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ŠIĄ SAVAITĘ TRAUKS 
LOSUS, KAM EITI Į 

KARIUMENĘ.
Rusai ir francuzai atmušė vokiečius

arVokiečių kronprinco 
jmija šiomis dienomis padėjo 

Šią savaitę Washingtone, visas^ savo spėkas, kad pra- 
D. C., prasidės traukimas simušus per francūzų lini- 
liosų, kam reikės stoti į Su- jas užėmus Chemn dės Du- 
vienytų Valstijų kariumenę. mes, į šiaurę nuo Aisne. Vo-

f

kiečių kariumenė pradėjo o- 
fensyvą visoje Shampagne 
provincijoj. Vokiečiai taip 
smarkiai atakavo, kaip se
niau ties Verdūnu.

kimšti į kalėjimus. Nuteis
tas mirtin pirmininkas vals
tybės tarybos, žodžiu, re
akcija vėl siaučia visu smar
kumu.

Telegramos praneša, kad 
pirmasis Chinijos respubli
kos prezidentas paskirtas e- 
sąs vyriausiu laivyno ko- 
mandieru ir dabar išeinąs 1 prieš monarchiją.

Visuose punktuose visos- . Suy. Valstijų ambasado- 
vokiečių atakos tapo atmuš- yjus jš Pekino praneša, kad 
tos. '__________________
šė vokiečius, bet dar ir už 
ėmė sklypelį pozicijų t—

nu-v uz-
nu-

Karės sekretorius prane
ša, kad liosų traukimas į- 
vyks pėtnyčioj ar subatoj. 
Tūli laikraščiai buvo mela
gingai pranešę, kad jau pe
reitą savaitę traukta liesai, 
bet tai neteisybė.

Liosu traukimas todėl 
taip ilgai užsivilko, kad ne- 
visos valstijos susiuntė į 
tVashingtoną registracijos 
kortas. Traukimas bus 
remtas ne pavardėnnbet 
meriais, nes kiekvienas 
siregistravęs turi savo 
merį.

Kam reikės eiti į kariu- 
menę, vėliau galės paduoti 
savo reikalavimus dėl pa- 
liuosavimo tam tikrus “ex
emption boards”, bet neku
rtose valstijose tie exemp
tion boards dar nėra susi
organizavę.

Kuomet trauks liesus, tai 
Washingtone bus didelės ce
remonijos. Mat, šios šalies 
kapitalistų valdžia mano, 
kad yra iš ko džiaugties.

Kiek išviso paims pirmu 
sykiu dar nežinia. Kad da- 
pildyt normą reguliarės ar
mijos ir nacionalės gvardi
jos, reikia 200,000 žmonių. 
Buvo manyta, kad jie susi
rašys liuosu noru, bet ka
dangi nesusirašė, tai ims 
prievarta. Be tų 200,000 į 
nauja nacionalę armija ims . . _ . . _
500.000 ir 125,000 rezervo, peleke kaimą Godov.

Taigi, išviso pirmu sykiu 
paims 825,000.

Prancūzai netik atmu- liaudis nepritaria monarchi- 
- - - - - - jaį. Armija, susidedanti iš

‘ “ į ties 40,000 kareivių, esanti pri- 
Mont CarnileMr MontHaut. sirengus ginti, republika. . 
Vokiečiai kontratakomis t Vėlesnės žinios skelbia, 
mėgino atgaut pražudytas .kad palei Pekiną jau prasi- 
pozicijas, bet tas jiem nesi- dėjo ^ mūšiai tarpe republi- 
sekė.
Verdūno fronte eina smar

kus artilerijos šaudymas.
Petrogradas, 7 d. liepos.— 

Generolas Brusilovas, po ke
lių dienų poilsiui, vėlei pra
dėjo atakuoti austro-vokie- 
čių pozicijas. Naujas mu
sys eina per 18 mylių fron-

; republi- 
koniškos ir monarchiškos 
armijų. Žmonės sumišime 
bėga iš Pekino. Susiorga
nizavo laikinė valdžia, kuri 
kovoja su monarchija.

FILIPINIEČIAI IRGI 
DUOS KAREIVIŲ.

Manuel Quezon, pirminin- 
tą tarpe Bžezanų ir Zborov. kas Filipinų senato, sako, 

Mūšiai prasidėjo ir Vii-, kad Filipinai duos Amerikai 
niaus gubernijoj, ties Smar- 25,00 kareivių, 
goiniais. Tenais rusų ka- 
'•iumenė užėmė tūlas vokie
čių tranšėjas. * >

PINSKAS DEGA.
Rusu fronte, ties Pinsku v 7

(Minsko gubernijoj) prasi-

de; “Michigan Socialist”, — 
IDetroite; “Rebel”, — Hal- 
lestville, Tex.; “Social Revo
lution”, — St. Louis, Mo.; 
“St. Louis Labor”, “Masses” 
ir kiti.

Kadangi tam persekioji- 
■mui nesimato galo ir greitu 
: laiku gali būt visi socialistų 
(laikraščiai uždaryti, todėl 

Ottawa, 7 d. liepos.-NorsSocialist Party paskyrė tam 
,tikrą komisiją, kuri šią sa
kaitę važiuos į Washingto- 
'ną ir stengsis ginti laisvės

KANADOS PARLAMEN
TAS SVARSTO ĮSTA-X 

TYMĄ APIE PRIVERS
TINĄ ĖMIMĄ Į KARIU

MENĘ.

Viršuje smarkiai apgriau
tas vokiečių naikintojas, pa
sislėpęs olandų uoste. Apa
čioj sveikos naikintojo dalys 
kaip jos išrodo.

šiomis

20 Orlaiviu 
Bombardavo

Londoną.
Londonas, 7 d. liepos. — 

20 vokiečių aeroplanų bom
bardavo Londoną. Ligišiol 
cenzu ra neleidžia paskelbti, 
kiek žmonių žuvo, bet mano-v 7

ma, kad žuvo labai daug.

SUAREŠTAVO 70 ANAR
CHISTŲ.

Petrogradas,
dienomis tapo suareštuota 
70 anarchistų. Vienas už
muštas sprogstančia bomba. 
Tarpe suareštuotų anarchis
tu randasi keliatas ir kri- 
minalistiškų prasikaltėlių. 
Tūli suareštuotų tapo tuo
jaus paliuosuoti.

Darbo ministeris M. Sko- 
belevas, — socialdemokra
tas, — išdavė raportą Dar
bininkų ir Kareivių Atsto
vų Tarybai apie suareštavi
mą anarchistų, kurie sauva- 
hškai buvo užgriebę Durno
vo vasarnamį ir jame apsi

gyveno. Anarchistus areš
tuoti paliepė dabartinė vąln 
|džia ir kazokai išpildė tą 
.reikalavimą. - *
I Apart kitko "Skobelevas 
pasakė: “Nei vienas Rusi
jos gyventojas negali būti 

'persekiojamas už savo poli’
“l tiškus persitikrinimus. Bet 

ren- išdirbti pirm, negu Ameri- negali būt pasigailėjimo 
prasikaltėliams, pasivadinu- 

Direktorius kalnų ir ka- .sie!lls saxc anarchistais .
sykių departmento pataria Atstos as Darbininkų ir 
pavesti visas kasyklas ant 111 Atstovų Taiybos 
Sachalino, Altajaus aukso Komiteto pianese, aa 
kasyklas ir Kaukazo vario 
kasyklas. Jo nuomone ir U- 
rato gelžkeliai privalo perei
ti į amerikonų rankas.

Darbo ministerio pagelbi- 
ninkas pasakė, kad jis prin- 
cipialiai nieko prieš tai ne
turįs.

*

darbininkai smarkiai ]
giasi prie streiko. N. Y. R. kos misija apleis Rusiją. 
Co. pavarė iš darbo 12 dar-

dėjo smarkus mūšiai po ko- Kanados parlamente darbi-j
mauda generolo Brusilovo. 'ninku atstovas pasakė, jei-Į
Pinsko miestas užsidegė, gu tik parlamentas priims į- Ir4 Rll?v.^b bininkų, kuriuos nužiūrėjo,

Rusai užėmė Siankos girią'statymą apie prievartinį ka- !r.sP zoclb i<V°nįlslJdą kad jie priguli prie unijos, 
su visom gerai suorganizuo- 'reiviavimą, tuomet darbi- įeina V? ] Kompanija prievarta ver
tom priešo pozicijom. Rusai ninkai apšauks generalį mai?7 WaIsn ir H11I'.čia darbininkus pasirašyti

| streiką, ’
i bernai i tai nepaiso ir varo' 

DARBININKŲ IR KAREI- j savo darbą pirmyn: didžiu-j 
VIŲ ATSTOVŲ TARYBA ma 63 balsais tapo jstaty- 
SVEIKINA KAREIVIUS. mas priimtas ir perduotas 
Petrogradas. — Darbiniu- tam tikrai komisijai, kuri jį

- • TT • • A > > mrs I . — •» ■ • -W-r* . -• i

A. VERBYLAI GRĮŽTA Iš,
SIBERIJOS. kų ir Kareivių Atstovų Ta-'turės sutvarkyti. Kada ko- 

Andrius ir Petronė Ver- fy^a didžiuma 472 prieš 271' misija užbaigs savo darbą, 
bylai, kurie už prigulėjimą balsu išnešė rezoliuciją, kad parlamentas išklausys ir 
prie ’ Lietuvos Socialdemo- pasiųsti į frontą karei-!vėl nubalsuos, užgirdomas Uprie Lietuvos Šocialdemo-, pasiųsti į — 
l&atų Partijos prie senosios viams; pradėjusioms atakas, 
caro valdžios buvo pasiųsti pasveikinimą ir pažadėjimą 
ant viso amžiaus Sibiro iš- tJU0S paremti, 
trėmiman, grįžta dabar iš 
Sibiro Rusijon. CHINIJOJ RIAUŠĮS.

Savo paskutiniam laiške, “Laisvėj” jau buvo minė-j62 tapo atmestas. taipgi 
rašytam “Laisvės” red. jau ^a> ^ad Chinijoj* 13 metų atmestas pataisymas, kad į-; 
po nuvertimui caro, A. Ver-’am^aus vaikiščias tapo ap- statymą 
kirio važn iznJ nona'skelbtas šalies imperato- ėmimą i

vienok kapitalistų.^111 ’
SIUNČIA KARIUMENĘ 

DĖL NUMALŠINIMO 
STREIKIERIŲ.

Globe, Ariz., 6 d. liepos.— 
Kasyklų savininkai, kurių 
dabar darbininkai išėjo į 
streiką, pareikalavo, kad 
valdžia jiems atsiųstų ka- 
riumenės. Pastaroji tuo
jaus pasiuntė tris skyrius 
kavalerijos ir vieną pule- 
miotinę rotą, kad numalši
nus tuos “sukilėlius”.

po popiera, kurioje pasaky
ta, kad “męs, darbininkai, 
esame pilnai užganėdinti

rie atsisako pasirašyti,tuos 
pavaro iš darbo. Supran
tama, daugelis ir pasirašo.

Dabar kompanijos per ka-.
pitalistų spaudą nori publi-' Specialė komisija nuspren-
ką pertikrinti, būk darbiniu- (do patarti Amerikos fir- 
kai nesąžiningai reikalauja, moms, kurios paims į savo 
pakėlimo algų ir sutrumpi- rankas kasyklas, samdyti 

Kom- rusus darbininkus, bet ne 
japonus ir chiniečius.

Vadinasi, Amerikos kapi
talistai pasinaudos ir iš Ru
sijos. Nebereikalo jie pra-

anarchistai, apsigyvenę 
Durnovo vasarnamy, nieko 
bendro neturėjo su politika 
ir nebuvo surišti su jokia 
revoliucijine organizacija.

Atstovų Tarvba išnešė re
zoliuciją, užginančią val
džios pasielgimą apie sua
reštavimą minėtų anarchis-

byla rašo, kad Sibire esąs 
labai blogas padėjimas.

“Nesmagu gyventi tarp 
tokių žmonių, kurie taip že- ‘ 
mai stovi kultūriškai. Neva 
pas mus milicija vietoj poli
cijos, bet kas tokie užsirašė 
milicijon? Ogi, kriminalis
tai. Milicionieriaituri per
sekiot degtinės gėrikus, bot 
patįs geria, kiek tik telpa”.

. apie priverstiną 
_____  šalies jmperato- ėmimą į kariumenę atidėti 

j rium ir užėmė savo sostą,bet po naujų parlamento rinki
mu.

Prancūzai nacionalistai
šalis tuomi nenusiramino.

Iš Londono praneša, kad 
šiaurinė ir pietinė republi- rengiasi įnešti sumanymą 
koniškos armijos, po vado
vyste buvusio ministerių 
pirmininko, traukia į Peki
ną, kuriame dabar jau gas- 
padoriauja monarchistai.

Šanchajuj buvo suvažiavi-
Visi geresni žrAonės bai- mas republikoniškų armijų 

gia išvažiuot iš Sibiro. Sibi-įvaf^ ir įie nutarė^ kad re-
ras pavargs, kaip amatnin- 
kais, taip ir inteligentais.

AMERIKOJ BLAIVYBES 
NEBUS.

Washingtonas, 7 d. liepos. 
—Blaivybės šalininkai per 
visą laiką varė labai smar
kią agitaciją, kad Suv. Val
stijos pasiliktų “sausos”, — 
be svaiginančių gėrymų,vie
nok jų darbas nuėjo niekais. 
Senatas, po 5 vai. karatų di* 

JIEŠKO ŠNIPŲ. 'skusijų. nutarė per visą ka- 
Amerikos valdžia dabar r^s laiką uždrausti dirbti ir 

įieško šnipų, kurie pranešė pardavinėti tik degtinę.Len- 
vokiečių submarinoms, ku- £vesni gėrymai—alus ir vy
rios buvo užpuolusios ant 1vlas pasilieka taip,kaip ir iki 
transportų, vežančių karei- Šiol buvo. Už pilną blaiyy-

sutvarkymą. |
Pataisymas vado opozici

jos, kad tas įstatymas būtų 
paleistas referendumo nu- • 
balsavimui, 110 balsais prieš/"1“ luua. .
U9. fnnn nfmncfoc, Taipgi PnOdll^ AllZ. IŠ prie- 

.žasties tūlų kasyklų darbi
ninkų apskelbimo streiko,fe- 
deralė valdžia atsiuntė ka- 
riumenės.

Vyriausis prokuroras 
tvirtina, būk streikieriai esą 
apsiginklavę, todėl vietinė būdu negalima eiti prie 

jaiS ne^alčsiantl(to, kad apšaukus

.vUI. . Čia f]erjaį pasielgs protingai ir v___ ___ _
apšaukimo vius į Franciją. Jieško šni-Jfe balsavo 34 senatoriai,

nimo darbo valandų, 
panijos, varydamos tokią a- 
gitaciją, mano publikos sim
patiją patraukti savo pu
sėn.

Oscar Strauss parašė dar
bininkų unijos vadams 
laiška, kuriame nurodo, kad 
dabar mūsų šalis didžiau- 

V šiame “pavojuje”, todėl jo-

kad pirmiau, negu šis klau-ivcivi pilniau, uvgiA 010 ivicici .

simas bus svarstomas, būtu 1 L. 
paskirti nauji parlamento 
rinkimai.

Ar šis jų sumanymas pe
reis, sunku pasakyti.

PERSEKIOJA SOCIALIS
TŲ SPAUDĄ.

Suv. Valstijų laisves žodis
tapo pamintas po kareivio

publikoniška valdžia savo 
sostinę perkeltų į Šanchajų. 
Į Šanchajų pakviestas ir bu
vęs republikos prezidentas, (batu ir kas tik nori išreikš-

Pekino garnizonas tapgi .tį savo nuomonę, kuri nepa- 
bruzda, nes baisiai neužga-^inka valdžiai, tuojaus tam 
nėdintas diktatorium gene- užgniaužiama burna. Dabar

išėjo į streiką gatvekarių ir 
elektrikos darbininkai, 
miestą tuojaus pribuvo 
1,400 milicijos, kad numalši- 
šinus sukilėlius.

Streikieriai buvo surengę s 
didelį mitingą, kuriame kal
bėjo senelė Jones. Pasibai
gus mitingui, tarpe streikie- 
rių ir streiklaužių įvyko su
sirėmimai.

streika.
Jis pasitiki, kad unijos ly-

susilaikys nuo
1 streiko. pų laivyno ministerijoj

Tuo tarpu lyderiai rengia- New Yorke tarpe vokiečių 
si prie streiko, kuris, vei- gyventojų.
kiausia, bus neišvengiamu.

AREŠTUOJA SOCIALIS
TUS.

Philadelphia, 7 d. liepos. -.---------—- ----------- b~ ,
—Čionai tapo suareštuota rolu, kuris užtupdė ant sos- Jau yra persekiojamai ir pa- 
13 socialistų. Juos kaltina to imperatorių. ičta nesmntinėjami. sekanti
platinime prieškarinės lite- 
Tatūros.

Daugelis augštesnių valdi- laikraščiai: “American So
cialist News” — Clevelan-ninkų jau nužudyta, kiti su-

jr prieš — 52.
I Dabar degtinės (spirito) 
bus dirbama tik tiek, kiek
reikalaus medicina ir 18* *1
dirbystę kontroliuos vąl- į F
džia.

šis įstatymas įeis į galt 
praslinkus 30 dienų nuo ją 
paskelbimo. . / |

RUSIJOS MINERALIAI 
TURTAI PEREINA Į A- 

MERIKOS RANKAS.
Petrogradas, 7 d. liepos.

—Specialė kasyklų komisija «,
nepaprastame savo posėdy XXV1IXV±V11YJC* - 7^nusprendė visas minerales >rvedzių apsvarstymui ką -- --------- -
kasyklas perduoti Amerikos reikia daryti ir kaip galima nuvertė nuo. sosto imperato 

Didžiojo New Yorko karų firmoms. Visi pienai bus liaudį nurni .Išinti. rių. ____ w

NEW YORKO KARŲ 

 

DARBININKAI REN
GIASI PRIE STREIKO.

VOKIETIJOS LIAUDIS 
BRUZDA.

Vokietijoj liaudis 
kiai pradėjo bruzdėti, 
kiama konferencija

smar-
Šau-
visų

nusprendė visas minerales

Paskiausios telegramos 
praneša, kad Chinijoj sukilo 
republikos šalininkai ir va

i 
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1 būtų tik tautininkus,bet nie- tį metų popieros išdirbystė
I |Q|||ll|lQ |Q|Qlf|jQ 1/|Q||Q|i||]j kuomet socialistus. Juk pa- veik dvigubai pakilo. Tuo
LIUlUVUU lUlUlUO ItlUlIOIIIIUi taikanti, gerintis, maldauti tarpu Suvienytos Valstijos

malonių, rašinėti lojališkas dar neužsiganėdina savo po- 
rezoliucijas—tai tautininkų pieros išdirbystėmis ir kas 
amatas. Socialistai sako, motai parsiveža iš Kanados 
kad maldauti sau prigulin- ir pietinių repubbkų už ke- 
čių teisių yra savęs pažemi- lis milionus dolerių, 
nimas; socialistai reikalau- - 
ja, o ne maldauja.

Kalbėdami apie Lietuvos 
laisvę, socialistai reikalauja, 
kad būtų laisvė pilnoje pra
smėje, o ne vien žodžiuose, 
ne patriotiškose dainose; jie 
sako, kad tėvynės meilės 
dvasišku užsiganėdinimu 
žmonės negali būti pakakin
ti. Socialistai pirmoj vietoj 
stato žmogaus kūno aprū
pinimą. net tik “sveikam kū
ne sveikas ir protas”. Žmo
gus, aprūpintas kūniškai,ga
li iieškoti ir dvasiškų užsi- 
ganėdinimų; tas yra natura- 
liškai.

Amerika, kaip Francuzija 
prieš revoliuciją.

del ten taip smarkiai ir stei-

>

ni joj, Colorado, Lawrence ir 
kitur. Industrijinis -despo
tizmas parodė savo galybę, 
veikiant ant žmonių laisvės 
šiuo karės laiku; jis ir val
džią apveikė. Per tris me
lus rėmė Europos karę a-

Gal nerastumėm nei vieno naudotis tik ten,kur jam pa- 
individualo, nei sriovės, kuri vojaus nėra Visi dar atme- 
būtų priešinga Lietuvos lai- name, kaip jis veikė ant

. svei—jos nenorėtų. Visi jos žmonių laisvės West Virgi- 
nori. Bet jeigu visi lietu
viai laisvės trokšta, tai ko
dėl visi lietuviai nepasiren
ka sau vieno kelio, kuriuo 
visi, be skirtumo, galėtų eiti 
prie bendro tikslo? Todėl, 
kad ne visi vienaip tiki į lai
svės išgavimą ir ne visi vie- municija ir maistu,atitrauk- 
naip tiki į laisvę—pačioj lai- damas nuo šios šalies gy- 
svėj, randasi dideli skirtu-'ven to jų burnų, padaryda

ma!.
Klerikalai nori tokios lai

svos Lietuvos, kurioj būtų 
laisvė tik kunigams. Jie no
ri, kad kiekviena laisva min- 
tis^ jiems netinkamos pa- 
žvalgos — persitikrinimai 
būtų persekiojami, o Bago- 
Čiai, Šliupai, Mockai, “Kelei
viai” ir “Šakės” būtų iš Lie
tuvos vejami! Suprantama, 
jie ir kitų tikėjimu nena- 
gerbs, žemins. Klerikalų 
laisvės negalima vadinti lai
sve; ji būtų skaudesnė už 
carizmą. Su ja nesutinka 
nei tautininkai, nei socialis
tai.

