kalbų.

- — - ' « A • . • • R* 1 1 • V • • "I 1 _   i ižuvį, kaip ližę, bet publika .25 d. birželio ir pareikalavo, 
ją nušvilpia. Pasidaro su- Į kad miesto majoras tuo jaus 
irutė. Prasideda raštiški i rezignuotųlltluO/ A JL ctOlClvClcX J[ db vlojAl j * U4Vvlg« ivuiv ovtk? * t t y I v« •*
klausimai. Račkus perskai-l Valstijos prokuroras no-.listų svetainę daugelis žmo-.ciaiš.

So. Bostono “Darbininko” (Bijavičius, K. Povilonis, K. ir draugų palydėjo velionę į 
štabas labai daug turi darbo (Stašinskis, A. Česnikas, V, kapus. Drg. J. V. Grinius 
su niūsų “nezaležninkais”. |Nainis ir R. Preskinis — iš Philada., Pa., pasakė alsi- ? 
Surengia prakalbas, nusam-(po $1.00; K. Justinavičius,S. sveikinimui prakalbėlę, iš- t 
do svetainę, atspausdina ir .Adomaitis, J. Juosadavičius, geidžiant iš namų ir ant ka- . 
išdalina apgarsinimus ir ka-'A. šeris, J. Jančauskas, J. jpinių prie velionies karsto. I 
da prisieina kalbėti, tai nė- Speračkis, A.Bridžinauskas,jGiminės, pažįstami, L. S. S. 
ra kas klausytų jų tų pra- F. Urbavičius, J. Žukas, J. 114 kp., L. M. P. S. 28 kp. su- i 
1 " . O kartais jeigu ir (Stonis, J. Daubaras ir K. (aukojo velionei puikiausius 1 

zacrjos. susirenka publikos, tai ir ta Aidukas — po 50c. Viso gyvy gelių vainikus. Lai
Toliaus jisai sako: “Va-Jišeina iš svetainės, palikda-^19.00. Nuo angliakasių u-i būna jai laisva šios šalies 

kare susirinko į švedų sočia-į ma rengėjus su keliais vy- nijos skyriaus buvo nupirk-1 žemelė. 4 . ■
listu svetaine daugelis žmo- čiaiš. ... Itas vainikas. Laidotuvėse Buvus laidotuvėse.

t



Kas vienam gera, tas kitam
M bloga, i

jč Senbernis: — Turiu sku- 
bintis apsivesti, kad išsigel- 
bėjus nuo kariumenės.

S) Ženotas: — Turiu skubin- 
jdjtis užsirašyti į armija, kad 
0 [išsigelbėjus nuo pačios.

Gražu ir gražiau.
(Suaugusiems pasakaitė).

Gražu buvo jam rbgėti, 
Kaip įpuolęs aš šulnyj 
Sulyg kaklo vandenyj 
Meldžiau man bėdoj padėti. 
Bet pagelbės neradau.

Ir dugnan aš paskendau. 
Tiktai kuomet sužinojo, 
Jog ant manęs mirtis joja,— 
Mano mylimi draugai, 
Nebelaukdami ilgai, 
Tuoj išgelbėjo mane. 
Gražiau buvo jam regėti, 
Kaip įkritęs jis šulnyj 
Sulyg kaklo vandenyj 
Šaukėsi bėdoj padėti... 
Aš mačiau, kai skendo jis, 
Bet neleido man širdis 
Jam pagelbos ranką duoti 
Ir nuo mirties išvaduoti, ’— 
Kad jis juokėsi pirmiau 
Tegul juoksis dar daugiau 
Pačiame šulnies dugne!...

Hocus Focus.

% 
liūs, kad jie pradėtų kares, 
o dvasia šventa, apsisegus 
ilgu sijonu, nužengė iš dan-j 
gaus ant žemes, nakčia ap
lanke katalikų kunigus ir 
našnabždomis jiems paliepė, 
kad agituotų už kares ir 
tokiu būdu prisidėtų prie to 
dieviško darbo.

2) Kada dievas nulipino 
Adomą iš molio, tai iš to pa
čio štofo padarė ūsus ir 
barzdą. Atlomui užmigus, 
dieVas dasiprotėjo, kad jam 
vienam nesmagu miegoti,to
dėl sugalvojo sutverti ir mo
terį — Jievą, bet tik ne iš 
molio, o iš Adamo kokio ten 
kauko. Kada jau Jicva bu
vo gatava, jai taipgi prilipi
no ūsus ir barzda, bet našta-

V 7 ’

onia liepė naujai nusam- 
1 (lytai tarnaitei suruošti sa- 
|lotų ir pastebėjo, kad gerai 
išplautų. Kada tarnaite pa
davė salotas, ponia sako:

—Koks keistas skonis 'tų 
slotų. Ar tu jas gerai iš
plovei? '

—Kaipgi, pasiėmiau kve
piančio muilo ir po kelis sy-. 
kius su muilu ploviau. !

zą

Telephone 595 Greenpoint.

Daktaras J. MISEVIČE
Specialistas Širdies Ir 

Plaučių ligų.
8—10 ryte
12—2 po piet

Nuo
Nuo
Nuo

270 BERRY STREET
BROOKLYN, N. Y.

SPEšEL TELEGRAMA JO 
MYLISTAI PONUI 

ORAKULUI.
New York City. — Čia, 

bra Orakule, rasi spcšel te
legramą, kurią siunčia tau 
mano pati iš “komunistų ro
jaus”, tik nemanyk, kad jie 
maitinasi vienais vaisiais, 
kaip beždžionės dieviškame 
rojuje, kad nuo šio laiko į| 
savo “komunistišką rojų” 
neįsileis nekviestu svečiu ir 
be mano išduotų pasportų. 
Mat, bra Orakule, šiandien 
tokia gadyne, kad neprašy
tiems vietos nėra. Norėda
mas patarnauti visiems O- 
rakulo pavapi jonams, pra
nešu, kad aš pasportus iš
duosiu, su kuriais greičiau 
galėsįto | “komunarų rojų” 
nuvažiuoti, negu Bergeris į 
Stockholmą, jeigu kreipsi
tės pas mane ypatiškai arba 
raštu. Mano adresas toks: 
Teisių Ministeris, du sieks
niai ir tris aršinai nuo dan
gaus vartų, kairėj pusėj, pa
sisukus į dešinę.

Kas manęs nesuras ir ne
gaus pasporto, lai geriau ne
bando važiuoti į “komunarų 
rojų”.

Teisiu Ministeris.
t *

Orakulo prierašas. — Aš.

dinti lūpas ir ūsai su barzda 
nukrito. Iš tos priežasties 
ir dabar moterims meauga 
nei ūsai, nei barzda, bet už 
tai jos daugiau judina lūpas.-

Reikalingas referatų skai
tytojas.

Brooklyne ir apielinkėj 
randasi daugelis kandidatu 
i senbernius, kurie norėtu 
pradėti nešioti naujausios 
ifiados kaklaraišius, bet vi- 
sa bėda tame, kąd nemoka į 
jų užsirišti. Todėl reikalin-; 
gas geras specialistas, kuris 
nerskaitytų kelintą ‘ refera-

laraišius užsirišti. Kuris’ 
jaučiatės kompetentišku, I 
tuojaus atsišaukite šiuo ad-i

senbernius, skyrius kakla- 
raišių rišimo.

—"A tu skaitei “Laisvėj” 
straipsnį J. Parulio “Apie 
persiskyrimus”?

—Taip, skaičiau.
—Ir ką pasakysi? Jis ra

šo, kad vienas liūdni ausiu 
apsireiškimų, tai persiskyri
mas. Ar gali būt tas teisy
bė?

—Iš jo straipsnio matyti, 
kad jis dar nevedęs ir netu
ri supratimo apie persisky
rimus. Tik tas gali atsa
kanti straipsnį apie persi- 
cl vrimus parašyti, kuris bu- 

ivo vedes ir jau persiskyrė, 
protestuoju nrieš tokį pra-lBet tas rašys, kaip tik atbu-
nešimą, nes jis įžeidžia ma
no parapijomis. Turite at
siminti, kad mano narapijo- 
nai nėra jau lygus kiaulėms, 
kurios skverbiasi i svetimus 
daržus ir išknisa bulves: jie 
nekviesti niekur nevažiuo
ja.

