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WILSONO PROKLAMACI

JA APIE ĖMIMĄ Į KA
RIUMENĘ.

2 d. liepos Su v. Valstijų 
■ prezidentas Wilsonas išleido
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Tegul kiekvienas Laisvės” 
skaitytojas prikalbina savo 
draugą ar pažįstamą skai-

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

________ _ e
1 d. liepos rusų kariume- ’ 

nė pradėjo smarkiai atakuo
ti vokiečius Galicijos fronte. 
Patsai karės ministeris Ke
renskis vadovavo kareiviais. 
Pirmą dieną rusai paėmė 
nelaisvėn virš 10,000 vokie
čių ir austro vengrų ir už- j 
ėmė tris sodžius, taip-pat 
gana daug kanuolių.

2 d. liepos rusų ofensyva 
tęsėsi labai pasekmingai. 2 
d. liepos rusų kariumenė, 
vadovaujant Kerenskiui, vė
lei paėmė nelaisvėn 6,000 te
utonų. Rusai paėmė 21 ka- 
nuolę.

Sykiu su Kerenskiu vei
kia ir generolas Brusilov.

Trečią dieną ofensyvos ru
sai vėlei paėmė nelaisvėn, 
taip kad šiuomi laiku rusai 
turi paėmę virš 20,000 teu
tonų belaisvių.

Vokiečiai Galicijoj turėjo 
pasitraukti iš pirmos eilės 
tranšėjų ant fronto 18 my-' 
Ihj. |

Rusams pasisekė užimti'

Joks rusų kareivis nepa
leidžiamas iš karės fronto.

Amerikos generolas Scott 
iš vyriausio armijos štabo 
kaip sykis buvo karės lauke 
tada, kada prasidėjo ofensy- 
va.

GRĮŽTANČIUS Iš AMERI
KOS TUOJ IMA KARIU-

MENĖN.
Draugas J. Parulis, kuris 

apie vidurį gegužės išvažia
vo Rusijon, sykiu su dauge
liu kitų politiškų pabėgėlių, 
rašo iš Jokahama, Japonija:

“Rusų konsulis pranešė.

moteris ir kūdikius.
Tos pačios scenos 

ant gatvių ir plečiu, 
tik pamatė einantį 
žmogų, tuo jaus užpuolė ant priežasties smarkaus veiki-
jo, užnėrė už kaklo virvę, mo “maksimalistų”, kurie 
tempė gatve prie stulpo ir būk tai jau padarę “suokai - 
korė. Baltosios moterįs, ap- bį” prieš dabartinę valdžią 
svaigę juodųjų krauju, nei ir Darbininkų ir Kareivių 
kiek neatsiliko nuo vyrų— Atstovų Tarybą, dabartinė 
mušė ir užmušė kiekvieną,— .valdžia, su daleidimu Darbi- 
vyrą, moterį ir kūdikį, —'ninku ir Kareivių Atstovų 
kas tik pasipainiojo po ran-/karybos, Petrograde apskel- 
ka. bus karės stovį.

Buvo pašaukta milicija,' Ar tos žinios teisingos, 
bet ir toji gėrėjosi baltųjų sunku pasakyti, bot nuo to- 
žvėriškumu ir nesistengė jų kio revoliucionieriaus, kaip 

galima viskokad visus grįžtančius .Rusi- Yjeno^:„g"ber^' S?skis’ 
jon tuojaus ims kariume- 
nėn. Tūli jau gailisi grįžę 
Rusijon, nes manė, kad fe
nais nebus kareiviavimo pa
vojaus.

i torius išdrįso mieste ap- laukti, 
skelbti karės stovį. Iki šiol 
milicija ir policija suarešta
vo‘apie 400 žmonių.

Taip pasidarbavo “civili
zuoti” Amerikos žmonės.

BAISIOS NEGRU 
ŽUDYNĖS E. ST. LOUIS

ARGENTINA REIKA
LAUS NUO VOKIETI

JOS ATLYGINIMO.
Buenos Aires, Argentina, 

d. liepos. — Argentinos 
SUSTREIKAVO LAIVŲ valdžia rengiasi paduoti Vo

kietijai reikalavimą, kad pa
išė jo į staro ji atlygintų visus nuo-

nisterija po vadovyste 
Chang-Sun. Visi ministe
rial monarchistai, — geriau
si draugai diktatoriaus 
Chung-Sun.

Nors reakcijonieriams pa
vyko atgal sugrąžinti mo-'proklamaciją apie ėmimą į

Tien-Tsin, Chinija, 4 d.Ke
lios. — Tūlą laiką tam atgal 
generolas Chang-Sun apsi
skelbė save šalies diktato
rium. Jį palaikė svetimų 
reikalu ministeris irvisi šali
ninkai ir tokiu būdu pavyko 
panaikinti respubliką ir už-!narchiją ir piemenį apskelb- kariumenę. Toj proklamici- 
tupdyti ant sosto 13 metų ti imperatorium, bet tas dar'joj nurodoma taisyklės, pa- 
amžiaus imperatorių,Hsuan nereiškia, kad visa šalis su gal kurias bus imami vyrai 

ftuomi ir sutiks. Veikiausia į kariumenę ir taipgi pažy- 
diena po dienai vėl iškils re
voliucija ir nušluos monar
chiją.

Tung’ą.
Kada Chinijos preziden

tas gavo pranešimą, kad jau 
yra apšaukiamas imperato
rius, jis pasakė, jog visuo
met sutiks atsisakyti nuo 
prezidento vietos, jeigu ją 
užims pagelbininkas, bet 
niekados to nepadarys, kad 
Kuosai užleidus imperato
riui.

Telegramos praneša, kad 
2 d. liepos imperatorius su 
visa savo svita Pekine už
ėmė sostą. Minios neprita
ria tam vaikui ir galimas 
daiktas, kad greitu laiku iš
kils baisios riaušės visoj ša
ly ir vėl prasidės kraujas 
lietis.

Naujas imperatorius 3 d. 
birželio jau išleido manifes
tą, kuris turi “politišką pro
gramą” Chinijos imperijos.

Svarbiausi to programo 
mnktai sekanti: politiški 
prasikaltėliai nebus perse- 
kojami. Visi senieji su tal
kininkais sutarimai pasilie
ka galėję. Nešojimas kasų 
nepriverstinas. Gali chinie- 
čiai vesti su mandžūrais. 
Princam uždrausti dalyvau
ti politikoj.

Jau sutvarkyta nauja mi-

mėta, kurie bus paliuosuoti.
Pagal išdirbtas ir paskelb

tas taisykles, bus paliuosuo- 
jami sekanti žmonės:

| 1) Visi darbininkai dir- Vokiečiu submarines “d5‘ karės reikalingus 
'daiktus ir dėl palaikymo sa- buvo užpuolę Amerikos

transportus. 2) Ypatos, kurios turi už- 
i laikyti savo šeimynas — pa
čias, kūdikius, tėvus, brolius 
ir seseris.

| 3)‘Visi nariai tų tikybi
niu sektu, kurios draudžia 
savo nariams ginklus nešio-

- - ; ti, dvasiškų mokyklų moki-
------ - - - - niai ir visi dvasiškiai.

švdv., kuris randasi' v'isi valdininkai, tar- 
Francijos fronte, kad gabe- /zujanti fedei ahskose ai 

Amerikos' valstijinėse įstaigose.
________ ;____\ 5) Ypatos, kurios jau tar- 

nos buvo net du sykiu už- nauja Suv. X alstijų armijoj 
nuolusios ant transportų ir lr laivyne.
juos atakavo. Vienok Ame- j 6) Svetimžemiai, neturin* 
rikos kariški laivai, kurie'ti pirmų pilietiškų popierų 
lydėjo transportus, abudu ir Vokietijos pavaldiniai.
sykiu tuos užpuolimus at- 7) Darbininkai, dirbanti 

arsena
luose ir laivyno dirbtuvėse, 
priklausančiose Suv. Valsti
joms, taipgi ir pačtų darbi
ninkai.

8) Locmanai ir jūreiviai
-...... ---------------------—— į prekinio Suv. Valstijų laivy-
.nąsubmariną tikrai paskan- no. Prasikaltėliai, nuteisti 
dinę, bet manoma, kad yra u£ stambius prasikaltimus 
,ir daugiau paskandinta. Su- jr morališkai nesveiki žmo- 
vienytų Valstijų valdžia ge- nės.
rai žinojusi apie tas atakas, Visus vlršnurodytus žmo- ‘ ( 
kurios įvyko pora^ savaičių nes gapss paliuosuoti vietos 

j tam atgal, bet iki šiol nieko komįsijos, kurios bus pas- 
jkirtos priėmimui į kariume- 
nę’ . . . z Komisijos susidės iš trijų 
ypatų ir jos turės rajoną,su- 
*idedantį iš 30,000 gyvento
ja.

Augštesnės komisijos, į 
kurias galima bus apeliuoti 
ir apskųsti paprastas komi
sijas, jeigu jos neteisingai’;.

1 priims žmogų į kariumenę,

Iki šiol apie vokiečių sub- 
marinas Amerikos laikraš
čiai nieko nerašė ir daugelis 
manė, kad submarines visiš
kai paliovė veikę. Dabar gi 
praneša iš generolo Persh- 
ingo štabo, kuris j

STATĖJAL 
Hoboken, N. J., 

^streiką 1,200 laivų statymo stolius, kuriuos ji turėjo, 
šimtai negrų užmuštu, dau- darbininkų. Streikieriai kuomet Vokietijas submari- 

reikalauja pakėlimo algų ir nos nuskandino dį. laivu, 
pripažinimo unijos. Yra| -------------

viltis, kad prie streikierių ISPANIJA NEĮSILEIDŽIA 
tuojaus prisidės dar 
darbininkų. Veikiausia 
streikas persikels ir į Bro- 
oklyną, kur randasi valdiš-’sakymą, kuriuomi uždrau- 
kos dirbtuvės, jeigu tik vai-’džia įplaukti į s^vo portus

gybe sužeistų ir 200 namų 
sudegintų.

E. St. Louis, Ill., 3 d. lie
pos. — Bėgyje paskutinių 
dviejų dienų baltieji padarė 
didžiausias negrų skerdy
nes. Tik per vieną naktį ta

200 negrų namu sudeginta.'dzla pa'Ts da‘l darb° •1S?" ^‘-‘tonjimus vandenis vi- 
Viso užmuštu skaitlius vir-if*™C’ • ™ darblnmka,,sų k“Janclli sahų sub- 
šija 250. Daugybė sužeistų.■strelkuoya- • 'marinoms.
Gatvės užkimštos milicija.

.. , Per visą naktį baltieji siu-
Jie to ir gėrėjosi kruvinomis 

‘skerdynėmis. Ryte buvo

mylių tolumo nuo Galicijos 
sostapylio Lvovo. Mūšiuose 
ties Bžezany rusai paėmė 
dar 16 vokiečių mašininių 
kanuoliu.

Vėliausios žinios skelbia, 
'kad rusų armija smarkiai 
pradėjo veikti ir Rygos 
fronte.

Vokiečių ir austro-vengrų 
stabai pripažįsta, kad iš 
priežasties rusų atakų 
#uri trauktis atgal.

■Rusų armijoj veikia taip trUpUtį nurimę, bet paskui 
vėl griebėsi uz darbo, vėl 
pradėjo mušti ir deginti ne
grais apgyventus namus.

Priežastis tų skerdynių,

1,200, KARIAUJANČIŲ ŠALIŲ 
SUBMARINŲ.

Ispanijos valdžia išleido į-

nant į Franciją 
kareivius, vokiečių submari-

vadinami “mirties batalio
nai”. Tu batalionu karei-’ 
viai davė sau žodį laimėti 
:ar mirti. |

Laikraščiai sako, kad ru- kaip tvirtinama, buvo užmu- 
sų kariumenės didelis laimė- šimas policmano. Būrys po- 
jimas yra tai darbas karės Kcmanų, važiuodami neg- 
ministerio_ Kerenskio.^ At- raįs apgyventomis gatvėmis, 

i į namus. 
Negrai taipgi šaudymu at
sakė ir užmušė automobiliu- 
je sėdintį policmaną. Po to 
nrasidėjo formališkos negrų 
skerdynės.

Jau per visą pereitą mė
nesį būriai baltųjų užpulda
vo ant negrų ir juos sumuš- 
davo. Baltieji pradėjo sius
ti ant negrų todėl, kad di
džiosios firmos ėmė partijo
mis gabenti negrus iš pieti- j 
nių valstijų ir statyti savo 
dirbtuvėse. Iš tos priežas
ties jau apie mėnesį laiko 
tam atgal prasidėjo betvar
kės, visur negrus persekio
jo ir vedė prieš juos agita
ciją.

Tų baisenybių, kurios bu
vo St. Louise, negalima nei 
aprašyti. Netik baltieji vy
rai, bet ii’ moterįs skerdė 
juoduosius. Būriai baltųjų, 
apsiginklavusių šautuvais,

I rovnlvArinia npiliais ir kito-

vykęs karės frontan, Keren- pradėjo šaudyti 
skis keturias dienas sakė 
'kareiviams prakalbas, kad 
oreikia pradėti užpuolimas 
ant vokiečių. 1 d. liepos, po 
~tų prakalbų, Kerenskis nu
ėjo į pirmąsias pozicijas ir 
pasakė, kad nesibijo žūti. 
Tuomet jisai išleido paliepi
mą rusų kareiviams eiti pir
myn.

Visiems tiems pulkams 
rusų kariumenės, kurie pra
dėjo mūšius su vokiečiais, 
padovanota po puikią rau
doną vėliavą ir praminta 
juos “pulkais pirmosios lie
pos”.

Iš priežasties rusų laimė
jimų Francijos, Anglijos ir 
Amerikos karininkai kelia

• -s didelį džiaugsmą. Jie sako, 
kad Rusija dabar sustiprėjo 
ir kad apie susitaikymą su 
Vokietija negali būti nei 
kalbos. _ _

Rusų pusėje Galicijos mū-! revolveriais, peiliais ir kito- 
šiuose dalyvavo gana daug kiais ginklais, veržėsi į ne- 
finu, kurių pulkai pasižymė- grų namus ir be pasigalęji-

,mo žudė netik vyrus,r bet. jo nepaprastu drąsumu. Į

J
_

Mūsų dienų civilizacijos paveikslas

mušė ir transportai laimin- ginklų dirbtuvėse, 
gai pribuvo į Franciją. Sa
koma, kad transportus buvo 
užpuolę ne pavienės subma
rines, bet plotilijos (po ke
liolika, o gal ir keliasde- 
šimts). Amerikos laivai vie-

negarsino, nes dar transpor
tų buvo kelyje. Dabar gi 
visi pirmosios partijos tran
sportai laimingai pribuvę Į 
Franciją, todėl ir pagarsino.

Visus viršnuro

Kariškos “paslaptįs”.
“New York Times” prane

ša, kad žinia apie pribuvi
mą Amerikos kareivių f 
Franciją anksčiau atėjus^ j "ir? ypatų kiekyj 
Vokietiją,. negti į pačią name teismo apskrity.

\ isus šaukiamus į kariu* 
menę ekzaminuos dviguba 
medicinos komisija. Kada 
žmogus bus daktarų išegza* 
minuotas, tuomet jau komi* 
sija spręs, ar galima jį pri* 
imti ar paliuosuoti nuo tar* 
navimo, jeigu pastarasis to 
reikalaus.

Vokietiją, negu j
Franciją ir Vokietijoj ank
sčiau spauda tą viską pa
skelbus, negu Amerikos val
džia pavėlino savo spaudai 
paskelbti “karišką paslap
tį”, kad apie tai priešai ne
sužinotų. Vokiečių spauda 
jau du sykiu rašius apie pri
buvimą Amerikos kareiviu T . . .............. _ x . Jeigu komisija priima žmo*
į Franciją, tuo tarpu Ame
rikos valdžia, bijodama, kad 
vokiečiai nesužinotų apie tą 
“paslaptį” dar vis nuo savo 
spaudos slėpė.

Vadinasi, vokiečiai dau
giau žino apie Amerikos vi
są kariumenės judėjimą, ne
gu pati Washingtono val-

gų, tai giminės, vaikai, pa* 
čios ir darbdaviai turi teisę 
reikalauti, kad jį paliuosuo* 
tų, nurodant faktus, kad ba 
jo negalima apsieiti.

* Pasirodo, kad bus imami į
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kariumenę ir tie, kurie jau 
turi pirmas pilietiškas po* 
pieras, nes proklamac 
pasakyta tik apie tuos, 
rie neturi pirmų popierų. J

■■
■■

■
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kares atsiminimai»

Rekomenduojame jam ant let spaudoj pasitaiko skai- “Laisvės”, kuri nenori sy-|jr ar ne tas pats? qį petnyčioj, tiek 
sados pasilikti su kazo- yties su tuo argumentayi- kiu su tuo žmogumi plūsti subatOj, tiek nedėldieny_ žudyk, žudyk ir

no būdu.,

dHHI<■

Ponas Ch. Edw. * Russell 
kalbėjo kazokų kongrese (.iš 
telegramų).

dintume “doleriniu” argu- čio numery šmeižia garsų 
mentu. Ir privačiuose ir profesorių Scottą Nearingą 
viešuose pasikalbėjimuose ir ir, pakeliui, kab.inėjasi pi ie. Qaįos dienos išnyko mums iš atminties.

T.ciicvznc” Iznvi nonnri cv- . ... . . •.

PAVOJUS. Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga *(areivio
Paha IVilannn i’n Irl'zi'i av_ *"■l/nroo ntoiminirrPono Wilsono valdžia, or

ganizuodama priverstiną 
kareivių ėmimą, sykiu su 
tuom įsteigė ir vadinamus 
“exemption boards”, kurie,' 
sliljg savo nuožiūros, galės'visados pasilikti 

kais, nes jo kazokiška dva
sia atatinka kazokų būdui. Kuomet V. Kapsukas bu- 

--------  |vo Amerikoj ir už savo sun- 
Jeigu patriotiški mušei- kų redaktoriaus darbą gau- 

kos ir jų apgynėjai iš kapi- davo $25.00 į savaitę, tai jo- 
talistiškų šunlapių mano, jo oponentai nekartą panau- 
kad socialistų ir unijistų dodavo prieš V. K. tą “do- 
muštynės ant Boston Com- lerinį” argumentą.
mon sustiprins Amerikos šo-j Jie sakydavo: V. Kapsu- 
vinizmą, tai jie labai klysta, kas anaiptol nėra pasišven- 

Bostono žmonės turėjo telis, jam rūpi tik gera alga! 
puikią lekciją, kokia “liuo- Laisviečiai niekuomet nesu- 
sybė” Amerikoj viešpatau- tiko su tos rūšies argumen- 
ja. Itais. Męs juos vadindavom

| Vokiečių militarizmo dva- ir vadinam “bobų pletko- 
sia turi savo pasekėjų ir A- mis”. Męs žinojom ir dau-1 

guma sąjungiečių žino, kad 
Kapsukui visai nerūpėjo g0 ^0Vą su Amerikos milita- 

’ ristais, apie jo išvarymą iš
Prieš dabartinį_ “Kovos”.Pennsylvanijos ir Toledo u- 

ii^red. drg. Vidiką tūli jo opo- nivei-sitetų, plačiai rašė ir 
smarkiai agi- nentai jau seniai leidžia ne- pati “Kova”.

dailias paskalas, būk jam tik 
Męs atsime-

V

paliuosuoti nuo kareiviavi
mo kandidatus į kariumenę. 

Apie tas “paliuosavimo 
tarybas”, kurios turės ne
paprastai didelę galę, socia
listai visuomet sakė, kad jos 
virs įrankiu politiekierių 
rankose ir privirs užtenka
mai košės. Nors Washing- 
tono valdžia ir tvirtino ir 
ramino visus, kad “paliuosa
vimo tarybos” būsiančios 
tikrai bepartyvės, joks pro
taujantis žmogus tam neti
kėjo, 'i %

štai, ateina ant scenos žy- ... 
■ •• i IIlUil i* UI,mus Pennsylvanijos demo

kratas, buvęs kongresma- ‘ 
nas Mitchell Palmer. Tasai 
demokratų šulas šiomis die
nomis pagarsino atvirą laiš
ką, kuriame tvirtina, kad 
Pennsylvanijos valstijos“ex- 
emption boards” užėmė re- 
publikonai politikieriai, va
dovaujant republikonų gu
bernatoriui Brumbaugh. Re
publikonų mašina, kontro
liuodama “exemption bo
ards”, turės savo L_____
begalo aštrų ginklą ir demo-

Nearingą.
“Laisvė” pavadino Nea

ringą darbininkų draugu ir 
męs manom, kad šiuomi lai
ku jisai yra tokiu. Ir “Lai
svės” ir “Kovos” redakto
riai puikiausiai žino, kad 
Nearing yra bendradarbis 
visu socialistiškų laikraščių. 
Jo raštų pilna “N. Y. Call”, 
American Socialist”, Sche
nectady “The Citizen”, “Bu
ffalo “Age”. Net kairiųjų 
socialistų liigos organas 
“The Internationalist” vi
suomet talpina Scotto Nea- 

Įa ringo raštus. Apie Nearin-

Britanijos Neprigulmin- “skarbų krovimas”, 
go ji Darbo Partija, vado
vaujant McDonaldui 
Snowden’ui. i 
tuoja už taiką.