Tautininkai sakosi norį to
kios laisvos Lietuvos, kurioj 
būtų toleruojami visi tikėji
mai, visos pažvalgos ir idė
jos; kad prakilnus žmogaus 
persitikrinimai — jausmai 
būtų pagerbiami, neužgau
nami. Tautininkų skelbiama 
laisvė yra daug puikesnė už laisvės Lietuvai, negu kad 
klerikalų laisvę. Su viskuo, męs turime čionais Ameri- 
kas čia pasakyta, sutinka ir koj. Pirmutinės dvi parti- 
socialistai. Klerikalai su vi- jos su socialistų skelbiama 
skuo nesutinka. Mat, tauti- laisve nesutinka; tuomi jos 
ninku programe nėra sako- parodo, kad darbininkų lais- v. skaitydami laikraš 
ma, kad Bagočiai, Šliupai, vė joms neapeina; jos trokš- 
Mockai ir jiems panašus bū- ta daugiau laisvės kapitalis
tų iš Lietuvos vejami.

Socialistai reikalauja, kad 
laisvoj Lietuvoj būtų laisvė 
visoms religijoms, kad nei 
viena nebūtų persekiojama. 
Juk kokia gi draugijai gali 
būti skriauda iš to,kad žmo
gus tiki į užgrabinį gyveni
mą? Prie to, religija turi 
prakilnių svietiškų pamoki
nimų. Ant žmogaus tikėji
mo ar netikėjimo neturi vie
špatauti jokia kito žmogaus 
nei sriovės valia. Socialis
tai taipgi reikalauja žodžio 
laisvės, kad laisvoj Lietuvoj 
būtų vietos Bagočiams šliu
pams, Mockams,Kemėšiams, 
“Keleiviams” ir “Darbinin
kams”. Bet tas viskas su
tinka su tautininkų reikala
vimais ir jeigu taip, tai ko
dėl socialistai neina su jais 
iš vieno? Todėl, kad tauti
ninkai ne visko reikalauja, 
ko socialistai nori; jie nori 
dar daugiau. Socialistai no
ri pastatyti Lietuvos laisvę 
ant socializmo pamatų, t. y., 
kad būtų demokratija politi
koj ir industrijoj. Reiškia, 
kaip valdžia turi nuo žmo
nių priklausyti — referen
dumu išrinkta, taip indust
rija ir viešos įstaigos turi 
priklausyti žmonėms ir per 
žmonių išrinktą administra
ciją, pagal žmonių padary
tas taisykles, turi būti val
doma. Visuose svarbesniuo
se klausimuose turi būti re-; 
ferendumas. Tokiu būdu' 
socialistų skelbiama laisvė 
yra plačiausia. Socialistai

|mas niekad negirdėtą bran
gumą, iki ant galo ir mus už 
savo dolerius į karę įtraukė. 
A nskelbusi karę, valdžia da
vė mums laisvę — liuosai 
stoti į armiją. Bet kad męs 
nenorėjome ta laisve noudo- 
tis, tai įvedė prievartą ir 
T.iuosvbės Paskolą (Libertyi 
Bonds), dėl kurios vietomis 
irgi bandoma prievarta da
ryti. Puiki tad laisvė, kuria 
žmones be prievartos nenori 
naudotis.

Ar tas. būtu tuomet, kuo- 
mot industrija ir kiti šalies 
turtai priklausytų'žmonėms 

(ir svarbesni šalies klausi
mai būtų nuspręsti referen^ 
durnu? Ar S. V. žmonės 
būtų norėję stoti į karę vien 
tik dėlto, kad savo gėrybių 
negalėjo svetur išvežti, kad ■ v v ■ ■
natys galėtų badauti? Nie- I Q|lrKQOn|n| 
kuomet. LfllM dubiu!

Socialistai nori geresnes' ui ■ ■

naikina ginas

giamos ‘ plieno l_ _ 
viena po kitai. Prie 
derių unijos negalima prisi
rašyti, kuomet nedirbi. Pa
dėkime, nuvažiavai į kitą 
miestą ir gauni darbą, atei
na vienas iš unijistų ir pa- 

„ . v lv. . .. , .,, , . klausia unijos kortos,—kor-Pjics Didžiąją Revoliuci-/‘No parking here! ant ku- tog neturi _ tuomet žino.
: ma pasisakai, kad nori įsto- 

usant o^yveno, kaip pašėlę Kum- nautojai bandė nuimti pia važiuoti j tą miestą, iš 
. “al!’i gaiščiai ir kunigaikštytės,, “sign” nuo stalo — tapo su-|kul, atvažiavai ir įstot į uni- 

. ?"■ ją, arba turi pristatyt palių* -Į turėdavo kehatą tavo ir• darbininkai turėjo d -j nuo
'darbininkų suvažinėt. Grei- uzsistatyti po o00 dolerių'pirmiaus dirbai kad esi mo. 
mausi parinkti arkliai ir kiekvienas. ---- *
tiek būdavo varomi, kad bininkai’tapo sumušti ir a-' 
kaip viesulą ūždavo. Suva- reštuoti. ‘ 
žinėsi, būdavo, keliatą žmo- sibaigs teismas?
nių, kiti palydės ponus bai
liom akim ir tyli visi. Bet 
revoliucijai kilus, tų ponų 
galvos lakstė nuo jų pečių. 

Dabar Amerika darosi pa
našiai tokia, kaip Prancūzi
ja prieš Didžiąją Revoliuci-

Anglų didieji laikraščiai, Prieš Didžiąją Revoliuci- “No parking here!” ant ku- 
parduodami už centą, tuo ja Francūzijos aristokrati- rios viršaus buvo mažas Su-j 
tarpu leidėjam tik viena po-|ja, jr jos tarnai valdininkai vien. Valst. vėlukas. Patar-! 
piera kaštuoja pnannt-vn i-------- „..-„.i.- ’
cento. Vadinasi, juo 
giau anglų laikraščiai išsi- kada važiuodavo per Pary-j mušti, o policija juos suareš

įdyjimą nuo boso, pas kurį 
.pirmiaus dirbai, kad esi mo- 

„ 5", ulderiavęs bent 4 metus. Ir 
v. . . tai dar sunku įstoti, nes ne- 

Nezinau, kaip pa- ^urj paliūdyjimo, kad neske-

platinę, tuo leidėjai turi di- žiu, tai 
dėsnius nuostolius.

Bet dabar daugelis pasa
kys, kad neteisybė, jeigu lai
kraštis neša nuostolius, tai 
kam jį ir leidžia. Apie tai 
š^ai ką reikia pasakyti. A- 
morik^s dalieji laikraščiai 
^ar,ilaiko ne iš skaitytojų, 
bet iš apgarsinimų, o antra, 
juos palaiko politikieriai, vi
sokie t rustai, visokie ban- 

Darhininkai neprivalo eik- kieriai, — abelnai. visus an- 
voti savo spėkų, kovojant už glu didžiuosius laikraščius 
tokią laisvę, kuria galėtų tik nalaiko kapitalistai ir jie 
ju ponai naudotis, o pa- kapitalistams tarnauja. Jei- 
tis pasikankinti tėvy- gu kanitalNtai nepalaikytų 
rėš meilės dvasišku už-.tu laikraščiu, jeigu jie ne- 
siganėdinimu vergaujant,' a-ui tų* riebiai apmokamų ap- 
bot turi kovoti už tokią lais
ve, kuria jie patys galėtų 
naudotis, t. y. socialistų 
skelbiama laisve.

Vaidotas.
Lawrence, Mass*.

tų klesai, nuo kurios malo
nės darbininkų laisvė pri
klausytų. Su klerikalais 
šiame klausime, supranta
ma, susikalbėti negalima, 
nes jie vis šimtmečiu paskui 
eina, bet tautininkai, jeigu 
jiems darbininkų reikalai 
rūpi, kaip jie kartais sako, 
tai su socialistu skelbiama 
laisve turėtu sutikti. Bet 
iie su tuo nesutinka; jie sto-’ 
vi už kapitalizmą, ir kaipo 
su tokiais, ar jie būtu kapi
talistai ar jų užtarėjai, so
cialistai turi skaitytis, kai
no, su darbininkų klesos 
priešais. Tautininkai tankiai 
nusiskundžia, kad socialis
tai neteisingai vadina juos 
buržujais, jie, girdi, ir tą va
dina buržujum, kuris dirba 
už $10 į savaitę ir jokio kito 
turto neturi. Taip, socialis
tai tą daro ir labai teisingai. 
Męs turime gerai žinoti,kad 
turime dviejų rūšių kanita-’ 
listus: kapitalistus su kapi- rato rija apskaitliuoja, kad 
talu ir kapitalistus be kapi- jau iki šiam laikui Suv. Val- 
talo. Su pačiais kapitalis- stijos ir Kanada vien tik dėl 
tais būtų lengva kova, jeigu popieros išdirbystės išeik- 
nebūtų kapitalistų be kapi- vojo pusę savo girių. Upės 
talo—jo palaikytojų. Sočia- ir ežerai tapo užnešti pervi- 

■listai, kovodami su kapita- rintomis medžių išmatomis.
lizmu turi kovoti ir su visais 
tais, kurie kovoja už kapita
lizmą prieš socializmą. Tai
gi, tokios rūšies tautinin
kai turi pasitraukti socialis
tams iš kelio, o tuomet ne
bus liečiami.

Stasys Šimkus, važinėda
mas su Lietuvos laisvės mi
sija, mokindamas pagerbti

. garsinimu, tuomet jų ir ne- 
I leistų, o inigu ir leistų,tai už 
į numerį skaitytų 15 arba 20 

centu. 
L,

Dabar leidėjai stengiasi 
konigiausia savo laikraščius 
varduoti ir deda visas pa- 
'^anga'2. Ved kodau^iausia 
ju prasiplatintų. Kodėl?

I Manau, kad daug aiškinti 
(nereikės: analų laikraš
čiams nerūni suteikti žmoni- 

i iai dvasiška maistą, paduoti 
( teisingas žinias,parašyti tei- 

svbę, bet jie stengiasi žmo- 
ni’a apmulkinti, stengiasi 
melagingomis žiniomis, ap- 

Jgavingais straipsniais ap
temdinti akis,stengiasi žmo
nių protą ftnsvaiginti patri
otizmu ir t. t. Ir juo jų lai
kraščiai labiau platinsis, juo 
daugiau jų bus paskleista 

I tarpe žmonių, tuo didesnis 
žmonių skaitlius bus apmul
kintas. O kuris laikraštis 
daugiau žmonių anmulkina,

bavęs.
Todėl, aš sakau: nors jūs“Ant rytojaus po tos pa

rodos buvo laikraščiuose ii-'dirbate ir neunijinėje lie- 
ga litanija žmonių vardų,'jykloje, gal prisieis įšva- 
kurie liko suvažinėti auto- žiuoti, tai bus nesunku gau- 
mobiliais ir guli ligonbutyj”. ti unijinėje dirbtuvėje dar-

Panašųs atsitikimai daro- Į)as- Nors į uniją mokestis 
si visur; jie jau darosi ne brangi: $5.00 įstojimo ir 

-........... 50c. ant nedėlios, bet užtai, . nniiiinna’ dipnppąrini nmi7- bvC. ant nedellOS, Dėt UZtai
Ką kasdien automobiliai ,|go ncplin-S) n(?s juk tai'gauni pašalpą streiko laiku, 

''atriotai linksminasi, atsi-1, .Todėl, broli, liejyklos dar-suvažinėja daugybę darbo 
žmonių, ir tankiai nuvažiuo- 
ja sau, kad nei lapė neloja, 
nei dienraščiai tokių žinių 
nesugaudė, tai jau čia pap-, 
rastas dalykas. Dabar jau 
įsivyravo ] *
valdonu šiurmikavimas.

Štai “Naujienų” korespon- žaidžia taip, kaip Amerikos rjs tartum smakas 
dentas Rafael Vargas apra- šampionai žaidžia su savo‘darbininkų prakaitą! 
šo “Wake up America” pa- “base ball”. Prezidentas 
rodą, buvusią Akron, Ohio, apskelbė karę už demokrati- 
13 d. birželio. ją ir laisvę. Ištikro, darosi

“Vakare, tą pačią dieną, ponų biurokratija ir laisvė 
penki “gentlemanai” įėję į —laisvė užkimšti žmonėms 
vieną restauraciją, pasistatė burnas ir laužyti jiems 
ant stalo “sign” su parašu: sprandus. J. B.

liepia į šauksmą “Wake up hininke stok 1 Internationa! 
America” ■ 
rika!

_  Pakilk, Ame-,^ou^ers Union of North
America. Prigulėk prie tos 
organizacijos,kuri kovoja su

Paprastas žmogus jau ne'besočiu plieno trustu! Kų- 
politikinis mus žmogus, bet pilkė valdonų ir 'ris, kaip kokia gyvatė, čiul- 

yaldonėlių rankose.^ Jie jais pįa darbininkų kraują! Ku- 
geria 

Ku 
rio metinis pelnas ne šim
tais, ne tūkstančiais, bet mi- 
lionais dolerių kįla. Ypa
tingai dabartinėje žmonių 
skei d\ neje, l^ai es gadynėje, 
plieno trustas išnaudoja 
darbininkus.

j Organizuoki mės, stokime 
į uniją ir pareikalaukime 
nuo plieno trusto geresnio 
užmokesčio už mūsų darbą

Apie, geležies liejyklas
Apie geležies liejyklų dar-|visų pajiegų.kad kodaugiau- jr trumpesnių darbo valan- 

bininkus, rodos, niekuomet šia darbo padaryti. Ir daei- ! 
laikraščiuose nesimato pla- na iki to, kad darbininkas, 
tesnių raštų, išskiriant ko- prašyte prašo boso, kad tas' 
respondencijų. Todėl aš no- pavelytų viršlaikį dirbti Tū- kas norėtų įstoti į moulde
riu pakalbėti plačiau apie šį 
amatą. •

Pirmiausia turiu paaiš
kint, kas tai yra “Moulde- 
rys”, nes mainose kokį tai 

Ln laikrašti labiau kapitalis- inžiną vadina^ moulderiu. 
.tai gerbia ir remia.
I Vadinasi, anglų didieji 

ne iš

čius, vargiai kada nors pa
galvojome apie tai, kiek iš- 
aikvojama medegos ir dar-, 
bo, pakol padaromas jau ga
tavas laikraštis. Laikrašti
nė popiera daroma iš me
džio, ypatingai pušies.

Dėl dieninio laikraščio, iš
einančio 12-16 puslapių ir 
kasdien išsiplatinančio vidu
tiniškai po 250,000 ekzemp- 
liorių, reikalinga į metus su
naudoti 3,800 akrų girios.

Suvienytose Valstijose ir bekraščiai nosilaiko 
Kanadoj yra apie 28.000 pe- c>kaitvtoiii. b^t iš kanitalis- 
riodiškų leidinių, daugiau- M, todėl jie ir tarnauja ne 
šia—laikraščiai. Dėl tu visu žmonėms, bot kapitalistams, 
leidinių reikalinga paga- Ir nesąmoninga būtų reika- 
minti virš 250 milionu tonu 
popieros. Kad 
skaitlių popieros, reikalinga 
turėti 300,000 akrų girios. 
Vadinasi, kas metai yra nai- tam, kas juos palaiko, 
kinama Suv. Valstijose ir 
Kanadoj po 300,000 akrų gi
rios tik dėl laikraščių. Juo 
laikraščių platinimasis au
ga, tuo girios mažinasi.

Madison, Wis. girinė labo-

Inuti, kad iie tarnautu pla- 
gavus tą ėi'd visuomenei, kuomet iš 

inq ne nauda, bet nuostolius 
turi. Jie privalo tarnauti

Tas kuris dirba liejykloje 
formas ir pila geležį, angliš
kai vadinasi “Moulder”.

Kad tapti geru molderiu, 
reikia praktikuoti bent ke
linta metu ir tai dar moul
deriu unija nepriima Į uniją, 
pakol nesi išdirbęs 4 metų.

Pranelis.
P. S. — Jeigu iš lietuvių

Daugelis sako, kad Ame
rikoj daugiausia išdirbama 
nonieros. daugiausia spaus
dinama laikraščiu ir žurna
lu ir tas liudija, kad Ameri
kos liaudis kultūriškai augš
čiau pakilus už kitu. Čšalių. 
Paviršutiniai pažvelgus iš
rodo, kad taip ir yra. Bet 
giliau prisižiūrėjus, męs pa
matysime visiškai kitą. Kur 
kapitalizmas daugiausia iš
siplėtojęs, kur kapitalistai

Suprantama, kitose šaly- stengiasi visą šalies politiką 
se nėra taip prasiplatinę valdyti, ten kodaugįausia 
laikraščiai ir ten mažiau iš- prasiplatinę kapitalistiški 
eikvojama girių. Laikraš- laikraščiai ir 
tijos išsiplėtojime Suv. Vai- kemšami pusdykiai
,stijos užima pirmą vietą, kapitalistų laikraščiai
Pavyzdžiui, kiek Suv. Vals- žiau platinsis, tuo liaudis, y- 
tijos išeikvoja popieros pač darbininkai, mažiau bus 
spaudos reikalams į dieną, apKvaihnta.
Rusijai užtektų ant metų Tik tuomet galima bus

im žmonėms 
Juo 
ma-

tik penori laisvės dideliam kito žmogaus jausmus, kai- Jaiko, o Kanadai net ant aš- pasidžiaugti laikraštijos iš- 
Drivatiško biznio išsiplėtoii- bėdamas anie socialistus, ve tuomų metų.bedamas apie socialistus, ve

“Ir šunelis loja' Suv. Valstijose popieros
privatiško biznio išsiplėtėji-
mui — pelno sistemai, kas y- ką pasakė:
ra viso pikto priežastis. Juk tam, kas jam daugiau duo- išdirbystė labai smarkiai kį- 
Amerikoj, rodosi,turime lai- nos duoda”. Tikrai moksliš-, la. 1905 metais popieros bu- 
syę? turime politišką demo- ka iliustracija, pagerbianti vo išdirbta už $13,844,000, 
kratiją, bet industrijinis de- kito žmogaus jąusmus. Lai 1910—-už $16,200,000 ir 191£ 
spotizmas viską apveikia, būna jam už tai garbe. Bet m.—už $21,750,00. Tokiu 
Jis leidžia žmonėms laisve visgi taip iliustruoti galima būdu per paskutinius dešim-

1 J ft.

Ii darbininkai pradeda pa- rių uniją, o nežinotų, ar ta- 
mažu rytais anksčiau ir me mieste randasi tos unijos 
anksčiau dirbti, norėdami skyrius, arba nežinotų, kur 
“subytinti” savo kaimynus, ir kada susirinkimus unija 
Man teko matyti, kad nuo laiko, tai klauskite manęs 
antros valandos naktį (Buf- per laišką, įdėdami konver- 
falo, Lancaster, N. Y. ir ki- tą su jūsų antrašu ir stam- 
tur) dirba jau gana daug pa, o aš visuomet pranešiu 
darbininkų. Bosai, žinoma, ar jūsų mieste yra unijos 
to ir laukia: pradeda numu- skyrius, kur ir kuomet jie 
šinėti mokestį už darbus,'susirinkimus laiko. Adre- 
pradeda versti viršlaikį dir- suokite: 
bti ir tuos,kurie nenori dirb
ti viršlaikio, persekioti. Jei
gu darbininkas ir nenorėtų' 
“bvtyt” kitų, jau turi pradėt į 
anksti kelti ir eiti darban, 
nes “pėdę” kas sykis vis ma
žesnę ir mažesnę gauna.