0
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Telepnone lUbO ureenpoint.

Dr. H. Mendlowitz
271 IBerry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano specialo 

tul ni'oteru liejos.
Gerai įsitemyki't adresą:

Dr. Richterio 
PAIN

EXPELLER, 
su 

“ANKOR” 
nuo Reuma

tizmo, sustin
gimo sąna

riuose ir rau- 
k menyse.

Tikrasis par
siduoda pake
lyje šičia nu
pieštame. At
nešk visus pa
kelius, kurte 
nebus užpe- 
četyti su . 
“ANCHOir 
25 ir 50 cent 
aptiekose ir 
tiesiog nuo

F. AD. 
RICHTER 

CO.
&

74—80 Wash 
ington fet., 
New York

K. LUTKAUS
ŽODIS

Jeigu tau rei
kalinga skrybė
lė, marškiniai, 
renkotas, liet
sargis, kakla
raištis, kalnie- 
rlus ar kitoki 
vyriški aprėda- 
lai, užeik pas 
mane, o gausi 
viską, vertes

l/tVil, PR j B{xyoj.)inigų. • '
271 Berry St., Brooklyn,N.Y. M i q
r kampas So. 1-mos gatves, •i 131 Grand St

1 BROOKLYN. N. Y.

♦X*

♦3

Abeh.as silpnumas
no’-eikirnns jaktiu, nevirškinimas, įprastas užkietėjimas, 
sunkus virškinimas serganti palieka labai liūdnam padė
jime. Norint prašalinti tas slogas ir užbėgti jų pasek
mėms, taipgi sustiprinti visą organizmą, reikia vartoti

Sevara’s Balsam of Life
(SEVEROS GYVASTIES BALSAMAS)

Budas sustiprinaneiai-gydantis
Ka:na 75 centai

Kas apie tai abejotų, tegu u.ll. jau žtlisiuį.

rTi

DIDELA PROGA
DEL VYRU NUSILPNEJ1SIU 

ANT LYTIŠKU ORGANU

Prlslunsk>te mums tik 50c.
Nusilpnejle ant lytišku organu vyrai, 

kaip tai nerviu, paliks išgydyntl ant visa
dos per vartojimo, gyduolių NOVO. Tai 
yra, galima pasakyti, eudauna^jsyduolfi, 
kurias išgydė jau tūkstančius vyru ser
gančiu lytiškoms ligoms. .)<■! esate ser
ganti ant lytišku nusilpucjhnu, kad ken
kia jums betvarke nerviu, kad nustoet 
vyriškumą, 
padėjimo, gailos rankos arba ko. 
sopčjlntal, užketejlmal viduriu, 
mai skilvio, 
puslęs, nemielus sapniai, baime 
žmonius, k , ip tai daro nekurio, . 
išgydyntl per vartojimą gyduolių NOVO 
Gyduoles ta 
sveikais, t v 
galima ims 
ypatlbems.
Jus apie tai, kad NOVO gyduoles tą padu
ria, išsimisme jums DYKAI kompletišką 
kursą tu gyduoiįjį, užtektinai ant 15 dienu 
kada gi prlsiunste mums savo antrašą ii 
ftavarde. taip gi sykiu 50c krasos ženkle- 
es arl-a sidabru del apmokėjimu liešu 

persiuntimą. Malonėkite atkreipti atyda 
ant to. kad tni nėra maža dėžutė, bet 
komletIškas kursas išslgvdymul, užtekti 
nni ant 15 dienu, labai tanke yra užtekti
nai Išslgydymui. Ta proga yra vien 
svarbia ant trumpo laiką. Rašykite mums 
neatidoliokito, taip-gi praneškite kokfnrr.- 
laikrašti sk.altite ta apgarsinimą ir met 
Igsiunsrne jums tuofaus tas gyduoles.

NOVO COMPANV,
Dept. 37, Box 4000, Philadelphia, P*.

betvarke nerviu, ka<l 
kad esate nusilpnejeslam

• -įba kojos, gaivus 
užketejlmal viduriu, nevlrtnl- , 

lukštu ligą arba kitos ligos 
sutikti 

nalikste 
............>

i 1 trumpa laika, padaris jus 
itais ir laimingais, tada gi 
nauduotls gyvenimu Ir jc 

Dd atydoa, idant pertikrinti

DYKAI komplėti&ką

LIETUVIŠKA APTIEJtA

ž—'-U pamvr 
aptureii j>er juu 
Nuo .t’iim.i'izn.o 
E .r ujo V a.,-. 3

<L’olc3 galima

U —W.I.MW

Dovanai
30 DAINŲ

ir 200 ADA I U 
suColumbijos Gramofonu 

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

mėnesį.
Reikalaukit mu-'ų iliustruoto katalogo.

MINERVA PHONOGRAPH CO.

SERGANTIEJI!

* V M V

>1 ? '

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ Iš 
PRIEŽASTIES LIGOS?

TiPjėU
Ir ’ 

visokiu Hf/ų. 
betos, galim

P. A.
151 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y. ,

tu;'*, torius
25 oU C

$1.0« 
1.00 
1.00 
50c.

ir $1.00.
gyduoles nuo, 

kurioj čia dar nepaml- 
. gauti per pactą.

J49 11ST 22 ST,H

ponas MATfflJS
5 Geriausias, Didžiausias ir šva-
feriausias saliunas visam South 
Y Bostone.
J įvairus gėrimai ir užkandžiai.
1 Patarnavimas prielankus. Atsi-
6 lankykite ir persi ikrinkite.

1 JONAS MATHUS
iL (Lietuvis Savininkas)
J 342—344 W. Broadway I* So. Boston, Mass.

f (Dešimts žingsnių nuo Lietu
vių Labdarystės Draugijos Na

mo.

Diena po dienai, metas po metui 
užsiniū gydymu sergančių žmonių. 
Pcrsistatykite saw, kiek aš išgydžiaM, 
kiek palinksminau gyvenimą. Jeigu 
ji.aiis gyvenimas įkirėjo vartojant 
vi ohias 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- 
sekinėmis kaip tai: nusilpnėjimą, už- 
sikrviimą k«aujo, pilvo, širdies, plau
čių jaknų ir lt.

D?) gvdynto nervų ir lytiškų ligų 
turiu visiems gerai žinomą elektrišką 
aparatą iv X -spinduliai, 
matyt kiaurai kūne. 
d;.k! iras t iri tokius 
»«>. kad Ir.h.ri bra.i<s 
tyrioėiiir 
ar:t ryt<» 
gerai ria 

i1R

lytiškų ligų 
ą elektrišką 

per kurią 
Ne kiekvienas 
aparatus, dėl 
Chemiškas iš- 
N cat įdėlioki t e

vai
.•to
b.

tą- st.'.nuitte.
iat;«. het tuojau ateikite pas

LEONARD LANDES 
vai.; nuo 10 vai. ryto iki 8 
are. .'v- utadioniais nuo 10 * 
k I vai. po p>uj.
>2-mJ SI , Levlngton ir 
3rd Ave.. New York City.

apie

plaukus
Moksliškas, Pasekmingas gydymai 

visai dykai.
Ąr kenti slinkimą plaukų? Ar tavo 

plaukai žilsta? Ar tavo plaukai silp
ni ir lūžta? Ar kėnti nuo plaiskanų, 
niežėjimo odos? Ar tu plinki ar pli
kas? Jeigu tu kenti nuo nors
Iš augščiau minėtos plaukų ligos 
tuojau neatsidėlojant, jieškok pagel-! 
bos. Reikalauk musų iliustruotos 
knygutės “Teisybė apie Plaukus” — 
Parašė žinomas Europos specialistas.