Britanijos socialpatriotiš- doleris rūpi.
koji “nacionalė socialistų nam dar tuos laikus, kuo- 
partija, M. Hyndman’ui va-(met drg. Vidikui paprašius 
dovaujant, sako, kad “Ang- (pakelti algos, tūli jo opo- 
lijos socialistai nepritaria nentai panaudojo visus savo 
taikai”.

rankose Klausimas yra, su kuo ei- (jį žmonių akyse.
gabumus, kad diskredituoti 

. Mat, jie 
na žmonių minios? Męs jau j norėjo, kad “Kovos” redak- 
žinome, kad laike Lloyd Ge- torius dirbtų už ubago algą

* Kartą man reikėjo pasiskolint nuo vie
no kareivio peilį. Traukdamas jį iš kelinių 
kišeniaus, jisai iškrėtė ir tris šūvinuis. Nu
stebęs aš paklausiau, kodėl tai šuviniai ran
dasi kelinių kišenini, o ne jiems tinkamoj 
vietoj.

Jisai atsakė: “kiekvienas jų turi spe- 
1 cialį tikslą; ant kiekvieno jų užrašyta 
vardas”.

Po tūlo laiko aš vėl paklausiau‘jo apie 
tai. Jam beliko tik du šūviniu. Aš atsimi
niau, kad du gyvuliai seržantai, kurie tai
kos laike kuonuožmiausia elgėsi su mumis, 
likosi užmušti.

Kuomet visi francūzai tapo išžudyti, 
mums liepta peržiūrėti ar neliko jųjų tarpe 
gyvų. “Jeigu rasite bent vieną, kuris norės 
būti gyvu—užmuškite”. Tokį paliepimą iš
davė mums vyriausybė. >

Dabar jau męs galėjom eiti smarkiau, 
bet mūsų dalyvavimas jau buvo bereikalin
gas, nes ištisa priešų linija pasitraukė. 
Sommepy degė, o gatvės to miestelio buvo 
pripildytos žuvusiais. Priešų artilerija dar 
vis bombardavo tą vietą. Miesto rinkoje 
buvo sugabenta keli šimtai belaisvių ir jų 
tarpan papuolė daug kulkų, kurias, atsiun
tė francūzų artilerija. Tūlam vokiečių afi- 
cieriui patiko, kad francūzus belaisvius žu
do jų pačių artilerija.

Tuomet vienas socialistas kareivis, re
zervistas, sušuko: “ar jūs girdite, draugai? 
Tai ve kokie jausmai išnaudotojo. Tasai 
vyras yra sūnus Elberfeldo kapitalisto, ku
ris plėšia nuo žmonių devynis kailius. Ka
da sugrįžšite namo, tai neužmirškite lekci
jos, kokią suteikė jum šita skerdynė. Tie 
belaisviai yra mūsų broliai darbininkai. 
Kuomet męs žudomės vardan reikalų gau
jos kapitalistų, tai męs prasižengiam prieš 
savo locnus reikalus; męs žudom savo bro
lius!”

Jisai dar norėjo tęsti savo kalbą toliau, 
bet buvo tuoj areštuotas. Jisai trenkė savo 
šaudyklę.

Męs buvom, tarytum, elektrizuoti. Nie- 
jkas nesakė nei žodžio. Męs lygir persikė
lėm į kitą pasaulį. Ar tai buvo teisybė, ką 
męs girdėjome, kad tie belaisviai yra mūsų 
draugai? Tie žodžiai Elberfeldo draugo, . 
tarytum nuėmė rūką nuo mūsų galvų. Męs 
vėl išvydom dalykus jų tikroje šviesoje. <

Tūlas kareivis, kuris visuomet apgin
davo patriotizmą, paspaudė mano ranką ir 
pasakė: “tie keli žodžiai^, atvėrė man akis. 
Aš buvau neregys. Męs esame draugai”.;

Namai su gulinčiais juose sužeistai
siais, veik išimtinai, buvo vokiečių rankose. 
Jau neužteko ir daktarų, nes žmonių vis 
daugiau ir daugiau plaukė. Tuomet visi 
turėjo pavirsti daktarais. Tačiaus, reikia 
pasakyti, kad dabar j sužystuosius kreipta 
daug mažiau atydos, negu karės pradžioje.

Apie pirmą valandą dienos mūšys pa
siekė kulminacijos punkto ir francūzai 
pradėjo traukties linkui Suippes. Mūsų 
kompanijai buvo leista pasilsėti. Neras
dami jokios prieglaudos męs susimetėm 
lauke, po šetreliais. *

Tą dieną man reikėjo būti lagerių sar
gyboje. Ton vieton, paprastai, atveda su- • 
areštuotus kareivius ir baudžia juos. Sep
tyni kareiviai turėjo būti nubausti, priri
šant juos prie medžio, kur jiem reikėjo iš
stovėti dvi valandi.

Komandos aficieris liepė mums pririš
ti “kriminalistus” prie medžių. Man liepė 
pririšt draugą Lokmer, gerą socialistą. 
Aš turiu pasakyti, kad pirm tos bausmės 
nuosprendžio, tasai draugas, išvien su ki
tais, buvo maršavęs per ištisą dieną, saulei 
nemielaširdingai kepinant, o naktį turėjo 
žudyti francūzus “už savo tėvynę”. Už 
tą viską Tėvynė” norėjo atsimokėti jam ta 
šlykščia bausme.

Aš jam pasakiau, kad nerišiu jo prie 
medžio. Jisai dar mėgino mane* pertikrin
ti, sakydamas, kad jeigu ne aš, tai kas ki
tas pririš jį prie medžio — aš dėlto atsi- 
kiau.

Aficieris, mūsų senas pažįstamas leite
nantas Spahn atėjo teirauties, kodėl aš ne
pildau priedermės. Aš tik rūščiai pažiūrė- 

’ jau į jį, bet nieko nesakiau. Jisai dar kar
tą paliepė man eiti ir pririšt Lohmerį prie 
medžio. Aš vėl tylėjau. Tada pats Loh- 
mer jam pasakė, kad aš nenoriu jo pančioti, 
nes mudu esame geri draugai.

—A!—suriko leitenaittas nesavu balsu 
—tai jūs atsisakot tai daryti?

Aš kaip nieko, taip nieko jam nesakiau. 
Leitenantas iškoliojo mane raudonuoju, o 
Lohmer draugišku žvilgsniu padėkovojo 
man ištikimybę. Žinoma, aš gavau dvi sa- 
vaiti tos pačios pabaudos, bet vistik aš jau
čiausi labai gerai. O beto, buvo dar ir ta

(Toliaus bus). ;

žudyk.
“Šešias dienas išdirbęs, septintą turi 

švęsti” — sako bažnyčios prisakymas. Bet 
kas paiso bažnyčios prisakymų? “šešias 
dienas privalai žudyti — o septintą taip- 
pat”.

Prieš piet apsistojome tūloje farmoje. 
Mūsų virtuvės nebuvo. Kas daryti, reikė
jo patiems valgio gaminties. Pamatę kar
vę, ėdančią žolę, nušovėme ją. Nulupę skū
rą, kas sau nusipjovėm po šmotą mėsos. 
Šiek tiek apkepinę ją, pradėjom valgyt. Kiti 
valgė žalią mėsą, užpylę pipirų ir druskos. 
Beveik kiekvieną dieną bile kas užmušdavo 
karvę, kiaulę, teliuką ir nors, mūsų pilvas 
protestuodavo ligomis, praktika betgi 
tęsėsi.

Bemaršuodami męs priėjom prie mažo 
miestelio, kuriame buvo kupina pabėgėlių. 
Tarpe pabėgėlių vaikučių siautė kokia tai 
epidemija. Atvažiavus kuopai vokiečių gy
dytojų, prasidėjo darbas. Pagelbon prie 
medikalio skyriaus paėmė ir 10 saperų, jų 
tarpe ir mane.

Daktarai mus nusivedė į puikų sodną, 
kurio viduryje stovėjo puikus namas — ti
kra pylis. Jame gyveno turčius francūzas, 
jo žmona ir daug tarnų.

Palociuje buvo užtenkamai vietos, kad 
sutalpinus šimtus sužeistųjų ir pabėgėlių, 
bet tas francūzų patriotas nutarė neįsileist 
nei vieno. Visi vartai j sodną ir durys į 
namus buvo uždaryti. Žinoma, mums ne
trūko išversti duris ir vartus ir tuomet tą 
didelį poną męs nugynėm į zannę ir jam 
reikėjo gulėti ant gniūžtės šiaudų. Dabar 
ir jisai turėjo progos paragauti, ką tai reiš
kia pabėgėlio gyvenimas ir vargai, kuriuos 
turėjo pergyventi daugybė francūzų pabė
gėlių. . * " . I'VU.,

Vienas iš mūsų kareivis, socialistas,pa
darė teisingą palyginimą, kad visa ponybė, 
ar ji bus francūziška ar vokiška, susideda 
iš niekšų ir žmonija veikiai būtų liuosa, jei
gu tik nusikratytų jungo tos minios.

IX.
ŠAUDYMAS Į SAVUOSIUS 

' AFICIERIUS.
Jau buvo tamsu, kada męs sustojome 

naujoj kelionėj. Aplinkui buvo pilna lavo
nų žuvusiųjų. Vidury kelio buvo daug 
francūzų batarėjų ir ammunicijos vagonų. 
Ir žmonės ir įkinkyti į vagonus arkliai buvo 
negyvi. Pasilsėję tik 10 minučių, męs vėl 
ėjom. Męs prisiartinom prie giraitės, kur 
kavaleristai ir artileristai buvo nusitvėrę 
už krūtų frąncūzams ir vedė mirtiną ko
vą. Kadangi buvo tamsu, tai mums pavy
ko užeiti priešui iš užpakalio Prancūzai, 
pamatę, kad papuolė bėdon, iškėlė rankas, 
n rašydami pardono, bet mūsų įdūkę kava
leristai ir infanteristai apie tai nei klausyti 
nenorėjo. Prasidėjo dar baisesnis žudy
mas pasiduodančių žmonių, o kada tasai 
pasiutimas pradėjo baigtis, tai į ugnį aly
vos pradėjo pilti aficieriai. šaukdami: nėra 
pasigailėjimo! Žudykit juos!

Męs, saperai irgi dalyvavom žudyme 
beginklių, nes francūzai, pamatę, kad jie 
negali ilgiaus laikyties, numetė savo gink
lus. Bet mūsų aficieriai lygiai dabar, kaip 
ir seniau, visuomet žiūrėjo, kad nebūtų pa
imta perdaug belaisvių.

Galybės lavonų ir sužeistųjų gulėjo ap
linkui. Rodosi ir akmens širdis turėjo pra
virkti, bet nepravirko kareivio širdis.

Tačiaus reikia pasakyti, kad ne visi ka
reiviai užgyrė šią beprasmę kriminalę žu- 
dynę. Tūli aficieriai, kurie liepė žudyti be
ginklius francūzus, buvo užmušti vokiečių 
kareiviais, kuomet labiau sutemo. Tokių 
“klaidų” pasitaikydavo labai daug* beveik 
kiekvieną dieną ir, jeigu aš nenurodau vie
tos ir vardų, tai tik todėl, kad neužkenkus 
tiem kareiviam, kurie dar gyvi.

Tą naktį buvo nušauta kapitonas ir 
pirmasai leitenantas. Tūlas infanterijos 
kareivis, jau antrą terminą tarnaująs, nu
dūrė kapitoną durtuvu per pilvą. Leitenan
tas buvo užmuštas iš užpakalio. Abudu 
numirė į kelias minutas. Kareiviai, kurie 
užmušė aficierius nerodė mažiausio pasi- 

; gailėjimo ženklo. Ir kiti jiem nieko nesa- 
, kė, nes visi suprato, kad mirties s ulaukė di

deli bjaurybės.

| Tame pačiame “Kovos” 
num., kur tas begėdiškas 
bendradarbis niekina Nea
ringą ir “Laisvę”, ant pas
kutinio puslapio, vietinėse 
žiniose pranešama, kad kai
rieji Philadelphijos socialis
tai (kuriem pritaria pati 

(“Kova”), nutarė kviest kal- 
’.bėtoju Scottą Nearingą.

Nejaugi tas begėdis pradės 
dabar niekint ir Philadel
phijos kairiuosius socialis
tus, kurie kviečia Nearingą 
kalbėti begalo svarbiose 
prakalbose? Vadinasi, netik 

i męs, bet ir Phila

kratų šulas Palmer bijosi,
.kad “republikonai nenubau- or^? Rrakalb^ fjlasgowe, Tuotarpu visi sveikai pro- 
stų savo politikos oponcn- reyohucioniška darbininkų taujantį sąjungiečiai visuo- 
tus (suprask demokratus), "nnla daĮ!lavot r.audon.ą stovėjo už tai, kad ne-

havą . šitie tuies pasiseki- kiūrėti ubagiškos ekonomi- 
jos ir mokėti Sąjungos dar
bininkams tiek doleriu, kiek 
ištikrųjų jie užpelno. į męs, bet ir Phila kairieji 

Kaip gaila, kad retkar- įžiūri į Nearinga, kaipo į tin- 
ičiais, tuo doleriniu argu- pamą talkininką, 
mentu naudojasi ir pati

* i “Kovos” red., kuri pati, sa-‘ 
vo laiku, taip daug turėjo 

Inukęsti nuo tos rūšies argu-; 
mentų. Štai, varydamos!

siųsdami jų sūnus karės 
frontan”.

Yla jau lenda iš maišo,
bet tai ne paskutinė yla. Kas TAI TEISYBĖ?
žino visus bjaurumus Ameri-į “Kovoje” vienas draugas
kos politikierių, kas žino, pastebi:

“Prie atskirų laikraščių 
priklausančios ypatos | 
perdaug reklamuojasi 
prieš visuomenę savo laik
raščiuose ir perdaug rėk- . v J v .
lamuoja sau prielankias Paės tuos žmones kūne a-
ynatas, kad nukreipus pu-' Sjtuoja uz Amerikos dar- 
blikos akį tik į save. Ta-I^!11111^1’ ?al^a\<TZat 
me yra ir tuščios'garbės 
troškimas ir bizniškumas 
Tame yra ženklas egoiz
mo ir nedemokratizmo”.

m a. v

kaip sukasi ratai politiškų { 
mašinų — tas gali laukti 
dar didesnių niekšyščių.

Pamislykite, ką tai reiš
kia. Vadinasi, jeigu Penn
sylvanijos republikonai už
griebė “paliuosavimo tary
bas”, jeigu jie pasodino jose' 
savo politikierius ir savo 
daktarus, tai kas laukia de-' 
mokratų? Ogi tas, ką sako 
jų šulas Palmer—jų sūnus 
ims kariumenėn, o republi
konai turės daugiau progos tai būtų labai blogai, 
išsisukti.

žinoma, Amerikoj ne vie
na Pennsylvanijos valstija. 
Tujose valstijose, kur guber
natoriai yra demokratai, ro
lę kačių loš demokratai, o 
republikonai bus pelėmis ir 
atbulai.

Apie socialistus nėra ko r>vnAT vattt 
nei kalbėti. . Jiems taisys ZYUA1 KAL1L” 
skerspaines ir demokratai ir 
republikonai.

Kiekvienas darbininkas

Ir dabar įsivaizdinkit: 
toks Nearing bendradar
biauja kairiųjų soc. spau
doj; net kraštutiniai Ameri
kos kairieji su pagarba at
siliepia apie tą žmogų (pa- 
veizdan latvių Stradneeks), 
natįs Philadelphijos kairie- 
ii kviečia jį į prakalbas, tuo 
•odydami jam, didelį pasiti
kėjimą ir pati “Kova” tam 

inritaria, nes po ta žinute ne
įdeda pastabos — ir štai at
siranda koks tai žmogus,ku
ris užima “Kovoj” net dvi 

išpultas (kada laikraščio vie- 
vienam draugui męs atiduo- JTYbu!Ilb ita begalo brangi) ir bliuzni-Vcia Ai’imili niiwoilr- iojclSl pi 10 U $ , , U • Ir n o i n yvi 4* i Ir n n 4 rv n 1 rx 11 r*

I primeta jiem norą pasipel- 
nyti, norą padaryti biznį ir 
pasireklamuoti. Ji met jau

ujo ii iiuuuinum dubino • v y-i* . . , n
Jeigu taip ištikrųjų būtų, 8ese.'l an.t anFllJ drau.^>

- - - - - ‘i *- |kurię priguli prie organiza- 
“Laisvė” bent nesijaučia ^?s freit,ai taik.ai !vykdin' 

daranti ta nuodėmę. Kiek-.11,11' demokratinėms taikos 
1 sąlygoms jkunyti. Girdi, jie

dam, kas priguli, už nuveik
tus darbus Jokiam kalbė
tojui, nors jis ir
Ii stovėtu nuo “Laisvės”,męs ■ 
nesigailėjom pagarbos.

ir dar taip to- f°J}d^’.
rie sudarys organizacijos : ja, kas jam tik ant galo lie

žuvio ateina, pasinaudoda
mas ta privilegija, kad jis, 
mat, yra geras “Kovos” pa-“Laisvė” niekuomet ne

pritarė doleriniams .-----
mentams, tai nepritars ir. 
šiuo sykiu. Pasakyti apie Męs prašom Kovos red. 
savo politišką oponentą .aPsaug°t t>en^ mūsų vardą

argu- ■ • I .. triotas...!

New York Times” ir kiti (šiame atsitikime apie tary- 'I1?0 ^U neprašytų kritikų, 
.tos rūšies laikraščiai jau bu salininkus), kad jiem rū-jM<?s neleidziam Laisvės 

______ _ _ _____ __  pradeda šaukti, kad tai žy-, pi biznis, doleris, reklama—! skiltyse mekint. Kovos , ir 
turi namidvt ani7tai mZZ dai sukėlė Rusijos revoliuci- reiškia, mesti ant žmonių še-,a j iai dar aP^ir]am tuu pamislyt apie tai. Męs h nedarodant> (nedailių užsipuolimų. Tat

- - - ---- - Tai męs norime, kad ir męs bu-
vedantį šalį į pražūtį. Ipigus, begalo pigus argu-'

' “N. Y. World” mano, kad mentas. Tai lazda visuomet 
| Amerikoj labiausia agituo- turinti du galu, 

"žmonės”, bet vienas j 
žydai. To laikraščio nuo- prieš “Naujienas”, 
mone, vadinamieji “people’s koks nors geradėjas • i •• • \z i• \z !  .iri* y_

kapitalistiškų politikierių . . ,v
vedami, einam į pelkes. ni revoliucionierių sparną, kad taip ištikrųjų yra
Prieš žmones, prieš darbo 
žmones, daromos konspira
cijos. . v . ..

Socialistai visuomet sakė, !a 
kad meluoja** tie, kurie tvir-

tume apsaugoti nuo begė
džių.

šTandien t Męs norime draugiškumo 
galas atsikreipia b ®same draugiškais. Męs 

rytoj mokame pagerbt ir svetimą 
gali nuomon?» bet męs nesame a-

tina, kad karė yra beparty- prad6tl niuolais ir nebūsime jais.
vnmn nauv7fiva 1x1 loknnrmif T o J J 1 . ... 1 'vumo pavyzdys. Niekuomet! 
Kapitalistiškos rykles visuo
met liekasi ryklėmis, o našta 
kares sunkenybių visuomet 
puola ant žmonių.

< ’Y

nymas rūpi koviečiam. Kur --------
1 1 • o IT* •

Tas “Kovoj” gavęs vietos 
, ve ką 

rašo: ar “Laisvė” gali pa
guldyt galvą, kad už metų 
ar dviejų Nearing vėl neagi
tuos už demokratus?

Ndeikite pas čigankas,ku
rios užsiima spėjimu atei
ties. Joks visame sviete so
cialistas, joks sviete socialis
tų laikraštis negali išprana- 
šaut, kas už metų ar dviejų 
dėsis galvoje Nearingo, Vi- 
diko, Prusėikos ar keno ki
to.

kos įstaigos. i
' Kaip tai panašu į.rusų at-.darodymai? Nejaugi reik-’ 
žagareivių šnekas! Bet ką tų eiti į bankas ir peržiurę-. ... 
jūs pasakysite, kad “N.Y.ti redaktorių įdėlių knyge-.^*’ 

|Times’o” vyriausias redak- les?
(torius p. Ocks yra žydų kil- Męs manom, kad tarybos

T A PONI T A MART vakif ' mės — jo tėvas buvo Vokie- steigimo šalininkai gali vi- 
V*'08 žydas! Ką iQs Pasaky-įsai dorai agituot už savo su- 

JLIJVO ikUL/IVlNlJ Ų. 'aifn Vari “WavI/Va” icfai<Tn_ lain Ivmai Vnin

torius p. Ocks yra žydų kil- 
mes -

'site, kad “World’o” įsteigė
jas buvo žydelis Pulitzer.

Tokio. — Motono, Japoni- ( _____ » t
jos užsieninių ^dalykų minis- «D0LERINIS» ARGU- 
tens, sako, kad'Japonija tai- „ . .
kos mitinge pareikalausian- v
ti daugelio Vokietijos kolio- Mūsų draugų tarpe pra- 
nijų. < deda prigyti naujos rųšies

manymą, taip lygiai, kaip ir 
to steigimo priešai gali visai 
dorai statyt argumentus 
prieš tą sumanymą.

GANA JAU TO!. , .
Tūlas “JKovos” bendradar-

Matote, apie ką svajoja, argumentas, kurį męs pava- bis jau antrame savaitraš
>4&sw Mm iMi&ssMMHH



VelniasSveikatos Patarimai
A. Montvidas. Parašė Robert G. Ingersoll 

Vertė Ferdinand de Samogitia.