Taip sunkiai ir taip ilgas 
valandas dirbant, \ 
netenki sveikatos; o kuomet „ , v, . . .
netenki sveikatos tai jau' .Bet s‘a!’ Amerikos V!dun- 
, • , , J mu reikalu mimsteris Lanetau ir darbo nėra... * : .. ■ _TZ i .. .... r • i tvirtina, kad męs kariaujamKas kita umpnese heiyk- , 9 . .. vi. , _ J ., v. _ . , . (( vardan krikscionybes irlose: čia nėra jokiu was- . v ,T , . , J, . „ i- i ‘ pries Mahometąvvorkių”, dirbama nuo die- / .y ... _ ... T___ .
nų; $4.25 už 9-nių valandų 
darbo dieną, (ne visuose 
miestuose ir unijistams vie
naip apmoka, kaip kur mo
ka iki $5.00 į dieną, bet aš 
kalbu, kaip New Yorko a- 
pielinkėje yra mokama.). I

Nuo 1 d. liepos molderiu • Laikraštis “Darbininkas* 
unija pareikalavo nuo kom- renka auku naujam presui 
panijų pakelti mokestį 25c. įgytL Sakį, turi jau $L000. 
į dieną ir sutrumpinti ant Klerikalai išsijusę rūpina- 
pusės valandos darbo dieną. sj saVais laikraščiais, bet so- 

New Yorko apielinkėje cialistai ne visi taip daro. ' 
International Moulders u- i 
n i ja yra gana įsigalėjus, taip n

Pranelis,
183 Roebling St., 

Brooklyn, N. Y.
Ištikrųjų, kodėlgi męs ka

riaujam?
j Vieni sako, kad užtikrinti 
pasauliui demokratiją, kiti 

v sako, kad nuvertus Prūsų žmogus, . militanzmą.

tai reikia dirbt ilgą laiką už 
“leiberį”, pakol pripranti 
prie karštos geležies pilsty
mo. Paskui pasirūpini, kad 
gautum mokintis “molde- 
riaut”, bet geroje dirbtuvė
je. ypač unijinėje, beveik ne
galima gaut mokintis; moki
nius priima tiktai kur dir
bama nuo kavalkų. Dirbti 
reikia begalo sunkiai, tan
kiausia duoda dirbt ant ma
šinų, kur darbas daug sun
kesnis, daug daugiau reikia 
išnešti geležies ir dar ant 
mašinų išmokęs dirbti, ne
gali vadintis moulderiu. Mo- 
ulderiu galima vadintis tik 
tada, kada išmoksti . dirbt 
ant “benčiaus” (ant suolo) 
arba ant “flioro”.

Mokinantis duoda koblo- 
giausį darbą, taip, kad dirbi 
per savaitę kaip mulas, ry
te pabudęs negali nei strėnų 
pajudint, o atėjus “pėdei”, 
gauni kokius 5—8 dolerius 
ir džiaugkis “geru uždar- vadinamų “skeb-šapių 
biu”. J/ ?/- . ’ 7

darbo, — pradeda uždirbti niai, visgi jose geresnės dar-1 Šiandien vakare skaitau 
daugiau. Tuomet neuniji- bo sąlygos,, kaip kad vakari- laikrašty: Standard ..Oil, 
nėse dirbtuvėse prasideda nėse valstijose. ; (Rockefellerio institucija)

i Moulderiu unija, rodos, pakėlė gasolino kainą ant 2c 
cįja,—katras daugiau . už- mažai įsigalėjus Ohio, Indi- už galioną.

Tai išeina, kad ir Japoni
jos Mikado kariauja už 
krikščionybę ir Afrikos ne-, 
grai, kurių taip daug randa
si francūzų ir anglų kariu- 
menėse!

Stebuklai!

Šiandien rytmetį skaičiau 
la- laikrašty: Rockefelleris pir- 

bai mažai yra, o kad ir yra ko liberty bondsų už $100,- 
kuomet pramoksta viena, kita, tai, nepalygina- 000,000.Isiplatinimu ir pasakyti, kad 

Amerikos liaudis kultūriš
kai augščiau pakilus už kitų 
šalių,kuomet kapitalistų lai
kraščių cirkuliacijos pradės tarpe darbininkų konkuren-j 
pulti, o darmmnKSkų kilu ____  __ *__ _ , _ ___ ,

I pradeda Žrbti«,a»» ir kitose valstijose, to-Į Jų patriotizmas!-

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

W’.



.Velnias.
h ■ — -------------

(Tąsa).
dirbo, o tryliktame perskyrime męs randa
me pranešimą, kain Farizėjai atėję pas Jė
zų patarė jam praJš' tinti, nes He rodąs nu
galabinsiąs jį, o Jėzus ant to atsakė Farizė- 
jam: “Eikit ir pasakykit tai lapei, štai aš 
velnius išvarinėju”.

Ką jis norėjo tuomi pasakyti? Ar jis 
norėjo pasakyti, kad jis gydo ligas? Ne. 
Nes tame pačiame sakiny jis sako: “Ir aš 
gydau ligas”, tokiu būdu atskirdamas ligas 
nuo velnių, parodydamas, jog tai du skir
tingi dalykai.

Dvidešimts antrame perskyrime telpa 
apsakymas apie išdavimas Kristaus per Ju
dą, šiais žodžiais:

“Tada Velnias įėjo į Judą Iskarijotą, 
/kuris buvo vienas iš dvylikos”.

“O jis nuėjo ir susižinojo su didžiau
siais kunigais ir kapitonais, kaip jis gali iš
duoti jį jiems.

“Ir jie džiaugės, ir sutiko jam duoti pi
nigų”.

Pagal paties Kristaus išsitarimus, vel
niukai žinojo, kad jis yra Sūnumi Dievo. 
Todėl beabejonės, Šėtonas, karalius visų ne
labųjų žinojo apie Kristaus dieviškumą. Jis 
žinojo netiktai tai, bet taipgi ir visą pieną 
išganyt pasaulį. Jis žinojo, kad Kristus no
rėjo atpirkti pasaulį savo krauju, ir kad jis 
buvo atėjęs ant žemės tiktai su tuom tikšlu, 
kad pasiaukauti pats save.

Anot krikščioniškų theologų, Velnias 
darė viską, kad tik kuonodaugiausia žmo
nių sielų pasigauti. Kada Velnias apsėdo 
Judą, idant prigundyti jį išduoti Kristų, jis 
žinojo, kad kada Juda Kristų išduos,

Elymas Velnio sūnumi, o šešioliktame pers
kyrime telpa apysaka apie “mergaitę, kuri 
buvo apsėsta pranašavimo dvasios ir ji at
nešdavo savo ponams daug turtų per savo 
pranašavimus”.

Kaip rodos, Povylas ir Silas, išvarė tą 
dvasią ir todėl turėjo nukęst daug persekio-,' 
j imu. i

Devynioliktame perskyrime tūli valka
tos žydai ištarė vardą Jėzaus ant tų, kurie 
buvo piktu dvasių apsėsti, ir tos dvasios at- 
•iliepė: “Jėzų aš žinau, ir Povylą žinau, bet 
kas jūs tokie?”

“O tas žmogus, kuris buvo apsėstas 
piktos dvasios šoko ant jų, taip kad jie tu
rėjo bėgti nuogi ir sužeisti”.

Povylas, rašydamas Korintijonams, aš
tuntame perskyrime, sako:

“Aš nenoriu, kad jūs bičiuliautumėtės 
su velniais. Jūs negalite gert iš Viešpaties 
taurės, ir podraug iš taurės velnių. Jūs ne
galit naudoties nuo Viešpaties stalo ir nuo Demonstracija revoliuci mierių Petrograde.
stalo velnių. Ar norim sukelti Viešpaties 
pavydą?”

Vienuoliktame perskyrime jis sako,būk 
ilgi plaukai yra moterų garbė, bet kad jos 
turinčios apdengt savo galvą aniuolų dėlei.

Toje gudrioje gadynėje žmonės tikėjo 
į taip vadinamus Incubus ir Succubus. Incu- 
bai buvo vyriški aniuolai, o Succubai buvo 
aniuolai moteriškos lyties, ir pagal tuomlai- čiai privalo kuo greičiausiai 
kinį žmonių supratimą, nieks taip nepatiko išaiškinti to niekšo asmenį 
Incubams, kaip moterų puikus plaukai, ir 
todėl Povylas patarė moterims apdengti sa
vo galvas. Povylas vadina Velnią “prinetv 
oro galybių”.

Taipgi knygoj Judos męs randame, (___o__  ______  __
būk: “Mikolas Archaniuolas, kada jis var- išaiškinti, kas tai toks buvo, 
žės su Velniu’už Maižio kūną, nedrįso iš-| Maskvoje buvo studentas 
plūsti ir išniekinti jo stačiai, bet tik ištarė:,Mikas Vinco sūnaus Trei- 
“Lai Dievas nubaudžia tave”. 'gys, rusiškai ir lenkiškai va-

Ar tas velnias, su kuriuom Mikolas tu- dinosi Treciak, Suvalkų 
jis rėjo varžytines, buvo personifikacija blogo, gub, Kalvarijos apskrities.

taps nukryžiavotu, ir tokiu būdu atpirks poema ar tik mytas? Pirmam laiške Pet-| Kad patikrintų ar tai taš 
lro męS randame patarimą būt trezvais ir patsai, buvau nuėjęs į “och- 
anT'sargybos, “nes jūsų priešas, Velnias,1 rankos” archivą.
kaipo bliaunantis liūtas vaikščioja aplink,'das ir apskritys, matyti ap- 
jieškodamas kurį jis galėtų praryt”.

Ar personifikacijos ir mytai gali pra-'šo neteko matyti, nes spėjo 
ryt žmones? Ar allegorija turi apetitą sunaikinti su daug kitų są- 
arba.poema gali būt žmogėda?

Taipgi laiške į Efežiomis persergiama 
neužleisti vietos velniui, ir priduriama: turėjo savo “darbu”

•___ta:____  *.....  • v.‘ .....

APIE LIETI V) ŠNIPĄ
“Naujosios Lietuvos” N6 

yra patalpinta žinutė “Lie
tuvis ochranikas”. Gale pri
rašyta: “draugai maskvie-

ir mūsų visuomenei praneš
ti”.

Aš radęs eilėje provokato
rių pavardę Trzeciak pasi
stengiau tuojau sužinoti ir

savo kančiomis ir kraujais visus tikinčiuo- 
sus į jį, ir tokiu būdu jis, Velnias, neteks vi
sų tų sielų, kurias Kristus išganys.

Dėlko tad Velnias stengės užkenkti 
pats sau? Ak, jei jis būt galėjęs periška- 
dyt Kristaus išdavimą, Kristus nebūt buvęs 
nukryžiavotas. Per tai nebūt buvę atpirki
mo, ir visi žmonės būt garmėję pragaran. 
Tokiu būdu Velnias būt kuonodaugiausiai 
pelnęs. Bet pagal theologų pasaką, Vel
nias apgavo pats save.

Už tai męs turėtume būti labai dėkingi tybę”. 
jo Šėtoniškam Majestotui. Tiktai jis atvė- F 
rė mums dangaus vartus ir padarė galimu ris turi mirties galybę — tai yra Velnią”,| 
dėl mūs dasigauti į amžinąjį gyvenimą. Be j kas duoda mums suprasti, jog prie kitų P. Naruševičiaus 
Šėtono, Judos, nei vienas žmogus nebūtų .kvalifikacijų, Velnias turėjo dar ir mirties'spalvos, tai reiškia revoliu- 
galėjęs likt šviesybės aniuolu. Visi būtu- galybę, 
me besparniai velniai ir gyventume liepsnų

Tėvo var-

sirikimas. Jo veikimo sąra-

rasų.
Kiekvienas “ochranikas” 

ir “pra- 
"Užsidėkit visus Dievo šarvus, ir tokiu bū-'nešimų” atskirą sąsiuvą.Ne- 
du galėsit atsilaikyt priešais Velnio pik- suradus to sasiuvo reikėjo i T_ j y i v *
L ? • _ įžiūrėti korteles “politiškų

O laiške Žydams kalbama apie_“jį, ku- neištikiamų” žmonių.
„ . . _ . . I Pasisekė surasti kortelę

; raudonos

daug bus tokia, kai]) “Nau- naudotojais, bet ne su drau- viai kalbina darbininkus pa
josiąs Lietuvos”. Į šio laik- gaiš klesos.
raščio redakcijos komisiją 
išrinkta šie žmonės: K. Stik
lius, Ysakas, Paulavičius, J. 
Mačiulis ir J. Niaura. “Liuo
sybė eisianti vieną kartą per 
savaitę.

Mokytojai savo suvažiavi-! 
me, buvusiame Maskvoj,! 
taip-pat nutarė leisti savo 
laikraštį, kurio pirmas nu
meris pasirodys neužilgo ir 
vadinsis “Laisvoji Lietuvos 
Mokykla”. Jei pinigų stokos 
nebūsią, tai laikraštis mano
ma leisti kas mėnesis.

Mūsų karininkai taip-pat 
neatsilieka, ir jie jau galvo
ja apie savo laikraštį. Ir 
Minske ir Petrapilyje kari
ninkų susirinkimai nutarė, 
kad lietuviu karininkams

Su pagarba
Frank F. Strakshus.

Dėl Bagočiaus.
Dabar madoj, kad kur tik 

F.Bagočius važinėja su pra- 
Ikalbom, visuomet /u savim 
atsiveža pastabininką Frit- 
zą, kuris savo pastabomis 
visuomet išgarsina F. Bago- 
čių ir jo biznį.

Nejaugi, tai yra praktiš
ka.

laikraštis.

cijonierius. Ant tos korte- 
Knygoje Jokūbo tvirtinama, jog jei lės užrašyti du pranešimai 

kalėjime. Taigi, Jeruzolime Velnias pagal męs priešinsimės Velniui, jis bėgs nuo mū- /‘Kostromskio”, nes Trccia- 
savo išgalę atitaisė tą suirutę ir prapultį,'sų.- Pirmoje knygoje Jono męs 
kurios priežastimi jis buvo Rojuje. ] j ‘ i ______

Iš to visko aišku, kad rašytojai Naujo- paeina nuo Velnio, ir toliau pridedamas pa-| Toliaus suradau kortelę S. 
jo Testamento tikėjo i Velnio buvimą. aiškinimas, kad “: " ’

Aštuntame perskyrime yra pasakyta, Sūnus Dievo, kad panaikinti darbus nuveik-.baltos 
tus per Velnią”.

Be Velnio, nebūt nei Kristaus.
“Apreiškimuose, toj kvailiausioj iš vi-.medžiagos, bet kur tai kitur 

sw šventraščio knygų,štai kas yra tvirtina- užrašyta. Čionai taipogi 
ma: “Ir dangui buvo karė. Mikolas su sa- daug pranešimų “Kostorms- 
vo aniuolais kariavo priešais drakoną, o kio”.
drakonas kariavo su pagelba savo aniuolų. | Kadangi dar nevisos kor- 

“Ir jie neatlaikė, ir dangui nebsirado, teles sutvarkytos, o jų labai 
jiems daugiau vietos. ■ [daug, maž daug išrodo, kad

“Ir tas didelis drakonas buvo išmestas beveik visi Maskvos gyven- 
lauk, tas senas žaltys, vadinamas Velniu, ir tojai buvo suregistruoti “o-

kad iš Marijos Magdalenos buvo išvaryti i 
net septyni velniai. Man išrodo, kad Mari
ja Magdalena yra puikiausia žmogystė vi
same Naujame Testamente. Ji buvo ištiki
miausia mokinė. Liūdniausioj kryžiavoji- 
mo valandoj ji neatsitraukė nuo Kristaus. 
Ji buvo pati pirmutinė prie jo grabo. Iš
juokimai, nelaimės, pažeminimai, nieks ne
galėjo pergalėti jos meilės. O vienok, pagal 
aprašymus evangelijoje, kada ji pasitiko iš 
numirusių prisikėlusį Kristų, jis suriko ant

randame ko pavardė ochrankoje bu- 
parašyta jog tie, kurie papildo nuodėmę, !vo “Kostromskis”.

aiškinimas, kad “su tuom tikslu apsireiškė šilingo geltonos spalvos ir 
_____j spalvos. Geltona 
reiškia prigulįs prie stu
dentų judėjimo,o balta daug

jos: “Nesilytėk manęs!” Toks buvo atlygi- šėtonas, kuris apgavo visą pasaulį: jis bu-’chrankoje”, tai sunku buvo
nimas už jos begalinį pasišventimą.

Evangelijoj švento Jono męs randame, 
būk Jonas Krikštytojas sakęs, kad jis ma
tęs Dvasią, pavidale banlandėlio, nusilei
džiant iš dangaus, ir nutupiant ant Kris
taus. Bet švento Jono evangelijoj nieko ne
išsitariama apie Dvasią, kuri nusivedė Kri
stų į pūščią, kad jį ten Velnias gundytų. 
Gal būt, kad Jonas apie tai nebuvo girdė
jęs, gal užmiršo tą atsitikimą, o gal netikė
jo tam. Bet tryliktame perskyrime štai ką 
randu:

“O kada vakarienė pasibaigė, Velnias 
buvo įdėjęs į širdį Judos Iskarijoto Simono 
Sūnaus, mintį išduoti jį”.

Evengelistas Jonas nieko nemini apie 
Jėzaus arba jo mokinių velnių vaikymą. 
Apie tuos stebuklus nėra nei žodžio. Tur
būt, Jonas abejojo apie jų teisingumą.

Penktame perskyrime Apaštalų Darbų

vo išmestas į žemę ir jo aniuolai buvo iš- ši tą besurasti, bet jau buvo 
mesti d rang su juomi.

h rr - -... - - aišku, kad tai buvo tasai
“Todėl džiaugkis dangau ir jūs, kurie pats Treigys Mikas, buvęs 

gyvenat jame. Bėda gyventojams žemės ir Maskvos universiteto stu- 
jūrių, nes velnias atsikraustė į jūsų tarpą, dentas, dalyvavo ir lietuvių 
labai piktas, nes jis žino, kad jo laikas yra ir lenkų studentų draugijo- 
trumpas”. įse. Įstojo į tą tarnystę 1910

Iš to aišku, kad Velnias pirmiau gyve- metais ir buvo iki 191G m. 
no danguje, pakėlė ten maištą, buvo apga- sausio mėnesio, 
lėtas ir išmestas lauk, o tas įkvėptas rašy- įėję mažųjų šnipų, 
tojas sveikina aniuolus, kad jie atsikratė 
nuo jo ir apgailestauja mus, kad jis pateko 
į mūsų tarpą.

Dvidešimtame Apreiškimų knygos per
skyrime randam sekantį:

“Iš aš mačiau aniuolą nusileidžiantį iš 
dangaus; jis laikė raktus į bedugnę duobę, 
o rankoje turėjo didelį lenciūgą.

G “Ir jis pastvėrė drakoną, tą seną žaltį,

Skaitėsi ei-

męs randame parašyta, būk žmonės atves- kuris yra Velnias ir šėtonas, ir surišo jį 
davo ligonius ir tuos, kurie buvo kankina- an^ tūkstančio metų.
mi piktų dvasių prie apaštalų, kurie gundė 
nelaiminguosius. O aštuntame perskyrime 
telpa aprašymas, 
šiai rėkdamos,

“Ir įmetė jį į tą bedugnę duobę ir už
darė jį ten, ir uždėjo pečėtj ant jos, kad jis

kaip “piktos dvasios, bal- negalėtų daugiau beapgaudinėti tautų, kol 
neišeis tas tūkstantis metų; po tam jis tu- 

Tryliktame perskyrime Povylas vadina rėš būt paleistas ant tūlo laiko”.
JUOS

Šiandieną jau jo nebėra, 
laiku pasislėpė po žeme ir 
dabar jau užbertas smilti
mis.

Mirė liepos mėnesyje, 191G 
met. Maskvoje.

(“Santara”).
*

♦ *
NAUJI LIETUVIŲ 

LAIKRAŠČIAI.
Rygoje neseniai susitvė

rusi “Rygos Lietuvių Sąjun-
ga” nutarė leisti savo laik
raštį, kurio vardas bus 
“Liuosybė” Pakraipa maž

si rašyti ir pats pasilaiko iŠ 
algos.

i Mokyklose vaikams
, binčiama, kad kožnas po 
mokėtų kas mėnesis ir t. t.

Šiomis dienomis laikraš
čiai paskelbė, kad priversti
ną kareiviavimą tik parla
mentas turi nubalsuoti ir at
liktas kriukis. Kaip tas vis
kas bus, pamatysime.

Montreale šiuomi laiku 
lietuviai pradeda veikti ir 
galima laukti, kad su laiku 
padidės 
Bet

minėta x kuopelė.
kas labai 
p a šelpi n ė 
vadinosi * 

nyjimas Lietuvių 
lie, dabar, rodos,

Tūlas draugas praneša Susivienyjimas Lietuvių Ka- 
“Kovai”, kad Bostono sočia-įnadoi. ir vis atsiskyrus nuo 
listai nepritaria darbininkų 
tarybos steigimui. Tuo 
tarpu, aš tiktai ką skaičiau 
dieni ašt^je New T oi k 

kad Bostone jau įsi- 
kų taryba,prie 

kurios prisidėjo visos socia-

Narietis.
Montello, Mass.