Mes norime tave pertikrinti savo 
(škaščiais. Calvacura Plaukų Gyduo- 

J5 sulaiko plaukų slinkimą, tunaiki- 
plaiakanav niežčjinaą (r pradeda

augti plaukai. Mes jumss prisiusima > 
už $1.00. baksuką Calvacura Nr, Ii, 
syku su augščiau minėta iliuostrueta 
knygute. Iškirpk Šitą kuponą ir siųsk 
šiandien pas Lniou La bara tory, B«x. 
545, Union, N. Y.

KUPONAS, 
Union Labaratory,

Box 545, Union, N. Y.
čionai rasite 10 c, kurie padės pa- 

dengt išlaidas siuntinėjimą knygučią. 
kurią už 10 c. Ir man prisiųskite. Taip
gi prisiunčiu 11.00 už kurį meldiia 
prisiųst Calvacura Nr. 1 ir augičiaa 
minėtą knygutę (liklrpes įdėk 
kuponą)

Rusu kalba seniausia.
v

Mūsų lietuviai patriotai 
prakalbose ar laikraščiuose 
rėkia, kad lietuvių kalba e- 
santi seniausia pasauly. 
Vienok faktas akyse, kad 
ne. Kristaus laikuose, kaip 

„— ------ ------- 7 . buvo kankinamas pats Kris-
možny Orakule, meldžiu at- įus, paukščiai jau kalbėjo, 
vežti savo indą išmintybės nlsj§i;ai, (žinoma, tuose: 
ir paaiškinti man šiuos |aikaose viskas buvo gali- 
klausimus: l1Tia) per įaj Įr paukščiai kai-

_ 1) Kodėl Amerikos kata-,bSj0) Balandis ir žvirblis’ 
likai, jų skaitliuje ir įlietu- .atsitūpė ant kryžiaus laike 

|kankinimo Kristaus.
I Balandžiui pagailo Kris
taus, matant jį kankinantį 
jis pratarė rusiškai: 
“Umer, timer”, manydamas, 
kad žydai perstos kankinę.

ORAKULO PATARIMAI.

Klausimas.— Jasnv ir vel-

viai, agituoja už karę?
2) Kodėl moterims neau

ga barzda ir ūsai?
Hukum.

Atsakymas 1) Prieš 
karę dangu je siau-

didžiausia pavietrė ir ke- Vienok nevidonas žvirblis 
dešimtis milionų duše-: ‘ ^iv, živ”. Tie pauk-

nuo tos baisios ligos mi-.ščiai ir dabar tuos žodžius

jaunų dūšelių. Todėl die- j^ad mūsų patriotai girda 
yas, 
giau

norėdamas gauti dau-.miesi melųpja.
dūšelių, sukurstė kara-j V. F. Mikiįoff

■G

$
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“širdingai dėkavoju už Severus Gyvasties Balsniną. La
bai kentėjau nuo skilvio susilpnėjimo ir valgyti neturėjau 
noro. Visi kentėjimai pranoko >. t LJkb&i ,'t' 
r.os Soveros Gyvasties Baisumo bonkos. Prašau tą laišką 
paskelbti 1; ikr.i.sėinow, idant- visi kiti, kurio panašiai ken
čia, sužinotą apie tą gyduolę“. Mrs. Pagac iš Moąuah, Wis.

--- .r J * n TINT « - .1 T“, T*l — ------------------------nTHITTI M ATmMWraXftKAMmMMMUM)

Sevcros gyduol-'S galima gauti aidiekose. Piašoma reikalauti tikrą 
Scvi-rmt i iluo'.ių, n imti jokią fulbiiikaciją. Jei vietos aptiekojo pirkti 
negulimu, užsakius bus pasiųsta, ,

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ- 
DAIT-NIEKAS NEGALI PAVADINT MANE APGAVIKU.

LIETUVIAI!Ternykite
PAGAL NAUJĄ BUDĄ GREIT GALIU SUJIEŠKOT JUS GIMI
NES, VIETOSE, UŽIMTOSE VOKIEčlULIH, ARB9 RUSIJOJE.

Reikalaudami informacijų įdėkite stjgrnpą 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 j Ameriką, kreipkitės prie manę
Taipogi parduodu LAIVAKORTES - ŠIFKORTES ant visų li

nijų ir geriausių laivų.
Kas norite apsidčt savo pinigus j Banką, tai aš’moku 4-nuo

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

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

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

VISOKIOS RODOS - PATARIMAI DOVANAI.

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
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašcvma lytiškų organų išsivysty
mas, jų veikmė ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijena; motinystė ir jos hygijena. 
Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagystė ir daug kitų įdomių dalykų.
>Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo 
mus dalykus suprasti.

KAINA TIK 50c,
AR itlYLI DAINAS?

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

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

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

Dainos visokio turinio: meiliškos, 
iuokingos, kalinių, tautiškos, kariš
kos, politiškos ir kitokios.

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

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

Jeronimas Savanore 11a.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

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

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus siųskite

f. STROPUS,
6 Loring St.,

So. Boston, Mass

PUIKIAUSIA
MODERNIŠKA
“LAISVĖS”į SPAUSTUVE

4
Gražiai padaryti spaudos darbai patraukia kiekvieno akĮ.
AUakantis pagarsinimas priduoda žmogui norą eiti ant rengia- 

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

šiaip pasilinksminimus, visados duokit darbus '‘Laisves’’ 
spaustuvėj. Mes padarome visokius spaudos darbus gražiai, 
gr eit ir pigiai. >

“LAISVES” KNYGYNE
Randasi (vairių naudingu knygų, kurias patariame kieki lenam 

perskaityti.
Kas skuiio, tas daugiau žino ir jam nereikia prašjtl kltiį paaiA- 

kinitno. Reikalauk katalogo.

183 ROEBLING ST.
BROOKLYN, INI. V.

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ?

GARSAS GERIAUSIA KEPTUVE“
Kepa geriausią duoną iš 
Cystų ruginių miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiks.us veseli- 
joms ir kitokiems poki- 
liams *»**•»*

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

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

tertitffoiiiH'ft
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gatve, apie r vai. po pietų.
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LA1SVĖS SUNŲ DRAUGYSTE. 
M AL AN O Y CITY, PA. 

t Valdybos adresai:
. Pirmininkas P. Ysoda 
j 534 E. Mahanoy

«au«wM.a. «z
žiūrėtoja* A Btaravičla, Bex 11 it 

Meireaa Par*., u»
x'm. radi. W. Otiumuia, 

1014 ou ouiu AVa. Cicerą, n
izumiaaas r. Lapmski,

F. u. liox liuo, šituose
IZUu giuuejai; VY. Janėnas,
u. oainauonis. box bld,

Melrose
Murs^lKa. A. Liesus, r.

dOC.; K. Puplesme, V. Um-i Donora, Pa.

kauskas, T. Šlageris, V. Ne- 11 kP- p Aini3’ p 0 B°cOurtn«y, Pa 

rienė, T. Ličkūnas,. Avižie-• 12 kp J Kindaris, Ambridge, Pa. 
nė, P. Žadeikis, K. Bakanau- kP* v P®travičia, p o Box 21.

. , T T v. T - I Millsboro, Pa.

turėti savo uniforma, r 
’lavinties karės muštro.

Tas manifestas nesujudi
no vyčių. Jie, tie biedni vai
kinai, visiškai neįgudę poli
tikos amate, manė, kad tai 
yra tik dailus žodžiai, Pa
galinus, jie ir patįs anaiptol 
nėra priešingi prisikabint 
prie šono popierines šobles.

Į vyčių lagerius perkūnas 
tre ė tik tuomet, kuomet 
fe išgirdo, kad prasidėjus 

karei, jųjų tautiškoji vy
riausybė pasiūlė juos Wash- 
ingtono vyriausybei, kaipo 
tinkama mėsa kanuolėms.

To buvo jau perdaug !Bie- 
dni vyčiai sukėlė tylią revo
liuciją. Tiesa, jie nenuvertė 
savo vyriausybės, bet pradė
jo bėgti iš organizacijos,

t

Daug draugų yra atsilikę DRAUGIJOS, KURIOS TU- 
i su mėnesinėmis mokestimis, RI “LAISVĘ’’ ORGANU.