9?

li sustot vidurių ėjimas ant- 
syk ir vėl bus reikalinga 
labai greita operacija; gali 
ji vis didėti ir raikščio gy
dymo būdas padarys jos pri- 
vargimus, uždegimą ir nu
silpnins artimas budavones. 
Yra atsitikimų, kada opera
cija negalima daryt, daleis- 
kime, sename amžiuj, vai
kuose iki 3 metų amžiaus,tū
lose kūno ligose ir t. t., bet 
jeigu ypata nėra sena ir ne
turi kokių svarbių ligų, pa
tartina eit ant operacijos, y-

(diržo), bet ji turi būti at
gal suvaryta i “pilvą” ir tin
kamas raikštis nešiojamas, 
kad ji atgal neišeitų. Jeigu 
jai pasitaiko vėl išeit nors 
po ilgo gydymo, visas gydy
mas nueina ant nieko ir vėl

J. M. K. rašo: “Jau penki 
metai, kaip turiu ruptura 
(vištos kiaušinio didžio). 
Ar galima ją kokiu būdu iš
sigydyti be operacijos? Jau 
metas laiko, kaip nešioju 
diržą (truss), bet pasekmės 
kaip ir nėra. 2) Jei operaci
ja reikalinga, tai ar išsiver
žimas gali vėl atsikartoti po 
operacijos nors ir po tūlam 
laikui?

Atsakymas: — 1) Ruptu
ra (kyla) kartais lieka iš
gydyta dėvėjimu raikščio

. Taigi, jie atvedė tą vaikiną prieš Kris- 
tų ir kada jis pamatė Jėzų, ta dvasia pra
dėjo jį draskyti ir jis pagaliaus parpuolė 
ant žemės ir “putodamas voliojos”.

Kristus paklausė tėvo: “Kaip sęniai ta
vo vaikas yra apsėstu?” ’ Anas atsakė:“Jau 
nuo kūdikystės dienų ir tankiai jis buvo į- 
mestas į ugnį ir į vandenį su tikslu nugala
binti jį”.

Palaukite, viskas 
bus gerai.

(Tąsa). | h- - - -

to paties Dievo, ir kad ta Dvasia Šven- čia dvasia, aš liepiu tau išeit iš jo ir

papiginti kainas, bet elgiasi 
atbulai—vieton papiginimo, 
kelia. Štai New Yorke ir 
apielinkėse pieno kompani* 
jos nuo 1 d. liepos dar po 
centą pakėlė ant kvortos. 
Tuo tarpu valdžia vis rami* 

Nuo nat pradžios europi- na, kad viskas bus gerai, ka- 
nės karės pragyvenimo reik- 

Tada Kristus tarė: “Tu nebylė ir kur- menįs kasdien ėjo brangyn 
ne- ir brangyn. Pastaruoju lai

ku, oficialiai įsivėlus Suv.
“Ir tada dvasia rėkė ir skaudžiai kan- Valstijoms į karę, dar la-

C

pač jei po 2 metų kitokis 
gydymas nedavė rezultatų.

2. Ar atsikartos ruptura 
po operacijos, apie tai reikia 
labai abejoti. Netoli visada 
neatsikartoja, bet kartais 

j atsikartoja. Jei ypata jau- 
x’ “^•----•-3 “pilvo”

tą 1 t , ----------------------- ------------,-----
ta buvo ištikrųjų Dievas, ir kadangi Kris- grįžt į jį atgal”, 
tus buvo taipgi Dievas, taigi išeina, kadi r~ 
Dievas išvedė Dievą į pūščias, idant duoti kino jį, ir paleido jį; o jis buvo panašus į biau viskas pabrango, 
progą Velniui pats save gimdyti. i *

Męs iš tų raštų dasižinom, kad Kristus sakė: ‘Jis numirė’.
buvo pūščioje per keturiasdešimts dienų,
.kur jį šėtonas gunde ir kad ten jis buvo su jie negalėjo tos' dvasios išvaryti, ir
laukiniais žvėrimis ir kad aniuolai tarnavo atsakė: “šios rūšies negalima išvaryti ki- ti, priverstas pusbadžiai gy- 
jam. taip, kaip tik per maldas ir pasninkus”. Įventi, o apie tuos, kurie tu-

Ar tie aniuolai buvo tikrais aniuolais, Ar gali būti dar kokia abejonė apie ti- ri didesnes šeimynas, jau 
ar tik personifikacijomis gero, ot paprastu kėjimą to žmogaus, kuris šiuos žodžius ra- nėra nei kalbos. Ir štai, kad 
suraminimu. |šė? Ar galima šioj apysakoj užtėmy t ko-'apsigynus nuo bado,

Taipgi męs patėmijam, kad ta pati kią allegoriją, poeziją arba mytą? Velnias darbininku šeimynoms žiūri 
Dvasia, kuri nužengė iš dangaus, ta pati šiame atvėjyj nebuvo tai paprastas kasdie- tiesiai į akis, buvo žmonės,, 

Štai yra mano numylė- ninį^įyelnias. Jis buvo nebylys ir kurčias; typatingai moterįs, pradėję.

numirusį, taip labai panašus, kad daugelis darbininkas, uždirbdamas 
112—13 dolerių į savaitę ir 

Tada mokiniai paklausė Jėzaus, kodėl turėdamas pačią ir porą vai- 
Jezus kų, jau negali prasimaitin-

— .71 ~     A    ~ — -------------- <75 %,

taip, kaip tik per maldas ir pasninkus”. Įventi, o apie tuos, kurie tu- 
Ar gali būti dar kokia abejonė apie ti- ri didesnes šeimynas, jau

da bus paskirtas .diktato- 
rius, jis sumažins darbinin-' 
kų apetitus,privers juos ma
žiau valgyti.

Taigi, darbininkai, dabar 
truputį pabadaukite, paken
tėkite, o vėliaus gausite 
plačius diržus ir galėsite sa- ' 
vo pilvus susiveržti arba pa
galvokite, ar nesu rasite ko
kio nors kito išėjimo.

švenčioniškis.

kuris Gauk šiuos .
Muzikos Veikalus.

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

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

kvartetai — 25c. >
Adresas: /

MR, M PETRARKAS,
Broadway, So, Boston. Mara

Dvasia, kuri sakė: “!
tas sūnus”, — išvijo Kristų į pūščią ir pa- lį
vedė Šėtono malonei. _ „ „

Ar tas Velnias buvo tikra esyba? Ar būdas melsties ir pasninkauti.
ta Dvasia, kuri sakės esanti tėvu Kristaus ■ , . ------- - ----------- r ..................... .............
tikra esybė, ar tik personifikacija? O kaip bylys ir kurčias velnias? Jei taip, tad vėl- riotai ėmė šaukti, kad, girdi, 
dangus, ar tai yra tikra vieta? O gal ir tik niai turi turėt organizmą. Jie turi turėt čia vokiečių darbas, vokie-

Ar tie laukiniai žvėrys, ausis ir kalbos organus ir jie yra nebyliais čiai papirko moteris ir jos

ta Dvasia, kuri sakės esanti tėvu Kristaus
išnaujo reikia pradėt. Bet na įr įur| stiprius 
jei ruptura negali būti atgal muskulus, tuomet neatsikar- 
suvaryta dėl jos priaugimo tos, jei operacija padaryta 
prie mėsų, į kurias ji išėjo tinkamai. “ 
arba jeigu ji lieka užveržta priežastis yra: silpni 
raumenimis, tuomet tik ope- vu]ai apie tas vjetas, kur 
racija gali prašalinti ją. Iš ruptura išeina; senatvė; 
klausimų matos, kad jei rup- riebumas ypatos; prasta 
turą turi vištos kiaušinio di- chirurgo technika darant o- 
dį, tai ji nėra suvaryta at- peraciją; užkrėtimas da
gai Jr gal yra nesuyaroma, rant operaciją; pergreitas' 
todėl dėvėjimas raikščio ant atsikėlimas po operacijos ir 
jos niekad neišgydys. Vie- pergreitas pradėjimas dirb- 
nintėlis tikras ir saugus gy- ti; neapsisaugojimas nuo 
dymas yra eit ant operaci- kilnojimu, bėgimo, viduriu

Atsikartojimo
i mus-

nintėlis tikras ir saugus gy- įj. neapsisaugojimas nuo 
dymas yra eit ant operaci- kilnojimų, bėgimo, vidurių 
jos. Jauname amžiuj ope- užkietėjimo, didelio kosėji- 
racija dėl rupturos yra vie- mo pirmuosius kelis 
na iš lengvesniųjų ir neapsi- sjus net visus metus po ope- 
moka ypatai . vaikščiot su (racijos ir kt. Jeigu tų prie- 
ruptura, kuri, apart nepa- ^asčiu nebus, ruptura nie- 
rankumo, galu privest prie . , ” , .. , . .. i- n 1 * • • |kad neatsikartos toje pusėj,nnvniii • ornli hkr iiyemncrin iri ji

kur operacija liko padaryta.
. D-ras A. Montvidas.

moka ypatai vaikščiot r" 
ruptura, kuri, apart nepa
rankumo, galu privest prie 
pavojų: gali likt užsmagia ir 
ypata mirtų, jei greitai ope
racija neliktų padaryta; ga-

mėne-

personifikacija?
buvo gyvi ir ar ištiesų tikri, gyvi aniuolai 
tarnavo Kristui? Vienu žodžiu, ar ta apy
saka yra tikrenybė ar tik poezija, metafo
ras, klaida, neteisybė?

Taipgi užeina klausimas: Kodėl Dievas 
norėjo būt Velnio gundomas? Ar jis buvo 
garbguodus ir todėl norėjo gaut pergalę 
ant Šėtono? Ar Šėtonas buvo užtekti
nai kvailas ir tikėjos suvadžiosiąs Dievą ir 
ar galimas daiktas, kad Velnias siūlijo pa
saulį Dievui, kuris tą pasaulį sutvėrė ir 
valdė, žinodamas gerai, kad Kristus būda
mas Dievu, buvo to pasaulio sutvertoji! ir 
valdonu ir taipgi žinodamas, kad Kristus 
žino, jog jis, Velnias, žino, kad Kristus yra 
sutvertoj um ir valdonu pasaulio? ,

jam išsikraustyti buvo bergždžių (bruzdėti, reikalauti, kad val
tį, nes jis negalėjo girdėti. Vienintelis džia įsteigtų tam tikras tur- 

Igavietes ir žmonėms parda- 
Ar yra kur nors tokia esybė, kaip ne- vinėtų maistą. Mūsų pat-

dėlto, kad kas nors yra negerai su jų kai- šioj šaly nori sukelti riau- 
bos aparatais ir yra kurčiais dėlto, kad kas šes. Tuo tarpu didesnės fir- 
nors yra negerai su jų ausimis. Iš to pasi-^os truputį papigino ant tū- 
rodo, kad jie yra netik paprastos dvasios, lų produktų kainas, valdžia 
bet jų kūnas yra suorganizuotas ant fy-jėmė kalbėti apie įkūrimą 
ziškų pamatų. Dabar męs žinom, kad ne valdiškų turgaviečių, sandė- 
ausys girdi garsus, bet protas, smegenys, lių if žmones nurimo.
Taigi, tie velniai turi smegenis, tai yra, jie
yra, kaip męs vadinam “organizuotos esy- siai pabrango, 
bos”.

Netikėtinas daiktas, kad personifikaci- centus duonos bandutę, tai 
jos bldgo būtų nebyliai ir kurti,nes personi- (privalo stipriai rankose lai- 
fikacijos negali turėti kūniškus trūkumus. . kyti, nes jeigu tik vėjas iš

Tame pačiame perskyrime Jonas papa-.rankų išluptų, tuomet galė- 
sakoja Kristui, kad jis patėmijo, jog tūlas | tų kaip pūslę į padanges nu- 
žmogus išvarinėja velnius Kristaus vardu,-nešti. Mėsa, cukrus ir kitos

- I “- ** T J 1— //-XT V [ - . . -

ttS

Jaujos knygos mylėtojams muzi
kos ir dainų lietuviškojzkalboj, su
rinktos visokios notos (gaidos), ii 
kurios gali išmokti notas be moky
tojo, ant kokio tik nori instrumento

kn v vp! vi cik Pi "DM špili- arba dainavimo $1.50. Prie tosDanai vci \isKas paseiu knygos duodu dykai kitą knygą Ue- 
, Gaspadinė, tuviškų šokių ant kokio tik nori in

strumento. G. A. BARONAS, P. O. 
Box, G. D. McKees Rocks, Pa.j kuomet nusiperka už šešis

Argi ta visa pasaka nėra didžiausiu>bet nesekė su jais, o Jėzus atsakė: “Neuž-treikmenįs nesvietiškai pa-
9 T7zJvUr>r. žinojo, kad gink jam to”. ..xi

latvill Cnridictll (tykius su Rusijos mažųjų
LAIVUI uUblAllolŲ , tautiniu - socialistiniu parti-

Revoliucionieriy Partija. S
------------- Atst. Taryba.

Į Latv. S.-R. P. Rygos or

J, A. KATKUS
Užlaikau visokių knygų ir kitokią 

daiktų. Galima gauti pirkti virai 
Amerikoje leidžiamus, laikraščius, 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

Krautuvė atvira nuo 7 iš ryt* iki 
12 vidurnakčio.

Toliau gyvenantieji galit kreiptis 
laišku šiuo adresu:

J. A. KATKUS
2204 Forbes St... Pittsburgh. Pa.

(brango. Žmonės vėl pradė- 
Šiuomi jis pripažįsta, kad kokia tai y-[jo bruzdėti, vėl ėmė dejuoti, 

pata, ne jo pasekėjas, išvarinėjo velnius jo kad prisieina badauti.
” • Tuo tarpu valdžia griebė- 

nau, kad Velnias žinojo, jog Kristus yra'pasakė: “Nes nėra žmogaus, kuris daryda- si kitokio nuraminimui žmo- 
Dievu. Mano atsakymas randasi tame pa-Į mas stebuklus mano vardu, galėtų lengvai nių būdo, ji ėmė skelbti,kad 
čiame perskyrime. Ten randame aprašy-t blogą apie mane kalbėt”. ’
ma to, ka tūlas velniukas sakė Kristui: V ' v .

“Nerušiok mūs. Ką bendro męs turim Lukošiaus pasaka apie Kristaus per Velnią Valstijose kontroliuos mais- Padarome visokį darbą prie naują 
su tavim, o tu Jėzau iš Nazareto? Ar tu1 gundymą yra atkartojama su tūlais dadėč-’tą ir tuomet viskas bus ge- peSu1 namuVfš
atėjai išnaikinti mus? Aš pažįstu tave. Tu kais. Visi evangelistai, nors buvo įkvėpti rai. Tik darbininkai priva- daus.popieruoju, pleisteruoju ir d- 
esi tuom šventuoju, kuris paeina iš Dievo?” j rašytojai, bet, matomai, negalėjo to paties lo truputį turėti kantrybės, ^"Ir^aišk^šiuL6adresu^*8 

Suprantamas dalykas, jog jei maži vėl- dalyko vienaip atminti. ’ ’ ” ’ '
— laikraštinin- niukai tą faktą .žinojo, tad,

absurdu, paikyste? Velnias
Kristus yra Dievas ir žinojo, kad Kristus 
žino, jog jo gundytojas yra Velnias. |

Kas nors gali užklausti, kaip aš tą ži- į vardu, ir jis nebuvo priešingas tam, nes jis
i i xr i • v* • • t r • i ’ i — _ — v ų • i i Brooklyno Lietuviams! 

Pirmas Brooklyno
LIETUVIS

I tuojaus paskirs maisto dij^ Kontl*al<toriUS 
Ketvirtame perskyrime evangelisto tatorių, kuris visose Z-Suv. L

Balandžio 9 d. Rygoje į- 
vyko pirmasis Latvių S. -R. 'ganizacijos Pildomąjį Komi- 
Partijos narių(apie 300 tetą išrinkta • 
žm.) susirinkimas. Eina- kaf d-ras M. Valteris, ; 
muoju momentu padaryta Gruzevskis, A. Kroder ir kt. Jėzus sudraudė ta

be abejonės,
| ' £ . . kai ar _______ ______[privalo pilvus platesniais 46 Power St.' arba j gyvenimo vietą l 

Lukošius mums pasakoja, būk Velnias1 diržais susiveržti ir palauk- 431 R0PN,Ey.N’ **1 .. . v . . .. , . . . , ' , i K J. VASILIAUSKAS• pats Velnias turėjo panašias informacijas.'parodė Kristui, visas pasaulio viešpatystes ti, o paskui jau viskas bus _ 
rt. Tmiic cnirlvniirln 4“ o <■> 1,.,t << A X 4-^... * J >

šitoks nutarimas: Latvi ja tu
ri savo atskira kultūra, be- 
siremiančią vietos ekonomi
nėmis sąlygomis. Nei va
landėlei nepamiršdama so
cialistinių idėjų ir, kovoda
ma dėl jų įvykinimo, Lat
vių S.-R. Partija kovoja dė-j 
lei Latvijos laisvės federa- perializmą, Z. Angariečio. 
cijos pamatais. Kovodama I Darbininkų 
ypatingomis vietos ^ąlygo-,ii’ dabartinis krizis, 
mis, darydama viską, kad novjevo. 
laisvoj autonominėj Latvijoj 
kultūriniam ir ekonominiam , rikoj, L. Pruseikos.

velniuką, tardamas: j viename akymirksny ir pasakęs: “Aš tau’ 
“Užsilaikyk ramiai ir išeik lauk iš jo”. Ir duosiu visą tą galybę ir jų garbę, nes tai y- 
tada ta nedora dvasia balsiai rėkdama ap- ra pavesta man ir tiem kam aš tai atiduo- 
leido savo auką.

Męs daugely vietų užtinkame pasako
jimus, kaip Jėzus išvarė daug velnių, ir ne-’nias pabaigė visas savo pagundas, jis pra-

Kad'a jis sugrįžo,

NAUJOSIOS GADYNE” 
No. 5.

“N. G.” N5 turinys:
.. . \ .. J1H1VIO, 1XC11I/ WV4.LAO 10 V 1 V VICILIJi, VV1111VĮ, 11 liv pčlUČUgV Vl>cl> bčiv

Laikinoji valdžia ir taika. ]ei(]0 velniams nieko kalbėti, nes jie pažino sišalino ant tūlo laiko.
Petrogrado rinkimai.
Šiek-tiek apie Rusijos im-

biurokratija
G. Ži

Slaptoji diplomatija Ame-

jį.
Taipgi męs randame trečiame persky

rime tvirtinimą, kad “kada nedoros dvasios 
matė jį, los puldavo prieš jį ir šaukė, saky
damos: ‘Tu esi Sūnus Dievo’ ”.

Penktame perskyrime mes

gyvenimui pakraipa rodytų I Am. Darbo,unijos, A.Kur- velniai prašė jo, sakydami: 
darbo žmonės socializmo ša- šaičiūtės, M. D. .. ‘eiti i kiaules’. Jėzus pavelin

Geologinė*evoliucija, C. A.lininkai, Latvių S.-R. Parti
ja vienkart eis išvien su so- Hermano, 
cialistinėmis partijomis Lat
vijoj ir kitur laike revoliuci- Į 
nes kovos; su .buržuazine’ 
demokratija ir liberalais ligi saka, Kl. Jurgelionies. 
tiek, kiek šitos buržuazinės 
kuopos priims į savo politi- Vaidilos Ainio, 
kos programą ir taktiką re-

Mano vargdienė mergelė, 
eilės, Merkynės Vaidylos.

Uždraustas geismas, pa

Iš pirm-revoliucinių eilių,

gerai.
Kada paskirs diktatorių, 

jis pirmiausia suorganizuos 
visas šeimininkes, palieps 
joms būti taupesnėmis mais
to linkui, mažiau pačioms 
valgyti, mažiau kūdikiams 
duoti, nutraukti truputį nuo 
vyro, kuris pareina iš dirb
tuvės ir ėda, tartum vilkas 

Tas ir tuomet maistas atpigs.
Valdžia apskaitliuoja, jeigu 
kiekviena gaspadinė į savai
tę sutaupius tik po vieną 
svarą duonos, tai visoj šaly 
pasidarys didelė ekonomija 
ir maistas atpigs.

Negana to, valdžios agen
tai stengiasi trustų tūzus 

Keturesdešimts pirmoj dalelėj to patiessugraudinti, kad jie irgi tru-j 
perskyrimo męs randame štai ką parašyta: j pūtį kainas ant produktų

siu. Jei tu mane garbinsi, viskas bus tavo”.
Toliau męs išskaitom, būk kada Vel-

nepaduoda.
Tame pačiame perskyrime męs randa

me būk koks ten žmogus synagogoj buvo 
apsėstas “nešvaraus velnio dvasios” 
velnias tuojaus pažino Jėzų ir pripažino jį

lorQ
Sutaisytas is formule* 

recepto; suteikto ifenintit> 
gu Egt pto tokoninku,

7

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo giliu,o pilvo ir iamu, oer- , 
kl<s skaudėjimo, dusulio, galvot 
skaudėjimo, nustojimo apetito,

■ Į ialėio galioje, ect., ect., Šutai-' 
n -JI somas išdirbėju labai pagarsėjusio

kos programą ir taktiką re- Ekonominis . determiniz- 
voliucinių darbo žmonių rei-,mas, A. Kuršaičiūtės, M. D. 
kalavimus. Kada gi demo- Jungt Valst karės pasko- 
kratinė bei liberalė buržua- la, švenčioniškio.
zija mėgins užgriebti j savo' Jurgio Washingtono dū- 
rankas viršenybę naujojoj šia socialistų tarpe, J. Bal- 
Latvijoj ir arba mėgins pa- trušaičio.

' Amerikos autokratija, J. 
Baltrušaičio.

Naujas žurnalas “The 
Class Struggle”, L. Prusei
kos.

Dėl revoliucijos-darbo, J. 
Baltrušaičio.