Bostone įsikūrė darbininkų

t r A ¥ C ¥¥% Gali”, kad Bos 
O L Al D V {JJl |.kurė darbininl

S>4 K YKLA !

Pasiaiškinimas.
“Laisvės” No. 49 primeta

ma mums, elizabethiečiams, 
F. Bagočiui užsitikėjimą, 
minkštaširdistę ir plojimą 
per jo prakalbas New Plaza

kairiųjų konferencijos. $
Turime pasakyti, kad męs 

Bagočių jau apvertinome 
daug seniaiu, negu kairiųjų 
konferencija kam davė su
prasti ir elizabethiečiai ten 
jam rankų ne ploja. Tas 
juomi užsitikėjimas priguli 
kitiems, bet ne mums.

Męs jau pasakėm apie Ba
gočių savo neužsitikėjimą 
pabaigoje 191G m. per “Ko
vą” ir IV rajoną 35 konfe
rencijoj, atsibuvusioj Eliza
beth, N. J.

Domininkas Krūtis.
F. Petrošiųnas.
J. K. Plungis.

bu-

keista, 
draugija,

Montrea 
vadinasi

Medicine Hat kuopos, kuri 
toki nat varda turi ir nori 
prisijungti prie Montrealo. | 
Tiems draugams dar vis ne- 
'Unvantama. kaip galima 
palaikyti vienybę taip toli 
vieniems nuo kitų gyvenan- 

listų kuopos, daug unijų ir tiems. Vienok pastaruoju 
tūlos pašelpinės draugijos, laiku vėl pradėjo apsireikš-' ' 
taip, kad dabar Bostono ta- ti vienybė, ir Medicine Hat 
ryba atstovauja 20,000 orga- lietuviai laukia šiokio ar to
nizuotų darbininkų, tarpe kio užreiškimo ir Montreal, 
kuriu socialištų yra tarpe, 
2,000—3,000. ‘ I ________ _

Jeigu anglų draugai ku- apje įrjs §įmįai suviršum ir 
ria tarybas ir ^kviečia josna^j^ draugijos vos tegy

vuoja, — Švento Juozapo 
i Baseininė ir Lietuvos Sūnų 
pašelpinė draugija. Prieg- 
tam yra nauja parapija ir 
“kunigėlis”, tik keli mėne
siai, kain atvyko nežinia, iš 
kur ir vėl dingo nežinia kur. 
Mat, nusigando tas piemuo, 
kadangi žmonės pradėjo ty
rinėti. ar tikrai jis yra kuni- 

‘gas. Kas neprigauna tuos 
tamsius parapijonus?

Pastaruoju laiku pradėjo 
vis daugiau atvažiuoti iš 
Suvienytų Valstijų kaip an
glų, taip ir letuvių ir gali
ma laukti vis daugiaus at
važiuojant. Bet geistina, 
kad atvažiuotų daugiaus 
prasilavinę, inteligentiški 
žmonės, kurie čia Labai bū
tų reikalingi. Torontiečiai 
labai toli atsilikę nuo kitų 
lietuviui, nes per visą laiką 
dar nėra paaukavę nei vieno 
cento, kaip nuvargintai Lie
tuvai, taip ir Rusijos revo-

visus darbininkus, jeigu jie 
nesibijo paskęsti “nalšoie” 
minioje, tai kodėl tūli mūsų : 
draugai lietuviai socialistai 
tam priešingi.

Jaunas Socialistas.

Šis tas iš Kanados.
Kanadoj visur matosi trū

kumas darbininkų ir senai 
parlamentas užreiškė, kad 
daugiaus nesiųsiąs kareivių 
į Europą, kadangi čia, ant 
vietos, reikalingi darbinin
kai. Jau ir tie laikai praė
jo, kuomet kareiviai po vi
sas dirbtuves ėjo kalbindami 
jaunus vyrus rašytis į kariu- 
mene, arba karčiamose nu- v 7 
girdę prirašė, visai nepai
sant, ar jis tinkamas karei
viavimui ar ne. Tiesa, da
bar Kanadoj daug provinci
jų yra neva sausų. Sykiu 
su karčiamomis ir kareiviai
išnyko. Pirma labai tankiai ( 
iškildavo muštynės su gir
tais kareiviais. Žmogus, 
kalbantis kita kalba, rodėsi Telephone H9 Great Neck, 
vokietis, ar žodis priešingas 
karei, — rodėsi “pro ger
man” ir su tokiais kareiviai

Aš per keliatą metų 
vau “Laisvės” skaitytojas ir 
agitatorius tarpe chicagie- 
čių. “Laisvė” man labai pa
tikdavo.
Bet dabar man dirbant ant 

marių kaikada retai teprisi- 
eina pasigauti “Laisvę”. Ir 
štai, kokią aš pastebėjau at
mainą “Laisvėje”; tai berei
kalingi ginčai su laikraš
čiais, ypač “Naujienomis”, 
kurie niekam jokios naudos 
neduoda mūsų klesos reika-:steng(i'avosi kariaut ant vie- 
lams, bet priešai tai juokiasi tos. Dabar jau to nesimato, 
j saują.

Aš nenoriu daryti jokių 
išvadžiojimų, bet pasakysiu, 
jog' užsipuldinėjimai ant 
“Naujienų” niekam neatneš
naudos Well, tai būtų išda 
lies rizika. Kovokime, dra
ugai su išgamomis, mūsų iš

*
Toronto, tai apverktinas 
dėjimas, čia lietuvių yra

Kanadietis.

bet tai vis atsiranda nauji 
sumanymai dėl gyventojų. 
Medicine Hat išmislijo, kad 
kiekvienas darbininkas mo
kėtų per 10 mėnesių po $1.00
kas mėnuo į “Patriotų Fon 
dą”. .Tas, rodos, nėra dide 
lė prievarta, vienok darbda

4

TAM. PLAKSTIS
GERIAUSIA UŽEIGA

Užlaikau geriausį alų ir įvairių Ii- 
kerių ir kvepiančių cigarų.

Taipgi parsamdau automobilius 
vestuvėms, krikštynoms ir įvairiems' 
pasivažinėjimams. Einu už perkal- 
bėtoją į kortą ir šiaip duodu rodą vi
sokiuose teismiškuose dalykuos*.

Kviečiu su visais reikalais kreiptis 
pas mane, o aš patarnausiu kuo- 1 • • _. • ♦ •

WOOD ROAD, GREAT 
L L N. Y.
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Telephone Greenpoint 5231.

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

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

to
■MMMMMMMa

žmogus.

*

ant kampų žmonėms

Darbai pas mus eina

paniekos Į bo- l,irmiau dirbo’

Džiekonas.

greitai 
nusiė-

todėl pasekmės išėjo
kios. Mat, '
per klaidą surengus tą pa-

“Kam 
Jis at-

vietose
už-

CLEVELAND, OHIO.
(Nuo mūsų korespondento).

levičius, o kitus audra su 
Mirtos

tuos
“Ša-
Ne-

perstatymų ir kitokių pra
mogų. Visas veikimas ta
me, jeigu lietuviai išvažiuo-

pinasi drg. Kaminskas 
barzdaskutis, pas kurį

ATHOL, MASS.
Pastaruoju laiku į mūsų 

miestą nemažai atvažiavo

gana Rengėjams padarė apie $5 
labai nuostolių. Aš užklausiau jų, 
įžan- kas dabar tas išlaidas užmo- 
Dėleikės, tai jie atsakė, kad išlai

$5.00 ir aukščiau 
$5.00
$1.50 ir aukščiau
$5.00 už darni
$1.50 ir auxtč>au 

5Oc. 
50c.

Žmonės
kepures;

aš, bet nematyda-

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

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

kvartetai — 25c.
noko- I W>jos knygos mylėtojams muzi- 

_ kofl ir dainų lietuviškoj kalboj, su- 
kita draugystė rinktos visokios notos (gaidos), iš 

kurios gali išmokti notas be moky
tojo, ant kokio tik nori instrumento

MA'lŠVE

Tapo suareštuotas ir sėdi «ia nor? i laukus ir ten 
kalėjime drg. M. Bandžius, pasilinksmina.
Ji kaltina už nesiregistravi-1 ^4 d. birželio keli “Lais- 
mą. Jau du sykiu buvo ty- kooperacijos šėrinin-

arba dainavimo — $1.50. Prie tos , 
knygos duodu dykai kitą knygą lie- i 
tuviškų šokių ant kokio tik nori in- I 
strumento. G. A. BARONAS, P. O. Į

Pastaromis dienomis pasi- Į 
rodė apgarsinimai, kad kai-,

1 d. liepos buvo piknikas!bes dūdorius St. Šimkus.;

na buvo bjauri ir perkūnija i laukė iki dešimtai valandai, 
tartum pašėlusi trankėsi,bet bet kalbėtojas nepribuvo. 
publikos susirinko 
daug ir viskas pavyko 
puikiai; rengėjai net

ICDlintIAI Ifc DIAIldll laužytu žmonių skrybėliųĮOl UUlIAI 10 nlAUulŲ besivoliojant ant žemės. Pa-

DUOIUnL I U. LlLlUO. kareivių šauksmą, nusiimt L/s.^S.Tkuopos.^Nors die- i Žmonių susirinko apie 60,
kepures, 
nusiėmė 
miau .ir 
mas niekur nei amerikoniš
kos vėliavos, nei kitko gerb- 
tino supratau, jog tai buvo įOs tikietų pritrūko.

’ oro šlapumo negalima buvo <los bus padengtos iš Tautos 
viso programo išpildyti.Kal- Fondo, nes J. Sekevičius iš 
bėtoju buvo 3 lietuviai ir 1, Lawrence liepęs jiems pra- 
anglas, bet lietuviškai kalbė-dalbas surengti ir žadėjęs, 
jo tik vienas drg. V. Andriu- iš T. F. visas išlaidas pa- i ... , .. IJrtn/rU

|kareivius ir matrosus su a-'perkūnija sulaikė. _____
Aprašysiu tik tą, ką pats merikoniška vėliava bėgant; choras sudainavo tris dai- 

tada supratau, jog jie nori ne]eS; vaikų draugijėlės na- A • T • 1 _ 1-1 — -JI--— .L**--?—— - 2 l ---
Common darže grąjino mu- nią. 
zika. Aš gulėjau, kaip pa
prastai, ant žolės. Ūmai* 
žmonės pradėjo bėgti j kitą 
daržo galą. Atsistojęs pa- 
stebėaju, jog tame daržo ga
le, kur būna viešos prakal
bos, suplūdusi didžiausia 
minia žmonių ir viršuj tos 
minios ūmai užplevėsavo vė- 

v > | . iliava su anglišku parašu,Ačiū uz komplementą. kuris, kiek aš supratau,reiš-
------------- ikė: “Šalin su dipliomatų pa- . ge^_ cųc]eųs nU]kas viso-im3- Jau rtu syKiu buvo ty- vvę

MnJnVnxiAti’ slaptimis, męs norim tai- bomu (valkatų') ir bo- rinėjamas ir teisėjas abudu kai taipgi buvo surengę pa- 
Mes galime nadekavoti a x 4-^ - v1 • 4- i?• 1 i* 'svkiu lienė užsiregistruoti .silinksminimą pas draugą(muku, kai sykis tokiu, kokie syKiu nepe uzsiregisrruou,į . * t__

ant kampų žmonėms skry- tai paleisiąs,«« Bieliauskų ant fai mos. Bu- 
bėles daužo. ■’ Kiekvienas jų sykiu atsisakė, kad užsiregi- 
turėjo rankoj kokia-nors 
lazda ir greitai bėgdami , sl.sa“^- 
šaukė “Hats off”. Žmonės la"la $2’000> bct M- Ran- 

■skubinosi nusiimt kepures,' 
bijodami gaut su lazda per 

.'galvą. Aš taipgi nusiėmiau 
kepurę, bijodamas homo laz-! 

idos ir pamislijau, jog Ame
rikos Darbo žmonės labai 
giliai miegojo, jeigu atida
vė Amerikos vėliava ir lais
vę ant tokios ;

'mų rankas; patys gi nebetu
ri valios net ir ant savo ke
purės, ir kiekvienas valka-

(Iš privatiško laiško).

Telephone Greenpoint 5231.
The Lithuanian Semi-Weekly 

“LAISVĖ”
Published by the

Lithuanian Co-operative 
Society (Inc.)

Every Tuesday and Friday 
at 183 * Roebling St., BrooKlyn, 
N. Y.

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

Pub.

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

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

...Noriu pasidalinti su ju
mis įspūdinga šios dienos 
regykla, kurioj aš matau 
i evoliucijos ženklus, aiba pO]jciios pasityčiojimas iš 
jos sėklas. . žmonių, nes tai reiškė prieš

Šiandien Bostone įvyko juos nusiimti kepures. Žmo- 
socialistų taikos demonstra- nės būriais bėgiojo į visas 
ei j a, kuri turėjo išsireikšti puses ir aš su vienu būriu 
apvaikščiojimu gatvėse ir nubėgęs toli gatve pavijau 
prakalbomis.

ypatiškai mačiau. tada supratau, jog jie nori ne]es; vajkų draugijėlės na-
_ Apie 2-rą vai. po pietų, suklaidinti ir išskirstyti mi- riai padeklamavo, už tai pu- 

blika sumetė $7.00 ir kuopa
Paskui nuėjau ant Park 

1 skvero ir pamačiau, jog ten 
būta muštynės, nes ant že
mės primėtyta daugybė rau
donų skiaučių nuo sudrasky
tų vėliavų, o prie vieno na
mo krūva su purvais sumai
šytų pelenų. Paskui pama
čiau atbėgant būrį matrosų 
ar tai kareivių nešant ame
rikoniška vėliava. Paskui

V V

ANSONIA, CONN.
Jau seniai iš mūsų miesto 

matėsi žinių. Koresponden
tai aptingę rašyti apie vie

kas saldainių dėžę už $1.50. , tos lietuvių veikimą. Pa- 
Buvo daug daiktų paskir- gabaus, užėjus vasaros kar

ta dėl lioterijos, bet iš pne-(ščiams ir veikimas sustojo 
žasties šlapumo likosi tie —niekas nerengia prakalbų, 
daiktai neišlaimėti.

*

*

PUIKIAUSIA 
MODERNIŠKA 

LAISVĖS”

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

nitį pramogą.
Todėl, draugystės Ir kuopos, kada renglat balius, teatrus, ar 

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

“LAISVĖS” KNYGYNE
Randa*: įvairių naudingų knygų, kurias patariame kiekvienam 

perskaitytu
Kas skaito, tas daugiau žino Ir jam nereikia pralyti kitų paaiš

kinimo. Reikalauk katalogo.

183 ROEBLING ST. 
BROOKLYN, N.

..MS8 galime padekavoti kos”. aš supratau, jog iš to 
Kovai uz komplementą, ^as negero> nes c]u po-1 

kurj ji tarė Laisvės adre- ]|cįstu fUoj įsigrūdo į minią 
su savo paskutiniam nume- prįe vėliavos. Daugiau nie- 
ry. 1 Kovai labai malonu, nesjmatė ir, kol-kas, vis- 
kad Laisvės redakcija jau ^as buvo ramu, bet greit pa- 
pradeda praregėti, kur veda ma£iau kitoj pusėj bėgant 
“tokie Ceretelliai ir Čchei- 
dzės...”

Tai teisybė, kad jų pozici
ja tūluose klausimuose mum 
išrodo gana keista. Jie per
daug mažai rūpinasi taika, 
o perdaug “sumušimu”. Bū
dami vienoj ministerijoj su 
Kerenskiu, jie ima atsako
mybę ir už jo elgimąsi, o tas 
elgimasis, kaip žinoma, už
ginamas mūsų klesos di
džiausių priešų.

Išvengimui kokių nors ne
susipratimų ateityje męs 
vistik pabriežiame, jog peik
dami Čcheidze ir 
męs pasakėm, jog 
dam abejoti apie jų pozici
jos teisingumą” 
nios apie jų veikimą, 
nančios iš Petrogrado, 
teisingos.

Mat, su tom žiniom 
bėda. Jas siunčia kapitalis- ' 
tų agentūros ir jeigu jos 
drg. Leniną melagingai juo
dina, tai galbūti jos tiksliai . 
kolioruoja žinias apie Čchei
dze ir Ceretelli?

“Kova” nenori to matyt. 
Ji netiki kapitalistu telegra
mų agentūrom, kada jos ra
šo apie Leniną, o tiki, kada 
jos praneša apie Čcheidze.

Šitą dalyką visuomet rei
kėtų matyt.

Męs ir dabar dar nema
nom, kad mums, kaipo Ame
rikos socialistams, būtinai 
reikėtų įsikabint į skverną 
kurios bent rusų frakcijos. 
Štai, kad ir dabar — “Lais
vė”, kuri nebuvo įsikabinus 
į mažumiečių skvernus, ne
buvo pristojus prie jų frak
cijos, atvirai galėjo papeik
ti jų vadus ir tuomi suteik
ti “Kovai” linksmumo. 
“Laisvės” nuomonė nebuvo 
suvaržyta rusų frakcioniz- 
mu. Bet męs, antra puse 
vertus, nesuvaržyti ir bolše
vikų frakcionizmu. Su “Ko
va” jau visai kas kita. Ji 
aiškiai su Leninu, tai yra su 
viena frakcija. Ji jau ne
turi nuomonės laisvės. Žiū
rėdama kritiškai į menševi
kus, ji nei nemėgina kritiš
kai žiūrėti į bolševikus. O 
tas, mūsų nuomone, yra ne
gera, bent gali būti negera 
ateityje. Vistik męs ne vie
nai dienai gyvename.

prie vėliavos. Daugiau nie-

žmones ir nešant daug viso
kių vėliavų ir ženklų, ypač, 
raudonų su visokiais para
šais. Čia man toptelėjo, jog 
šitoji demonstracija bus ne- 
legališka ir man prieš akis 
atsistojo tikra Rusijos re
voliucija. Mane apėmė koks 
tai nepaprastas užsidegi
mas, bet kaip aš jaučiausi, 
to nesakysiu, tiek pasakysiu, 
jog per 16 metų aš niekam 
Amerikoj neplojau, čia-gi 
taip plojau, kad net delnai 
skauda. Kaip bematant su
sirinko dideliausia žmonių 

CeTetelli, minia, iš kurios girdėjosi vi- 
“prade-

tai paicisias, bet jis abudu Bieliauską ant f ai mos. Bu- 
- v - - - - - - vo tikėtasi padaryti šiek- 

struoti gali, bet į karę eiti tiek pelno dėl Laisvės ko- 
Kaucijos reika-'°Peracijos, bet kaip tik pa

sitaikė, kad ta diena buvo 
džius išsyk” buvo atsisakęs surengtas■ n; kitas* piknikas. 

’ išeiti iš kalėjimo po kaucija.
Dabargi sužinojome, kad su-, 
tinka išeiti, jeigu kas kau- v. 
ei ja užstatvs. Teismas bus cia dieną pikniką.

Ištraukiu VĮ/ Ą I tarpe 11 ir 12 
Dantis 1/ I l\rti vai. kasdieną, 

kad tuom parodyt, jog ištraukiu
BE SKAUSMO!

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

,, cementu ,, ,,
Dantis egzaminuoju dykai.

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

Gauk šiuos 

Muzikos Veikalus

8»5

Adresas: '
MR, M PETRAŠKAS, 

Broadway, So, Boston, Maee^

...

jeigu ži- 
atei- 
yra

yra

šoki šauksmai,—ypač tan
kiai ir garsiai skambėjo: 
“Ura for Russian Revolu
tion”. Minia užtvino visa ta 
plotą ,kur boles žaidžia ir 
[tuoj prasidėjo prakalbos. 
Bet atsirado daugybė poli
cistų ir pradėjo atimdinėti 
iš žmonių labiausiai 
ženklelius su užrašais 
lin su diplomatais”...
kurie demonstrantai pradė
jo su policistais grumties, o 
kiti kavoti savo raudonas 
vėliavas. Pribuvo policijos 
vežimas ir policistai ką tokį 
ten ikišo. Žmonių \ 
tūkstančiai ir aš maniau, 
jog neleis vežimui 1 
bet vežimas nuvažiavo ne
kliudomas. Aš, pamatęs 
vieną vyrą laikant rankoj 
suvyniotą raudoną vėliavą, 
paklausiau rusiškai 
jus davėt nusivežt?” 
sakė “Tas vistiek, 
šauks kareivius, bus 
jas, gerinus vienas lai 
kenčia”.
sugrįžo ir, su pagelba poli- 
cistų, privažiavo prie kalbė
tojo. Pribuvo dar daugiau 
policistų ir pradėjo stumti 
minią nuo pleciaus. Vėlia
vos kur-ne-kur vis dar ple
vėsavo ir dar vis šaukė 
“Ura”. Policistams j pagel
ba atsirado kareivių ir vėl 
pradėjo atimdinėt vėliavas.