( Ihlcl v\aa»ci 4-rv i wnn*n1 V Annf H ma i i nnors tai pagal konstituciją 
reiktu išbraukti iš skaičiaus' 
narių, bet dėlei viešpatau
jančios bedarbės nebr^u.kia- 
me. Tikimės, kad draugai 
atsilyginsite, nes gerai žino
me, kad męs paliksime sko
loj mūsų broliams mirštan
tiems iš bado. Velijame 
draugams energingai dar
buotes ateityje.

Su pagarba
C. Komiteto L. Š. D. N. K. 

susin. sekr. J. Akelaitis.
iždininkas P. Ivoškevičius.

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

Viršininkų adresai: 
Pirmininkas A. l’aulionis,

Tobi vv. baratogh bl., Baltimore,Md 
Finansų sekrel. John J. Denkevich, 1 

1U3 L'air Oaks Ave., Hamilton,Aid.! 
Iždininkas A. I’ilipauskas,

v 614 S. Baca St., Baltimore, Md. 'pinnuunK j Ji. MxbxeuuukD,
Pittsburgh, Pa. 
J. A. Kukas 
Pittsburgh, P*. 
B. Miskevičia,

Tel. 2372 Greenpoint.

Fornišiai

Ir dabar, tiek Chicago je, 
tiek Brooklyne, tiek Bosto
ne, tiek mažesniuose mies
tuose tik ir girdisi šneko*— 
jau vely rašyties prie socia
listų !

Ne, gerbiamieji, socialistų 
partija, tai ne vyčių vaiskas. 
Jei norite įstoti į S: P. — 
mokinkites daugiau,stengki- 
tės nažint socializmą ir ži
nokit, kad ir pas socialistus 
ne pyragai!

S. P. yra kovos partija!

Nuo redakcijos. — Šiame 
numeryj baigiam garsint 
užsilikusius nuo seniau au
kautojų su rašus.

Aido choro (Brooklyn, N. 
Y.) koncerte surinktos au
kos L. S. S. namui.

J. Zaperiackas, A. Kveda
rą — po $5.00: V. Januška, 
J Glaveckas, S. Laurinaitis, 
A. čičinis, A. Barščius, J. 
Kulvs, O. Merkeviciūtė, K.k* F Z

Jonaitis, P. Bnkšnys, P.Kas- 
kevičius, A. Zakarevičius.F. 
Kalpokas, J. Purenąs. J. Zu- 
bavičius, P. Indonas, K. Lat- 
vėnas, J. Bekampis, J. Ste
ponaitis, J. Aleksaitis, P.Be- 
pirštis, P. Miknaitis, J. Du- 
seika, V. Baltrušaitis — po 
$1.00; A. Sirgydas — 75c.; 
A. Gražys, F. Matulevičius, 
J. Lasys, T. Lisajus, S. Ve- 
naikis, J. Radkevičius, J.Ju- 
revičius — po 50c.; A. Kriu- 
nas — 30c.; P. Tumelis, J. 
Zubovich, J. Purenąs, A.Sta- 
niškis, J. Jokubynas, O. Am- 
bazavičiūtė, A. Vasiliaus
kas, S. Maknavičius, V. Tu
melis, J. Pušinckas, G.Kmie- 
liauckas, A. Putraitis, K. 
Laukaitis, A. Tukas, K.Sur- 
dokas, P. Žirgulis, K. Kliau- 
dis, J. Sakauskas, J. Miller, 
A. Kasulis, P. Gražys, J. 
Purigis, P. Masys — po 25c.; 
muzikantai paaukavo $3.00.

Sekretorius ir iždininkas 
V. Černiauskas.

Argentina. — Atskaita 
Lietuvių Šelpimo Draugijos 
Nukentejusiems Karėje, nuo 
27 d. rugpjūčio, 1916 meti^ 
ligi 1 d. balandžio, 1917 m.

Iš mėnesinių mokesčių į- 
plaukė $81.30.

Iš aukų rinkimo komiteto 
priimta rugsėjo 10 d5 $22.00 
Spalio 8 ’’ 7.80
Gruodžio 24 (nuo lietu
viško vakaro)'

, 1917 m.
Vasario 11 diena 
Kovo 24 d.
(Nuo I kuopos L. S 
lietuviško vakaro)

.......... / 2

Easton. Pa. —'L. Š. F. T.. 
Vyturys, N. Mockeviče—po 
$1.00; M. Volkus, A. Vytu- 
rys, A. Bakanauskienė, J. 
Puida, S. Kulaitis, M. Bend- 
zinskiūtė, K. Jankauskas, B<, 
Sieger, S. Matonis, Danie
lius, M. Ragauskas, A. Jan
kauskas, J. važis, L. Bačkis,

Centro
2020 ^Colwell al., 

Pirmininko pagein.
( 1421 Faye tie ot.
Centro sekreioimc, j. 
2130 Sarah cur. 6 dr Pittsburgh, Fa. 
'.entro Iždininkaa K Varasis, 

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

į Pittsburgh,
J I Alexis P O Box 344 Diamond

Pittsburgh, 
F Vikšris. 1331 Penn Ave.

Į ’ Pittsburgh,
Kuopų sekretorių adresai;
1-mos kuopos sekr. A Bartkui, 

, 1323 Carsell st, N S. Pittsburgh, 
kuopos P Samulionis

P O Box 63, McKees Rocks, 
kp. John Swipas, No. 11, Welder st.

Glendale. Carnegia, Pa. 
kp. Fran. Pikszrius 1331 Penne ave. 

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

kp. A Žvirblis, 2228 Forbes str, 
Pittsburgh, 

kp A Paliucis. 2123 Wrights st.
- Pittsburgh, 

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

DKAIjGIJA 3llht IK . Skilia 
MELKUSE F AKU. tol.,

J UUlmUli.*, U.
r. v. x>WA !4», ani.n,*

LIETUVOS SUNŲ IK LUjKILxk 
DKAUGIS1Ė, WAUKEGAN, ILL 
ITrmuimka* A. F. SabecKi*, 

3U2 — «si bl, 
Vice pii'mmmKa* K. Himla, 

012 — och sir. 
Gžrasų rašų b. Masiliūnu* 

Š22 —lum Str.
Imamių rasi. J. Waicia, 

132U Lincoln su, Waukegan, 
Kasierm* M. KairaiLis, 

166—lUin sir. Norin cmcago, 
Glob. M Rėkia, 
Sheridan Road N. Chicago, 
Glob. K. Kuleviče, 
S. Jackson si. Waukegan,

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

$1.00 ANT

Pristatom j namus ir 
mas apieiinkcs, 
York, Central Broklyn 
peth, ir tt.

MACYS & MARCIN 
FURNITURE CO
198-200 GRAND STREET 

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

TREJOS DEVYNERIOS

TREJANKA
03

o

• VMt 
bJO

d

DAUNOROS trejanka yra tikrai 
liptuviška. Saugokitės padirbi- 
mų-imitacijų.

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

DAUNOROS trejanką reikalaukit 
prisiųsdami 35c. V'V'?* ženkleliais unark&n)

V
to

to<

W 
o 
to

Tranaitis, B Makarskis, K.1 
Judickis, A. Bigas, J. Mato- 
nienė, J. Jonaitis, Z. Masiu- 
levičienė, J. Meškauskas, L. 
Valančius, A. Tarvydaitis,J..Pirmininko Paselb- J/991į°y?as p. 
Griciūnas, Z. Tarvydaite, J. Protokolų raštininkas A. Ramauckai, 

Stankus, F. Jocius - no 25 Pin.nBU r.S„Er peSiuu' 
c : S. Žąsytis ir A. Fabijoną-' 
vičius — po 30 c.; A. Stan-| “st.,’ 
kevičius, išleidęs kankles 
ant lioterijos aukavo $5.70.