Du imperiąlistų lageriu.
Draugai, remkite “Nau

jąją Gadynę”

sukti j kontr-revoliucijos 
bei reakcinių gaivalu 4pusę, 
kiekviena kartą sutiks jie 
Latvių S.-R. Partijos kuo- 
smarkiausj pasipriešinimą.
' Savo tikslam pasiekti, kad 
revoliucijiniams darbo žmo
nėms pareikalavus, sutverti 
autonominę Latviją, Latvių 
S.-R. P. įeis į artimus san-

Penktame perskyrime mes randame esant Šventuoju iš Dievo.
aprašymą apie išvaikymą velnių, kurie su-Į Kaip išrodo, tad apaštalai tik ir rėmės 
lindo į kiaules ir ten tvirtinama, kad: “visi(ant velnių liudijimo ir pasitikėjo jų tvirti-

: ‘Leisk mums nimams, kad jų Viešpats yra sūnumi dievo.
Jėzus pavėlino jiem tai”. | Jėzus tarė velniui: “Būk ramus ir pra-

Aš klausiu vėl: Ar jiems reikėjo gauti sišalink iš jo”. Ir velnias, parmetęs tą žmo- 
Jezaus pavelinimas pirma persikraustimo gų, išsikraustė iš jo.

•į kiaules? Atkartoju klausimą: Su keno 
pavelinimu velniai apsėda žmones?

Ar jei personifikacijos blogo b 
kiaules ir ar gali tos personifikacijos varyt 
derybas su Kristum?

I Šeštame perskyrime męs užtinkame, 
kad jo mokinai: “išvarinėjo velnius ir alie
jumi natepe daugelį sergančiųjų”.

Čion vėl aiškiai skirtumas yra daromas 
tarp tu. kurie buvo velnių apsėsti ir tu, ku
rie turėjo ligas. Todėl negalima tvirtinti, 
kad velniai buvo tiktai ligos arba personi
fikacijos.

Septintame perskyrime tūla graikė - 
moteris, kurįos duktė buvo velnio apsėsta, 
meldė Kristaus, kad jis išvarytų tą velnią. 
Pagaliaus, Kristus tarė: “Velnias jau prasi- 
šalino/iš tavo dukters”.

Devintame perskyrime vienas iš žmo
nių atsilienė į Kristų: “Aš atvedžiau pas ta
ve savo’sūnų, kuris yra apsėstas nebylios 
dvasios. Aš meldžiau tavo mokiniu, kad 
jie išyąrytų ją lauk, bet jie negalėjo0.

PAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo icimy- 
nos, naudojamo vittmr pa«BU« 
lyje įht pusę Šimtmečio—26c. 
ui boiikutę vijose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai ii
F. AI>. RICHTER A <M>.

14—80 Waslwsgtoi Street, HM Yotk.

Naujas išradimas
20 amžiaus.

Dėlei panaikinimo blakių, bamba-«. t llC\ -i • • • v — • • v i i* v • » * *1 • 1 • 1/Clvi įJdlICllItJlIJIIlU UlallJlfp UCUapsėdo į O velniai išėjo is daugelio žmonių balsiai nupigintų, nes, girdi, to rei- dienų ir kitų vabalėlių, koki tik
Tu esi Kristus, Sū- kalauja tėvynės reikalai,šios “ fe &šaukdami ir tardami: “ 

nūs .Dievo!”
Taipgi yra parašyta, būk Jėzus drau--vedama už tėvynės reikalus,; 

dęs juos ir neleidęs jiems kalbėti, nes jie ži- už laisvę, todėl ir jūs priva-1 
noję, kad jis buvo Kristus. |lote prie to prisidėti, turite

Taigi, atsižvelgiant į tą viską negali-, truputi ant produktų kainas 
mas daiktas yra tvirtinti, būk tie velniai sumažinti, nes kitai]) valdžia 
anie kuriuos evangelijoje yra kalbama yramus priversta viską paimti į 
tiktai ligos, nes ligos negali kalbėti ir ligos savo rankas.
nebūt nažinusios Kristų esant Sūnumi Die-I Vidaus reikalų ministeris, 
vo. Pagaliu pagaliausiai, epilensia nėra kaip drūtas varo agitaciją 
theologu. Aš žinau, kad pakvailimas yra tarpe trustų karalių, kad jie 
daug arčiau theologijos.

šalies laisvė.
panaikinsite tik j dvi dieni, tik pasiu

ko l’ė skite savo adresą, o visi nurodymai 
visai dykai. ..*/

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

Box 42. St a. E.. Cleveland. Ohio.

Telephone U9 Great Neck.

TAM. PLAKSTB j
GERIAUSIA UŽEIGA

Užlaikau geriaus] alų ir įvairių 
kerių ir kvepiančių cigarų. <

I Taipgi parsamdau automobflhui * 
vestuvėms, krikštynoms ir įvairiems 
pasivažinėjimams. Einu už perkal« 
bėtoją į kortą ir Šiaip duodu rodą vi- 

, # šokiuose teismiškuose' dalykuose,
žygiu Jėzus klausės to velnio vardo, o jis , vežimą ir dar daugiau siųs-l Kviečiu su visais reikalais kreiptu 
atsakęs “Legionas”.

Devintame perskyrime sutinkame ,ap- daugiau duoti Anglijai mai- W00D R0AD 
rašymą apie tą dvasią, kurios mokiniai ne- Isto, nes ten trūksta. Tūlos | 
galėjo praginti, bet su kuria Kristus apsi- kompanijos žada nusileisti^,.

' . nusileistų, prezidentas Wil-
Aštuntame perskyrime vėl yra atkarto- sorias šaukia, kad mums rei- 

jama pasaka apie velnius ir kiaules. Šiuom(kia kontroliuoti maisto iš-

i

t

o

* 

m

jti kariaujančioms šalims, tXntfauliaL aŠ Patarnausiu į
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Telephone Greenpoint 5231.

Eina du sykiu savaitėj: Utar- 
ninkaie ir Pėtnyčiomis, 183 Ro
ebling St., Brooklyn, N. Y. Lei
džia Lietuvių Ko-operatyviška 
Spaudos Bendrovė,!83 Roebling 
St., Brooklyn, N. Y.

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

Telephone Green point 5231.
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Užpuolimas ant Bostono socialistu
.įvyko prieškarinė demonst- areštuota drg. Titušis, Grei- 
racija.
nuo socialistų svetainės, jų 
buvo apie 3,000; 500 moterų 
priešaky nešė 60 kp. L. S. S. 
vėliavą. Visi demonstran
tai buvo prisisegę po raudo
ną gėlę prie krūtinės. Tai 
pirmu sykiu So. Bostonas 
matė tokią demonstraciją; 
griežė Vytauto benas. Bos
tone dar prisidėjo kitų mie
stų lietuviai ir padarė 5,000 
maršuotojų.

3 vai. po pietų Bostone su
siliejo į krūvą visos maršuo- 
jančios divizijos,—visų tau
tų socialistai ir unijos, kur 
pasidarė 80,000 demonstran
tu, v 

Jūreiviai, kareiviai ir 
tektyvai padarė sutartį 

(draskyti visas raudonas

Lietuviai išmaršavo viškis ir P, Jučias. Jie tapo 
tą vakarą išimti po kaucija.

Apipuola socialistų ofisą, 
viską išplėšo, pro langus iš
meta ir sudegina. Tą atlie
ka kareiviai ir detektyvai; 
policija nepasirodo, kuomet 
girti jūreiviai apleidžia ofi
są, atlikę tą huliganišką 
darbą,tuomet ir policija pri
buvo.

500 policmanų ir tiek de
tektyvų išskirsto minią, kal
bėtojus traukia nuo platfor
mų. Rusui kalbant ir buvo 
suplėšyta iškaba, sveikinan
ti Rusijos respubliką. Lauk- 

Rusijossime, ką 
draugai.

atsakys

stone’Tašo The Journal
priduria: “didelis pažemini
mas Bostonui ir negarbė A- 
merikos uniformai... Paro
da civilių vyrų ir moterų, į-

*
* ♦
Lietuviu svetai-

Publi-

de- 
su- 
vė- 

liavas, kas neduos, areštuo
ti. Męs tą sužinojome iš ti
krų šaltinių,nes pranešė vie
nas dalyvavęs tame jų mi
tinge ir girdėjęs tą visą su-

DeDėS šerno reikalu
Mūsų laikraštyje buvo jau 

minėta, kad vienas iš se
niausių Amerikos lietuvių 
rašėjų, dėdė Šernas, liko iš
mestas ant gatvės ir randasi 
be duonos kąsnio.

Dėdė Šernas išaugino Chi- 
cagos laikrašti “Lietuvą” ir 
parašė labai daug brangin
tinų knygų, iš kurių buvęs 
“Lietuvos” leidėjas p . 01- 
szewskis pasidarė didelių 
turtų.

Dar prieš kelis metus p. 
Olszewskis rašė “Lietuvoj”, 
kad kol jisai gyvas dėdei j mučiausia buvo suplėšyta an 
Šernui nebus vargo, bet Ol-.glų socialistų vėliava,

/-mm Iri ~ H___* 2 *1- 1___ if* _ 1__

Policija atsisakė vesti pa
rodą, kuri turėjo prasidėti 
nuo Park Sq. Permitas bu
vo išimtas ir legališka buvo 
paroda. Tai jau matėsi, kad 
policija nori išardyti paro
da.

Paroda prasidėjo. Kuo
met pasiekė Tremont gatvę, 
prie sodo, kur yra rekrutų 
ofisai, tuoj prasidėjo socia
listų vėliavų plėšymas. Pir-

, pas
kui iškaba, — 15 sieksnių il
gio, raudona, su parašu: 
“Viso pasaulio darbininkai, 
vienykitės, tapo sudrasky
ta ir tais pagaliais pradėjo 
mušti nešėjus. Ir taip sekė 
vėliavų draskymas. Sunai
kino visas, išskyrus L. S. S. 
60 kuopos.

szewskis nedaturėjo savo 
žodžio.

Kuomet Šernas pribuvo 
Amerikon, tai Olszewskis 
jam mokėjo tik po $10.00 ir 
nors prižadėjo nuo kiekvie
no šimto naujai priaugusių 
skaitytojų dadėti po $1.00 į 
savaitę, bet ilgą laiką ir to 
prižado nepildė. Vėliau šer
nas gavo $17, o tada, kada 
jau “Lietuva” turėjo 6,000 
skaitytojų, šernas gaudavo 
po $22.00.

Už parašymą tų brangin-’priėjau prie moterų ir mer- 
tinų knygų, labiausia iš mo-!^inU ir pasakiau, kad tuo-

L. S. S. 60 kuopos vėliava 
išgelbėta.

Kada aš pamačiau, kad 
jau užpuolikai artinasi prie 
L. S. S. 60 kuopos vėliavos,

Kas tuos mušeikas pamo
kino? Patriotiški siundyto
jai, kurie diena dienon be
gėdiškai meluoja, kad visi 
tie, kurie priešiųgi karei, y- 
ra kaizerio agentai.

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

■ ■ ..................—

A. M. MATTHEWS 
IŠDŪMĘS.

vykusioji sulyg teisių ir į- Eina gandas, kad A. M.

Vakare, 
nėj buvo prakalbos, 
kos.buvo apie 700. Kalbėjo 
Dusevičius ir Smelstorius; 
dainavo Birutės Kanklių 
choras. Aukų surinkta ka
liniams, kurie tą dieną tapo 
suareštuoti, 60 dol. su cen
tais. Priimta rezoliucija, 
kurioje protestuojama prieš 
įžeidimą Rusijos respubli
kos, kad sunaikino Bostono 
jūreiviai ir policistai iškabą, 
sveikinančią Rusijos laisvę. 
Rezoliuciją priėmė visi, tik 
vienas atsišaukė, kad ne.

Kuomet tapo pranešta, 
kad kaliniai jau sugrįžo, pu-' 
blika atsistojo ir pasveikino Cript” ir 
juos.

Wall

pas

statymų, buvo užatakuota1 Matthews, lietuvis agentas, 
Amerikos kareiviais ir jūri- kur pardavinėjo kažinko- 
ninkais. Nekalti piliečiai kios “Kingman Zink Kasyk- 
tapo sužeisti ir nuosavybė lų Korporacijos” šėrus ir tu- 
sunaikinta. Uniformuoti rLi° savo ofisą įsisteigęs 
vyrai užėmė gatves ir publi-^329 S.^Halsted gtv., pabė- 
šką parką ir civiliam žmo
nėm atimta teisės”.

“Journal” pripažįsta, kad 
Amerikoj yra daug tokių, 
kurie šnairuoja į karę ir da-1 
bar tasai šnairavimas padi
dės”. Dienraštis reikalauja 
bausmės tiems, ką pradėjo 
muštynes. Visgi tasai Jour-| 
nal dar turi supratimo apie 
teisingumą — ypatybė, kuri 
'begalo retai pasitaiko Ame
rikos laikraščiuose.

Bostono “Globe” mano

gęs. (Chicago).
| Tasai Matthews, kaip te
ko girdėti, varęs puikų biz-

i pardavinėdamas tos 
(“Kingmano Kompahijos” šė
rus. Tu šėru vertė esanti 
tik 10 centų, o Matthews 
pardavinėjo jas po 70—80 
centų. Ir kadangi tasai a- 
gentas labai plačiai skelbė
si, ir dagi leido laikraštuką 
“Laimę” specialiai savo biz
niui garsinti, tai daug lietu
vių supirkę daugybę šėrų ir 

i tuo būdu sukišę tam Matt-
kad tie, kurie lengė paiodą pews apje kejeta dešimčių
buvo kaizerio draugai. In
ternacionalizmą jie priden
gė Amerikos vėliava, bet po
litika, už kurią jie stoja, va
roma kaizerio naudai. Laik
raštis, .matomai, kupinas ne
sąmonių, vistik peikia ir ka
reivius.

Bostono “Herald” peikia ? 
mušeikas ir sako, kad visuo-1 
menės legališkos teisės ne
gali būti panaikintos.

Ką rašo kiti Bostono laik
raščiai — būtent “Trans-į

’ “Christian Science' 
Monitor” — męs nežinom, i 
nes negavom iškarpų.

Policija nieko neveikė.

tūkstančiu doleriu..
“Naujienos)

tau

lietuvį akių ir akinių specialistą: 
H. A, MEDOFFĄ, o jis suteiks 
pagelbą, Jo aptiekoje, teisingiau* 
geriausius patarimus kiekvienamaia sutaisomi vaistai ir duoda 

lietuviui.
Aptieka ir akių offisas randasi:

500 GRAND STREET,K,mp"' "ni"klTn. „ T

DYKAI, DYKAI! Afi ištraukiu dantis be skausmo ir veltui 
tiem, kurie duoda taisyt ir naujus ideti. Vises darbas visiškai be 
skausmo. Dr. Chas. Teschberjr yra gerai žinomas kaipo specialis
tas įvairiose atsitikimuose. Ateik ir duok išeRzaminuot. Informa
cijos dykai. Mano karūnos ir tiltukai 22 karato. Darbas gvaran- 
tuotas. Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 9 P.M. Pėtnyčiomis nuo 9 
A M. iki 6 P.M. Nede1iom4s nuo 9 A M. iki 1 P. M.
I)R CHAS TESCHBERO, I). D. S. Liet. Dentistas 
500 (i ra n d St. Kampas Union Ave. Brooklyn, N. Y. 
Kalba Lietuviška, Lenkiškai, Rusiškai- Tel. StagK 36!«8

^LIETUVIAI, SKUBINKITĖS SU | 
Įįį PAGELBA SAVO NAMIŠKIAMS |

Ar jūs žinote, kad šimtai tūkstančių lietuvių išblaškyti karo 
audros po plačia Rusiją ir giliąs Siberijos taigas, kenčia šaltį, 
ir badą, šimtus ir tūkstančius lietuvių bado šmėkla nuvarė į ka- 

kSę pus. Juk jus negalite ramiai žiūrėti į mirštančius savo brolius. 
K Todėl tie kurie žinote, kur randasi jūsų giminės, siųskite jiems 

greitą pagelbą, kol dar jie gyvi. Jų akis atkreiptos į brolius 
Jg amerikiečius.

Pinigus galite siųsti ir telegrama primokant $2.25, prie pa- 
prasto rusiškų rublių kurso, ir pinigai bus išmokėta adresatui į ke- 

w lėtą dienų. O kadangi rusiški pinigai labai pigus, tai su keleis 
doleriais suteiksite jiems didelę pagelbą.

Už siunčiamus pinigus mes pilnai gvarantuojam ir už tai at- 
« sakome. Kurie dėlei tolumo negalite atsilankyti ypatiškal į musų 
S banką išpildykite šią blanką ir iškirpę kartu su money orderiu 

prisiųskite į BOSAK STATE BANK, Scranton, Pa Lithuanian dep,
Blanka dėlei siuntimo pinigų Rusijon:

Vardas ir pavardė siuntėjo .....................................................
Teisingas adresas siuntėjo .........................................................
Kiek rublių siunčiate ..................  Kiek dolerių ....................
Vardas ir pavardė kam pinigus siunčiate ............................

te
Kaimas .........................................................................................

Gminas arba volostis.....................................................................
Paskutinis pačtas arba miestas .................................................
Pavietas, (Ujezd) ...........................................................................
Gubernija, Rėdyba .........................................................................

NORWOOD, MASS.
Lietuviai darbininkai 

sirūpinę karės klausimu.Ne- 
i kurie keliauja į Rusiją, kiti 
ant vietos pasilikę nerimau
ja. Žmonės vis daugiau ir 
daugiau pradeda simpati
zuoti socialistams, bet bėda, 
kad pačių socialistų ir jų 
simpatizatorių gyvenimas 

■suardytas. Drg. F. Mace
inas buvo suareštuotas už 
j pasipriešinimą registruotis 
į ir išbuvo keliatą dienų kalė
jime, paskui gi tapo paliuo- 
'suotas įnešus 3,000 dolerių 

Policija savo tylėjimu pri- kaucijos. Kcliatas veikles- 
tarė mušeikoms, sako drau- nių draugų apleido Norwoo- 
gas James Maurer, Pennsyl-jdą, o gal apleis ir visą veiki- 
vanijos Darbo Federacijos mą, nes kartais gali atsi- 
prezidentas. Policija manė, durti tokiose gyvenimo sąly- 
kad sugyvulėję kareiviai u- gose, kad negalės nei veikti 
niformose gali daryti, kas ir užsiganėdins tik troški- 
tik jiem patinka. |mu. Jų skaitliuje yra ir

Parodai maršuojant, veik draugas M. Akelaitis su sa- 
nesimatė policijos. Dalis (vo žmona. Nors dabar ir ei- 
kareivių užpuolė ant moterų na vėžėmis, bet kiekvienas 
su vaikučiais.

Ant Common buvo susi
rinkę apie 30,000 žmonių. 
Tai buvo viena iš milžiniš- 
kiausių parodų.

su-

2)
3)

2)
3)
4)

5)
6)
Diena............................. Parašas siuntėjo...................................

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

KĄ SAKO LAIKRAŠČIAI 
APIE BOSTONO BAI

SENYBES?
New York Sun”,

streeto vilkų organas, džiau
giasi Bostono muštynėm. Ji
sai deda didelį antgalvį: 

, “Raudonieji parklupdyti,pa
bučiavo Su v. Valstijų vėlia
vą”. Laikraščiui linksma, 
kad pagaliaus patriotai su
varė ožio ragan “neištiki
mus žmones”.

“N. Y. Sun” visuomet re
mia žvėriškiausius darbus ir 
yra ciniškas karės patureto- 
jas.

“New York World” 
šono pus-oficiozas) 
“tai buvo neprietelių 
da. Tokioms “taikos
doms” neturi būti vietos po 
tam, kuomet kongresas aps
kelbė karę. Žmonės, kurie 
rengia panašias demonstra- 

sim-
Jie

BOSAK STATE BANK I
SCRA1NITOIN, PA.

m Lietuvių skyrius,

tinų knygų, labiausia iš mo
kslų sryties, Šernas negavo 
jokio honoraro.

Chicagiečiai i 
dėdės Šerno likimu.
Olszewskis nieko “nekėri- 'me, bet vėliavos draskyti no
na”. Kas jam galvoj tam duosime”.
bosui! Šerno draugai susi-Į Tuojaus merginos ir mo-|Cijas, aiškus dalykas, 
būrė į “Šerno draugų kuo- terįs apsupo vėliavą ir per patizuoja neprieteliui.
pelę”, kurios sekretorium v- Iniką išlaikė ją rankose, kariauja su valia Amerikos 

Kada jau minia tapo galuti-: tautos... Riaušes niekuomet 
negalima pagirti. Jos ap
gailėtinos,bet dar labiau ap
gailėtina, kad gyventojai y- 
ra taip indiferentiški ir len
gva širdžia leidžia įžeist 
tautos reikalą”.

New York socialistų laik
raščiai, “The Call” ir “Volk
szeitung” sako, kad partija

Ijaus užpuls ant jų ir pradės 
draskyti vėliavą, todėl pata- 

. _ . riau ją suvynioti ir paslėp- 
susirūpmę-įj. Merginos gi atsakė: 
.... Ponas “Męs savo gyvastį padėsi-

(Wil- 
sako:
paro- 
paro-

pelę”, kurios sekretorium y- _ . . . - - ,
ra Mrs. M. Juręelionienė. I s“*“1*-1TZ . . . !nai išvaikyta, vėliava nepa-Kas pritaria ar non pri-į]iestą parvežė į L. Š. S. 60 
tart dėdei Šernui moraliai ir kUOpOS svetainę.
materialiai, lai rašo sekreto
rės adresu. (3133 S. .
raid Ave., Chicago).

Gerai būtų, kad klausi
mas apie dėdę Šerną būtų 
pakeltas mūsų draugijose. 
Visuomenė neduos pražūti 
Nestorai lietuvių žurnalisti
kos Amerikoj!

O apie tautiečių bosus vi
si žinos, ką manyti.

Kuopų ir draugijų atydai.
Aido choras rengia kon

certus ant šių dienų:
2 d. rugsėjo ir 9 d. gruo

džio “Laisvės” kooperacija 
rengia koncertą ant 16 d. 
gruodžio.