Mačiau, kaip dvi moterį 
nusigandusi laikė rankose 
suvyniotą baltą vėliavą su

i dienai gyvename,

jĮs gauti. Uždarbiai viduti-
k . niški, palyginant su kitų

miestų uždarbiais. Papraš
ytam darbininkui mokama po iili, g. d. Mckees Roėksf Pa7
30 centu i valanda.

Petras Biela...
ATHOL, MASS. 

. U. T. D. Co. dirbtuvėj dir- 
ta, pasiėinęs. Amerikos ^vė- ba apie 1>000 darbininkų.Vi- 

si darbininkai nepriklauso 
prie unijos; dirba dieniniai 
po 10 valandų, o naktiniai— 
po 11 vai.; yra ir tokių, ku-’jaunų vaikinų, kurie, sakosi, 
rie dirba po 14 vai. į parą, pirmiau prigulėję prie L. S.
Daugiausia dirba nuo štu- S., o dabar tūli eina į bažny-

liavą, gali bereikalingai dau
žyti žmonėms galvas. Bet 
tuoj pamačiau dar aršesnį 
dalyką. Tų matrosų ir bo- 
mų gauja supuolė į vieną 
namą, kur buvo valstijos so
cialistų partijos ofisas, ir iš kiu, bet kiekvienas privalo čia ir jau pradeda 
ten ėmė mest per langus skubinti kiek tik išgali, ne- prie surūgusių vyčių, 
glėbius visokių popierių, valia nueiti į kitus skyrius, 
knygų, plakatų ir kitokių nevalia su darbininkais pa- nia. Juk čia jau gyvuoja L. 
daiktų, šaukdami “ura”. Ka- sikalbėti ir t. t. Dabar įtai- S. S. ir L. D. L. D. kuopos, 
da viską išbombardavo, pri- sė tam tikrus laikrodžius ir Nejaugi negalima prie jų 
buvo dar ir policistų ir lai- kiekvienas privalo darbą prigulėti.
vyno kareivių su durtuvais, pradėdamas ir užbaigdamas i 
Tie tipai, per langus išsi- laikrodį išmušti, nepaisant, 
kišę, rėkė “ura”, manydami kad ir nuo štukių dirba.Kai- 
labai gerą darbą atlikę, bet nu už padirbtus darbus dar- DIDELIS PIKNIKAS, i
žmonės tyli, tik vienas iš bininkai neužsirašo, bet už-| Rengia L. S. S. III rajo-' 
minios, amerikonišką vėlia- rašo raštininkas. Uždarbiai nas, nedėlioj, 15 d.liepos, ant 
va iškėlęs, jiems pritarė, maži, kaip kuriose 

visur Kareiviai, remdami durtu- ant mašinų dirbantieji
vus i žmonių krūtines, ėmė dirba po 30 ir 35 c. į valan- 

važiuot’ valyti piečių. Aš vėl nuėjau Idą, bet tokių mažai yra, o 
ten, kur girdėjosi muzika, antra, kad tiek uždirbti,rei- 
Čia pamačiau pasilipusius kia labai vikriai suktis. Jei- 
prie muzikantų kareivius ir gu darbą sugadini, tuomet 
matrosus, kurie tąsė ilgas atrokuoja. 
raudonas juostas, — sudras- __  ~ _____
kytos vėliavos liekanas. Tas apie 70 žmonių buvo išėję į §įU(^ karus: N63 Trafford

Brooklyno Lietuviams!
Pirmas Brooklyno 

LIETUVIS

f Kontr aktorius
Padarome visokį darbą prie naujų , 
namų statymo ir senų pataisymo. Iš- į 
pentinu namus iš lauko, taipgi ir vi- 
daus.popieruoju, pleisteruoju ir ei 
manluoju. Reikale kreipkitės ypatiš 
kai ar laišku šiuo adresu:
46 Power St. arba į gyvenimo vietą 
431 RODNEY ST., Brooklyn, N. Y

Ko-, K J. VASILIAUSKAS
dėl jie taip daro, — neži- ■ ■■

KOrOJi
Sutaisytas js formule- 

recepto; suteikto iftmiutio- 
gu Egypto zokoninku,

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo gihn.o pilvo ir šamu, ger- 

(O klės skaudėjimo, dusulio, galvot 
skaudėjimo, nustosimo apetito, 
šalčio galioje, ect., «et.. Sutai
somas išdirbėju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame paku
lyje j« r pusę šimtmečio—25c. 
už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš
F. AI). RICHTEB & CO.

14—60 Nasluo$too Street, New York, g

krau- 
nu- 

Paskui vežimas

H. R. Steel Farm (park), 
Wilmerding, Pa. Prasidės 
11 valandą ryte ir trauksis’ 
iki vėlai nakties; grajis Lie-; 
tuvos Sūnų draugystės be-, 
nas iš Wilmerdingo. Kvie-’ 
čia Komitetas. ’

v - v. ... I P. S. Važiuojant iš Pitts-
1 Ppies laikrodžių įvedimą hurgo į pikniką, reikia imti 

juostas jie draskė ir, pametę streiką, bet kiti neparėmė ir ruv Exnress karus 5th Av trypė jas kojomis. Ta ka- viskas niekais nuėjo. Mat,!ir įlipti ant Brodze St.,Wil- 
reivių gauja išrodė ant gir- superintendentas “užtikri- 
tų.« Vienas jų sakė neva no”, kad laikrodžių įvedi- 
prakalbą, bet, "matomai nie- mas nieko nereiškia ir dar-Į 
kas iš to neišėjo; 
gi šoko džiką. 
po demonstracijų vietas pa
vaikščiojo kareiviai su dur
tuvais ir viskas pasibaigė. 
Ant galo vėl pradėjo, kaip 
paprastai, škotai ir kitokį 
kareiviai maršuoti gatvė
mis, medžioti saunorius ir

merding, o ten bus žmogus 
ir parodys pikniko vietą.

Iš to viso, pagal manęs, iš-
v , . ,eina, jog Amerikoj jau nėra

parašu, rodos. Męs norime socialistams vietos; ir jog 
taikos , o pohcistas ir koks per daugmetinę emigraciją 
tm matrosas norėjo, ją is- (Amerikos laisvė nusikraustė 
plėsti Jankų, bet jos kly- į Rusiją, 0 Rusijos despotiz

mas atsikraustė čionai.,
F. M.

kė ir nedavė.
Mačiau policistų su nu- 

1 daužytomis kepurėmis ir su-
\A>. , 4. ■. t ‘ \ A

1
į.A '■«*1 j

;‘ ‘ ■■ r

KU £ i

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

das lietuvį akių ir akinių specialistą: 
Or. H. A, MEDOFFĄ, o Jis sutelks 
tau pagelbą, Jo a pliekoje, teisingiau- 

geriausius patarimus kiekvienamei* sutaisomi vaistai ir duoda 
lietuviui.

Aptieks ir akių offisas randasi:

500 GRAND STREET,l"ionBZkl7n. N T.

DYKAI, DYKAI! Aš ištraukiu dantie be skaut-mo ir veltui 
tiem, kurie duoda taisyt ir naujus ideti. Visas darbas visiškai be 
skausmo. Dr. Chas. Teschberx yra gerai žinomas kaino specialis
tas Įvairiose atsitikimuose. Ateik ir duok ikegzaminuot. 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. Nedeliomte nuo 9 A.M. iki 1 P. M.
DR CHAS TESCHBERG, D. D. S. Liet. Dentistas 
500 Grand St. Kampas Union Ave. Brooklyn, N. Y. 
Kalba Lietuviška, Lenkiškai, Rusiškai- Tel. Stagg 8698
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ILUIUČll I11C- mevo nivnu nciviūtua ji v.cil - . 

; dauguma bininkams algos nebūsią nu-Į 
Paskui dar muštos. Paprastiems darbi-1 

ninkams mokama tik po 22, 
24 ir 26 centus į valandą* 
Pirmiau prie “milling” ma
šinų dirbo jauni vaikinai ir( 
gaudavo po 26 centus į va
landą, o dabar į jų vietą sta
to moteris ir joms moka tik 
po 13į cento į valandą.

*

♦ v

L. V. St. dirbtuvėj sužei
dė du darbininku: lietuvį ir 
italą, — eleveiteris nutrūko 
ir jiedu nukrito nuo trečių 
lubų žemyn.

REVOLIUCIJA!
Šiais nelaimių laikais tiktai revoliucija gali suramint žmones. Rusi- 

jos revoliucija pasodino juodašimčius kalėjiman, o paliuosavo milionus tei
sybę mylinčių žmonių. Revoliucija atidarė kelią “Laisvei” Į Rusiją. 
Užrašykit “Laisvę” savo draugams Rusijoj. Dabar “Laisvė” eina į Rusiją.

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

Išleido “Laisvė”. Kaina tik 20c.



| 1 liepos — debatų diena.alistišką” spyčių. Jau jią 
Nepaisant karštos dienos, 2 nesąs 'priešingas pamati- 
val. po pietų žmonių jau bu-'niam socializmo mokslui, tik 

'vo pilna svetaine. Pribuvo priduria, kad pamatų socia- 
ir debatoriai Račkus ir Ne- jizmo mokslui davęs ne 

(viackas (Ramanauskas ne- Marksas, bet vyskupas von 
pasirodė). Atidarius susi- Ketleris. Čia jis pasmerkiadidžiuma lietuvių pripažįs- pasiro

ta, kad jūsų mokyklos ne rinkimą ir išrinkus pirmi- jau ir “negerus” kunigus ir 
naudą, bet blėdį neša, todėl ninką, buvo norėta atmainy- šį surėdymą. Ant galo nei 
jų reremia. Apart to, ti debatų tvarka, vienok iš šio šio, nei iš to padaro iš- 
męs turime užtektinai mies- Račkus griežtai užprotesta- vedimą, kad tie visi blogu- 
to mokyklų, kuriose visgi vo. J. Nėviackas pasakė: mai išnyks tik tuomet, kad 
vaikus mokina, bet nemulki-(uMan vistiek, kokioj tvarkoj įvyks pilna krikščionybė ir 
na, kaip jūs savo mokyklose nekalbėtumėm. Žmonės su- nebeliks bedievių. (Dalis pu- 
ir nereikalauja jokio užmo
kesčio, jokių aukų bei parė
mimų.

Juk jūs jau turėjote pana
šią mokyklą — tai šv. Žibu
rėlio, kurią buvo sugalvojęs

NEWARK, N. J. 
( Klerikalai savo purvinus 

darbus nori primesti 
pirmeiviams. 

(Tąsa).
Teisybė, jūs būdavojate 

bažnyčias ir stengiatės į- 
kalbėti savo parapijonams, 
būk dievui reikalingas labai 
didelis namas, todėl lietuviai 
privalo tą namą ir pabūda
vo ti dėl dievo garbės. Jūs 
sakote, kad iš to turi ir sve
timtaučiai džiaugtis. Šau
kiate, kad žmonės neštų pi
nigus, visokiais būdais ren
kate aukas, landžiojate po 
stubas, kurių ir durys neuž
sidaro. Ir drąsiai galima sa
kyti, kad nuo daugelio jau 'parapijomis. . .........
nulupot po devynias skūras draugystės į .tą mokyklą ne- IfoVetikusi^ antros kalbos,
ir dar nematyti pabaigos, atkreipė jokios atydos, c'__ -_____ _ ; _
Jus neatsižvelgiate, kad is,šventosios selpe pinigis- pag §js surėdymas, 
šeimynų atimate paskutinį kai kiek tik galėjo, kad pa- darb0 žmones ■ 
dolerį, nepaklausiate mote- j laikius Stakneviči.aus suma- 
ries, duodančios dolerį, ar ji nymą. . i—
turi už ką nusipirkti paval- Staknevičius išrunijo, Žibu- 
gyti, ar jos vaikai sotus ir rėlis dar pasiliko bežibėda

šerifas neliepė sustabdyti 758 YPATOŠ, KURIE PABfiGO Iš VIETŲ UŽIMTŲ 
jam mašiną ir tarpe jų kilo 
kova. Šerifas stvėrė už ran
kenos, norėdamas sustabdy
ti inžiną, bet tas jam nepa
vyko. Kovai besitęsiant, ne
kontroliuojamas automobi-

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

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

liūs pradėjo šokinėti is vie
nos į kitą pusę ir užvažiavo. 
ant tilto per Potomac upę; 
automobilius drožė į aptva
rus. Šerifas be žado nuvir
to, Weisengoff tapo sužeis
tas, sužeisti ir jo vaikai.

Laikraščio reporteriui 
Weissengoff pasakė, kad ji
sai anaiptol nenorėjo nu
stumti šerifo.

labai daug žmonių dasižinojo apie jo mierį keliones, 
atsilankė pas jį daug, kurie davė laiškus ir linkėjimui 
kad perduot giminėms gyvenantiems Amerikoje.

Visi tie adresai, žinios ir pasveikinimai nesutilptų 
šame , laikrašty, jeigu p. Za o panorėtų juos 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
- i—......... — į-------- ---- . Weisengoff Metropolitan Saving Bank Building,

Jisai juokdamasis,sako, kad jisai nežinąs jo- -j ^jpd Ave., cor. 7th St., New York. City.
i ;kios kaltes, del kurios West   

Virginijos valdžia turėjo . 
reikalą jį areštuoti. Tiesa, I 2 d. birželio kuopa buvo dis”. 
1914 m. jisai kartą buvo a- 
reštuotas už alkoholiaus ga
benimą j West Virginia.

Weisengoff yra labai tur-,kiai> kuopai liko pelno, kurį ne Dievas”, 
tingas ir daro gerą biznį. Ji-(P^kyrė Sąjungos namui. ,r 
sai yra pirmeiviškas žmo
gus ir tūlą laiką priklausęs 
prie Lietuvių Socialistų Są
jungos.

Šerifas Davis tuoj numi
rė ir, sakoma, prieš pat mir
tį pasakė, kad tai buvusi jo 
klaida.

Kuomet išpradžių Wei
sengoff ą areštavo Western- 
porte, tai minia žmonių ap
stojo kalėjimą ir norėjo jį 
užpulti, bet jį spėjo išgabent 
į Cumberlando kalėjimą.

W. Virginijos prokuroras 
Tyler sako, kad turįs daug 
liudininkų, idant apkaltinus 
Weisengoffa. Liudininkai 
sako, kad šerifas visai 
griebė už rankenos.

blikos juokiasi, dalis švilpia,pras, kur teisybė.
Pirmutinis kalba drg. Ne-Į0 katalikai Pk)Ja);^ 

viackas. Jisai sako: Socia
listai nesutinka su šia pa
saulio tvarka, su šiuo neti
kusiu su rėdymu, todėl jie su-

Į J. Nėviackas išeina kal- 
įbėti trečiu ir paskutiniu 

kartu. .___ „ ___
įsako: man net gaila pono 
Račkaus, kuris pats save 

Čia
įsteigti kunigas Staknevi- spaukia daug priešu iš pu- . .
cius. Jis norėjo toj mokyk- S£g surėdymo palaikyto- taiP smarkiai muša.

O galbūt socialistai kly-! drS- Nėviackas nurodo į 
surėdymas I Rackaus argumentus. Pa- 

~ - !sirodo, kad beveik visi jo ar-
Čia drg. Nėviackas!g«n’ventai pirmos kalbos yra 

Pažangiosios pa(]ar0 trumpą peržva]gąlg>'iežta^priešingi^ argumen- 
r.   • iv a. C-

°!ant galo sušunka: tad ar ge-'kus palieka galutinai pa- 
1_ y.-_ ___ --i____ kuris [klupdytas. Publika (jau ir
__ įslūmė į di- Pa7? katalikai) smarkiai

v ... džiausį vargą, kuris paskan- juokiasi. Račkus nenusedi 
Bet . štai . .kunigas djno žmoniją kraujuose ir an^ vietos, nervuo.jasi.

loj lavinti savo šulus, kad
paskui jie galėtų ateiti jam st‘a>
j pageIbą kovoje su bedie- užtektinai geras? Pažiurę- 
viais ir padėtų apmulkinti -sjme (

jų.
si rodo, kad beveik visi jo ar-

Gavęs paskutinį žodį, po- 
'nas Račkus ir vėl pradeda 
Į keikti ir šmeižti socialistus 
ir socializmą. Publika ne

laikyti ir užgęso ir Stakne-'netikusiu surėrymu, kad.ian?\ Piimininkas barški- 
viciaus studentai išsiskirs-lnno.pr:nil« rinrhn nq :naj stalą, kad jau laikas pa- 
tė- v. . dėjimą? Bet palaukite, po-1 S,ba!?.e’ ° ?1S, V1S, dai. ’?.!a’

Panašios mokyklos ir da- no Račkaus parašytas pla-'snlelz,a-N".4 galonv.isgl 1.ie’ 
katas sako, jogei socializmas 

I nepraktiškas, jogei tik krik-

ašarose?! Publika atsako: 
“Ne!” Jeigu ne tęsia kalbėL 

l — tad ar socialistaiaprengti, nepaklausiate net mas, bet šventojom draugi- tojas, „
ir to, kiek jos vyras uždirba (j°m nusibodo aukomis jį Pa\ neturi tiesos kovoti su šiuo-
ir ar gali ji su savo šeimyna 
iš to uždarbio pragyventi. 
Nejaugi jūs tą darote neži
nodami, koks šiandien bran
gumas ir kad darbininkas su 
ta alga, kurią gauna, negali 
išgyventi?

Jums visa tai neapeina, 
jūs neatsižvelgiate į gyveni
mo sąlygas, o tik reikalau
jate, kad duotų pinigų ir at
liktas kriukis. O jeigu pro
taujantis darbininkas ap- mokėjus visus pagerbti vau^u -
svarsto, kad jis negali duoti net gerbus kunigą. O dabar .kunigų nuopelnus. Kirtis po1nP Ra^kans pusėj yra tei- 
jums pinigų, nes tuomi nu- pakliuvus į tokias bjaurias seka paskui kirtį,smūgis pa- 
skriaustų savo šeimyną, nu- bedievių rankas, kad niekur j skui smūgį. Račkus išbąlą, 
trauktų nuo jos duonos kas- katalikiškose iškilmėse ne-'palieka ,amus 
nj, tuomet jūs tą darbinin- dalyvaujanti net atsisakius įmarkiai pioja. '

Atsistoja kalbėti Račkus. |ba]sjaj pripažino, kad šiuos 
Katalikai smarkiai suploja, debatus laimėjo socialistų 
Jisai sako, jogei netikėjęs, !Pusės aPgynėjas ponas J.

ginti socializmą, taip smar- ^inkas”ir'ūždarė susiHnki-
. ma. (Publika smarkiai juo- 

iči_a jis pradeda teisint krik-.kiasi ir ploja. Račkus, susi- 
krovęs visas savo biblijas į 
baksą, bėga laukan).

Reporteris.

ka sustabdytas. Pirminin
kas užreiškia, kad dabar pu- 

Palangos Juzės draugystės, [gči'onybfpagVZins“dm’'binin-lb,ika v.iešV .^alsavimu nu- 
kad ji esanti ant beparty- ku būv; Peržveltrsime kainispręR’ kuri0J PuseJ teisybe, viškų pamatų sutverta ir to- krikgeionyb5 perg arti ’ 2,0001KT-.Ku?'‘e ma.n.ot’ ka.d.po,n.° 
kiu būdu j ją gali prigulėti'mctu “gerino” darbininku' N<tviacko PuaeJ teisybe, 

ima. Čia drg. Neviac-|Pake klt, r.anka)i'Z,

bar yra steigiamos.
Toliaus Škic užsipuola ant

"r . , . T f ‘ n 1 h .meru_ visokie žmonės ir pirmiau ta'pa(jėp
. draugystė visur dalyvavo, |<as peržvelgia krikščiony-

\ ir|bės istoriją ir jos vadovų -

ką prakeikiate, bedieviu ap- dalyvauti bažnyčios pašven- 
skelbiate, šaukiate, kad jis tinimo iškilmėse.
neduoda dievui pinigų, ku
rie pereina per kunigu kiše- 
nius. O jeigu dar katras

(Toliaus bus).
• Tėvas.

(Pakelia 
visi—net ir katalikai).