Pinigus $23 50 priėmiau.
K. Šidlauskas ,
L. š. F. kasierius. 

' Leechburg, Pa. — Lietu
vių Sūnų Draugystė 6 ge
gužės buvo parengus pra
kalbas, kur teko man kalbė
ti dvejose temose: Rusijos 
Revoliucija ir apie Darbi
ninkų Vargingą Gyvenimą, 
jų išnaudojimą. Atsinauji
no L. S. S. 220-ta kuopa iš 6

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

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

Maršalka L. Andriuškevičius
802 E Market

515 W. Pine Str.
Susirinki) .ai atsibuna paskutinį 

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

Pa, 
pn-

Pa.

Kasos 
1543

Kasos 
1330

Maršalas K. Navickis,
1420 So. Victoria st. Waukegan,

Pagelbuiinkas J. Wardauskas, 
1448 Jackson st. Waukegan, ill. 
Susirinkimai atsibuna kaa tračia 

nedėlia kiekvieno menesio Z vai. p* 
Įlietų 
St., A

DR-JOS MIRTOS VALDYBA 
Cleveland, Ohio.

Pirm. V Ivanauskiutė, 
145^ East 33rd St, 

Vice Pirm. J Katkauskaa, 
5823 Superior Ave

Prot. sękr. M Misiaviciutš, 
1452 E, 33rd Str

Fin, rast, Antanas Baniai!*, 
1449 East 24at 8tr, 

•> Kaiierus M Lavinskas,
8120 Cory avė.,

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

f* V. Kvedaravičiufc,
1543 Oregon avė. ,

Damų repetlcijok atsibarta 
viena aėrėda, nuo 7:3U raki.
Schwab svetaines, 6131 Oi. Clah uv 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna kr. 
trečių pelnyčių kirk vien e mmmu<
nu* 7:8U vai. vakar, ant Schwab 
talne*_ 6131 St. Clair avė. Knygyiu. 
randasi N suros krautuvėje, XV4 i 
suiltou avė. Knygos išduodamas an 
avienų Panedėlie vakarų, nee 7i4»sirašyti. Likosi parinkta 

aukų Rusijos Revoliucijai. 
Aukavo šios ypatos:po $1.00 
J. Stankevičius, J. Krasaus
kas, N. Grabauskas, J. Au
di jaitis; .po 50c.: A. Vaiva
da, A. Jacikas, C. Mališaus
kas, J. Šeduikis, Sek Karnic- 
kas, J. Latoza, A. Dambra- 
nas, Jul. Daubaras; po 25c. 
aukavo šie: p. Lataža, J. Ar
mėnas, A. Jonikas, L. Saži- 
nis, L. Mockus, J. Dičbaras, 
J Karčauskas, E. Kvetins- 
kiene, P. Raškaitis, J. Nau
sėda, A. Rukštala, M. Nau
sėdienė, T. Šidlauskas, St. 
Švagždis, M. Gendruolis; J. 
Balsis — 20c.; T. Ravlinavi- 
čia — 20c.; St. Dumbrovie- 
nė — 10c.; B. Varaneckas— 
50c.; viso įplaukė $12.75. Pi
nigai pasiųsti Rusijos Revo
liucijos Šelpimo Komitetui 
drg V. Paukščiui.

Visiems aukautojams ta
riu širdingą ačiū.

Julius Daubaras.
t

blETUVIU PAŠELPINftS DR-sTfcb 
••LAISVĖ”, EASIUN, PA. 

Viršininkų adresai.
Prezidentas at Melson 

634 Ferry at. Eaatea, 
/ice prez S Masiulevičiene 

320 So list St. Easton, 
Protokolų raštininkas ir organo 
iurėtojas Alex Vituris

312 So. 5th St., Easton, 
Finansų rašti Mar. Urba,

676 Church st Easton, Pa. 
Sasjerius F Vituris
' 330 Taylor All., Phillipsburgh,N.J. 

Kasos globėjai;
A. /Biga, 1021 Elm St., Caiton, Pa. 
A Meškauskas, 1222 Pine .u kaalob. 
Maršalka J. Garnis,

634 Ferry Str. Easton, Fa. 
Maršalka P Urbienė

676 Church st. Easton, Pa 
Susirinkimai atsibuna kaa pirmų 

•’ėtnyčių kiekvįeno mėnesio b 
vakare, Anglų socialistų įvetain. 
Northampton St Easton, Pa

K.nyglw» Pranai Tamjiuaa, 
M70 K. 73 Mv

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

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

Kas užsirašys “Naujienas” ant 
metų ir prisius $5.00, gaus dovanų 
“Keleivį” ant metų arba knygų už 
$1.50, senas skaitytojas gaus dovanų 
‘Kardą” ant metų, Kas prisius $1.00 

už ’’Moterų Balsą”, gaus knygų už 
25c, Rašydami pažymėkit, ar esate 
cnas, ar naujas skaitytojas.

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

Pinigus siųskit šiuo adresu:
J. POCIUS,

2370 Margaret St, Philadelphia, Pa.
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LIET. SUNŲ IR DUKTERŲ DRAU
GYSTĖ, ROCKFORD, ILL.

Viršininkų adresai: 
Pirmininkas F. Raškevičia, 

1012 ov. Mam 8tr
Vice pirmininkas A Šimonis, 

517 Michigan Avo.
Protokolų raštininkas O. Užbaliuti, 

622 Hulin St.
Finansų raštininkas P. G. Aleksynas 

1516 — 14th Avo.
Iždininkai S. Buzinskis, 

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

Susirinkimas atsibuna pirmų aedll- 
dlenį, kiekvieno mėnesio, 1019 8o. 
Main St., 2 vai. po pietų.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS 
TĖ, MOLINE. ILL.

Vaidybos adresai:
Prezidentas F Akatckis, 1360 12 ava. 

E. Molino, Iii.
Vico proz. M Dackus, 854—8th str., 

Molino, Iii.
Prot. sekretoriui S Rusteika, 

avė. Moline, Ill. 
W Vapsevich.

436 — 4th avė, MoliriS; III. 
Iždininkai K Juška 325 —4th avo.

Molino, 1h

Tel. 2320 Greenpoint

J. GARŠVA

■t

1220i — 7th 
P'inansų sekretorius

Maršalka F. Barauskas
122Uį — 7 th Ave., 

I'M u-te susirmKimua
nedčldienį kiekvieno mėnesio Turner 
Hall svetainėj, 14th St. ir 6th Avė., 
Moline, 111.

Moline, Ill. 
iaiKo pirm^

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

REIKALAUKIT rūdydami, kokių norite nemažiau kaip už 25c. 
bus jums prisiųsta.

'-■-RAMPAS NORTH . GATVĖ. _

Von,

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 nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. -2) ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 3) Tikrai lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c 
4) ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) 
ĮVAIRUS VAISTAI DĖL ATAUGINIMO PLAUKŲ IR TONIC’AS. 
6) KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfu- 
mos ir visokių CREAM'Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojai 
dėl vidurių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų 
aptiekose kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame at
silankyti. Visas persiuntimo lėšas apmokam męs. Siunčiant laiškus 
galima siųsti pinigais arba stampomis.

I. SHAPIRO, Lietuviškas Apliekorius 
410 So. 2nd Street, kampas UUnion A ve

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

Pasinau dokit GERIAUSIAS GRAMAFONAS SU
DABARTINĖMIS LIETUVIŠKOMI1
DAINOMIS LABAI PIGIAI.\1URI1

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

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

Prisiųskite 3 dol. rankpinigių, liku
sius užmokėsite prie atsiėmimo. Gra
mafonas su didele triūba, paauksuo
tais kraštais, mechanizmas gramafo- 
no geriausios konstrukcijos, kuri ga
lima užsukti laike grajinimo. Re
kordai tinka įvairaus dydžio. Balsų 
išduoda čystų, 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 katalogų muzikališkų instrumen
tų ant pareikalavimo Adresuokite 
taip:

GREATER NEW 10RK P ObOGRAPH CO.
yiO GRAND ST., Dept. L.) NEW YORK N- T

he®?1
GRABORIUS (Undataker) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
šbalsamuoju ir laidoju numirusius 

ant visokių kapinių.
Parsamdau Automobilius ir Karie

tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
264 FRONT ST

C. Brooklyn, N Y
Telephone 7867 Main.’

VISUOMET PIRKIT
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CEVERYKUS
Naujausios mados 

PAS

J. MARTINAITĮ
157 GRAND ST.

BROOKLYN, N.Y.