Todėl kuopos ir draugijos 
malonėkite minėtose dienose 
jokių pramogų nerengti.

Garbė jums, draugės, už 
Erne- jūsų pasišventimą ir karžy- 

giškųmą darbininkų judėji
me. . Jūsų tas darbas bus už
rašytas istorijos lapuose.

Demonstracija tampa per
traukta, į Bostono sodą su
sispiečia ir prakalbos prasi
deda. Entuziazmas didelis, 
minia sveikina vėliavas, ku
rios liko nesudraskytos.

Buvo likę tik dvi vėliavos 
—lietuvių socialistų ir lat
vių socialistų, ir rusų iška
ba, ant kurios užrašyta: 
Rusijos respublika, tai yra 
viena iš laisviausių respubli
kų visame pasauly”. Ta iš
kaba tapo suminta kareivių 
ir policijos. Tokiu savo pa
sielgimu sumynė emblemą 
Rusijos laisvės. <

Prasideda areštai: buvo 
paėmę net 50>0 ypatų, bet mi 

tik tapo suaręs

negali tylėjimu praleisti to-

'susirūpinęs ir nežino,kas ry
toj bus ir kaip jis gyvens.

Lukšių Juozas.
_________________ _ 4?

MONTELLO, MASS.
24 d. birželio buvo koncer

tas Lietuvių Moterų Progre-Išdraškymas Headquarters.
Drg. J. Maurer sako, kad 

visa Bostono Soc. Partijos 
headquarters išnaikinta ir 
išdraskyta. Kareiviai kokiu 
tai pasiutimu išplėšė visą 
knygyną, kuriame buvo su
dėta daug brangių knygų. 

Į Knygos tik lėkė per langą 
ant gatvės. Rakandai buvo 
suversti ir padegti. Kiti 
vėl atgabeno vandens ir vis
ką užliejo; raudonos vėlia
vos buvo sudraskytos.

Policija pribuvo labai ve- fcuomet užgrajino marsalie- 
lai. Nenubausti sugyvulėję +-ę. publika sustojo ir 
barbarai, kareivių unifor- p]oti.
mose, juokėsi ir krykštavo. Reikia pažymėti, kad Al

girdo orkestrą tankiai uždy- 
Iką patarnauja. Tą vakarą 
prie L. M. P. S. 22 kuopos 
jrisirašė apie 20 naujų na
rių. Aukų padengimui lėšų 
surinkta 15 dol. su centais. 
Viskas pavyko labai puikiai.

Nairietis.

NELAISVIAI JIEŠKO 
GIMINIŲ.

. . Ldb JLdULUVili IVIUIUI lį i 1 Ugi U" j Ucloi vuiYAVViiį nviuiovvj

1 šyvio Susivipnyjimo 22 kuo-1 jieško brolio Juozo Stepona- 
'pos. Pirmiausia trumpai vičiaus, pirmiau Brooklyne 
kalbėjo drg. Slesoriūnas, pa- gyvenusio.
skui keliatas progresisčių; Alfonsas Tumelis randasi 
sudainavo porą dainelių; V. vokiečių nelaisvėj ir jieško 
Putvinskaitė ir M. Daržins- savo brolio.
kiūtė sudainavo solo; M.
Kondrotienė pasakė monolo- vokiečių nelaisvėj ir jieško 
gą “Našlaitė”; L. Zabaraus- 
kiūtė padeklamavo; A. Va
leikienė padainavo salo. Bu
vo ir kūokių pamarginimų.
Labiausia sujud ir o publikos 
jausmus Algirdo orkestrą.

Gubernatorius McCall.
“The World’ui” praneša iš 

Bostono, kad gubernatorius 
McCall tvirtina, jog ateity
je tokių dalykų neatsikar
tos. Gubernatorius būk ga-

primena, vo užtikrinimą nuo federa
tes kariumenės viršininkų. 
Jisai peikia kareivius ir ju-

kių atsitikimų. “The Call” 
sako: Bostono epizodas aiš
kiai rodo, kad vyriausybės 
šulai tyliai sutarė neduoti 
protekcijos socialistam. Par
tija tuojaus turi nutart, kas 
daryti.

“Volkszeitung”
kad ir New Yorko kareiviai 
ardė mitingus, bet socialis
tai nepasidavė. Jie gynėsi. 
Užpulti atsakydavo kūmš- 
čia ir kreipėsi teisman ir, 
bent šiuomi laiku, New Yor
ke ramu.

Bostono buržuaziniai laik-

muštynes.“Liūdna diena Bo

činė

kalauja autonomijos, kazo
kai tam/priešinasi ir sako,

“Laisvės” redakcija gavo kad padėsią valdžiai nuslo- 
atvirutes nuo nelaisvių, ku- pint 
rie jieško savo giminių.

Kazimieras Rodeckis ran
dasi vokiečių nelaisvėj ir

Biblininkų laikraštis.
Brooklyne pasirodė nau- 

reivius, dalyvavusius mušty- laikraštis^ “Žmo-
nėse. 't..-.-..

Bet dalykas tame, kad su- - 
gyvulėję mušeikos turi būti.^J'ac^^^ty) 
nubausti. Partija turi pa
trauki kaltininkus atsako-

čiausiu agentu.

Ukrainus. Kazokai

Jokūbas Kaupas randasi

brolio Jono, giminaičio B ru

Petras Mažilis randasi 
austrų nelaisvėj ir j ieško 
brolio Antano Ma žilio.

Visų nelaisvių laiškai ran
dasi “Laisvės” redakcijoj ir 
giminės gali juos atsiimti.

|nių Sakykla”. Jį leidžia bi- 
blijų draugija (Bible and 

i išeina po 
13—17 Hicks St., B’klyn.

Pirmame numery pripa
sakota eralvbės visokiu reli-

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

"1 VARBIAUSIEJI faktai šioj kny- 
J goj rand.isi paimti iš Mytholiogijų,

t Ii jų Knvga su keturiolika galingiausiųgub. I Dievų paveikslų:
adre- i ®v' ^ane^®8 Nekalto prasldS-dUIv- jimo. Nekurį yra net ir už karlienę dan

guje
2. Kiekviena nekalto prasidėjimo 

Dievaitė, yra kokio tai labai galingo 
Dievo sesuo, pati ir motyna vaikų.

3. Tris galingiausi Dievų Sunai. Kai
po išganytojai ir atpirkėjai svieto.

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

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

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

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

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

Pajieškau Motiejaus Šeš
kevičiaus iš Pušinių kaimo 
ir Jono Stagniuno iš to pa- Kncyklopediškūjų Žodynų ir aštuonių Bib- ° 1 t Itin hnvca su keturiolika PralincriauRin
ties kaimo, Suvalkų 
Prašo atsišaukti šiuo 
su:

Gorod Samara,
Sobornaja ui. No. 113,
Litovski Komitet,

Ivanu šeškeviču,
Russia.

RUSIJOS KAZOKAI PRA
DEDA LOŠTI VIS DI

DESNĘ ROLĘ.
Rusijos kazokai pradeda 

lošti vis didesnę rolę. Jų su
važiavimas pažadėjo visoke-
nopą paramą laikinajai vai 
džiai. Kuomet Ukraina rei RUTKAUS SPAUSTUVE 

338 WT. End Avb. DETROIT. MICH.



KORESPONDENCIJOS
ATHOL, MASS.

24 d. birželio buvo prakal
bos L. D. L. D. vietos kuo
pos. Kalbėjo J. Neviackas 
iš Worcester, Mass. Nors 
žmonių ^usirinko mažai, bet 
prakalbos visgi atnešė dide
lę naudą. Nes kada kalbė
tojas padarė pertrauką, bu
vo pakviesta rašytis prie L. 
D. L. D. ir prisirašė 5 nauji 
nariai. O tas mūsų tamsia
me kampely daug ką reiš
kia, nes ikišiol niekas neiš
drįsdavo viešai prisirašyti 
ir užsimokėti reikalingas 
duokles.

Bet tuomi prakalbos neuž
sibaigė : tapo atgaivinta L.S. 
S. 114 kuopa, kuri buvo keli 
metai tam atgal mirus. Prie 
kuopos prisirašė 9 nariai, 
kurie pasižadėjo darbuotis 
dėl darbininkų labo.

Kalbėtojas publiką užga
nėdino, tik labai gaila, kad 
mažai susirinko. Mat, dau
gelis dar glūdi po dvasiški- 
jos skvernu ir bijosi išlysti.

Linkėtina naujai atgiju
siai kuopai bujoti ir ener
gingai darbuotis.

J. Daubaras.

L.

pie vietos lietuvius, jau dū
duoja savo laikraščiuose a- tai ant rytojaus anglų spau 
pie santikius laisvųjų su ne- (do j ’ būna patalpintas straip 
laisvaisiais, apie tikinčiųjų Snis, kad, girdi, buvo lietu

nors davatka papliauškia, alizmas. Kada kalbėtojas 
priėjo prie dabartinės Euro
pos karės, publiką labai su
judino, sugraudino, tūlos

draugijų gerus darbus ir aA vių didžiausias mitingas,ku- 
pie laisvųjų blogus ir kenks- riame dalyvavo, 1,500 žmo- 
mingumą vietos lietuviams, ’niu ir nutarė Lietuvai išrei- žai ir visi likosi užganėdinti.

Bet,nabagas, matomai už- kalanti autonomiją ir kokią Buvo renkamos aukos bylos ( 
sikarščiavo arba užsisvajojo 
ir visiškai užmiršo naminėti 
^pie katalikiškąją dorą ir a- 
pie tuos purvinus darbelius,

Šioj apielinkėj kasyklų u- kuriuos, veikiausia, kores- 
nijos vadovai mažai rūpino- pondentas žino geriau, negu 
si darbininkų reikalais. Bet kiti, nes jų iniciatoriai vi- 
dabar patys darbininkai suomet paeidavo iš ofiso. Iš 

da rūpintis savo reikalais, pondentas tą viską nori už- 
Tūlose kasyklose randasi iš- slėpti, 
rinkti tam tikri komitetai, 
kurie kontroliuoja, ar 
dirbanti i 
klauso prie unijos.

karčiamninkai agitavo už 
demokratų partiją, o dabar 
jau ją keikia. Vadinasi, sa
vo darbo vaisiais bjaurisi.*

* *

moterjs net verkti pradėjo.
Žmonių susirinko nema-

758 YPATOS, KURIE PABĖGO Iš VIETŲ UŽIMTŲ 
VOKIEČIŲ IR AUSTRŲ KARIUMEN6S.

Augščiau minėtos visos ypatos tapo atvežtos 2 d. 
sausio, 1917 m. ' ant laivo ’New Amsterdam” nėr vi-

griebiasi už darbo ir prade- (to aiškiai matosi, kad korės- melagystes,’jie neparausta.
Toliaus škiras sako: “Žiū

rėkite, svetimtaučiai- di- 
Kadangi tie krikščioniški džiuojasi lietuvių progresu, 

dar “svarbesni” už o mūsų dalis lietuvių ir dra-

pondentas tą viską nori už-

visi į “perlai” i ......
darbininkai pri- tas istorijas, kurias korės- lugijos, atsitolinusios nuo ti- 

, - 1 ' Jeigu pondentas aprašo, todėl aš kėjimo, net neparemia tokių 
tik kuris darbininkas nepri-pr noriu juos pajudinti. Tuo’naudingų sumanymų, kaip 
Klauso prie unijos, tuojaus tarpu pavaduosiu ir p. ški- budavojimą naujų bažnyčių, 
pareikalauja, kad uzveizda rą-dūdą, nes tuomet jau ne- mokyklų ir t. t.” •• _ I • J 1 1 FT* • « _ • \
kiu būdu dabar, užveizdos,iriau dalykas paaiškės ir vi- turėtų suprasti ir nors sykį 1 i i m rl n m i r! o kin i Irii o ' z-..-. Z 1>- r. _ _ 1 —__ r* 1 _ 1—1

tai tautišką šventę švęsti. O vedimui, nes čia yra suareš- 
kada anglų snaudoj būna tuota 10 draugų socialistu, 
pastebėta, kad tos žinios ne- kuriuos kaltina varyme 
teisingos, tai mūsų klerika- prieškarinės agitacijos, 
lai visiškai į tai neatkreipia *
jokios atydos: bile tik para-Į 
šyta ir patalpinta, o kad pa
skui kiti atšaukia tas visas bylą, labai nesmagiai jaučia

si. Neužtenka to, kad apie 
tai “Laisvėj” buvo rašyta ir 
dar pasakyta, kad jiems 
kiekvienas mestas kiaušinis 
laike Mockaus prakalbų, ku
rias buvo surengus L. D. L.

jį prašalintų nuo darbo. Iu- reikės rašyti. O antra, ge- \ Rodosi nors sykį p. škiras

priimdami darbininkus, rei-|SUomenė matys, katriems'ant visados įsitėmyti, kodėl 
kalauja, kad jie butų unijis- tie juodieji perlai priklau- pažangioji visuomenė nere
tai. Taip yra daroma Black- sys — ar tikintiems, ar ne- mia katalikiškų įstaigų. Tie 

žmonęs, kurie neremia jūsų 
šu

vuto kasyklose. Galimas 
daiktas, kad ir kitų kasyk
lų patys darbininkai pradės 
rūpintis savo reikalais ir ne
duos save vedžioti unijų vir
šininkams, kaip kad iki šiol 
buvo daroma.

Senas Singelis.

* *
Mūsų vyčiai, pralaimėję

siems gerai žinomą Ameriko Benkierį HenrykąJC. Za« 
’O. '

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

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

esą labai tamsus ir t. t. O nuo kėdės vėl sako: “Mat,
D. 66 kuopa, lėšavo po šimtą kada priėjo prie rusų, tai vi- kaip tyčia klausia prieš pat 

anglų šokiais žodžiais juos šmeižė aukų rinkimą, į kokį fondą 
spauda pažymėjo tą pralai- n’ ant gal« pasakė, kad jie jos eis, kad tuomi suerzinus 
mėjima ir padavė sekančias moką tik arklius vogti, todėl žmones ir kad jie neduotų 
pavardes Ona Kizlaitis, Ella su jais jokiu būdu negalima aukų”.

dolerių, bet dar ir

tikintiems.
Škir, atsidusęs sako: dar j įstaigų, jau apsišvietė 

atmenate pereitų metų,prato, kad kunigai mulkina 
Newarko 250 metų sukaktu- į darbininkus, kad bažnyčios 
vių apvaikščiojimą, kuris vi-'pavirto ne į dievo namus ir 
siškai nieko bendro neturė-jkad jose neskelbiamas Kris- 
jęs su tikėjimu, o tik buvęs taus mokslas, bet varoma 
pasirodymas, pakėlimas tau-, kuodidžiausia ir purviniai!-. 
tos, o joje dalyvavę tik ti- šia politika, užtariama ka- 
kinčios draugijos, pertai ir pitalistai, darbininkų išnau- 
išėjus silpna paroda. ' dotojai ir liepiama darbi-

Taip, ponas Škire, kad ten "inkams nesipriešinti savo 
nebuvo tikėjimiškas apvaik-1 ^naudotojams.
ščiojimas, mes ta gerai ži-’ Męs matome, kad kasdien 
nome. Bet jūs tą parodą katalikų tikėjimas puola ze- 

I pavertėte į parodą tikėji-lray.n’ kasdien žmonės nuo jo 
mus ateina po 5—6 giedo- .miškos politikos, vie- atsimeta, pi įsideda pa- 
riai, bet ir tas būna retkar-.ton padaryti ją lietuvių žangesnių^ draugysčių^ ii 
čiais. Kitokio veikimo nesi- paroda ir pakelti savo tautą Pradeda lūpintis savo ieika-i 
mato. svetimtaučių akyse. Pas ais* Žmonės jau. pradeda pačią <

Liūdna žiūrėti į tokį lietu- klerikalus gi buvo visiškai t suprasti, kad kunigai, pasi- i-jkalai 
ų, ypač jaunimo, apsileidi- kitokie išrokavimai: pasita- ^aiė ne.Kristaus įpėdiniais, niainie

LEWISTON, ME.
Vietos lietuviai baisiai ap

sileidę, jokio visuomeniško 
veikimo nesimato. Ypatin
gai jaunimas nieko nevei- 

|kia. Teisybė, randasi neva 
du choru, į kurių susirinki-

PHILADELPHIA, PA.
24 d. birželio buvo susi

rinkimas R. R. R. vietinio 
skyriaus, prie kurio priklau
so net aštuonios įvairios 
draugijos. Iš komiteto ra
portų paaiškėjo, kad sky
rius jau surengė vieną pra
mogą. Nors ta pramoga 
buvo surengta tamsiausioj 
miesto daly, vienok aukų su
rinkta $59.04. Padengus vi
sas išlaidas, pas kasierių pa
siliko $41.79. Kadangi vasa
ros laiku neparanku rinkti 
aukas, todėl tapo išrinkta 
tam tikri delegatai, kurie 
lankysis į draugijų susirin
kimus ir prašys, kad jos iš 
savo iždų po kiek nors pa
skirtų dėl R. R. R. Taipgi 
nutarta surengti išvažiavi
mą su programų ir prakal
bomis. Kalbėtojas turės 
paaiškinti 
remti Rusijos 
judėjimą. Nutarta paragin- burnelių, o paskui jau atsi- 
ti Centralį Komitetą, kad 
duotų atsakymą į Bajoro 
straipsnį, kuris tilpo visuo
se tautiškuose laikraščiuose, 
nes iš to straipsnio aiškiai 
matosi, kad sandoriečiai 
stengiasi visokiais būdais 
užkenkti aukų rinkimui dėl lo vyčius į kariumenę, neap- 
Rusijos revoliucijos. :

Ta pačia diena buvo ne- nei ka daryti. Vieni sun-;™all-J pasi- uk careens,, oee n- serai ne
paprastas susirinkimas L.S. kiai susirgo, kiti jau žada1 !’?de.te svetimtaučių pohti-,spausdint! ir pardavinėja-

dotojai ir liepiama darbi-

ir Mary Abromaitis,William 
Staševič ir M.Skužinskis tu
rėjo užmokėti $50 L. D. L. 
D. 66 kuopos prakalbų pir
mininkui Martynui Motie- 
jaičiui.

Tap garbina mūsų vyčius 
ir vyteles anglų spauda.

Korespondentas.

esą vienytis. | Aukų surinko $14.00.
Tokios prakalbos jokios 

naudos visuomenei neatne-’ 
ša ir dar atšaldo nuo -lanky
mosi į prakalbas.

K. J. Kazary.

MONTELLO, MASS.

20 d. birželio F. J. Bago- 
čius laikė paskaitą temoj a- 
pie geologiją. Paskaita bu
vo gera ir publika likosi už- 
'ganėdinta.

Staiga pasklydo po mūsų 
miestą pranešimai, kad 17. 
d. birželio kalbės St.Šimkus. 
Minėtoj dienoj žmonių susi
rinko įvairių pažiūrų ir 
sriovių. Šimkus, prieš pra
tiesiant kalbėti, pasakė, kad 
mažai suprantąs apie parti- 

\ jas, todėl ir kalbėsiąs bepar-

BENTLEYVILLE, PA.
Dvejos prakalbos.

24 d. birželio buvo prakal
bos L. S. S. 101 kuopos. Kal
bėjo Kačergius iš netolimo : 
miestelio. Kalbėtojas publi- i 
ką užganėdino, pakalbėjo 
apie darbininkų reikalus t iškai- Bet kur tau! Pir. 
tarpais pasakė juokingų at-|n<ausia užsipuolg ant pat.

riotų (nejaugi? — Red.) ir 
visaip juos išniekino, paskui 
ėmė plūsti klerikalus, o ant 
galo “paėmė” į nagą ir soci
alistus. Girdi, būk turtin
giausias žmogus ir tik pri
gulėk prie socialistų parti
jos, tai būsi proletaras,o jei-

sitikimų, kas publikai pati
ko. Publikos susirinko ne
mažai.

__ . _ , Reikia pažymėti, kad tą
Pas Žmonės Jau. pradeda pačią dieną ir valandą kle-

i surengė prakalbas 
___________ j____  . . . mainiei’iu svetainėj. Kleri-Į

re keli klerikalai, kapitalis-lke^ kapitalistų agentais ir kalai pakvietė kalbėti stu- uusi uroietaras u iti-
tų politikierių a£enta\Pasi'Ide,nt? Pak§ta;. žmonės pa-|gu’būsi biedniausias, nieko 
kvietė pusę tuzino pilvotų nauja, oet Kapitalistams..
kunigėlių ir dūdorių St.šim- i7od® slJslPrat? clarbminlca1 
kų, kuriam net už tą vaka- j atsisal^o remti jūsų įstai- 

vietos lietuviai veik nieko ir ra užmokėjo $35 ir viską su- 
neveikia. Sporteliai gi sten- ^vai’k^* ‘ .. v -
giasi automobiliais važinėtis .miskų^ draujĮijų žmonės su
su merginomis. Tūli net au- i 
tomobilius įsitaisė. Supran-j 

__ __ ____tama, prieš išvažiuosiant su 
reikalingumą'merginomis, nueina ir dėl 

revoliucijinį1 drąsos ištraukia po keliatą

draugysčių ir

mato.

vių, ypač jaunimo, apsileidi
mą, v

Svečias.

RUMFORD, ME.
Čia miestelis nedidelis, tai,

tvarkė. O kada tų tikę j i-
gas.