—Dabar kurie manot,kad

sybė, pakelkit rankas. (Ne
įkelia nieks. Viena bobelė 

Publika ^uvo Paehls, bet ir ta grei-

■—Vadinasi, publika vien-

Pereitame kąd^ jo oponentas,^vieton ap-1 Nėviackas, — pasakė pirmi- 
pareikalauja, kad kunigas, “Laisvės” numery Jilpusioj ^M^kriSčiS 

iš parapijos aukų,kurias pa- džioje įsiskverbė klaida: ten, T • 
rapijonai sudėjo dievui ant pasakyta, kad koresponden-'L iZJ minioiasi-'vieni 
garfeĮ kunigo Skip.« (u.-e). M.l Škic. |Z
friet toki žmogeli nugramz- .. ------------- šingi antriems. Ant pabai-
dinate j pragaro dugną, pri- • p . . . . .. I užsipuola ant Rociaiistų
skaitote prw gyvulių, netu- 0603131 S0CI3IISIŲ SU ir sociaii7.mo. ........... Z
nncių^dusios ir net užmirs- .. :l i • n m : šmeižt Grigaiti, Kapsuką, 
tate, kad savo laiku patys ^1611X31318. Ulg. N6VI3C- P,.useik vi(lika vidikien? 
jau uz penkinę buvote įdėję - ------- - ‘ Y
“dūšią”.

Ir taip, jūs renkate nuo 
lietuvių pinigus neva bu da
bojimui dievnamių, bet ne
pasakote teisybes, kam tie 
dievnamiai priklausys, keno 
nuosavybe jie bus ir kokią 
naudą lietuviams atneš? Jūs

Tnet tokį žmogeli nugramz-

Nuo red.

Skaitė St. Jasilionis. 
surengusi vakarą su persta- Ant Liepos 22 d. žadama 
tymu. Sulošta veikalas “Iš- skaityti to paties autoriaus 

[gama”. Viskas pavyko pui- paskaita temoje: “Kristus 
i------ :ui----------- u...... —Publikos į pa-

, skaitąs atsilanko nedaug. 
| Patartina kuopai ir ant to- Mat, paskaita, tai yra nuo- 
liaus taip veikti, o tuomet bodesnis dalykas, negu pra- 
susilauksime daugiau prfta- kalba ir klausytojai nemato 
rėjų ir kuopa išaugs.

ne-

GREAT NECK, N. Y.
Lietuvių veikimas.

|tiek svarbos. Nuo liepos 22 
d. paskaitų rengimas žada
ma pertraukti iki rudeniui.

L. S. S. Dramatiškas rate
lis veikia silpnai. Scenoj jau 
seniai bepasirodė. Keliatas 
gabesnių scenos mylėtojų 
prasišalino, o iš likusiųjų 
daugelis susirūpinę su ka- 
reivyste ir neturi noro ener
giškai veikti, nors veikalus 
dėl mokinimosi turi jau se
niai pasidalinę.

*
* ♦

Aušros choras žada su- 
'reikalu susinešti su Brook- rengti koncertą ant liepos 
i lyno “Labu”. 15 d. Choras pastaruoju lai-
| Laikraščių dabar Blisville ku prasimokino keliatą nau- 
irgi daugiau skaito, ypatin- jų dainų, kurias bus proga 
gai “Laisvės”. Tuomi rū- publikai išgirsti rengiama- 
pinasi daugiausia keli drau- me koncerte.

*
, * ♦

I Aušros choras žada su
drengti koncertą ant liepos 

L Choras pastaruoju

BLISVILLE, N. Y.
Įsikūrus čia Lietuvių Dar

bininkų Literatūros Draugi
jos kuopai, tarpe vietos lie
tuvių prasidėjo energiškes- 
nis veikimas. Veikia L. D.L. 
D. kuopa (turi jau apie 20 
narių), veikia ir gana smar
kiai auga piliečių kliubas.

Dabar čia prasidėjo agi
tacija už įkūrimą koopera- 
tyvės krautuvės ir, jeigu pa
sirodys galimu, manom tuo

L. S. S. 168 kuopa gyvuo- gai iš L> D L> D 
ja gana gerai. Nors narių Lėto, blisvilliečiai jau pra
tari .nedidelį skaitlių —- 20, (j^jo rQpjnties ir savo kai-' 
bet jie veikia, kiek tik išga- mvnajs maspetiečiais. Blis-I 
Ii. 4 d. liepos buvo_sureng- viįle L D> L D kuopa jau! S 
tos prakalbos; kalbėjo drg. kuvo parengus prakalbas ini-kn ’ nra^nmkin^'keliata 
D. Pilka. Kalbėtojas aiškiai Masneth N Y kur knlbėio • piasimokmo keliatą 
niu-nrln rlnhnrHni rlnrhirun ‘ Uį Kalt>eJ.° naUJU dailiu, kurias buS ptO-nuiode dabai tini daibmm- L pnlseika ir J. Staliorai- „„ rpnoda-
kų vargingą padėjimą, iš tis. Nors žmoniu buvo la. 1 pubįkaį '^llstl reng,a'
kur tas vargas paeina _ ir bai mažai, bet prakalbos ge-

Beto, blisvilliečiai jau pra-

♦ 
* *

Pasilinksminimų lauke 
šventadieniais šįmet neren
giama. Priežastis nerengi- 
mo — lietingos dienos, drau
gijų susirinkimai ir 1.1. Lie
pos 1 d. buvo surengtas 
draugiškas progresyviškos 
jaunuomenės pasilinksmini
mas svetainėje. Aušros cho- 

llllll tLUIIIVllUla ras sudainavo “Girioj”, 
“Saulelė Tek” ir “Marselie- 

(Nuo mūsų korespondento).. žaista -‘Bijūnėlis” “Lai
Pas mus agitacijos prieš gyvuoja Lietuva”; šokta 

karę ir konscripciją nėra .“noriu miego”, “Suktinis” ir
ta, o ji esanti tikinti į die- varomos. Neužsiregistravu- 
vą. kalbėtojas atsakė, kadi šių, turbūt, neliko. Iš lie- 
jis nieko bendro neturįs su į tuvių ypatiškai girdėt kal- 
dievais ir apie tai truputį |bant, kad, kaip bus privers- 
plačiau paaiškino, su kuo ir .tinas ėmimas kariumenėn, 
ta ypata turėjo sutikti. Ka- ta\ daugelis bevelija eit ka
da kalbėtojas aiškino apie lėjiman, bet ne mokintis 
dievus, publika turėjo gar- brolžudystės amato, 
daus juoko. Tuomi prakal- •
bos ir užsibaigė. * *

rai nusisekė.
Tik dirbkite, draugai, o 

jūsų darbo pasekmės tuo- 
jaus pasimatys. .

Kaimynas.

suoti bei išsigelbėti. Taipgi 
tapo . priimta rezoliucija 
prieš priverstiną ėmimą į 
kariumcnę. ...... ...

Užbaigęs kalbėtojas savo 
kalba, kvietė susirinkusius 
rašytis prie kuopos, o jeigu 
kurie priešingi, kad išsi
reikštų, kodėl jie priešingi 
ir nurodytų socialistų blo
gumus. Tūla ypata, kurios 
čia vardo neminėsiu pasakė, 
kad ji, girdi socialistams 
priešinga ir prie jų nesira- 
šo, nes jie dievo nepripažįs-

Pradeda Dj(|e|e 031311116
Pruseiką, Vidiką, Vidikienę,.[ j 
Michelsona ir kitus. Esą so
cializmas mokina žmones 
vagystės, paleistuviavimo, 
kviečia žmones prie “kruvi
nos revoliucijos”, t. y. už- 
mušinėjimo. Pabaigus jam

[ lietuvio ssliuninko.
CUMBERLAND, MD.

“Laisvės” skaitytojas Bal
čiūnas prisiuntė mums iš- 

. karpą iš Cumberland© “Eve- 
. v . . ,ning Times”, kur praneša-

kaibeti jau mažai kas ploja. ma apįe areštavimą lietuvio 
Antru kartu išeina J. Ne- saliūninko Petro Weisengo- 

slepiate, kad žemė, ant ku-| Tuose plakatuose buvo pa-viackas. 
rios dievnamis pabudavotas, žymėta,Jogei 1 d. liepos kai- keliatą 
pats dievnamis ir visi L„ ___

kas suvarė Al. Račky 
į “ožio ragą”.

FITCHBURG, MASS.
26 d. birželio mūsų mieste 

pasirodė plakatai su antgal- 
viu: “Debatai - Prakalbos”.

Jisai pakartoja ffo. Saliūninkas atgabentas 
Račkaus “faktų”, i dabar į Cumberland kalėji-

mi_____l_’z_ ,_j bu- bės Al. M. Račkus, universi- Publika gardžiai juokiasi, mą.
dinkai priklauso ne tiems, teto studentas iš Chicagos Toliaus drg. Nėviackas sa- 
kurie nupirko ir pastate, ne h- J. J. Ramanauskas, Bos- ko: nors ponas Račkus skel- sengoff laikė saliūną West- 
dievui, kurio naudai buvo’tono kolegijos studentas, biasi esąs socializmo žino-'ernport, Md.,visai netoli nuo 
statyta, bet airių vyskupui, Tiedu studentu, esą, priro-jVas, bet ir jo plepalų aiškiai West Virginijos valstijos 
tam, kuris nei pirštu prie to dysią socializmo nepraktiš- i matosi, kad jis nežino net, kuri, kaip žinoma, yra sau- 
neprisidėjo. Vadinasi, lietu- kurną ir blogas pasekmes jo kas yra socializmas. Sėskis, sa. Jau seniai jisai turėda
vai sudeda kruvinai uždirb- mokslo. O jeigu socialistai pone Račkau, ir paklausyk, vo nesusipratimų su West 
tus centus, nuperka piečių J norėtų apginti savo pozici- aš tau pasakysiu,kas yra so-1 Virginijos valdžia, kuri jį 
pabudavoja bažnyčias, prie ja—lai stoja į debatus. Tuo- cializmas, gal gi neskelbsi gaudydavo už alkoholinių 
jų mokyklas, o jūs tą viską'se plakatuose buvo nurody- apie socializmą tokių nesą-'gėralų gabenimą į West 
padovanojate airių vyskū-Į^a- h’ debatų tvarka, supran- monių, kokias skelbi dabar. . Virginia.

Binghamtono
Margumynai?

Iš lie-
kt.

CLIFFSIDE, N. J. / 
(Nuo mūsų korespondento)^ ;

30 d. birželio šv. Francis- 
kaus draugystė buvo suren
gus pikniką. Publikos su
sirinko vidutiniškai, bet li
kosi neužsiganėdinus. Mat,

Prakalbos pilnai pavyko Kitur girdėti L. S. S. kuo- buvo garsinta, kad bus viso- 
ir kalbėtojas publiką užga- pos labai auga nariais. Pas kių pamarginimų, bet apart 
nėdino. Tik gaila, kad pub- mus to nėra. Stoka agitaci- šokių nieko nebuvo.. Patar-

jos. Kuopos nariai mažai tina rengėjams ateity arba

pams. Suprantama, airiai 
vyskupai ir jų pasekėjai tu
ri didžiuotis ir džiaugtis lie
tuviais, kad jie stato bažny
čias ir paveda jas airiams.

Kaslink mokyklų naudin
gumo, tai didžiuma lietuvių 

■. aiškiai pamatė, kad tose mo- 
į kyklose, kurias pastato pa-

tama, tokia, kokia klerika- Čia drg. Nėviackas trumpai i 27 d. birželio. Weisengoff 
lams geriau tinka. I apipasakoja, kas yra sočia- grįžo automobilium iš Luke

Išvydę šitokius plakatus lizmas ir prie ko jis žmoniją į Westernportą. Automo- 
mūsų žmonės sujudo, Kle-(veda. Ant pabaigos pridu-. biliuj buvo keturi jo vaikai, 
rikalai pradėjo savo ranko-'ria: vadinasi^ socializmui J-Į Kuomet —-----
mis ploti: o tai, girdi, sočia-1vykus, :1 Z 
listai gausią! LILI.’, _ ,

; saliūninkas savo
( , išnyks privatiška automobiliu j važiavo per

J Socialistai'nuosavybė, pafemta ant va-*Piedmonto miestelį ir pasi-
savo poziciją^ apginti pasi-'gystės ir užgrobimų, o išny-'suko į Main St., tai šerifas 
kvietė J. Neviacką iš Wor- tkus privatiškai nuosavybei, i Mineral pavieto (iš West

likos mažai buvo. Priežas- jos.
tis nesusirinkimo — apsilei- veikia, naujų narių neagi- kokį nors programą sureng- 
dimas. Net tūli kuopos na- tuoja. Prakalbas ir norima ti, ai’ba visiškai negarsintį 
riai vaikščiojo gatvėmis, bet surengti, bet vis negaunama kad bus programas, tuomet 
neatsilankė į prakalbas.

1 d. liepos L. S. S. 168 kuo- 'pos susirinkime nominuota 
pa buvo surengus draugišką 
vakarėlį, kuriame dalyvavo 
ir pašaliniai. Buvo įvairių 
pamarginimų, kaip tai: 
trumpų prakalbėlių, dekla-

kalbėtojų. Liepos 1 d. kuo

kalbėtojais drgg: Stilsonas, 
Šukys, Stalioraitis ir kt. Ne
žinia, ar sutiks katras pri
būti.

Nesant arti kalbėtojų,
raniionai o iūs naskiriatė cesterio. Daugelis katalikų išnyks netik vagystės, bet ir į Va.) Donald Davis staigiai macijų, juokų, žaislų ir t. t. kuopa rengia kai-kada pa- 
rapijuiicu, U jut> pd.bn.ll IdLc . v » v,___ Į ,___ ShiairinViiawii liVnai vialnin aVnifnc! PacVnfiniiiniii lak
minyškas mokytojomis, vai- pries debatus važiavo įkaręs. (Publika smarkiai, užšoko ant papėdės automo- 

\ Ibiliaus, norėdamas jį sulai-
Susirinkusieji likosi viskuo t skaitąs. Paskutiniuoju lai- 
užganėdinti. Patartina ku buvo skaitytos medicinos t • 1 j 1 v m ’r i *

publika žinos kur eina ir ką 
turės. _

1 d. liepos čionai buvo au- 
tingas J. R. Choro iš Jersey 
City, kuriame dalyvavo ir 
vietos lietuviai. Programo 
nebuvo, bet susirinkusieji 
turėjo progą gerai pasilink-kų iieišmokina, bet tik ap- Chntoną parsivežtu stofo piloja) kartu kyti ir, veikiausia, areštuo- kuopai ir tankiau surengti į studento J. T“ Vitkaus pa- sminti, nes buvo daili diena

kvailina, todėl ir neleidžia j ant drąsos (mat, Fitchbur- 
Vadinasi, gas “sausas”).-jas savo vaikų

hbwfe

p. Raukus jįau drožia “soči- ti. Weisengoff sako, kad

■ ■



tėviją”. Ta pasportų siste
ma, komunistu nuomone, 
turbūt buvo sumanyta “Tei
sių Ministerio” ir jo pačios 
be jokio pritarimo “Komu
nistų Rojaus” gyventojų. 
Dabargi Komunistų Roju
je” Ųilna demokratija ir lai
svė viešpatauja. Taigi tavo 
parapijonai, kurie turi ko
kiui nors reikalų arba pažin
tį su “Komunistų Rojaus” 
gyventojais, gali drąsiai at
silankyti, nes pas mus sar
go, — Švento Petro, — nėra 
ir tarpe “Komunistų Ro
jaus” gyventojų į tą vieta

še tau degtukas.
(Feljetonėlis).

Vakare, einant iš Love 
parko, sutikau susirūpinu
sią jauną merginą. .

—Tamstą,—tarė jinai, — 
pagelbėkie, aš pamečiau 10 
dolerių.

Mergina buvo labai graži, 
todėl, suprantama, man pa
gailo jos ir aš nusprendžiau 
jai duoti 10 dolerių. Bet 
kaip paprastai, aš turiu į- 
protį po du syk pakartoti 
savo užklausimus, todėl ir 
vėl paklausiam jos — Kiek, 
sakote, pametėt?

—Dvidešimts dolerių, dvi-i kandidato nesiranda,nes nei 
dvidešimts vienas nepilkas.

Visi “Komunistai”.

Orakulo prierašas. — Iš 
pamaniau jūsų protesto aiškiai matosi,

dešimts dolerių, 
dolerių, — apgailestaudama 
skundėsi mergaitė.

Po šimts pypkių, gal aš 
nedagirdžiu, 
savam dūke. Rodos, tik ke-Įkad Teisių Ministeris su sa- 
liatą minutų atgal, sakėsi *vo pačia priklauso prie slap- 
pametė 10 dolerių, o jau da- tos reakcionierių organiza- 
bar net 20! Taigi, žingei- cijos ir kėsinasi panaikinti 
daudamosis dar sykį pa- tą laisvę, kurią esate savo 
klausiau, — kiek sakot pa-j Rojuje įvedę. Todėl patar- 
metėt? .u čiau jį su pačia pasiųsti iš
> —Trisdešimts dolerių, tri-į Rojaus ten, kur pipirai au- 
sdešimts dolerių, — veik a- £a. nes kitaip jis gali su- 
Šarodama atsakė mergina. įkelti revoliuciją ir apsiskelb-

Aš jau nežinojau, kas'Ji °'"’ 
man bedaryti — duoti iai’ki

Rojaus imperatorium, 
dabar Chinijos piemuo, 

fe pinigų ar neduoti?Gai-'pasiėmęs botagą, užlipo ant 
la mergaitės, bet ir pinigų,sosto ir pasakė, kad visi jo 
gaila! Vienok, išsiėmęs'privalo klausyti, nes turi 
mašnelę, aš pradėjau skai- , botagą ir todėl jaučiasi esąs 
tyti trisdešimts doleriu.Mer-| imperatorius.
gina tėmijo į pinigus ir jos 
veidas pasidarė linksmas. Aš, mačiau sapne.

Aš mačiau sapne toki ak- 
save

Mačiau poetą, kuris nesi
gėdijo savo parašytomis ei-

Mačiau redaktorius, kurie

Taipgi mačiau tautą, ku- 
> rioje visos sriovės bendrai 

veikė politikos darba.
Aš viską mačiau sapne..

Man ilgi darėsi linksma,kad forju< kuris neskaitė 
savo gyvenime galėsiu to- talentuotu.
kiai puikiai ypatai patar-| Mačiau daktarą, kuris 
nauti bedoj. Ii, lyg tyčia, put save gvdė.
atskaitęs pinigus, dar pa
kartojau savo klausima:

” — - *■ C4O Y V W A I 110 V/X

—Kiek jus sakote , pame- iomią
i-Į n Itlllln.

_ v. , , I Mačiau liokajų, kuris bu- 
. Ketui losdesimts dole- vo užganėdintas savo vieš- 

nų, — liūdnu tonu suskam- pa^ju 
bėjo atsakas. j Mačiau merginą, kuri tvir-
. ’į- numykiau po nose tino> kad jau peržengė tris-
ir nusistebėdamas paantri- dešimts penkis metus.
nau jos žodžius: Net ketu- '
pametėt?^ J*llS ^a" ^arPe savęs nesipešė.

—Taip, taip, brangusis 
tiek daug aš pamečiau...
7 —Tai labai man gaila ta- 
'mistos, — tariau 
pinigus atgal į kišenių. —' 
Še tamstai degtukas, pajieš-( 
kokit, gal surasite. —---- j.™

Už poros varsnų atsitoli-(ko: 
nęs pažiūrėjau atgal; manoj 
Nelaimingoji mergina stove 
jo vis dar ant vietos ir pirš-jkaip ir žaibo, bet aš 
tais kažinką graibė. Mato- čiau, kad iš jūsų kas paaiš- 
mai, laužė į trupinėlius 
teiktąjį degtuką.

. Hocus Focus.

dėdamas
Mažas skirtumas.

Mokytojas, aiškindamas 
akiniams apie elektrą, sa-

—Ir taip męs matome,kad 
Įelektrikos šviesa tokia pat, 

norė-

kintų skirtumą tarpe švie
sos ir elektros. •••' - —

Vienas mokinių prabilo:
—Skirtumas tarpe šviesų 

: žaibo šviesą 
gauname dykai, o už elekt
ros šviesą reikia mokėti E- 
disono kompanijai.

Komunarų spešcl protestas labai mažas: 
ant spešel telegramos, t lipu
sios “L.” No. 53, jo mylistai 

ponui Orakului.
New. York City. — Bran

gus Orakule, męs, komunis
tai, pritariame tavo protes
tui, taipgi ir protestuojame 
prieš komunarų “Teisių Mi
nister j” ir jo pačią, nes jie 
įžeidė ne tiktai mus, komu
nistus, bet ir tavo parapijo
mis, kurie niekados nekvie
sti dar nebuvo “Komunistų 
Rojuje”. O kaslink paspor- 

’ tų, tai 'niekados nebuvo rei
kalauta ir ateityje nemano
ma reikalauti. Gyventojai 
“Komunistiško Rojaus” pa
tys būdami demokratais ir 
reikalaudami visam pasauly

Tuojaus nuve^.
Žmogelis priėjo prie nak

tinio sargo ir klausia:
—Gerbiamasis, ar negalė

tum man pasakyti, kur čia 
randasi policijos nuovadas?

—Duok man į snukį, tuo
met aš tau netik nuovadą 
parodysiu, bet ir nuvesiu.