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETUS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL.

Valdybos adresai:
Prezidnt. K Adomaitis, 1412 S. 29 avo
Prez pagclb, J Takazauskas,

1402 South 48th Court
Protokolų rašt. M Dobraškis,

1215 South bOth Court,
Inanių rašt. V Shileikas,

1409 So. 49th avo,
Lailerius Mrs M Bartkienė,

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

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

TEISINGIAUSIA ir GERIA CHM 
Lili'U VISK ZL1ETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 

VALDYBOS ADRESAI, 
Pirmininkas J Vasilaitis, 

J 021 La Salle st. Racine, 
Vice pirmininkas M Kaupai, 

1242 State Street 
Raštininkas A. Vegela 

237 Lafayetti 
Turtų sikret. S Gelumbiuska* 

920 Jackson Str. 
Iždininkaa J. J. Juozapavičla 

i 1915 Jay Eye See 
Hde Globėjai: A. Pukterii, 

444 Park View, 
M. Kavaliauskaa 

LBD. laiko savo suslrinklaiae 
trečių nedėldienį kiekvieno mtaoilo, 
Winter Hall, 412 6th St. Rae la e. Wf*

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

AUKOS “ŽIBURĖLIUI”
Waterbury, Conn. — A. 

Nainys—$2.00; po $1.00:
J. Segevičius, F. Matiečius,
K. Cvirka, A. Eidukevičius, 
J. šarkauskas, A. Toturėlis, 
Ąjęx Toturėlis, J. Adziulis, 
J. Naudžius, G. Sliesoraitis, 
A. Kerutis, J. Andziulis, M., 
Šteinys, N. N. .

Po 50 c.: J. Rublauskas,V. 
Kueauskas, T. Matas, F.Ba- 
guševičius, G. Laskevičius, 
W. Karbauskas, P. Dūda, T. 
Turkevičius, A.Naudžius, L. 
Karizna, S. Senkus, Navi- 
kaitis, W. Dill, W. Šelmys, 
J. Valaitis; viso su aukau
ta $3915. Perduota gerb. 
A. Bulotienei.

M. Šteinys '

Ava.

Ava.

•sos
Mrs
Mrs

<Mr8
Maršalka T Bartkus, 1600 So.. <B et

Cicero, 111.
ftuurinkimai atsibuna kas paiskatl- 

a) ncdėldlen) kiekvieno mėnesi* J 
N*ff« avėtai ne j, 1500 Bo. 4Vtk avė. 
Cleora. III 1 v.l eo plota

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

Turiu naujausios mados mašinas dėl ištyrimo ligų.
45.00

DR. 1. COHN

35.00
1335 Arch Street

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

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

REUMATIZMĄ,
IGAS. IŠGYDO

PER-
OPE-

2 
t

PHONB W’MSBUROH 5415

$10 70
15.30

Viso labo $217.10 
Padengimui išlaidų lietu

viško vakaro, įvykusio 24 d. 
gruodžio, 1916 m. $9.15 

Liekasi pas C. K. iždinin
ką . $207.95

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

Viršininkų Antrašai.
Plrmlnnkas P Kardokas, 122 Caart it.
Pirmininko pagelbininkai 8. L«tkwi, 

211 Fint Str.
N u tari mų raštininkai >8. Markia, 

255 Bond Str.
Turtų raštininkas J. Jankaaikaa 

232 Front Str.
iždininkai J. Juzapaitn, 

234 Clark Plaea 
Iždą globėjai: E. Makutienaa,

149 Clark Plaea, 
M 8. Morkiukia

109 So. Park Ita
Maršalka B. Budrui, 240 loooaS aft.

Viii Elizabeth, N. J,

K. MDLAUSKA*
\ptiekorius ir Savininkas^.

226 Broadway, kamp. C Street 
SOUTH BOSTON, MA&.

Tel, So. Boston, 21014 ir 21013-

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

Bell Phone, Dickinson 3995 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. 
Physician and Surgeon (lietuvis gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos 
Univendteta) Gydo visokias ligas vy 
ru, moteliu ir vaiku. Daro operacijas. 
Ofiso valandos: 911 rito. 2-1 po piet 7-9 
vakaro. Nedėliotus: 911 rito 1-4popiet.

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

DAKTARAS WASSERMAN
Philadelphia, Pa

Ofiso valandos: u.. 9 ryto iki 8 vėl. vakaro.
Nedėliomis nu^ 10 ryto iki 2 vai. po pi Per pačtų ne

gydau. Galin susikalbėt lietuviškai.
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BOSTONE KAREIVIAI 
UŽPUOLĖ ANT SOCIALI

STŲ PARODOS.
1 d. liepos, 2 vai. po pietų, 

Bostono ir apielinkių visų 
tautų socialistai buvo suren
gę demonstraciją išreiški
mui protesto prieš privers
tiną ėmimą į kariumenę.Ka- 
da paroda atėjo į Bostono 
sodną, tuomet kareiviai ir 
jūrininkai užpuolė ant de
monstrantų ir pradėjo juos 
vaikyti ir mušti.. Kita gi 
dalis tų “tėvynės sargų” už
puolė ant anglų Socialist 
Party skyriaus “Headquart
ers” ir ten pradėjo pogromą 
daryti. Visą ofisą išdraskė, 
paveikslus, knygas ir visus 
rakandus išmetė ant gatvės 
ir sudegino. Socialistus taip 
kankino, kad ant keliy klup
dė ir vertė bučiuoti Ameri
kos vėliavą, o benams, kurie 
parodoj dalyvavo, liepė grą- 
jiti tautišką himną. Paro
doj dalyvavo apie 10,000, 
tarpe jų buvo lietuvių apie 
1,500, lątvių apie 2,000. Yra 
nemažai areštuotų.

Niagara Falss, N. Y., lie
pos 1 d. įkrito į upę karas; 
28 žmonės prigėrė.

ką gyventi Rusijoj. Jisai 
mano dar, po tūlam laikui, 
sugrįžt Amerikon.

New Yorke ir Brooklyne 
vis labiau kįla randos už gy
venamuosius namus. Kaip 
kur trumpu laiku randos pa
kilo nuo 10 iki 15%. Apro- 
kuojama, kad išviso dėl ran
dų pabrangimo į namų savi
ninku kišenius papuolė 
$75,000,000.

Namų randavote jai turė
tų susiorganizuoti ir nemo
kėti, jeigu jau kas perdaug 
nori lupti.

| į* O * ■ * Pinigus į Rusiją ir į Lietuvą siunčiame, paprastai,
Į arSI |11 ^lllTIllTirirl kožną dieną ir užtikrinarn už greitą dastatymą ir iš- * V* UiAUAA mokėjimą pinigų. Taippat dastatom loci os rankos pa

rašą, t.y. priėmėją pinigų. Parduodam laivakortes į krajų ir iš krajaus. Jeigu neturit žinios nuo savo gimi
nių iš krajaus ir šiaip su kitokiais visais reikalais kreii kites pas I. HL'KZ, bankieri224 XV. 
3 -41 h 2St.,

VIETINES ŽINIOS.
Norėjo apvogt Aniuolų Ka

ralienės bažnyčią.
Zakristijonas Aniuolų Ka

ralienės bažnyčios p. A. Mi
siūnas turėjo daug darbo, 
kol pagavo bažnyčioj vagi
šius Liudviką ir Motiejų 
Cardelskius. Vienas iš tų 
vaikiščių turėjo 12, kitas 9 
metus. Abudu gyveno po 
N276 Kent Avė.