Tėvas.
(Toliaus bus).

isikvietė moteris ir kūdikius, 
sukomandavojo ir kelias 
'mylias patraukė! bjauriau
siomis gatvėmįS kankino 
maršuotojuš, maudė 
vuose moteris ir kūdikius 
jūs, klerikališki lyderiai, da- tverus ir nuo naujų metų tū
bai* išdrįstate didžiuotis to- ri išsiėmus čarterį, vienok 
kia savo paroda. Mat, jums silpnai stovi ir negali krau- 
nesvarbu tas, kad moterįs, tuvės atidengti. Pirmiau, 

i kūdikiai ir vyrai kankinasi, jeigu pakalbindavai žmogų • • IT J 1 *1 • • V i • • 1 •
sįq_ atsiekėte savo tikslą, paša- jos, tuomet pasakydavo, ka

rkėte po spyčių aVie šventą da bus čarteris, tuomet ir 
sakomai sujudo ir nebežino Kazimierą, buvusį Lietuvos p.risirasysiu. Dabar yra ne- 

--- - .karalaitį ir tokiu būdu pasi- tik carters, bet ir serai at-

SCRANTON, PA.
Čia yra susitvėrus koope

ratyve bendrovė įkūrimui 
pur- valgomų daiktų krautuvės. 

Nors bendrovė seniai susi-

sakoja, kad jis nieko gero neturėsi, bet neprigulėsi 
nepasakęs, agitavęs rašytis prje socialistų partijos, tuo- 
prie bendrovės Lietuvos at-imeį nesiskaitysi proletaru, 
statymo ir pirkti_serus ir t.t. *būsi buržuazu. Tš to pasa- 

. Reikia pažymėti, kad kle- Uymo aiš]<iai matosi, kad jis 
rikalai tą pačią dieną ir va- apje socia]izmą supran- 
landą rengė prakalbas tuo kaip... Paskui pasmerkė 
tikslu, kad užkenkus L. S. S. įuos, kurie aukauja Rusijos 
101 kuopos prakalboms. Bet revoliucijos parėmimiu, nes, 
visas jų darbas vėjais nuėjo, girf]b revoliucija jau seniai 
nes į socialistų prakalbas at- pasibaigė

randa tiek drąsos, kad ne
pavojinga ant tvorų, stulpų 
ir namų užvažiuoti.*

* *
Vietos-vyčiai išgirdę kad Jlims svarbu buvo tas, kad prisirašyti prie kooperaci

jų centrale valdyba jau

Š.1 kuopos, kuriame reikė- prie socialistų rašytis, o tre-ikiei;^.akys.e’.kad esate lie" ™Lv!enok ^azai rašosi, 
jo balsuoti, kur turi būt Są- ti vaikščioja nosis nuleidę ir 
jungos namas. Nors į susi- galvoja, kaip čia išsisukus iš1
rinkimą atsilankė apie 60 
narių, vienok nutarta iš
siuntinėti blankas ir tiems, 
kurie susirinkime nebuvo, 
kad ir jie prisidėtų prie bal
savimo, t. y., paduotų savo 
balsus.

Pastaruoju laiku L. S. S. 
1 kuopa smarkiai pradėjo 
augti. Šiame susirinkime 
taipgi prisirašė keturi nauji 
nariai.

Laisvas Vaikas.

MINERSVILLE, PA.
Vietos karčiamninkai bu

vo susirūpinę, kad ir dėl jų 
atėjo blogi laikai. Mat, vis
kas pabrango,tai ir ant svai- 

\ s galų kainos pakilo,o čia kar- 
>' čiamų labai daug, todėl jau 
* negali išgyventi. Daugelis 

jau rengiasi uždaryti savo

tuvių lyderiai.
Tai toks buvo jūsų tautos 

tu pinkliu, į kurias įvedė C. vardo pakėlimas. Jus to- 
Valdyba. Kuopa, matomai, k i ai s savo pasielgimais ir
visiškai pakriks.

Lietuvis.

NEWARK, N. J.
Klerikalai savo purvinus 

darbus nori primesti 
pirmeiviams.

silankė daugiau publikos,ne-1 Taip jam bekalbant, pub- 
J daugehs mano, ]ika pradėjo šaukti: “Neiš-

kad klerikalai nežinojo apie maneib nieko nesupranti”!
Išbarė Bostono socialis

tus, kad jie šliupo neklausė,

lika pradėjo šaukti: “Neiš-

Dabar kooperatyve bend
rovė nutarė ant 8 d. liepos, 
3 vai. po pietų, surengti pra
kalbas ir paaiškinti apie 

troškimu fanatiškos garbės, naudingumą kooperatyviš- 
nužeminote lietuvių ' vardą kos krautuvės ir tokiu būdu 
svetimtaučiu akyse. i manoma pritraukti daugiau'

Pažangiosios draugystės'prie bendrovės ir atidengti pTTT«nTinrw pa 
anksčiau tą buvo apsvars- krautuvę. | -N. b. i ia i&isuKUii, i a.
čiusios, žinojo visus klerika-1 Geistina būtų, kad vietos;

atsisakė toj parodoj ir daly-
Peržiūrėjus kelis nume-‘vauti, kad nesuterštų 

rius klerikalų laikraščio vardo.

karčiamas ir griebtis kito-1 žinodami
Jkio darbo. Pirmiau visi turėdami tikro supratimo]

Mraf

socialistų rengiamas prakal
bas, todėl parengė savas.Bet
tokia nuomonė klaidinga, kuomet jis lietuvius agitavo 
Kada socialistai nusamdė 
svetainę, užkvietė kalbėto-1
ją, atspausdino plakatus ir.damas ėmė šaukti, kad vie- 
juos išdalino,tuomet jau kle- nintėlė mūsų laimė_ tairikalai s^ruzdo rengti p.;a-|tautai lietuvystg ir patrio. 
kalbas. Vadinasi, jie is pla- tiZmas. Jis pats esąs patri- 
katų pamatė, kad socialis-1 otų eilėse. Dar pridūrė, jei- 
tai rengia, tai norėdami gU valdžia esanti netikusi, 
jiems užkenkti irgi parengė. įaj ja galima į metus laiko 
Bet sis jų pasielgimas aiš- prašalinti
kiai parodė, kad publika j pubiika užklausia: “Ko- 
daugiau simpatizuoja sočia-’ 
listams, o ne klerikalamas.

Sena Bite.

ir ragino eiti Į karę.
Ant pabaigos kone verk-

24 d. birželio buvo mėnesi
nis susirinkimas L. S. S. 17 
kuopos, kuriame prisirašė 8 
nauji nariai.

♦
♦ ♦

25 d. birželio buvo prakal
bos L. S. S. 17 kuopos, ku
riose kalbėta: 1) apie pri
verstiną kareiviavimą, 2) 
Apie vietos lietuvių santi
kius ir 3) Kas verčia darbi
ninkus organizuotis. Publi
kos prisirinko labai daug. 
Kalbėjo Sliesoriūnas, Duse- 
vičius ir keliatas vietos dra
ugų. Vardu 600 susirinku
sių lietuvių tapo išnešta re
zoliucija prieš priverstiną' 
kareiviavimą. Kada buvo 
išaiškinta, kas verčia darbi
ninkus organizuotis, prie L. 
S. S. 17 kuopos prisirašė 58 
nauji nariai. Tokiu būdu 
per vieną savaitę prisirašė 
66 nariai. Reikia pažymėti, 
kad buvo silpni kalbėtojai ir 
tiek daug prisirašė, o jeigu 
būtų buvę geresni, tai gal ir 
daugiau tupėtume naujų na
rių.

Tą vakarą padengimui lė
šų ir Mooney bylos vedimui 
surinkta $27.50.

Nairietis.

FITCHBURG, MASS.
Klaidos atitaisymas.

“Laisvės” N49 tilpo iš 
mūsų, miesto korespondenci
ja, kurioje neaiškumas. Ten. 
pasakyta: 3 d. birželio buvo- 
prakalbos surengtos L. S. S-

S. A. 34 kuopų ir Lietuviu
kiu.būdu ją. galima praša- Jaunuomenės Draugystes.

1 -3 atsako: išsyk buvo prisidėjus, bet 
Publikoj vėl kaip sužinojo ir t. t., o turė-

Už ką balsuoti: už demo- draugystė, bet kaip sužinojo J

linti?” Šimkus
“Balsavimu”.
pasigirsta klausimas:

te
jo būti prisidėjus šv. K. K.

! 26 d. birželio buvo prakal- kratus, republikonus ar už
i • * • • orr 1 'liškų agentėlių pienus, todėl,lietuviai koskaitlingiausiai bos susivienyjimo 87 kuo-‘darbo žmonių partiją — so- 

atsisakė toj parodoj ir daly- atsilankytų į tas prakalbas. |pos. Kalbėjo A. Sutkus ir cialistus?”
Šimkus atsakom. “Už gerus 

|va aiškino apie tą kuopelę žmones”. Čia jam vėl pa
ir apie spaudą. Supranta-’ stebima, kad laike rinkimų 
ma, apie kuopelę nieko gero visi geri žmonės ir Wilsonas 
nepasakė, bet kada priėjo buvo geras. Bet ar nerei-

savo Sekret. K. Pūras ' kitas vyrukas. Pirmasis ne- 
I iro ničlrinn nnin f n kiinnnlnlūs klerikalų laikraščio vardo.

Garsas”, pasirodė veik ket-1 Škiras didžiuojasi, 
virtdalis to laikraščio pa- katalikai nors tokiu 
vestas raštams tūlo “Škir”,gerai išsigarsino anglų spa- 
iš Newarko, kuris, dūdos lū- ūdoje. Ištikrųjų 1 
pomis, šmeižia ir visokiais tas rodo, kad jie neturi paraiso, Ind., temoje“Krikš- 
purvais drabsto vietos pa-1 nei gėdos, nei suprati-, čionybė ir Socializmas”,
žangesnius žmones ir drau- mo, kad tuomi drįsta'Nors kalbėtojas jaunas ir še. .
gijas. Iš tų purvų aiškiai didžiuotis, jog anglų spau-’dar neišsilavinęs, bet reikia* Antras kalbėtojas 
matosi, kad tie Škirai - dū-jdai suteikia melagingas ži-*pripažinti, kad ateity išsila- šakojo^, apie rdkalu 
dos dar neseniai tarpe vie- nias. ' 
tos lietuvių atsirado, nes.nėr rikalai surengia kokias nors'Jis labai -------- ---- . ,

e-prakalbas, susirenka 150 krikščionybės istoriją, visą Lietuvai nepngulmybes, ne- j kus.atsakė, kad į centralį irstovio

ir t. t.

kad 
būdu

GRAND RAPIDS, MICH. 
' 24 d. birželio buvo prakal

bos L. S. S. 51 kuopos. Kal-

AR GALI KĄ GERESNIO PADA
RYT Už TĄ KAINĄ?

Ištraukiame dantis be mažiausio 
skausmo ir darbas aUiekamas gerai

tai bėjo K. Kazlauskas iš Vai- Prie spaudos, tai katalikų kia žiūrėti, keno principai 
spaudą į padanges iškėlė, o geresni? Šimkus 
socialistų su purvais sumai- mis pasako: “Well, v — se.

Šimkus

kite už socialistus 
pa- ne už lietuvius”-

nenoro- 
balsuo- 
bet tik

ciar neissuavinęs, oet remia' .
____ ____ _ pripažinti, kad ateity išsila- šakojo . apie reikalingumą I Kada Šimkus paprašė au- 
Pavyzdžiui, jeigu kle-!vins ir bus geras kalbėtojas, šelpti lietuvius, nukentėju- kų, publika užklausė, į kokį 

' surengia kokias nors Jis labai aiškiai, nupiešė s^s nu<? karės, reikalauti fondą tos aukos eis. Šim-
Dr.Ch KOPOLOV
754

a-1 žmonių ir su kokia išsivystymą ir yra soči
Flushing Ave^ arti B: 

BROOKLYN, N. Y.
Patarimas Dykai
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K. LUTKAUS

* "

12—2 po piet

ŽODIS

140 EAST 22 ST,N

Telephone 598 Greenpoint.

Daktaras J. MISEVIČE
Specialistas Širdies Ir 

Plaučiu ligų*
Nūs
Nuo
Nuo

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIŠKA ĄPTIEKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galim* 

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

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

|P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y. ,

Dovanai
30 DAINŲ

ir 2(K) ADATŲ 
suColumbijos Gramofonu

Gali įmokčt dalį 
tuojau, b liku 
sius po $1 kas 

menesį.

COSMOPOLITAN GARMENT COR 
PORATION.

Didžiausia Lietuvių Korporacija, 
Brockton, Mass.

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

Męs darome iš geriausių audinių h 
darbą atliekame kuogeriausiai 

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

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

COSMOPOLITAN GARMENT 
CORPORATION

164 Summer St., Brockton, Mass

$1.08 
1.00' 
i.oe 
50c.

nu«
Kaip tik išėjome is kam

bario, ji mane paėmė po 
ranka. Bet dabar persista
tykite sau mano padėjimą: 
aš buvau veik visa pėda už 
ją augštesnis. Jeigu tiesiai 
atsistoju, prisieina tris ir 
pusę pėdos galvą į šalį nu
kreipti, kad nepalietus skry
bėlės; jeigu nori galvą tie
siai laikyti, privalai susikū
printi, susitraukti, kojas su
lenkti, kad tapus ant pėdos 
ir ketvirtdalio žemesniu ir 
palindus po jos skrybėle. Ki
tokio išėjimo nėra.

Ir štai kada galvą į šalį 
nukreipiu, tuojaus sprandas 

i pradeda skaudėti ir šone 
diegliai atsiranda. Antras 
dalykas, nieko negaliu iš
girsti, ką ji kalba, nes ne
svietiškai toli savo ausis nuo 
jos atitolinu. Kada susi
kūprinu, kojas sulenkiu ir 
palendu po jos skrybėle, gir
džiu kalbą, neskauda spran
dą, bet už tai kojas momen- 
tališkai pakerta ir negaliu 
eiti.

Ir taip turėjau kankintis 
visą dieną—tai susiriesti,su
sikūprinti, tai galvą ant tri
jų pėdų ir pusės į šalį at
mesti. Pagaliaus sulaukiau 
vakaro, parvažiavome na
mo, palydėjau ją ir pats pa
rėjęs atsiginiau.

Prakeiktos tos mados. I , Rny? ža(Hna
• .mane rengtis į darbą, .o as 

Nėra pasauly bjauresnio negaliu nei pasijudinti. Tuo-
daikto, kaip tos moterų ma- jaus liepiau pašaukti dakta- 
dos. Ir kiek vyrų tampa ra. Pribuvo daktaras, ap- 
madų aukomis, tai vargiai žiūrėjo ir pasakė: 
kas galėtų ir apskaitliuoti. Į —Tavo sprandas net tri- 
Rodosi aš gana atsargus ir,jose vietose išsuktas, kojos 
niekados nekišti savo nosies keliuose taipgi nevietoj. Pa- 
į svetimą virtuvę, vienok.kol viskas atsitaisys, turėsi 
prisiėjo ir man tapti mados.tris mėnesius iš lovos nesi- 
auka. įkelti.

Neperseniausiai aš susi- r“2- x 
pažinau su viena mergina.
Tai buvo ne mergina, bet a- patraukti ir juos galės teis- 
niuolas. Jeigu tik prilipinti |mas pripažinti pirmo laips- 
spamus, tuomet kiekvienas nio žmogžudžiais.
pasakytų, kad ji iškritus iš' 
dangaus. Dailumas, meilu
mas, lipšnumas, lūpelių sal
dumas — ir apsakyti nega
lima.
. Sykį nuėjau pas ją, o ji 
man ir sako:

—Klausyk, Joneli, važiuo
kime rytoj į parką pasivaik
ščioti. M < J;
* Išgirdęs tuos žodžius, iš 
džiaugsmo vos neapalpau. 
Parėjau namo ir visą naktį 
negalėjau užmigti, nes iš a- 
kių neišėjo tas aniuoliškas

Siaveikslėlis, su kuriuomi ry- 
oj vaikštinėsiu po parką.

Vos pradėjo aušti, aš jau 
iššokau iš lovos, apsirengiau 
ir atsisėdau po langu. Lai
kas bėgo labai nuobodžiai, 
niekaip negalėjau sulaukti 
devintos valandos, nes tuo 
laiku turėjau būti pas ją. 
Vargais negalais sulaukiau 
paskirto laiko ir nubėgau 
pas ją. Ji dar neapsirengus, 
todėl paprašė mane palauk
ti, pakol apsirengs.

Nuo 9 vai. ryto pradėjo 
rengtis, o pusę po pirmos 
jau užbaigė. Bet už tai ap
sirengė perlai naujausią ma
dą! Aš čia jums neapraši
nėsiu visų tų tinksų, kokiais 
ji buvo apsikrovus, bet tik 
pasakysiu tą, kas mane au
ka padarė. Užsidėjo ant 
galvos naujausios mados 
skrybėlę, kurios bryliai už- 

lė. į visas šalis po tris ir

Asilai.
. Vienų vakarą vėlai 

. Dviejų ponų asilai
> Susiėjo

ir kalbėjo:
—Mano ponas daug geres

nis, 
Protingesnis ir gražesnis 
Negu tavo gaspadorius, — 
Tas išlepintas pypkorius 
Kurs per visą savo vieką 
Jokio darbo neatlieka, 
Tiktai geria arba valgo 
Ir nemato jokio vargo.

—Tu meluoji IMano ponas 
Tai tikrai puikus valdonas,- 
Neprilyginti prie tavo, 
Kurs tavim kasdien važiavo 
Tai po laukus, tai po raistą 
Ir suprask tiktai už maistą! 
Juk užtai tik būtų verta 
Dirbt savaitėj vieną kartą. 
Nepabaigus jiems kalbos; 
Netoli, gale triobos,

Kiemo sargas — 
Brisius margas 

Asilų kalbas girdėjęs, 
Tarė jiems artyn priėjęs: 
—Jums abiems reik pasaky-

Esat kvailiai nemokyti; 
Kaip nebūtų geri ponai, 
Vistiek jie ant jūs valdonai, 
O jūs turit jiems tarnauti, 
Jei nenorit kailin gauti. 
VI-12-17 Hocus Focus.

Kaltininkus, kurie 
ant tavęs užpuolė,išsuko ko
jas ir surandą, gali teisman

Telepnone iyt>U ureenpoint.

Dr. H. Mendlowitz
271 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano specialė 

tai moterų ligos.

Gerai įsitėmykit adresą:
DR. H. MENDLOWITZ

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

Reikalaukit musų iliustruoto katalogo.

MINERVA PHONOGRAPH CO
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Jeigu tau rei
kalinga skrybė
le, marškiniai, 
renkotas, liet
sargis, kakla-

i saižtii, iuUak - 
Hue ar kitokį 
vyriški apreda- 
lai, užeik pas 
mane, o gausi 
viską, vertės 
savo pinigų.

131 Grand St
BROOKLYN, N. Y.

Jonas MATHUS
Geriausias, Didžiausias ir šva
riausias saliunas visam South 

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

JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkas)

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

(Dešimts žingsnių nuo Lietu
vių Labdarystės Draugijos Na

mo.

SERGANTIEJI!

DR. L/WOES

Abelnas silpnumas, Sgg 
neveikimas jaknų, nevirškinimas, [prastas užkietėjimas, 
sunkus virškinimas serganti palieka labai liūdnam pado- 
jiire. Norint prašalinti ‘tas slogas ir užbėgti jų pasek- 
įnėms, taipgi sustiprinti visą organizmą, reikia vartoti

<&

a

Savera’s Balsam of Life 
(SEVEROS GYVASTIES BALSAMAS) 

Budas sustiprinančiai-gydantis
Kaina 75 centai

o. ◄

Kas apie tai abejotų, tegu pcrsKuitu didi ditų orišką.

“širdingni dėknvoju už Severos Gyvasties Balsamą. La
bai kentėjau nuo skilvio susilpnėjimo ir valgyti neturėjau 
noro. Visi kentėjimai pranyko X tu.&udojiina tiktai vtjė 
nos Severos Gyvasties Balsaino bonkos. Prašau tą laišką 
paskelbti laikraščiuose, idant visi kiti, kurio panašiai ken
čia, sužinotų apie tą gyduolę". Mrs. Pagac iš Moquah, \Vis.

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ 18 
PRIEŽASTIES LIGOS?

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

D R. LEONARD LANDES
Jis jums be pinigų patars, ką da

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

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

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

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

3rd Ave., New York City.

AR TURI TĄ NAUJĄ 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ!

Jei dar neturi, tai pasiskubink gau
ti, nes knyga gali greit :š*ibaigt.

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

Knygos vardas
Patarmės Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

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

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

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti.

KAINA TIK 50c.
AR MYLI DAINAS?

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

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

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

Dainos visokio turinio: meiliškos, 
juokingos, kalinių, tautiškos, kariš
kos,’1 politiškos ir kitokios.

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

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

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

gaus vargus senove^e ir apie dvasiš
kuos darbus, tam ši knygelė būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus siųskite 

šiuo adresu:
F. STROPUS,

6 Loring St.,
.So. Boston, Mass

IIIIMI

SIŲSK TIK
50 CENTŲ.

Aš turiu tokį gausų tikėjimą į tuos stebėtinu* 
diržus, jog aš pilnai prisirengęs pasitikėti Jua< 
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,

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 i.uplrkt. Siųsk 
50 c. šiandien, (del 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 
•'autos, ir mano naujas Dvigubos spėkos Elektri
škas diržas (kaina $10.00) yra jūsų. Jūs sutin
kate tuojaus pradėti ir dėvėti jį kiekvieną naktį

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, aš sugrą
žinsiu jus $5.00, kaip greit aš priimsiu diržą iš 
pačtos.

Adresuok: A P OWENS
Dept, 42—E, 

157 E. 47th Street
New York City.

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

tus

u

i

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

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

Severos gyduoles galima gauti aptiekose. Prašoma reikalauti tikrą 
Severus gyduolių, neimti jokių falsifikacijų. Jei vietos aptiekojo pirkti 
negalimu, užsakius bus pasiųsta.Išgirdęs daktaro tokius 

žodžius, sunkiai atsidusau 
ir paklausiau, kiek man rei
kėjo iki mirties. Jis atsa
kė:

—Jeigu sprandas būtų bu
vęs dar ketvirtoj vietoj iš
suktas, tuomet tavo gyveni
mo dienos būtų užbaigtos.