Bell Phone, Dickinson 3OT5 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. 
Physicianynd Surgeon (lietuvis gydy-1 
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy
ru, moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
Ofiso valandos: 941 rito. 2-4 po piet. 7-9, 
vakaro. Nedelloma; 9-11 rito l-4popiet.

LIETUVIŠKA APTIEKA

Viduriu Regu

nu®

Dept. L.

Jonas M ATBUS
SERGANTIEJI!

M

$1.08 
1.00 
1.08 
50c.
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s, galima gauti per pačtą.
P. A. URBONAVIČIUS, 

151 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y. ,

Žemiau paminėtas gyduoles galima 
apturėti per pac 
Nuo r< umrr izmo 
Kraujo dalytojas
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uka 25 c., 50 c., ir $1.00. 
visokias kitokias gyduoles

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 b 
darbų atliekame kuogeriausiai 

Pirmos klesos reinkotus pil ai gva 
■antuojam, — darome krautuvėms it 

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

COSMOPOLITA N G A RM ENT 
CORPORATION

164 Summer St., Brockton, Mass.

' Telephone 695 Green point.
Daktaras J. MISEVIČE

Specialistas Širdies ir 
Plaučių ligų.

Nuo 8—10 ryte
Nuo 12—2 po plot
Nuo 6—8 vakare.

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Telepnone 1050 Greenpoint.

Dr. H. Mendlowitz
371 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano speciali

tai moterų ligos.
Gerai įsitėmykit adresą:

DR. H. MENDLOWITZ
271 Berry St., Brooklyn,N.Y.

Kampas So, l-mos gatvės. 4

K. LUTKAUS
ŽODIS

Jeigu tau rei
kalinga skrybė
lė, marškiniai, 
renkotas, liet
sargis, kakla-

Geriausias, Didžiausias ir šva- » 
riausias saliunas visam South ?

Bostone. A
[vairus gėrimai ir užkandžiai, f 
Patarnavimas prielankus. Atsi- F 
lankykite ir persi ikrinkite. 1

JONAS MATHUS ?
(Lietuvis Savininkas) I

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

(Dešimts žingsnių nuo Lietu-A 
vių Labdarystės Draugijos Na-^ 

m o. I

Hub ar kitolti
vyriški aprėda- s/fl/////
Jai, užeik pas f/I \ / / ////// 
mane, o gausi įĮ y /U ////s 
viską, vertes Z, /[ ////y 

, savo pinigų.

131 Grand StBROOKLYN, N. Y.
»

Idealis
Muilas

Muilas toaletiniam vartojimui, 
plaušiniui veido arba maudyk
lei, privalo būti sekančios ko
kybės : grynas, gydantis, anti- 
septiškas ir neerzinantis.

Gydantis, Odinis 
visiems ši- 

rcikalavimams. Ji myli 
motinos vadina ji 

kasdien var-

Severa’s 
Medicated
Skin Soap 
(Severos
Muilas) atsako 
tiems 
vaikai, 
draugu,
tojamas skaitlingose šeimynose 
se. Kaina 25 centai.

SEVERAS 
ANTISEPSOL 
yra antiseptiškas 
skiedys vidujiniam 
Ir išlaukiniam var
tojimui, patartinas 
kasdieniniam plovi
mui burnos ir gerk
lės, taipgi vietiniam 
pritaikinimui.

Kaina 25 centai
SEVERA’S

FOOT POWDER
(Severos P r o š k o s 
Kojoms) žinomos ir 
patartinos kaipo au- 
tiseptiškos proškos, 
suteikiančios paleng
vinimą nuo kojų 
prakaitavimo, a p i - 
brinkimo, skausmo, 
niežėjimo ir šutinio 
kojų.Kaina 25 centai

Apart aukščiau minė
tų preparatų, dar at
kreipiame atyd.i į kitas 
gydomąsias toaletines 
reikmenas, išdirbi nė ja
mas ir pardavinėjamas ■ 
po “Severos” apsaugotu 
ženkleliu. Reikalaukite 
tiktai tikrų Severos pre
paratų, parduodamų vi
sur aptiekose, arba už- 
sisakykit tiesiog, jeigu 
arti jų gauti negalit.'.

AR TURI TĄ NAUJĄ 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

Jei dar neturi, tai pasiskubink gau
ti, nea 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. U. SANGER. 
. Ta knyga reikalihga Visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašomą 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.
YKnyga turi 120 pusi, ir papuošta 

paveikslais, kurie palengvina aprašo 
mus dalykus suprasti.

KAINA TIK 50c.
Ali 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, 
j’uokingos, kalinių, tautiškos, kariš
kos, politiškos ir kitokios.

> KAINA 50c.

t W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA J
ify: čfy.

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

LIETUVIAI!pTemvkite
PAGAL NAUJĄ BUDĄ GREIT GALIU SUJIEŠKOT JUS GIMI
NES, VIETOSE, UŽIMTOSE VOKIEČIAI!^ AKB9 RUSIJOJE.

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

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

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

nijų ir geriausių laivų.
Kas norite apsidėt savo pinigus | 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 VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

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

Jeronimas Savanorolla.
Kas-nori žinoti apie.teisingo žmo

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

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus siųskite 

šiuo adresu:
F. STROPUS,

6 Loring St.,
So. Boston, Mass

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ?

GARSAS GERIAUSIA KEPTUVE
Kepa geriausią duoną iš 
Cystų ruginių 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.

F. MASIULEV1ČIUS ir ŠONAI, Savininkai.
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYH, H. Y

DIDELA PROGA
DEL VYRU NUSILPNEJISIU 

ANT LYTIŠKU ORGANU

Prlslunsklte mums tik 50c.
! TJusilnnejle ant lytišku organu vyrat 

kaip tai nerviti, paliks išgydynti ant visa
dos per vartojima, gyduolių NOVO, 'lai 
yra, gallnut pasakyti, eudaune gyduolė, 
kurios išgydo jau tūkstančius vyru ser
gančiu lytiškoms ligoms. Jei esate ser- 

i panti ant lytišku nusilpnėjimu, kad ken
kia jums betvarke nerviu, kad nustoet

1 vyriškumą, kad esate nusllpncjesiam 
, ■padėjimę, šaltos rankos arba kojos, galvos 

sopėjimai, užketejimal viduriu, novlrinl- 
Tnal skilvio, inkstu ligą arba kitos ligos 
puslęs, nemielus sapniai, balino sutikti 
žtnonius, kaip tai daro nekurle, palikste 
Jšgydyntl per vartojimą gyduolių NOVO. 
Gyduoles tas t trumpa laika padaris jus 
sveikais, tvirtais ir laimingais, tada gi 
galima bus nauduotls gyvenimu ir jo 
ypatibems. Del atydos, idant pertikrinti 
jus anie tai, kad NOVO gyduoles tą padu
ria, Išslunsino jums DYKAI kompletišką 
kursą, tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu, 
kada gi prisiimate mums savo antrašą ir 
}>avarde, taip gi sykiu 50c krasos ženkle- 
es arba sidabru del apmokejima llešu 

persiuntimą. Mulonekite atkreipti atydą 
ant to. kad tai nėra maža dėžutė, bei 
komletlgkas kuosas išsigydymui, užtekti
nai ant 15 dienu, labai tanke yra užtekti
nai išslgydymui. Ta proga yra vien 
svarbia ant trumpo laiką. Rašykite mums 
neatldelioklte, talp-gi praneškite kokiam 
laikragti skaitite ta apgarsinimu ir mea 
Ifiaiunsme jum^ tuojaus ^tas^^duoles. <

Dept. 37, Box 4000, Philadelphia, Pa,

30 DAINŲ
ir 200 ADATŲ 

su Columbijos Gramofonu 

Gali jniokėt dalį 
tuojau, o Iiku= 
sius po $1 kas 

mėnesį.

HQ EAST 22 ST,N.Y

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IŠ 
PRIEŽASTIES LIGOS?

I

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

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

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

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

negerumo, neuralgijos.

OITTCIZ ” Aš turiu tokį gausų tikėjimą į tuos stebėtinus
I IK diržus, jog aš pilnai prisirengęs pasitikėti juaą 

teisingumui ir dėkingumui. Perspėjimas: Saugo- 
r*/v /n*r’lkinr¥T piS’tl diržų, užtaisytų ėdančiais rūgščiais,
ill I KINIU darančiais ant kūno žaizdas. Jei jūs norite elek- 

• triško diržo dėl lytiško 
reumatizmo, paralyžiaus, nerviškumo, kepenų ar 
inkstų negerumo, nesuvirinimo, galvos skaudžio, 
ilpnų strėnų, skaudumo bile kokioj kūno daly, 

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

Jei jūs reikalaujate Elektriško diržo, siųskite 
50 c. pačtos ženkleliais arba money orderiu tik- I 
tai apmokėjimui supokavimo ir prisiuntimo. Jei 
užganėdintas, užmokėk dar $5.00, priimdamas iš 

■ ’'uclos, ir mano naujas Dvigubos spėkos Elektri
škas diržas (kaina $10.00) yra jūsų. Jūs sutin
kate tuojaus pradėti ir dėvėti jį kiekvieną naktį

Adresuok: A P OWENS
Dept, 42—E, 

157 E. 47th Street
New York City.

per 60 dienų. Tuomet, jeigu visiškai 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 sugra
žinsiu jus $5,00, kaip greit aš priimsiu diržą iB 
pactos.

Reikalinga kiekvienam darbininkui 
perskaityti

DARBO ŽMONIŲ ISTORIJA
Parašė J. Berlin. Verte Barabošius

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. Miestų ir amatninkų atsiradimas.
VII. Manif aktu ros ir fabrikų atsiradimas.
VIII. Baudžiauninkų vėlesnis likimas.
IX. Baudžiavos panaikinimas.

Kaina 25 centai.
183 Roebling Street, BROOKLYN, N. Y.

Mokslo Nereikia Jieškot!,
Beito, kad mes nurodome kaip tengval išmokti anglu kalbą, aritmetiką t 
Sėtuvių kalbos gramatiką savo' namuose liuosame laike. Visi išmolM& 

Nurodymai ir knyga DYKAI* įdėk stempą. Adrėsast

ilMnrta KmspoadendjlM Ikkykb, 1127 LM^lLCbsu

-



Wis

Tel. 2372 Greenpoint.PHONE W’MSBUROH 3413

Av* ornisiai

TREJOS DEVYNERIOS
RED. ATSAKYMAI

TREJANKA
$1.00 ANT

Cantso

nsILL.

Pasinau dokit

VISUOMET PIRKIT

KANCIERIUF

1335 Arch Street

DRAUGUOS

Pittsburgh* Pa

APLA
BOS

144 N. 5th S‘, 
Brooklyn, N. Y.

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

Moline, III. 
laiko pirmą

GERIAUSIAS GRAMAFONAS SU 
DABARTINĖMIS LIETUVIŠKOMIS 
DAINOMIS LABAI PIGIAI, KURI* 
KREIPSIS PAS MUS.

K. Rugieniu!, Kanadoje 
Kas dora, kas nedora — i

STRAIPSNIŲ IR žl 
NIŲ RAŠĖJAMS.

DRAUGIJOS, KURIOS 
TURI “LAISVĘ” 

ORGANU.

Ponaičiui (Ak 
Eilutės netilps.

Pittsburgh, Pa 
J. A. Rukai

J. šeršukiui (Brooklyn. — 
Mintįs visai teisingos, bet 
didelei daugumai mūsų skai
tytojų jos jau žinomos.

Kybartų 
ron)

žemučiui Svyruokliui. — 
“Jo nuotikiai”, “Kur dingo” 
ir “Gyvi šešėliai” liekasi,tuo 
tarpu, redakcijos archyve. 
Tai neblogi rašiniai, bet bė
gančių reikalų daugybė ne
leidžia mums jų sunaudoti 
taip greit, kaip to norėtume.

Narva

CAFE. Pa
kelei vihgua 

priimam ko- 
nogražiaa- 
sla ir visa
dos teisin
ga rodą.

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

PETROGRADO DARBI
NINKŲ VEIKĖJŲ PAR 
DAVĖJAS V. ABROSI

MOVAS.

Verk ir džiaug 
netilps.

P. Kapickas. “Ligęninėj’

J. MARTINAI!)
157 GRAND ST. 

BROOKLYN, N.Y

DAUNOROS trejanka yr* tikrai 
lietuviška. Saugokitės padirbi- 
mų-imitacijų.

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

DAUNOROS trejanką reikalaukit 
prisiųsdami 35c.

P. Jatulevičiui. — Dėl bo
tanikos žodynėlio atsakom 
laišku.

P. K raka it is, (Detroit).— 
“Vystančias Gėles” pasilie
kam ateičiai.

J. Valutkevičiui (Brook- 
lyne. — Ačiū. Veikiausia 
patalpinsim ateityje.

V.Mikitof (Brooklyne).— 
Sueiliuota neblogai, bet poe
zijos vistik nėra. Netilps.

Pašešupiui (Bridgeport). 
—Pasiliekame ateičiai.Ačiū. 
Reikės taisyti rašyba.

P. žirguliui. — Netilps.
Atomui (Newark, N. J.). 

—Mintis gana gražios ir su
tvarkytos neblogiausia, bet 
šiais laikais reikia aktuališ- 
kesnių straipsnių.

K. Žykutis (Pittsburgh). 
—Per redakcijos neapsižiū
rėjimą jūsų straipsnis užsi
metė, o dabar jau būtų kiek 
persenas. Rašinėkit tik 
trumpiau.

Vargdienėliui E. — Ne-

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininkas 

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

Tel, So. Boston, 21014 ir 21013

LIETUVIŲ BROLI,
VALDYBOS ADRESAI, 

Pirmininkas J Vaailaitie,

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

Viršininkų adresai: 
Pirmininkas A. Paulionis,

7355 W. Saratoga St., Baltimore,Md 
Finansų sekret. John J. Denkevich,

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

614 S. Paca St., Baltimore, Md.

visai dykai.
Į Rašykite ant adreso:

J. W. SAKAUSKAS & CO.
Box 42. Sta. E., Cleveland, Ohio.

Juo trumpesnis bus 
jūsų straipsnelis bei ko
respondencija, tuo grei
čiaus bus patalpinta jie 
laikraštyje.

Nedarykit didelių iš
vadžiojimų, nesakykit 
pamokslų, o rašykit tik 
faktus bei atsitikimus,o 
išvedimas patsai savai
me išeis.

Rašydami korespon
dencijas, būkite visuo
met teisingi su asmenim 
ir draugijom. Atsimin
kit, kad vely nedasūdyt, 
negu persūdyt. Už ne
teisingą žinią korespon
dentas turės atsakyti.

Neatsiliepkite blogai 
apie žmones bei draugi
jas, visapusiai neištirę 
dalyko.

Nerašykite straipsnių 
apie saulelę, spindulė
lius, žalias gireles ir 
tam panašius santimen- 
talizmus, nes straipsniai 
ant tų temų jau nusibo
do. ,*Vely paimkite vie
ną ar kelis panašius gy
venimo faktus ir pada
rykite aiškų išvedimą, 
kad žmonės galėtų pasi
mokinti. Pasakot apie 
savo širdies jausmus ne
apsimoka.

Rašydami visuomet 
pridėkit savo adresą.

visą “Laisvę” reik užimti 
bėgančiais visuomenės rei
kalais. Rašykit ką nors apie 
bėgamuosius klausimus, ku
rie paliestų Kanados gyve
nimą.

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

IŠGYDO
PER- 
OPE-

Mažyčiam. — Kodėl ne ki 
taip — netilps. Viena — 
reikėtų taisyti, o beletristi 
ką męs netaisom, antra — 
šiuomi laiku “Laisvėje” dau 
giausia turim rašyt apie bė 
ganiuosius politikos reika

nius bei geresnes kores
pondencijas galite rei
kalauti, kad laikraštis 
atlygintų už popierą ir 
štampas.

dinami į kalėjimus. Sugrį
žę ir pamatę draugai savo 
išdavikus, reikalaus jiems 
dar didesnės bausmės.

J. Parulis.
Ogden, Utah.

UMAlGUA OLMV 
MfcLKUSh tAiOL, AL.A4,

X XX — III 111 > > » Mt

aso*
Mrs
Mrs
Mrs
Maršalka T Bartkus, 1500 Se.. 48 et

Cicerą, III.
■asirinkimal atsibuna kas paskali

ui aedildleni kiekviena as|aaaia J. 
Naffa avatalnij, IBM Be. Oth ava, 
Cleere. HL 1 vai. pa pieta.

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

Viršininkų adresai:
Pirmininkas F. Rašksvičia,

1012 So. Main Itr
Vice pirmininkas A Šimonis, 

517 Michigan Ave.
Protokolų raštininkas O. Užbalinta, 

622 Hulin St.
Finansų raštininkas P. G. Aleksynas 

1516 — 14th Avė.
Iždininkas S. Buzinskis, 

721 Lincoln ava.
Kasos globėjai:
St Vazenas 1529 —10th Str.
P Kutra, P 0# Box 80.
Maršalka P. Vaitkus, 418 Wall ak. 
Organo prižiūrėtojas:
J Rumia 1017 So. 3rd Str.

Susirinkimas atsibuna pirmą nadil- 
dlenj, kiekvieno mėnesio, 101® 8e. 
Main St., 2 vai. po pietą.

Naujas išradimas 
20 amžiaus

Dėlei panaikinimo blakių, bamba- 
dierių ir kitų vabalėlių, koki tik ga
li atsirasti jūsų stuboje. Tą viską

Maršalka F. Barauskaa
12205 — 7th Avė.,

TM D-K susirinkimu*
nedėldienį kiekvieno mėnesio Tume*
Hali svetainėj, 14th St. ir 6th Avė.,
Moline, III. ’ y.i

CEVERYKUS
Naujausios mados 

PAS

Mask- 
buvo žinomas 

darbininkui,

LIETUVIŠKA APTIEKA.
šiuomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų šiam 

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras ruo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. 2) ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 
ka 25 ir 50c. 3) Tikrai lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c 
4) ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl 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. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų 
aptiekose kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame at
silankyti. Visas persiuntimo lėšas apmokam męs. Siunčiant laiškus, 
galima siųsti pinigais arba stampomis.

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

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

Prot sekretorius 8
12205 — 7th

Finansų sekretorius
436

Iždininkas K Juška 325

Philadelphijos Specialistas vyrų moterų
WAQCI7DMAM kuris P.vdo pasekmingai l/l\. W AlJOLIvlVl Ali visokias ligas PILVO,

PLAUČIŲ, ŠIRDIES, VIDURIŲ LIGAS, REUMATIZMĄ, 
SLAPTAS LIGAS IR ĮVAIRIAS KRAUJO IGAS.
TRUMPAM LAIKE, TAIP KAD LREIKALAUJATE 
TRAUT SAVO DARBO. GIMDOS LI AS YDO BE 
RACIJOS.

Turiu naujausios mados mašinas dėl ištyrimo ligų.

TEISINGIAUSIA UtEIGi 
253 WYTHE AVE kamp. Ne.

; BROOKLYN, N Y, 
Telephone Greenpoint 5811.

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ. 
MAE ANO Y CITY, PA.

Valdybos adresai:
Pirmininkas P. Ysoda

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

1227 E. Pine SL
Protokolų raštininkas A. Ramauckaa, 

1025 East Pins Str.
Finansų raštinin. P. Petčiulls, 

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

St., J. Baukus, 1121 E. Mahanoy 
avė., J. Mickūnas, 819 E. Pins St. 

Maršalka L. Andriuškevičius
802 E Market

515 W. Pine Str.
Susirinkimai atsibuna paskutini 

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

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

ryto; nuo 12 iki 2 v. po piet; nuo 
6iki8v. vak. Nedalioj iki 12 ryto.

lams, buvo ištremti į Sibi-' Amerikoje 
rą, i kalėjimus sukimšti,pra 
sišalinę į užrubežius, — da 
bar liuosi ir grįžta vėl į sa 
vo vietas. Provokatoriai 
išdavikai areštuojami ir so-’2204

Tel. 2320 Greenpoint

J. GARŠVA

Philadelphia, Pa
Ofiso valandos: Uu 9 ryto iki S vai. vakare.