Abudu vagišiai pristatyta 
policijai. Juodu turėjo pri
sivogę kišeniuose daug žva
kių.

Iš Brooklyn© bizneirių 
gyvenimo.

Brooklyne gyvuoja Busi
ness Men’s Association. Ši 
sąjunga yra susiorganiza
vus jau apie 10 mėnesių tam 
atgal. Narių turi į 700. Or
ganizacijos tikslas trumpin
ti darbo valandas; mat, da
bar begalo laikoma ilgai 
krautuvės atdaros; šiokiom 
dienom nuo 7:30 ryto ligi 10 
v. vakaro, subatomis lig 12 
v. nakties, nedėlioję irgi lai
koma atdaros kone per visą 
dieną. Trumpai pasakius, 
tik kaip miegam, tada nebi- 
zniavojam. ■ >

Birželio 28-tą atsibuvo di
delis mitingas, kur gana 
Mačiai diskusuota klausi
mas, kad nedėldieniais būtų 
visos krautuvės uždarytos, 
išimant saldainių ir cigarų 
krautuves. Tam klausime 
galutinas nutarimas atidė
ta ant sekančio mitingo. Ne- 
dėldienį uždaryti krautuves 
yra gana lengvas dalykas, 
nes miesto tiesos to reika
lauja ; reikia tik pareikalau
ti, kad tos teisės būtų pildo
mos. ?

8 Liepos-July, ’17
WASHINGTON- CASINO PARKE 

Grand S.reet, Elmhurst, L. I.

ĮŽANGA 25c. YPATAI.
MUZIKA PUIKI, bar Pradžia 2 v. pp.

Kviečiame skaitlingai atsilankyti ant šio 
musų puikaus pikniko.

KOMITETAS.

MIK. KAIRUKSriS
(Eufr

New York City,

Tikra 
Liet uviSka 
UžciK't

$5.00 ir aukščiau 
$5.00
$1.50 ir aukščiau
$5.00 už dantį
$1.50 ir aukščiau 

.5Oc. 
,50c.

Ištraukiu DVIČ Al tarpe 11 Ir 12
Dantis U i A vhI. kasdieną,

kad tuom parodyt, Jok Ištraukiu 

b E SKAUSMO!
Minkšti robiniai prisisiurbianti smegenis 

kurie tinka kiekvienai burnai. F’arsiduo- 
da žema kaina ir gvarantuoti.
Pilnas setas dantų.. 
22 kt. auka, kepuraitė 
Pripildymas auksu.. 
Tiltelio uždėjimas... 
Pripildymas platina 
Pripildymas sidabru be gydymo. 

,, cementu...........
Dantis egzaminuoju dykai.

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

KIUMPAKO.1‘5
[2397

Lietuvių Kriaučių Nepng. Kliuho
Pirmas metinis

PIKNIKAS
atsibus Nedėlioję po piet

Kviečia Centralis Komite
tas.

L. M. P. S. 1-mos kuopos 
pusmetinis susirinkimas bus 
5 d. Liepos, New Plaza sa
lėj. Visos narės būtinai at
silankykite, nes yra svarbus 
susirinkimas.

Jakimavičienė.

4 d. liepos, ant Grand ir 
kampas Roebling St., bus 
prakalbos L. S. S. 19 kuo
pos. Kalbės V. Stalioraitis 
iš Philadelphia, Pa. Pradžia 
8 vai. vakare. Visi vietos ir 
apielinkių lietuviai malonė
kite atsilankyti.

Rengėjai.

Kiekvlerę 
Pakelevii Kq 
Priimam . 
OražiauHlui 
Ir viaada.

542 E. 14 St.
COR. AVE. H

Naujausi Columbia 
Rekordai

Pirk kur tavoras geras
Jigu nori, kad gerai 

išrodytum, pirk skiybė- 
les vardu:

MANHATTAN
HAT .

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

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

Ateik ir išbandyk!

Manhattan
Hat Stores

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

Kalba, kad neužilgio vėlei 
pienas pabrangs. Kompa
nijos daro “skymą”, kad ap
sukus kostumerius ir patuš
tinus jų kišenius.

Ant kvortos mano pakelti 
po 1 c.

New Yorko valstijos mai
sto komisionierius Dillon 
sako, kad tas kainos pakėli
mas yra nelegalis.

Pasirodo, kad dabar far- 
meriai gauna daug mažiau 
už pieną, negu žiemą. Va
dinasi, kompanijos aplupa 
ir farmerius ir kostumerius.

Patsai miestas turėtu už
siimti pienininkavimu. Tuo
met visiem išeitų ant nau
dos, bet ar tai mūsų miesto 
kapitalistų atstovam rūpi 
tokie dalykai!

L. D. L. D. narių atydai!
Ųtarninke, 3 d. liepos 

(July), įvyks L. D. L. D. 1 
kuopos susirinkimas Sokolų 
svetainėj, 190 Grand St., 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Draugai ir draugės, atei
kit visi, nes jau laikas užsi
mokėti už šiuos metus. Ži
nokit tai, kad jau atspaus
ta knyga “Biliūno biografi
ja” ir nepoilgo bus išsiunti
nėta. Tie, kurie nebus užsi
mokėję, jos negaus . Dar y- 
ra ir tokių draugų, kurie iki 
šiam laikui neatsiėmė kny
gos “Karė—ko dėlei”? At
imkit šį kartą. .. I

5 d. liepos, Palace Hall 
svetainėj, 93 Grand Št., bus 
susirinkimas Lietuvių Labo 
Bendrovės. Visi nariai ma
lonėkite susirinkti, nes šia
me susirinkime bus perduo
ta konstitucija., Taipgi tu
rime daug svarbių reikalų, 
kuriuos reikės aptarti. Pra
džia 8 vai. vakare.

. Sekret. G. Kudirka.

NAUJI RAŠTAI.
Išeina naujas laikraštis <po 

“MICHIGANO ŪKININKAS”, 
rašo daugiausia apie visokius 
1 . ’ 
vulius 
paukščius.
skaityti ir pasimokyt geresnio gaspa- 
doriavimo, o kada reikės tėvynei, kad 
galėtume ir kitus pamokyt. Jau iš
ėjo 4-tas numeris, o 6-tas išeis pus
metinis didesnis ir su daugeliu pa
veikslų. Taigi parsitraukit taip nau
dingą ir turėkit savo namuose, nes 
yra bepartyviškas ir tinkamas vi
siems. Tik $1 metams.

Adresuokit:
“MICHIGANO ŪKININKAS”, 

P. O. Box 96, Hart, Michigan.

vardu 
kuris
auga

lus, sėklas javų, dirbimą žemes, gy- 
ir jų veislių auginimą ir 

Vertėtų kožnam lietuviui

Štai naujausios dainelė*
3188. Ant kalno karklai siūbavę. 

Pasisėjau žalią rūtą.
3189. Oi motulė.

Motuš, Motuš.
3190 Tris berneliai.

Vakarinė daina.
8191 Ant marių kranteli*.

Saulutė tekėjo.
3192 Giedu dainelę.

Gegužinės daina.
3193 Linksmo kraujo (Polka)

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

Annie Laurie (smuiką solo)
Reikalaukit augščiau paminėtų ra- 

kodų pas
J. GIRDĖS

170 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Kampa* Bedford Ava.