Vadinasi, jeigu aš būčiau’

čiojęs su tuo savo aniuolėliu,' 
tuomet jau ir dievui dūšelę ( 
reikėję būtu afieravoti.

—Aš tau sakysiu, kad tas 
Kvailiavičius labai puikiai 
rašo eiles, skaitai ir gėrėjie- 
si jo raštais.

—Bet aš nesuprantu: jūs 
su Kvailevičium esate di
džiausi priešai, bijotės gat
vėj susitikti, o dabar giriate 
jo raštus. Kap tą viską ga
lima išaiškinti.

—Ir ką čia nesuprasti?Aš 
ir kiaulieną neapsakomai 
mėgstu, bet tas dar nereiš
kia, kad su kiaulėmis priva
lau draugauti.

Palyginimas.
—Tėveli, paaiškink man, 

ką reiškia žodis “idiotas”, 
ar tai koks gyvulys, paukš
tis, vabalas ar kitokis sutvė
rimas?

—Vaikeli, tokis pat žmo
gus, kaip ir mudu su tavimi

Reikalinga kiekvienam darbininkui

DARBO ŽMONIŲ ISTORIJA
Parašė J. Berlin. Vertė Barabošius

Temykite LIETUVIA!!
PAGAL NAUJA BUDA GREIT GALIU SUJIEŠKOT JUS GIMI
NES, VIETOSE, UŽIMTOSE VOKIEČIAI H, ARB9 RUSIJOJE.

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

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

Kas norite atsiimti savo gimines į Ameriką, kreipkitės prie manę
Taipogi parduodu LAIVAKORTES - Š1FK0RTĘS ant visų li

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

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

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

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

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

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

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? įST

GARSAS GERIAUSIA KEPTUVE
Kepa geriausią duoną iš 
Cystų r u g i n i p miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poky
liams

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

(

LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?!

Neturėsi daugiau kal- 
tunuotų, resvų, krintan
čių, pleiskanuotų, ap
mirusių, n, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties, 
nes tas daro Tau ne
apsakomą nemalonumą 
—jeigu tik įtinai pra
dėsi vartot musų su-
taisytus

“Derniafuga”. Geresnių plaukam; 
tų už "Dermafugą“ nėra! * 

»“De.’ ipafuga” padarys tą, kad Ta 
vo pi nikai bus tankus, švelnus i' 
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty 
ra, pleiskanos išnyks ant visados 
o plaukai niekad daugiau neslinks 
Busi patenkintas savo plaukais! N« 
pavydėk kitų puikiems plaukams 
nes pats gali turėti dar dailesnius 

Reikalaujant prisiusime Tau pact: 
suvis dykai išbandymui “sampilą*' 
Prisiųsk 10c* stampomis persiuntinv 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Der 
malagos“ veltui, sykiu ir brošiur? 
užvardytą: “Puikus Plaukai“.
ARGIL SPECIALTIES CO..

•» Dept. 7 (
P. O, Box 37, Philadelphia. R

Garsinkite s

šioje knygoje telpa sekanti skyriai:
I. Žmonių gyvenimo pradžia.
II. Vergija ir jos atsiradimas.
III. Turčiai ir skurdžiai.
IV. Draugijos žemesnės ir augštesnė.
V. Baudžiava ir baudžiauninkai.
VI. Miestu ir amatninku atsiradimas.
VII. Mani faktu ros ir fabrikų atsiradimas.
VIII. Baudžiauninkų vėlesnis likimas.
IX. Baudžiavos panaikinimas.

Kaina 25 centai.
1S3 Roeblin. Street. BROOKLYN, N. Y.

ereikia J ieškoti
rodome kaip iengvai Išmokti anglų kalbą, aritmetiką fc 
matiką savo namuose liuosame laike. Visi išmoketdi

Ir knyga DYKAI. įdėk stempą. Adresas i

Mokslo
kad mes nu 

Metinių kalbos
*; N

Uatavfa Korespoidencijiie Mokykla, 1327 M. Robey SL, Cbbą^t
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ŽINIOS IS RUSIJOS
susirašinėjimai tapo konfis-

J. A. Rukai
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Aukos carizmo. Pa.

iškilmingai palaidojo.

KANCIERIU?JOKŪBAS
Daro kratas pas vyskupus
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KayffiM Pranai Tmusm, 
3679 B. 71 ■€

kp, J W.
P

TBI8INGIAUSIA Ir GERIAUSIA 
LIMTUVIiKA

TEISINGIAUSIA UtEIG/
253 WYTHE AVE kamp. No. lit lt 

BROOKLYN, N Y.
Telephone Greenpoint 5811.

Bel) Phone, Dickinson 3096 M.

Dr. Ignotas Stankus I
11210 S. Broad Si., Philadelphia, Pa. 
' Physician and Surgeon (lietuvis gydy- 
I tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy
ru, moterių ir vaiku. Daio operacijas. 
Ofiso valandos:041 rito. 24 po piet. 7-9 
vakaro. Hedeiioms: 941 rito 14 po plot.

K. filDLAUSKAB
Yptiekoriua ir Savininkas 

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

Tel, So. Boston, 21014 ir 21013

Baukus, 1121 E. Mahanoy ----- -------- ---- gu

Tel. 2320 Greenpoint

J. GARŠVA

Prota lekretonui S RusteAa, 
12201 — 7th

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

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

Prisiųskite 3 dol. rankpinigių, liku
sius užmokėsite prie atsiėmimo. Gra
mafonas su didele triūba, paauksuo
tais kraštais, mechanizmas gramafo- 
no geriausios konstrukcijos, kuri ga
lima užsukti laike grajinimo. Re
kordai tinka įvairaus dydžio. Balsą 
išduoda čystą, kuris girdėti balsiai ir 
aiškiai. Vietinių meldžiama atsilan
kyti į mūsų krautuvę, kuri atidaryta 
nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro ir 
taip-pat nedėldieniais. Siunčiame dy
kai katalogą muzikališkų instrumen
tų ant pareikalavimo Adresuokite 
taip:

GREATER NEW YORK P iONOGRAPH CO.
310 GRAND ST.. Dept. L.) NEW YORK N. Y.

Sevastopoly surasta 11 už-

Juodašimčių darbai
Saratovo juodašimčiai,ku- ^uoti. 

rie pirmiaus nieko daugiau 
nežinodavo, kaip tik žydams 
pogromus daryti, dabar ir
gi nenurimsta ir tankiai lai
ke susirinkimų iššaukia be
tvarkes. Iš tos priežasties 
karinis Darbininkų ir Ka
reivių Atstovų Tarybos Ko
mitetas uždraudė ant trijų 
dienų visus gatvinius mitin
gus.

Reikalauja caro ir duonos.
Saratove Darbininkų ir 

Kareivių Atstovų Taryba 
susekė slaptą organizaciją, 
kuri išleido atsišaukimą 
“Duokite mums carą ir duo
nos”. Ta organizacija ren
gė ant 14 d. gegužės sukili
mą. Organizacijos vadu bu
vo pravoslavų kunigas. Jis 
ir kiti nariai tapo suareštuo
ti.

Rykštėmis plaks už parda
vinėjimą svaiginančių 

gėrynių.
Valkai.—Viename valsčių 

susirinkime tapo nutarta, 
kad tuos, kurie pardavinės 
deginamąjį spiritą (denatu- 
rą) dėl dirbimo iš jo geria
mojo spirito, plaks rykštė
mis.

gelis kareivių dalyvauja 
tuose užpuolimuose, o kiti 
užpuolikai apsirėdo kareivių 
drabužiais. Vietomis minią 
taip išveda iš kantrumo, kad 
pagautus vagius ant vietos 
užmuša. Tūlose vietose val
stiečiai pradėjo juos rykštė
mis plakti.

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

Viršininkų adresai: 
Pirmininkas A. Paulionis, 

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

J08 Fair Oaks Ave., Hamilton,Md.
Iždininkas A. Pilipauskas, 

614 S. Paca St., Baltimore, Md.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS SUNŲ Ik 
DUE. A ERŲ, ELIZABETH, N. J. 

„ Viršininku Antrašai.
i ixuiuiiiMAo r Kaiauxab, xxu. vanrt 
rxtxMXUuiau p*įtiUUUukk» «. i.uUl<u 

rusi ou.
iNuLarfiui* raltiuuiaao a.

ZOO DU11U avi.
luitų raštininkai J. JanaaniSaa 

232 r runt bu.
izoininKai J. Juzapaiui,

234 Clark Piaea 
iždą globėjai: E. Makutlanaa,

149 Clark Piacn, 
" B. Morkiukia

lt)9 So. Park Stx
Maršalka B. Budrus, 249 su.

Visi Elizabeth, hi. s.

Tel. 2372 Greenpoint.

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodamo pijanus.

$1.00 ANT
savaites

TREJOS DEVYNERIOS

TREJANKA
C 
□ 
bO

Už įžeidimą raudonos vėlia
vos prašalino direktorių.
Odessoj tūlos dirbtuvės di

rektorius kokiu tai būdu į- 
žeidė raudona vėliava. Tuo- 
jaus dirbtuvės darbininkai 
padarė mitingą ir prašalino 
ta direktorių iš dirbtuvės, v- v

Daro kratas pas caro 
gimines.

Didžiuma buvusių caro gi
minių dabar susispietė į Jal
tą ir ten apsigyveno. Dar
bininku ir Kareiviu Atstovu 
Taryba paliepė pas visus 
juos padaryti kratą. Mat, 
buvo pasklydęs gandas, kad 
iie rengiasi prie sukilimo. 
Paimta daugelis laiškų. Ka
dangi nieko ypatingo laike 
kratų, kurios tęsėsi su virš 
24 valandų laiko, nierasta, 
tai niekas ir nesuareštuota.

Konfiskavo konsistorijos 
archivą.

Novočerkaske buvo dva
siški jos apygardos (vysku
pijos) suvažiavimas. Apart 
kitko tapo užsiminta ir apie 
konsistorijos archivą, kuria
me randasi daug sekretnų 
dalykų. Didžiuma nubalsa
vo-visą archivą konfiskuoti. 
Kaip tik tapo nubalsuota, 
vienas dvasiškių pasakė,kad 
vyskūpas ir jo viršininkai 
gali su archivu pasielgti 
taip, kaip pasielgė žandarai
—sudeginti, todėl negalima (to Darbininkų ir Kareivių 
ir laukti. Dalis dvasiškių Atstovų Tarybos socialde- 
pakilo, nuėjo į vyskupijos mokratas Čcheidze gavo nuo

- “Juodojo Taško Tarybos”se- 
kantį laiškai

“Taryba, pripažindama 
jūsų veikimą blėdingu dėl 
valstybės, nusprendė 
jaus jį pertraukti”.

čcheidze gavo mirties 
nuosprendį.

Pirmininkas Pild. Komite-

APLA. DR-JOS CENTRO VALDY
BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI:
Centro pirm in in k. J. M. Maskeliūnai, 

2026 Colwell it, Pittsburgh, Pa. 
Pirmininko pagelb.

1421 Fayette st. Pittsburgh, Pa. 
Centro sekretoriui J.' B. Miskevičia, 
2135 Sarah Str. S S, Pittsburgh, Pa. 
'entro Iždininkai K. Varašis,

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

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

Pittsburgh, Pa. 
Fe Pikšrii. 1331 Penn Avė.

Pittsburgh, Pa.
Kuopų sekretorių adresai: 
1-mos kuopos sekr. A Bartkui, 
1323 Carsell st, N S. Pittsburgh, 

kuopos P Samulionis
P O Box 63, McKeea Rocki, 

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

kp. Fran. Pikszriua 1331 Penne ave. 
Pittsburgh, Pa. 

Brazauskas,
O. Box 154, Cuddy, Pa. 

kp. A Žvirblis, 2228 Forbes ktr, 
Pittsburgh, 

kp A Paliucis. 2123 Wrights at. 
Pittsburgh, 

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

kp. John Shopii, 713 McKean ave.
Donora, Pa. 

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

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

Millsboro, Pa.

suarė co jaa a ®l*imticim

jf'in. rasų W. Btrumiua, 
1<J14 oo ouin Avė, Cicere, iii.

iždininkas i’. LapuiaKi,
r. U. Box llva, Meirose Park, 1h. 

iždo globėjai; W. Janėnas, Box 97 a 
h. oainaliouu. Box 613,

Melrose Park, Iii.
Maršalka; A. Tiesus, P. U. Box 

67b Melrose Para, 111.
iSubirinkiinai atsibųna Kas trečią 

savaitę kick vieno menesio r rank ariu 
James svetamej, 23-cia Avė. ir Lak* 
gatve, apie i vai. po pietų.

LIETUVOS SLi>U Mhitn 
DKAUG1O1E, tVAUAEGAN, 
rirmuungai A. 1’. SabecKU, 

6U2 — b t, 
Vice pirmuun^M L. Dimia, 

612 —- bth Str.
Užrašų rašų B. Maailiunaa 

922 —luth Str. 
Finansų rast. J. VVaiču, 

1320 Lincoln at., VVaakegaa, 111.
Kaaienui M. Kairaitis, 

166—lUth Str. .North Chicago, Iii.
Kasos Glob. M Rėkia,

1648 Sheridan Koaa N. Chicago, 
Kasoa Giob. R. Ruieviče,

1330 8. Jackson at. Waukegan, 
Marsalas K. Navicku,

1420 So. Victoria st. Waukegan, 
Pageibixnnkaa J. WardauiKae,

1448 Jackson st. Waukegan, Hi.
Susirinkimai atsibuna has trečia 

nedėlia kiekvieno mėnesle 2 vai. p* 
pietų. Lluosybėi įvetainšj, 801—8U. 
ML, A Sheridan Rd. WauMegaa, 111.

b®

raštinę ir paliepė visiems ne 
sijudinti nei iš vietos. Pas
kui pareikalavo, kad vyskū- 
pas išduotų visą archivą. 
Pastarasis ilgai ginčijosi ir 
nenorėjo duoti, bet pamatęs, 
kad nieko nepadarys, išda
vė.

Visas archivas su sekret- 
nais dokumentais tapo atga
bentas į suvažiavimą.

Perkratinėja dvasiškių 
helius.

Pirmiaus dvasiškas sino-1 
das atimdavo kunigų teises 
visiems, kurie tik pasirody
davo neištikimais arba ne-

Vaikų gegužinė šventė.
Petrogrado miesto taryba 

paskyrė 7,000 rublių ir su
rengė dėl vaikų 1 d. gegužės 
šventę. Tas buvo padaryta 
paminėjimui iškovotos lais
vės ir pagerbimui darbinin
ku šventės, v

prielankiai atsinešdavo Jin- vasįų jūrininkų paupy Juo
kui senosios caro valdžios.'cĮ0Si0S Up§s> yisį jje įap0 
Dabar sinodas paskelbė,kad nužudyti 1912 metais ir tik 
visi dvasiškiai, kuriems pir-.fĮabar surado jų lavonus ir
miau sinodas buvo atėmęs 
teises už politišką veikimą, 
paduotų prašymus, reika
laujant peržiūrėti jų bylas 
ir suteikti atgal kunigiškas 
teises.

Norėjo sutverti ‘‘Raudonąją 
gvardiją”.

Petrograde tūlų rajonų 
darbininkai buvo išdirbę 
projektą, pagal kurį norėjo 
•sutverti taip vadinamą 
^‘Raudonąją gvardiją” ir pa
reikalavo, kad jai būtų iš
duoti ginklai. Darbininkų 
ir Kareivių Atstovų Taryba 
peržiūrėjo tą projektą ir nu
tarė nedaleisti tverti minė
tą gvardiją.

Permaino gatvių vardus.
Kremenčiūgo miesto val

dyba nutarė permainyti tų 
gatvių vardus,kurios iki šiol 
vadinosi caru arba kuni
gaikščių vardais. Pavyz
džiui, Ekaterinos gatvę už
vardino Revoliucijos pros
pektu ir t. t.

Vėja dvasiškius laukan.
Kijevo gubernijoj valstie

čiai varo smarkią agitaciją 
prieš dvasiški ją, kuri, mato
mai, jiems gerokai įkirėjo. 
Jau virš 60 dvasiškių išvijo 
iš parapijų. *■

Vagių užplūdimai.
Laike didžiosios Rusijos 

revoliucijos labai daug išbė
go iš kalėjimų kriminalistų. 
Pirmiaus buvo manyta, kad 
jie didelės blėdies neatneš-

Čitoj apsaugos komitetas 
paliepė padaryti kratą pas 
vyskupą Efreną, kuris pir
miau pasižymėjo juodašim- 
Miškais savo darbais. Pada- bet dabar pasirodo visiškai 
rius kratą, rasta labai daug 
juodašimtiškos literatūros, 
prirengtos išsiuntinėti į vi
sas savo vyskupijos parapi-

kas kita. Veik visuose mie
stuose daroma užpuolimai ir 
apiplėšimai, o jau apie “ra
mų” vęgimą nėra nei kalbos, 

jas. Literatūra ir visokie j Taipgi pastebėta, Rad da^i-

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAHANOY CITY, PA.

Valdybvi adresai:
Pirmininkas P. Ysoda

534 E. Mahanoy Ava.
Pirmininko pagelb. J. Kovas

1227 E. Pina SL
Protokolų raštininkas A. Ramauckaa, 

1025 East Pino Str.
Finansų raštiniu. P. Petčiulia, 

1227 East Pina Str.
Iždo trustisai: A Račkauskai, 89 10th

St., J. .
avė., J. Mickūnas, 819 E. Pina 

Maršalka L. Andriuškevičiui
802 E Market 

615 W. Pine Str.
Susirinkimai atiibuna paskutini 

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

AETUVIŲ PAAELP1NĖ8 DR-STĖS 
“LAISVĖ", EASTUN, PA.

Viršininkų adresai.
Prezidentas St Melson

•34 Ferry il Kaitra, Pa 
✓ice prez S Masiulevičiene

820 So list St. Easton, 
Protokolų raštininkas ir organo 
lurėtojas Alex Vituris

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

676 Church st Easton, Pa. 
tasjerius F Vituris

330 Taylor All., Phillipsburgh^NJ. 
Kasos globėjai:
A. Biga, 1021 Elm St., Easton, Pa. 
A Meškauskas, 1222 Pine ,1. Kastan. 
Maršalka J. Garais,

634 Ferry Str. Kastan, Pa. 
daršalka P Urbienė

676 Church st. Easton, Pa
Susirinkimai atiibuna kas pirštui 

’ėtnyčią kiekvieno mėnesle 8 vai. 
rakare, Anglų socialistų ivetala. 43V 
Northampton St Easton, Pa

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

Viršininkų adresai:
Pirmininkai F. Raškevičia, 

1012 So. Main Str. 
Vice pirmininkai A Šimonis, 

517 Michigan Ava.
Protokolų raštininkai O. Užbalinti, 

622 Hulin St.
Finamų raštininkai P. G. Aleksynas 

1516 — 14th Ava.
Iždininkai S. Buzinikii, 

721 Lincoln ava.
Kaioa globėjai:
St Vazenai 1529 —10th Str.
P Kutra, P O. Box 80.
Maršalka P. Vaitkui, 416 Wall it.
Organo prižiūrėtojai:
J Rumia 1017 So. 3rd Str.

Susirinkimai atiibuna pirmą aedil- 
dienį, kiekvieno mėnesio, 1918 Bs. 
Main St., 2 vai. po pietą.

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI, 

Pirmininkas J Vasilaitis, 
1021 La Salle st. Racine, 

Vice pirmininkas M Kaupai, 
1242 Statė Street 

Raštininkas A. Vegela 
237 Lafayette 

Turtų eekret. S Gelumbauikaa, 
920 Jackion Str.

Iždininkai J. J. Juozapavičia 
1915 Jay Eye See 

lide Globėjai: A. Pukterii, 
444 Park View, 

• M. KavallauakM.
LBD. laike eavo euelrinklmas kee 

trečių aedtldien} klekviene mlaeeie, 
Wiatar Hall, 413 6th Si. Raelae, Wia.

-1 '■>x: f

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

MACYS & MARCIN 
FURNITURE CO
198-200 GRAND STREET

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

Ill.

JLTD. DR-JOS MIRTOS VALDYBA 
Cleveland, Ohio.

Pirm. V Ivanauskiutė, . 
1452 East 33rd St, 

Vice Pirm. J Katkauskaa, 
5823 Superior Ave

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

Fin, rašt, Antanas Banlalla.
1449 East 24it tttr,

Kaeierus M Lavinsiu, 
8120 Cory ave.,

Kasos glob. O Sidabrutš, 
2129 St., -Clair Ava, 

“ V. Kvedaravičiui, 
1643 Oregon ave. , 

Dainų repeticijos atiibua 
viena aėrėda, nue 7:36 vakr.
Schwab svetainės, 6131 St. Clair d v* 
Mėnesiniai susirinkimai ateibuna ka 
trečią pėtnyčią kiekviena meaeaie 
nuo 7:80 vai. vakar, ant Schwab eve 
taints. 6131 St. Ciair ave. Knygyną, 
randasi Neuros krautuvėje, 1947 Ma 
in 11 ton av% Knygos išduodamos kie 
krieną P sued ė lie vakarą, nuo 7:38 «

TEISYBĖS Al Y LETOJ V DBA ŪGY S- 
1E, MOLINE, ILL*

Valdybos ahreiai;
rreziuentas E AkatcKia, 1360 12 ava.

E. Molina, 111.
Vice praz. M Dachui, 864—8th atr., 

Molina, Iii.

avo. Moline, Iii.
Finansų sekretorius W Vapsevich.

436 — 4th ave, Molino, Iii. 
iždininkas K Juška 326 —4th ave.

Moline, Iii.
Maršalka F. Barauskai

1220 i — 7th Ave., Moline, III.
TM u-ve suainnkimua laiko pirmą 

nedėldienį kiekvieno mėnesio Turner 
Hall svetainėj, 14th SU ir 6th Ave., 
Moline, 11L

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETUS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL.

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

1402 South 48tn Court 
7rotokolų rašt. M Dobraškis, 

1215 South bOth Court, 
inanių rašt. V Shileikas, ų

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

1500 South 48th Court 
globėjai:
U Elterman, 1633 S. 60th CL, 
Z Gulbinienė, 1631 S. 49th Ct. 
M Dolan, 1533 S, 60th Ct,

asoe
Mrs
Mrs
Mrs
Maršalka T Bartkus, 1600 So.. 48 tt

Cicere, 111.
Susirinkimai atsibuna kas paikati- 

■j nedildien} Kiekviena mšneale J. 
Neff e ■▼•taint j, 1606 Be. 48th eve, 
Cicere. LIL 1 vsd. p* pietį

toli— 
New 
Mas-

a
o

DA UNO ROS trejanka yra tikrai 
lietuviška. Saugokitės padirbi- 
mų-imitacijų.

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

DAUNOROS trejanką reikalaukit 
prisiųsdami 35c.r tenkieliaiB (markėm)

£ 
3

TAI FAKTAS, kad DAUNOROS aptiekoie
yra didžiausias sądėlis ir pasirinkimas
įvairiausių naminių gyduolių, visokių ša

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

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

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

Pinigus siųskit šiuo adresu:
J. POCIUS,

2370 Margaret St, Philadelphia, Pa.

GRABORIUS (Undataker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

ibalsamuoju ir laidoju nuinirusiui 
ant visokių kapinių.

Parsamdau Automobilius ir Karie
tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip 
pasivažinėjimams.

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

Telephone 7867 Main.

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

CAFE. Pa
kelei vingus 

priimam ko- 
nogražiau- 
sia ir visa- 
doa teisin
ga rodą.

knų, žolių ir 1.1.
REIKALAUKIT rašydami, kokių norite nemažiau kaip až ŽSc.

bus jums prisiųsta.

LIEruVISKĄ 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, vartotojas 
dėl vidurių. Bonka 50c. Kraufo 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 Aptiekorius 
410 So. 2nd Street, kampas UUnion Ave.

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

GERIAUSIAS GRAMAFONAS SU 
DABARTINĖMIS UETUVIŠKOMUI 
DAINOMIS LABAI PIGIAI, KURIS.
KREIPSIS PAS MUS.

VISUOMET PIRKIT
ČEVE RYKUS

Naujausios mados 
PAS

J. MARTINAITI
157 GRAND ST.

BROOKLYN, N.Y

■N
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rhiladelphijos Specialistas vyrų moterų
HP WACQfPMAM kllris Pydo pasekmingai Ul\. W AduCIxlVl Ali visokias ligas PILVO,
PLAUČIŲ, ŠIRDIES, VIDURIŲ LIGAS, REUMATIZMĄ, 
SLAPTAS LIGAS IR ĮVAIRIAS KRAUJO IGAS. IŠGYDO 
TRUMPAM LAIKE, TAIP KAD JREIKALAUJATE PER- 
TRAUT SAVO DARBO. GIMDOS LI AS YDO BE OPE
RACIJOS.

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

DAKTARAS WASSERMAN ‘
1335 Arch Street, Philadelphia, Pa
Ofiso valandos: uu 9 ryto iki S vai. vakaro.

Nedėliomis nu» 10 ryto iki 2 vai. po pi Per pačtą no- 
gydau. Galin susikalbėt lietuviškai.

»K83:
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Aido choro auka.

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

pra-

Tel. Orchard 3716

MIK. KAIRUKŠTIS
(Safe

PAJIESKOJIMAI
le lėk vieną 
Pakelevlngą 
Priimam 
Gražiausiai 
Ir visada.

Tikra 
l.iet u viška
Už eite 4

la- 
at- 
ad-

Pajieškau savo pusbrolio Vinco 
Venciaus, paeina iš Suvalkų gub..Kal
varijos pav., Padovinio grnino. Taip- 
gigi ir Vinco Romanckio. Turiu 
bai svarbų reikalą, todėl meldžiu 
sišaukti arba kas praneškite šiuo 
resu:

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

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

Ateik ir išbandyk!

Jonas Vencius
72 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

JOHN KULBOK
CAFE

Didelis hotelis, gera 
busite užganėdinti, 
pakeleivingiems, kambariai į- 

isyli pagal nauja madą. Visi

DARBININKŲ IR KAREI
VIŲ TARYBA PRITARIA 

KAREIVIAM.
Rusų Darbininkų ir Ka

reivių Atstovų Taryba siun
čia pasveikinimą rusų ka- 
riumenei,kuri pradėjo stum
ti atgal vokiečius ir austrus. 
Taryba sako, kad rusų ka
reiviai kariauja už liuosybę.

LENKIJOJ ŽMONES MIR
ŠTA, KAIP MUSES.

Stockholmas, 4 d. liepos.— 
Vos tik iš Varšuvos pribuvo 
į Stockholmą žmonių, kurie 
pasakoja,kad Varšavoj žmo
nės miršta, kaip musės, ant 
gatvių. Negeriau esą ir ki
tuose miestuose. Priežastys 
tokio mirtingumo — badas.

Aido choras, kuris nieka
dos nepraleidžia neparėmęs 
pinigiškai naudingi! darbi
ninkiškų įstaigų, paaukavo 
iš savo iždo $10 “Laisvės” 
popieros fondui. Aido cho
ras yra nemažą sumą pini
gų paaukavęs ir Sąjungos 
namui. Iš to aiškiai mato
si, kad choras rūpinasi ne 
vien dailės reikalais, bet ir 
apšvietos ir prie kiekvienos 
progos paremia darbininkų 
spaudą ir visus naudingus 
sumanymus.

Darbdaviai atsisakė išpildy
ti jų reikalavimus. Darbi
ninkai kasdien susirenka 
ant gatvės palei dirbtuvės 
vartus ir ten svarsto savo 
reikalus.

Darbininkų konferencija.
Nedėlios vakare užsibaigė

vadinamos “Pirmos Konfe
rencijos Apgynimui Darbi
ninkų Teisiu”.

Konferencijos posėdžiai 
tęsėsi pusantros dienos ir 
per tą laiką tapo apsvarsty
ta gana daug svarbių reika
lu. Apkalbėta būdai, kaip 
išlaikius laike karės tas tei- 
•es, kurias darbininkai yra 
iškovoję.

Tapo išdirbta platforma ir 
oriimtos rezoliucijos, kvie
čiančios darbininkus išrei
kalauti atmainymo privers
tino ėmimo į kariumenę, ko
voti už pagerinimą darbo 
sąlygų ir reikalauti, kad 
kongresas tuo jaus pradėtų 
kovoti su maisto brangumu

Lietuviu Kriaučių Neprig. Khubo
Pirmas metinis

PIKNIKAS
, atsibus Nedėlioję po piet

8 Liepos-July, ’17
WASHINGTON CASINO PARKE

Grand Street, Elmhurst, L

ĮŽANGA 25c. ŠPATAI.
MUZIKA PUIKI, ta)"- Pradžia 2 v.

K v ieėiarne skaitlingai atsilankyti ant šio 
musų puikaus pikniko.

KOMITETAS.

metinį susirinkimą 5 d. lie
pos po No. 73 Grand St., 
Brooklvn. N. Y. Meldžiu
susirinkti.

Org. A. Sedekerskiūtė.

Klaidos atitaisymas.
“Laisvės” No.52 atsakyme 

muzikantams įvyko klaida.
Konferencijoj daly.vavo j kur pasakyta Merkis,- turi 

500 delegatų nuo darbininku j 
ir socialistų organizacijų, 
kurie atstovavo apie 500,000 
o rganizu o t ų da rbi n inkų.

Pienas pabrango.
New Yorko pieno kompa

nijos nuo 1 d. liepos pakėlė 
po 1 c. ant kvortos pieno. 
Mat, laike karščių žmonės 
daugiau pieno sunaudoja,tai 
kompanijos ir kelia kainas.

būti Antanas Meškis. Jeigu 
randasi žmogus su pirmiau 
paminėta pavarde, tai 
šau atleisti.

Redakcijos patarimą 
imu. Sutinku stot ant 
čiųjų teismo, jei muzikantai 
to reikalauja.

J. J. Jakimavičius.

p ri
ti re-

Naujausi Columbia 
Rekordai

JOHN K ULBOK, Savininkus
291 Wythe A ve. vor. >o. 1-st 
St., BROOKLYN, N. Y.
Tel 279 Greenpoint.

Štai naujausios dainelės
3188. Ant kaino karklai siūbavę 

Pasisėjau žalią rūtą.
3189. Oi motulė.

Motuš, Molui 
3190 Tris berneliai. 

Vakarinė daina.
Ant marių kranteli*. 

Saulutė tekėjo.
Giedu dainelę.

Gegužinės daina 
Linksmo kraujo (Polka) 
Rožės šaka, be žiedų (Polks 
Visų apleista (smuiką eolo) 
Annie Laurie (smujka <=olo)

Reikalaukit augščiau paminėtų r* 
kodų pas

J GTRDFS
170 Grand St., Brooklyn. N. * 
Kampas Bedford Ave.

Telephone 4659 Gre«npal>

Reikalinga New York val
stijoj farmerių ir karvių 

.melžėjų. Gera mokestis.
Atsišaukit.

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

Pirk kur tavoras geras
Jigu nori, kad gerai 

išrodytum, pirk skrybė
les vardu:

MANHATTAN 
HAT

Manhattan 
Hat Stores

New Yorko karų darbinin
kai rengiasi prie streiko.
New Yorko miesto karų 

darbininkai padavė kompa
nijoms savo reikalavimus, 
kad pakeltų mokestį, su
trumpintų darbo valandas ir 
pripažintų uniją. Buvo dar
bininkų susirinkimas, kuria
me nutarta, jeigu tik kom
panija jų reikalavimų neiš- 
pildys iki 9 d. liepos, tuomet 
apskelbti streiką.

Vienos karų kompanijos 
atstovas pranešė, kad kom
panija dabartiniu laiku jo

kiu būdu negalinti pakelti 
algų, nes, girdi, visiškai ne
seniai kompanija iš geros 
valios pakėlus darbinin
kams algas. Organizato
rius konduktorių ir motor- 
manų unijos pranešė, kad 
kompanija pakėlė mokestį, 
bet už tai pailgino darbo va
landas, tokiu būdu kompani
jos nieko nenustojo, o dar
bininkai nieko nelaimėjo. Jis 
pasakė, kad dabartinis mo
mentas yra geriausias dėl 
streiko apšaukimo. Perei
tais metais, laike streiko, 
kompanijos priėmusios kelis 
tūkstančius jaunų darbinin
kų, kurie būsią pašaukti į 
kariumenę. Tokiu būdu dar- 
birifnkai turėsią progą lai
mėti streiką ir viską paimti 
į savo rankas.

Trečios avė. linijos karų 
kompanija pranešė, kad vi
siems darbininkams pakelia 
algas. Kurie yra išdirbę 
kompanijoj virš pusės metų, 
gaus po 30 c. į valandą,o ku
rie dirba virš 15 metų — po 
34 c. į valandą.

Galimas daiktas, kad ir 
kitos kompanijos pradės tai
kytis.

Rusų specialė komisija 
New Yorke.

6 d. liepos į New Yorką 
nribūna speciale rusų komi
sija. Vakare bus surengtas 
svečių priėmimui mitingas, 
kuriame kalbės rusų amba
sadorius Bachmetjevas, T. 
Rooseveltas ir kiti-. Subatoj 
komisija važiuos į Central 
Parka ir miesto universite
tą, v

Ar žinote, kad
Didžiojo New Yorko L. 
Draugijų Sąjungos Pikni
kas bus Subatoje 7 d. liepos 
(July), 1917 m., 2 vai. po 
pietų, New Queens Parke, 
Grand St., Maspeth, L. I.N. 
Y. Kiekvienas privalome 
ant šio pikniko atsilankyti, 
nes pelnas skiriamas paden
gimui lėšų apvaikščiojimo 
1-mos gegužės (Darbininkų 
šventės). Griežš puiki Lie
tuvių Unijos Muzikantai. Į- 
žanga 25 centai. Laukiame 
skaitlingo atsilankymo.

Komitetas.

PARSIDUODA visai geras fomi- 
šius pakaktinai dėl keturių ruimų. 
Parsiduoda už pigią kainą. Norin
tieji įgyti gerą fornišių, atsilankyki
te vakarais arba subatoj per dieną.

M. Jonevičienė.
452' Metropolitan Ave., Brooklyn,N.Y.

vardu 
kuris 
auga

Išeina naujas laikraštis po 
“MICHIGANO ŪKININKAS”, 
rašo daugiausia apie visokius 
lūs, sėklas javų, dirbimą žemės, gy
vulius ir jų vekdių auginimą ir 
paukščius. Vertėtų kožnam lietuviui 
skaityti ir pasimokyt geresnio gaspa- 
doriavimo, o kada reikės tėvynei, kad 
galėtume ir kitus pamokyt. Jau iš
ėjo 4-tas numeris, o G-tas išeis pus
metinis didesnis ir su daugeliu pa- 

nau- 
nes
vi-

veikslų. Taigi parsitraukit taip 
dingą ir turėkit savo namuose, 
yra bepartyviškas ir tinkamas 
siems. Tik $1 metams.

Adresuokit:
“MICHIGAN© ŪKININKAS”,

P. O. Box 96, Hart, Michigan.

SUSTREIKAVO 300 DAR
BININKŲ.

v Išėjo į streiką 300 darbi
ninkų Atlantic Comb Wor
kers Co. New Yorke. Dar
bininkai reikalauja pakėli
mo mokesties ant 20 nuo
šimčių ir mokėti už šventes.

'M fe

Susirinkimas Liet. Labo 
Bendrovės bus 5 d. Liepos, 
Palace Hall, 93 Grand St.Vi
si nariai malonėkite susi
rinkti, nes šiame susirinki
me bus perduota konstituci
ja, taipgi yra ir daugiau 
svarbiu reikalu. Pradžia 
lygiai 8 vai. vakare.

Sekret. G. Kudirka.

Cliffside lietuvių autingas 
atsibus Nedėlioj, 8 d. liepos 
(July), 1917 m.,' Weis & Ro
nan’s Parke, Walker St. ir 
Palisade Ave., Cliffside, N. 
J. Parkas bus atdaras nuo 
12:30, o prakalbos prasidės 
2 vai. po pietų. Įžanga dy
kai. Visi būkit ant to pik
niko.

Extra !
Ketverge, 5 d. liepos, bus 

kriaučių visų trijų lokalų 
mitingas Tautiškame Name, 
101—103 Grand St., Brook
lyn, N. Y. Mitingas šaukia
mas dėl svarbių dalykų, to
dėl visi ateikit. > Pradžia 
7:30 vai. vakąre

Tel. 1723 Stagg

Vaineikio ir Narvydo
FOTOGRAFIJŲ

IŠRADĖJAI
JEIGU NORITE GAUT PATENTĄ SAVO IŠRADIMUI 

TRUMPAM LAIKE IR Jį PARDUOT, rašykite reikalaudami 
DYKO PATARIMO ,ir “VADOVO IŠRADIMŲ, KĄ IŠRAST 
IR KAIP UŽPATENTAVOTI” ir rašytą GVARANCIJĄ. Ban
dymai ir egzaminacijos modeliu arba braziniu darome DY
KAI. Ofisas mūsų randasi V/r ington’e, kur yra Depart
mental Patentavimo.

AMERiKAN EUROPE^ N PATENT OFFICES (L. E.) 
256 Broadway,. New York, N. Y.

Tel.

G.LAŠKEVIC1A

Greenpoint
SENIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSKi
Pas mus galite gauti ska

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

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

NUSTOS GALVOS SKAUDĖJIMAS, 
JEIGU NEŠIOSI AKINIUS.

Iš daug atsitikimų, akių nuvargl- 
mas, yra pamatinė priežastis gaivos 
skaudėjimo, neuralgijos ir daugelio 

i kitų nerviškų ligų.
Išegzaminuok savo akis.

DR. M. FREEMAN ...
(Akių specialistas)

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

__________________ Brooklyn, N. Y 
Įsteigta nuo 1902 m.

542 E. 14 St.
COR.

New York City.
AVĖ. B

RANDASI PO NO.

499 Grand St (i*p- union Me.) Brooklyn, N. Y
Veselijas, grupas ir visokias kitas fotografijas padarom kopuikiausiai.

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

JOSEPH LIPMAN, M. D
Specialistas moterų ligų 

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

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

j Nedėliomis pagal sutartį.
I Egzaminavimas DYKAI. Męs ilti- 
riame ir pasakome visas ligas ir pn- 

įgelbstime. Iš kitur atvažiavusiam® 
j ligoniams parūpinanyr^vietą, kol gy- 
i dosi. Reikalui esant, kreipkitės, męs 
apžiūrėsime ir duosime prietaliikg 
rodą. Patarnavimas visai pigus. Ne
užmirškite mano antrašo.

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

arti 117th St., New York City

Geriausia Pirmeiviška Užeiga

WATERBURY, CONN.

TIKRA IR TEISINGA 
LIETUVIŠKA

APTIEKA
Sutaisau receptus tikrai, są

žiniškai, su didžiausia atyda, 
nežiūrint iš kur jie būtų gauti. 
Patarimus duodu visiem ypatiš- 
kai ir per laiškus dovanai. Gy
duoles siunčiu 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 Aptieks ir Savininkas 
64 GRAND STREET,

Brooklyn, N. Y.

Tel. 964-3.

LAISVĖS

Reikalinga
Darbą gausi vi«tda. Reika
lauk informacijų

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

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

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

..$6.00 ir nugšČiau 

. .$5.00

. .$1.50 Ir augščiau

..$5.00 už dantį

. .$1.50 ir augiėiau 
5Oc. 
50c.

409 HEWBS ST„
Cor. So. 2nd St. 'Brooklyn, N. Y

Ištraukiu f A V/ |Z Al tarpe II Ir 12 
Dantis * " * r* vai. kasdieną, 

kad tuom parodyt, jog IštraukiuBE SKAUSMO!
Minkšti rūbiniai prisisiurbianti smegenis 

kurio tinka kiek viena) būtimi. Parsiduo
da žema kaina ir gvarantuoti.
Pilnas setas dantų .. 
22 k t. auks. kopų raitė. 
Pripildymas auksu... 
Tiltelio uždėjimas.... 
Pripildymas platina. 
Pripildymas sidabru be gydymo 

,, cementu ,, ,,
Dantis egzaminuoju dykai.

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

FMBICHTERSCo

HEW YORK

PHONfi VV’MSBURGH 5415

DR. I. COHN

IK-EXPELI
r><oa

ALCOHOLT

PUIKIAUSIA
MODERNIŠKA

SPAUSTUVE
Graž.lai padaryti spaudos darbai patraukia kiekvieno akį.
Atsakanti* pagarsinimas priduoda žmogui norą eiti ant rengia

mų pramogų.
Todėl, draugystės ir kuopos, kada renglat balius, teatrus, ar 

šiaip pasilinksminimus, visados duokit darbus "Laisvė*” 
spaustuvei. Mes padarome visokius spaudos darbus gražiai, 
greit Ir pigiai.

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

•>e re kaityti.
Kae skaito, t«» daugiau žino Ir jam nereikia prašyti kitų paaiš

kinimo. Reikalauk katalogo.

183 ROEBUNG Si: 
BROOKLYN, IN. V

Dr. Richterio 
PAIN 

EXPELLER.
8U 

“ANKOR” 
nuo Reuma

tizmo, sustin
gimo sąna

riuose ir rau
menyse.
Tikrasis par

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

F. AD. 
RICHTER k

CO. 
74—80 Wash
ington St., 
New York

Ant pardavimo.
Parsiduoda biznis išdirbi- 

,mo dešrų (Manufacturing 
■of Bolongnas). Priežastis 
pardavimo — šaukimas ka- 
riumenėn. Atsišaukit nuo 

i 7 ryto iki 6 vai. vakaro 
John Stonis, 47 Gold St, 
Brooklyn, N. Y.

v (62-65)

Telephone 2639 South.
Dvi puikios užeigos:

LIETUVIŲ MOTELIS
Kuriems yra reika’as apsistoti, Čio-

nai galima gaut nakvynę arba ir il
gesniam laikui gyvent.

Taip-pat puiki 
all) 

iams, 
Jley.

svetainė (Palace 
koncertams, teatrams, be- 

susirinkimams ir B-lling

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

Tarpe 22 ir 23 Sts
užeiga:
CAFE SU SVETAINE 

RESTAURANTU
J. Bulot, Savininkas,

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

Tel. 3967 South

Antra

ŠOKIŲ MOKYKLA 
Jau 36 metai, kaly 
gyvuoja Prof. Steni 
Šokių Mokykla, 96J 
Broadway, kamp. 
Myrtle ava. Brook
lyn N. Y.

Waltz, Two 8ta>, 
Foxtrot, Ona Step 
ir įvairųa naujausia! 
mados Šokiai moki
nami, privatškai Ir 
kliasoja. Mokesti! 
nuo |5.00 iki $10.00 pagal šokią. Me 
kykla atdara nuo 9 ryta iki 11 
vakaro, taipgi ir nedėliomis. Mokina
ma bailų tokius ir staga’au*. Tie—ii 
atsilankydamaa informaciją.
TH« STERN SCHOOL af DANONT 
HM! Braadway,