Telephone 46K9 Gr»*nnw<»

SIŲSK TIK
50 CENTŲ.

iE

E

E

E

F

E

Mokslo Nereikia Jieškot
UiaužOp kad mes nurodome kaip lengva! išmokti anglų kalbą, aritmetiką 
•kiurių kalbos gramatiką savo namuose liuosame laike. Visi išmoka 

„ Nurodymai ir knyga DYKAI įdėk stempą. Adresas X ,
laresDOBdenciūifl Mokvka 13271 BohevSL ©m.-

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

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

Jei jūs reikalaujate Elektriško diržo, siųskite 
50 c. pačtos ženkleliais arba money orderiu tik
tai apmokėjimui supokavimo ir prisiuntimo. Jei 
užganėdintas, užmokėk dar $5.00, priimdamas iš 
•'Uulos, ir mano naujas Dvigubos spėkos Elektri
škas diržas (kaina $10.00) yra jūsų. Jūs sutin
kate tuojaus pradėti ir dėvėti jį kiekvieną naktį

Adresuok: A P OWENS.
Dept, 42—E, 

157 E. 47th Street
New York City.

Aš turiu tokį gausų tikėjimą į tuos stebėtinų! 
diržus, jog aš pilnai prisirengęs pasitikėti jūsų 
teisingumui ir dėkingumui. Perspėjimas: Saugo- 
Kites pigių diržų, užtaisytų ėdančiais rūgščiais, 
darančiais ant kūno žaizdas. Jei jūs norite elek
triško diržo dėl lytiško negerumo, neuralgijos,

per 60 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
žiusiu jus $5.00, kaip greit aš priimsiu diržą ii 
pačtos.

Draugystė švento Jurgio.
Būtinai pribūkite ant pus

metinio susirinkimo, kuris 
įvyks 4 d. liepos (July), 7:30 
vai. vakare, Tautiškame Na
me 101—3 Grand St. Visi 
būkite paskirtoj valandoj 

sj Kartą. (Bus renkama pusė valdybos
Fin. sekr. V.A. Zaperiackas. šiaip daug reikalų yra.

Taipgi išsiuntinėtuose laiš
keliuose nariams yra pasa
kyta 2-rame paragrafe: 
“kad kiekvienas, gavęs ne-

NUSTOS GALVOS SKAUDĖJIMAS, 
JEIGU NEŠIOSI AKINIUS.

Iš . daug atsitikimų, akių nuvargi- ■ 
mas, 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.

St.

1 ■ ii .......... .....

Telephone 2639 South.
Dvi puikios užeigos:

LIETUVIŲ HOTELIS
Kuriems yra reika’as apsistoti, čio

nai galima gaut nakvynę arba ir il
gesniam laikui gyvent.

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

lams, susirinkimams ir B-lling 
dley.

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

, Tarpe 22 ir 23 Sts
Antra užeiga:

CAFE SU SVETAINE 
RĘSTAURANTU

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

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

JOKŪBAS

CAFE. Pa
keleivingus 

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

KANCIERIU!^

TEISINGIAUSIA UŽEIGA
253 WYTHE AVE kamp. No. 1st BK 

BROOKLYN, N Y,
Telephone Greenpoint 5311.

Del teismo Emmos Goldman 
ir Berkmano.

E. Goldman ir Berkman, 
kuriuodu teisiami už prieši
nimąsi priverstinam karei
viavimui, begalo pykina tei
sėją Mayer. Per dvi su virš 
dienas juodu rinkosi 12 žmo
nių į jury, uždavinėdami vi
sokius klausimus. Išviso 
kandidatų į jury buvo 22, iš 
jų 8 pavarė kaltinamieji, ku
rie patįs sau advokatauja, o 
2 pavarė prokuroras.

Teisme Goldmah ir Berk
man jau daug sykių susiba
rė su teisėju.

New Yorke.
4 d. liepos p. Bartašiaus 

svetainėje atsibus didelės ,± . .v .., 
prakalbos, kurios prasidės mbl.al]k5’ t"1'1 ,lspikl,y' 
10 vai. ryte. Rengia Lietu- ., Taigi tos blankos liko 
vių Politikos Kliubas ir L.S. tlkrj?
S 52 kuopa. • Kalbės L.Pru- 
seika.

Bartašiaus svetainė ran
dasi ant kampo Spring St. 
ir Washington.

ti...” Taigi tos blankos liko

P. Kaitis, subankrūtijęs Chi- 
cagos biznierius, nuvyko 

Rusijon.
Neseniai “Laisvėje” apsi

lankė P. Kaitis, buvęs “Lie
tuvių Žurnalo” leidėjas ir 
prieš kelis metus pagarsė
jęs nenusisekusiu ' bankie- 
riavimu. Kaitis išvažiavo 
Rusijon ir būsiąs ten inži
nierium, ar prie inžinierių.

P. Kaitis nemano visą lai-

...................

Maspethiečiams.
Ųtarninke, 3 d. liepos, F. 

Zuyus svetainėje, 105 Clin
ton Ave., Maspeth, L. Išren
giama didelės prakalbos 
varde Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos. Į- 
žanga dykai. Kalbės L. Pru- 
seika, “Laisvės” redakto
rius. Visi atsilankiusieji iš
girs svarbių ir naujų daly
kų.

priežasčių. Priežastįs bus 
i paaiškintos ant susirinkimo. 
'Po pasportais esanti, gavę 
i metrikų blankas, malonėki
te tuo jaus išpildyti ir su
gražinti draugystei.

Sekr. S. M. Karvelis.

PAJIEŠK0JIMA1.
Pajieškau Petro Briedžio, Kauno 

gub., Panevėžio pavieto, Sostų para
pijos, iš Kočėnų. 2 metai kaip iš 
kariumenės prasišalino ir atvyko A- 
merikon. Meldžiu atsišaukti.

M. Dylis
39 Madison Ave., Pittsfield, Mass.

----------------- i
Pajieškau Juozo Rimkaus, Kauno 

gub., Raseinų pavieto, Pikelių kaimo. 
Medžiu atsišaukti arba kas žino pra
nešti.

P. Urbanavičius
201 Cardoni Ave., Detroit, Mich.

Pajieškau pusbrolio ir pusseserės

. Taipgi Povilo ir Jono Viš- 
T-. -iv er i iniauskų, Kauno gub., Palėvenės pa-Pradžia 7:30 vai. Va- | rapijoi. Višniauskai, kaip girdėjau, 
Kalbės rusiškai, lie- gyvena Cleveland, Ohio.- Meldžiu at-

1 sišaukti.
V. Marcinkevičius, 

279 Bates. &t.

Rusijos išeivių mitingas.
Šį utarninką, 3 d. liepos, 

Palace Hall, 93 Grand St., Emilijos ir Antano Tunkevičių, Kau- 
įvyks Rusijos išeivių mitin- 
gas. 
kare.
tuviškai, lenkiškai ir maža-j 
rusiškai. Lewiston, Me.

Įsteigta nuo 1902 m.

iMtotli lite A Whrr^i- mW1“

JOSEPH LIPMAN, M. D.
Specialistas moterų ligų 

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

k. 1
Tel. Greenpoint

SENIAUSIA UŽEIGOS 
VlfiTA PAS

A. SHRUPSKI
• Pas mus galite gauti ska-

1 niaus’*o alaus, puikios degtinės 
ir skanaus vyno. Patarnavi
mas puikiausias, ateikite, o per-

i sitikrinsite.

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

\ ................ ............ ..J

ŠOKIŲ MOKYKLA
Jau 86 metai, kaip 
gyvuoja Prof. Šten» 
šokių Mokykla, 95$ 
Broadway, kamp. 
Myrtle avė. Brook 
lyn N. Y.-

Waltz, Two Step. 
Foxtrot, One Step 
ir įvairus naujausios 
mados šokiai moki
nami, privatškal ii 
kliasoje. Mokestis
nuo $5.00 iki $10.00 pagal šoklų. Me 
kykla atdarp nuo 9 ryto iki 11 vai 
vakaro, taipgi ir nedėliomis. Mokina 
me bailų šokius Ir stage’aus. Klaus) 
atsilankydamas Informacijų.
THE STERN SCHOOL ef DANGINI 
SKS-K2 Rmadwav Rre«klv»

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

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

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

Į Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

riame ir pasakome visas ligas ir pa- 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems 
ligoniams parūpiname vietą, kol gy
dosi. Reikalui esant, kreipkitės, męs 
apžiūrėsime ir duosime prieteliškų 
rodą. Patarnavimas visai pigus. Ne
užmirškite mano antrašo.

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

arti 117th St, New York City

TIKRA IR TEISINGA
LIETUVIŠKA ]

APTIEKA
Sutaisau receptus tikrai, są

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

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

Brooklyn, N. Y. j