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

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

1021 La Salle st. Racine, 
Vice pirmininkas M Kaupas, 

1242 State Street 
Raštininkas A. Vegela

237 Lafayette 
l'urtu sekret S Geiumbauos*.

920 J aekeon Str, 
Iždininkas J. J. Juozaparičla

1915 Jay Eye See 
lids Globėjai. A. Pukteiis

444 Park View, 
M Kavaliauskas

LBD. laiko savo susirinkimas 
trečią nedėldieni kiekvieno mėuttak 
Winter Hali. 412 «th «t. Raels s,

, -• __
LIETUVOS SUNŲ IR DUKTĖ 
DKAUGISlE, WAUKEGAN 
Pirmininkus A. h', Sabeckis, 

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

812 — 8th Str.
Užrašų rasų B. Masiliūnas 

922 —lOth Str.
.finansų rast. J. VVaičis,

1320 Lincoln st., Waukegan, Ill 
.iasierius M. Kairaitis,

166—10th Str. North Chicago, Iii 
Kasos Glob. M Rėkia,

1548 Sheridan Road N. Chicage, Hr 
Kasos Glob. R. Ruleviče,

1330 S. Jackson st. Waukegan, IL 
Maršalas K. N avie kis, *

1420 So. Victoria st. Waukegan, IL 
.’ag elb inin kas J. Wardauskas,

14'18 Jackson st. Waukegan, III.
Susirinkimai atsibuna kas tručia 

nedėlia kiekvieno menesio X vai. ps 
pietų Liuosybės svetainėj, 801—8tJt 
rit., A Sheridan Rd. Waukegan, Ill.

Pristatom į namus Ir Kli
mas apielinkes, Jersey . New 
York, Central Broklyn, Mas- 
peth, ir tt.

MACYS & MARGIN 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

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

AETUVIŲ PAŠELP1NĖS DR-STĖ8 
“LAISVĖ”, EASTON, PA. 

Viršininkų adresai.
Prezidentas St Meison

•84 Ferry st. Easton. Pa
Vice prez S Masiulevičiene

820 So list St. Easton, Pa, 
Protokolų raštininkas ir organo prl- 
iurėtojas Alex Vituris

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

676 Church st Easton, Pa. 
(Casjerius F Vituris

330 Taylor AIL, Phillipsburgh,NJ. 
Kasos globėjai:
A. Biga, 1021 Elm St., Easton, Pa. 
A Meškauskas, 1222 Pine .L Easton. 
Maršalka J. Garma,

634 Ferry Str. Easton, Pa. 
daršalka P Urbienė

676 Church st. Easton, Pa
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

’ėtnyčią kiekvieno mėnesio B vai. 
vakare, Anglų socialistų svetaln. 489 
Northampton St Easton, Pa

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL.

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

1402 South 48th Court 
’rotokolų rašt. M Dobraškls,

1215 South 60th Court, 
inansų rašt. V Shileikas,

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

1500 South 48th Court 
globėjai:
O Elterman, 1538 8. bOth Ct.( 
Z Gulbinienė, 1531 8. 49th Ct. 
M Dolan, 1533 S, 50th Ct,

Diktam (St. Clair, Pa.) — 
Klausimas dėlko karės 
vedamos, jau daug kartų 
buvo nagrinėjamas “Lais
vėj”. Rašykit koresponden
cijas.

J. Reda. — Astoria gauta. 
Beletristikai begalo mažai 
vietos turime šiuose laikuo
se. Tačiaus pasilaikome at
eičiai.

žem Svyruokliui. — Ačiū 
už sistematį rašinėjimą ei-

DR-JOS CENTRO VALDI 
IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI:
pirminink. J. M. Maskeliūnas, 

2025 Colwell st., Pittsburgh, Pa. 
Pirmininko pagelb

1421 Fayette et. Pittsburgh, Pa. 
Centro sekretorius J. B. Miskevičia, 
2135 Sarah Str. 8 S. Pittsburgh, Pa 
Centro Iždininkas K. Varašis, 

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

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

Pittsburgh, Pa. 
F Pikšris. 1331 Penn Ava.

Pittsburgh, Pa.
Kuopų sekretorių adresai: 
1-mos kuopos sekr. A Bartkus, 
1323 Carsell st, N S. Pittsburgh, Pa, 
2 kuopos P Samulionis

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

Glendale Carnegie, Pa.
Pikszriua 1331 Penne ave.

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

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

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

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

) kp. John Shopis, 713 McKean ave, 
Donora, Pa. 

I kp. P Ainis, P O Box 434, 
ępurtney, Pa.

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

Millsboro, Pa.

TEISYBĖS MYLĖTŲJŲ DRAUGYS
TĖ, NULINE, ILL,

Valdybos adresai:
Prezidentas F Akatcais, 1360 12 ava.

E. Moline, Iii.
Vice prez. M Dackiis, 854—8th str.,

Moline, 111.
Rusteika, 
ave. Moline, III.
W Vapsevich,

4th ave, Moline, Ill. * !
-4th ave.
Moline, Ih

GRABORIUS (Undataker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Sbalsamuoju ir laidojo numirusius 
ant visokių kapinių.

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

Ofisai:
264 FRONT ST

C. Brooklyn, N Y 
Telephone 7867 Main.

DUODAME DYKAI 
20 lietuviškų dainų, 1,000 adatų ir

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, paauk<suo- 
tais kraštais, mechanizmas gratnafo- 
no geriausios konstrukcijos, kuri ga- 
Įima užsukti laike grajinimo. Re- 
kordai tinka įvairaus dydžio. Balsą 
išduoda čystą, kuris girdėti balsiai ir R 
aiškiai. Vietinių meldžiama atsilan- 
kyti į mūsų krautuvę, kuri atidaryta 
nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro ir 
taip-pat nedčldieniais. Siunčiame dy- 
kai katalogą muzikališkų instrumen- 
tų ant pareikalavimo Adresuokite 
taip:

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

s. I*MI**1^ A AJI rut

siurevojM* a. toieiMVicia, dwa.
JinirtM, raxs., ma.

1'ln. rail. W. btrumma,
1314 bo outn a.ve. Ulcere, In 

iždininkių i?. Uapinski,
P. U. box Hub, nieirose Park, 1U 

iždo globėjai: W. Janėnas, Box •»'/<* 
1y bamaliouiii. Box 613,

Melrose Park, IL,
Maršalka. A. Piešiu, p. U. box 

67b Melrose Park, Ill.
Susirinkimai atsibuna kas trecią 

savaitę kiexvieuu menesio frank anų 
James svetainėj, 23-cia Ave. ix Laks 
gatve, apie 1 vai. po pietų.

DRAUGYSTĖ LIETU VUS SUNę Am 
JJLfi.lr.UU, £.LlZ.zkl>X.l ti, n.

V iianuoKu xiiiirssA^,
Pirsuinriaas r ik.aruus.a4, xxa h.
jT ir Ha mm SU pagciummaaa M. 

Xn Tirai our.
a tarimą rasimmaas •. aimriua, 

xoo Duuu ati.
runų-rasiinmsMb j. jaukaaaiou 

zdi. r runi o t r.
muiiiiikn, j. juzapaitis, 

Zo4 clara Pianu
rSua giebejai; L,, makuueuaa, 

14^ ciara Pia«u, 
" M. Moriuukia 

r»y bu. rara 
MSkreaika b. budrus,

v ibi raikančia, iv.

3LTD. DR-JOS MIRTOS VALDYBA 
Cleveland, Ohio.

Pirm. V Lvanauskiutė, 
1452 East 33rd St, 

Vice Pirm. J Katkauskaa, 
5823 Superior Ave

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

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

Kasiems M Lavinskai, 
8120 Cory ave.,

Kasos glob. O Sidabruti, 
212® St., Clair Ava,

” V_ Kvedaravičius, 
1543 Oregon ave. , 

Dainą repeticijos ataibnna 
viena aėrėda, nue 7:30 vakr. 
Schwab svetainės, 6131 8t. Clalr nv» 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna ki/ 
trečią pėtnyčią kiekvieno meaesk 
nuo 7:80 vai. vakar, ant Schwab svs 
tainė* 6181 St. Clalr ave. Knygyną 
randasi N suros krautuvėje, 2047 Bs 
milton ave. Knygos išduodamos kir 
krieną Panedėlio vakarą, nuo 7:8® « 
vi kars.

Ka y gins Pranas Tumsraas, 
U7S t. 72 Mt

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

Kas užsirašys “Naujienas” ant 
metų ir prisius $5.00, gaus dovanų 
“Keleivį” ant metų arba knygų už 
$1.50, senas skaitytojas gaus dovanų 
‘Kardą” ant metų, Kas prisius $1.00 
už ’’Moterų Balsą”, gaus knygų už 
25c, Rašydami 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 pažįstamų! Knygas duosiu 
tik “Laisves” laidos.

Pinigus siųskit šiuo adresu:
• J. POCIUS,
2370 Margaret St, Philadelphia, Pa.

IfWIlUDIINIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIRW  
.........

PERSKAITYK! .
Kiekvienas nau
jas skaitytojas,, 

. kuris užsirašys 
pas mane “Lai- 

m svę” ant metų 
0| ir užsimokės $2- 

50, tai gaus do- 
Bf vanų knygų ver- 

tės 1 dolerio ar- 
y ba “Kardą” ant 

metų. Senas 
skaitytojas, ku- 

gaus knygų už 50 c.

TNISINGIAU8IA Ir GKRIAU8M 
LIlTUVTiKA

APTIEKA

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

REIKALAUKIT rašydami, kokių norite nemažiau kaip už 23c. 
bus jums prisiųsta.

___ L,_ 229 įB El>
-Tį. KAM PĄS_‘ NORTH . 4T-23> GAtV

Sykiu su nuvertimu Rusi
jos caro, pabiro ir jo “och- 
ranka” ir dabar laikraščiai 
garsina vardus tų provoka-| 
torių. Beskaitant suraša tu 
darbininkų išdavikų, begalo ( 
nustebau pamatęs šiuos žo
džius: “Vladimiras Abrosi
movas gaudavo 75 rub. al
gos į mėnesį. Gerai išsila-j 
vinęs ir atsargus. Tarnavo 
‘ochrankoj’ 4 metus”. V.' 
Abrosimovas gyveno ir dar-* 
bavosi Petrograde 
vos rajone, 
kiekvienam 
kaipo žymiausias veikėjas to 
rajono.

V. A. priklausė prie soc. 
dem. partijos, metalistų uni
jos ir kitų darbininkų orga- \js 
nizacijų. Rašantis šiuos žo 
džius Ab. labai gerai pažino, netilps 
nes sykiu dirbo tūlose orga-| 
nizacijose, matomai tik ne 
vieną darbą. Niekas iš 
draugų negalėjo pastebėti 
P. A. šunybių. Tai buvo vel
nias. įsivilkęs į gero veikėjo 
drapanas. Jis visur ir visa
dos pasirodydavo pirmas. 
Slaptuose ir viešuose mitin
guose visados šaukdavo, 
kiek tik galėjo prieš carą,jo 
valdžią ir kapitalą. Dabar 
man aišku,kas pražudė dau
gybę draugų, suardė (sude- 
moralizavo) organizacijų 
darbus minėtame rajone.Da- panaikinsite tiki dvi dieni, tik pasių 
bar aišku, kad ir rašantis 
šiuos žodžius turėjo prasi
šalinti į užrubežį tik per p. 
Abrosimova. Bet atėjo lai
kas, viskas persimanė.Drau- 
gai, kurie tikrai tarnavo 
dprhininkii klpqnq roika-' Užlaikau visokių knygų ir kitokį aarOininKų Kiesos ieiKa’; daiktu. Galima gauti pirkti risiu 

i leidžiamus, laikraščius 
taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

Krautuvė atvira nuo 7 iš ryte fld 
112 vidurnakčio.
I Toliau gyvenantieji galit kreipti* 
i laišku šiuo adresu:

J. A. KATKUS j . 
Forbes

Vincas J. Daunora
------------------ ------- APTIEKORIUS ---------------------- -------



VIFTINfę 7INIHC ’^v^teri0 ant Myrtle ir L. S. S. 20 kuopos pusme
ti ttillllIjO aIIXIUm* Vernon Avės. tinis susirinkimas bus 11 d.

Didelis išvažiavimas į Cliff
side girias, kurį rengia su-

Stebėtinu būdu išsigelbė-'liepos po No. 736—3rd Avė., 
jo 50 pasažierių, bet visi jie So. Brooklyn, N. Y. Drau- 
sužeisti. Keturi pasažie-1 gai, malonėkit atsilankyti 
riai sužeisti labai sunkiai, ant susirinkimo ir atsives- 

' Tarpe sužeistųjų yra ir lie- kit naujų narių.

KRIAUČIAI PROTES
TUOJA PRIEŠ NEW 
YORKO LIETUVIŲ

TARYBĄ.
Pastarajam kriaučių uni-, tuvis Detkauskas, gyvenąs 

jos mitinge nutarta užpro- l’° N392 Sumpton St. 
testuoti prieš New Yorko*
lietuvių tarybą, kuri anaip- Maspeio moterų prakainos. vienytomiS spėkomis New 
tol neatstovauja New Yor- Utarninke, 10 M. liepos,' Yorko ir New Jersey drau- 
ko lietuvių. Tą tarybą neį-.7:30 Val. vakare A. Lukoše-1 gijos ir kuopos. Išvažiavi- 
galiojo jokia didesnė New vičiaus svetainėje, 157 Per-'mas bus Nedėlioję, 22 lie- 
Yorko ir Brooklyno lietuvių ry Avė., įvyks Maspetho pos (July),, 1917, Weis & 
draugija. Nutarta parašyt gaspadinių ir šiaip jau mo- Ronan’s Park, Cliffside, N.
tam tikrą rezoliuciją. terų prakalbos apie maisto J. Išvažiavimas su įvairiais 

pabrangimą, registraciją ir pamarginimais ir kalbės drg 
kitus reikalus. Į J. Žaltys. Pradžia 10 vai.

Visos moterys ir mergi- ryte. Programas nuo 2 vai. 
atsilankyti Kviečiame atsilankyti kuo- 

! skaitlingiausiai.
Komitetas.

metjevu priešakyje. Ties 
Battery parku ją pasitiko 
miesto valdžios atstovai ir 
tūkstančiai Rusijos išeivių, 
kurie vėliau maršavo didele 
paroda miesto gatvėmis. 
Lietuvių irgi buvo parodoj 
keli šimtai ir jie išrodė gana 
gražiai. Parodoje dalyvavo 
ir Rusijos rusinu atstovų, 
kurie prašė paliuosuot juos 
nuo Austrijos jungo.

Vakare Carnegie Hall į- 
vyko milžiniškos prakalbos, 
bet ten išėjo incidentas tar
pe Roosevelto ir Gomperso 
dėl negrų skerdynių E. St 
Louis.

Subatos vakare buvo labai 
didelės prakalbos Madison 
Sq. Garden, kur kalbėjo ir 
lietuviu atstovas, v

Naujausi Columbia
Rekordai

Brooklyno socialistų skai
čius smarkiai auga.

Soc. Partijos organizato- nos kviečiama 
rius Pauly praneša, kad nuo būtinai ir į laiką, 
karės pradžios labai smar-' Bus vyrų ir moterų kalbė-
kiai pradėjo augti Brookly-.tojų. Maspetiečiai subrus- 
no Soc. Partijos narių skai- kite rūpinties savais reika- 
čius. Apie 1,000 naujų na-Jais, 
rių prisirašė partijom

Lietuvių socialistų kuopos 
Williamsburge,Central Bro- 
oklyne ir So. Brooklyne au
ga labai smarkiai. Kažin 
kodėl tik neauga New Yor- 
ko kuopa!

Pusmetinis susirinkimas 
Korporacijos L. Tautiško 
Namo bus Panedėly, 9 d. Ju
ly, 7:30 vai. vakare, po num. 
101—3 Grand St. Malonėki- 

• te visi akcijonieriai ir drau- 
^’■gysčių delegatai ateiti susi

rinkimam
Sekret. K. Barkauskas.

mintis įsitaisyti

Milžiniškas Liaudies Namas
Tarpe New Yorko socia

listų ir šiaip jau labiau su
sipratusių darbininkų se
niai kilo
milžinišką liaudies namą, 
kuriame galėtų tilpti ofisai 
Soc. Partijos, unijų, koope
racijų ir 1.1.

Toksai namas Jau įgytas kreipė atydos.
ant E. 15 St. po N7. Namas Kliubas pastaruoju 
tuojaus bus pertaisytas, aiškiai eina pirmeivių 
Naujan Naman tuojaus per- Sen.
sikels Rand School, koope
racijų centras, nekurios li
nijos ir t. t. Tame name, be- 
to, bus įsteigta didelė knygų 
krautuvė.

Kooperacija mano įkurti 
name gerą valgyklą. Name 
yra didelė salė, kurioj galės 
būti koncertų ir perstaty
mų.

Tūlos unijos jau paėmė 
liaudies name ofisus. Kada 
gi Brooklyno lietuviai įgis 
savo namą?

J. Bekampis priimtas i Lie
tuvių Ūkesų Kliubą.

Pastaramjam mitinge Bro-1 
oklyno Liet. Ūkėsų Kliubo,' 
kur pirmininkavo drg. J. 

| Žaltys, į kliubo narių skai
čių tapo priimtas ir kriau
čių unijos delegatas J. Be
kampis. Už Bekampio pri
ėmimą balsavo 103, o prieš .Washington Casino Parke, 
tik 8. Priešininkai buvo se- Grand gt., Elmhurst, L. L 
ni kliubo lyderiai (Labanas, pradžia 2 vaL po pietų Mu. 
Kundrotą ir kiti), kurie. sa-.zd;a y Retekevičiaus. Įžan- 
kė, kad J. B. yra negeisti

na riu ■ 
neat-

Švento Juozapo dr-stės 31 
metinis piknikas bus nedė-

nas. Tačiaus kliubo 
! didelė dauguma į tai

ga 25 c. ypatai. Kviečiame 
atsilankyti skaitlingai. 

Komitetas.

laiku
pu-

Kliubietis.

Atydai narių draugystės 
šv. Jurgio.

1) Per paskutinį susirin
kimą liko išrinkti valdybon 
sekanti draugai: vice-pirmi- 
ninkuninku P. Makauskas, 
protokolų sekretorium J. J. 
Sadauskas, 99 So. 4th St.,

V. šibunauskas išrinktas 
pirmininku Gimnastikos

Kliubo.
' 6 d. liepos Gimnastikos'.B’klyn, knygų dažiūrėtojnm 
Kliubo susirinkime jo pirmi- A. Drangauskas.
ninku išrinktas V. Šibunau-

iskas, už kurį paduota 20 bal-ikorpore piknike dr-stės šv.
V. Šibunauskas jau la-’jono, 21 liepos (July(, Juni- 

Na- 
|riams dr-stės šv. Jurgio į- 

išrink- žanga dovanai, tik turėkite

2) Nutarta dalyvauti in-

su.
bai daug pasidarbavo Gim-iper Parke, Maspeth. 
nastikos Kliubui.

Kliubo kasierium 
ta Čegauskas (gavo 15 bal- kukardą. 
su). I

Gimnastikiečiai uoliai ren- šį pusmetį nariais
| 3) Dr-stė šv. Jurgio per 

paaugoPrakalbos New Yorke.
4 d. liepos, New Yorko, J. giasi prie savo pikniko, ku- 'veik ant 100, finansiškai ant 

Bartašiaus salėje, įvyko ris turės įvykti 21 d. liepos, 1,300.00, kurie padėti ban- 
prakalbos, kurias bendromis Washington Parke. Laukia- kan varde draugystės, 
spėkomis surengė Politikos ma ten dideliausios minios Steponas M. Karvelis.spėkomis surengė Politikos ma ten dideliausios minios 
Kliubas ir L. S. S. 52 kuo- ’ svieto.
pa. Kalbėjo L. Pruseika a- 
pie neprigulmybės deklara
ciją ir dabartinį padėjimą 
Amerikoj. Pirmininkavo 
Petriką. Žmonių, kaip pa
prastai New Yorke susirin
ko mažai. Tačiaus jie sudė
jo apie $8.00 Lithuanian Le
gal Aid Society. Prie L. S. 
S. 52 kp. prisirašė vienas 
narys. „ ,:l

Visi būkite ten.

Pirk kur tavoras geras
Jigu nori, kad gerai 

išrūdytum, pirk skrybė
les vardu:

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

Tel. Orchard 3716

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!

©7*ncP’įQ

Štai naujausios dainelės
• E 3188. Ant kalno karklalQdub 

Pasisėjau žalią rūtą.
3189. Oi motulė.

Motuš. Motuš.
3190 Tris berneliai.

Vakarinė daina.
Ant marių kranteli#.

Saulutė tekėjo.
Giedu dainelę.

Gegužinės daina.
Linksmo kraujo (Polka)
Rožės šaka, be žiedų (Polka

3182 Visų apleista (smuiką solo)
Annie Laurie (smuiką solo)

E

E 3191

E 3192

F 3193

Reikalaukit augščiau paminėtų r* 
kodų pas

J. GIRD.FS
170 Grand St., Brooklyn, N. > 
Kampan Bedford Ave.

Telephone 4659 Greenpol*

5
i

r 
j

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

j Atsišaukit.
Free Labor Bureau, , 

15 Pearl St., New York City

apie

plaukus
Moksliškas, PaHekmin^ae gydymas augti plaukai. Mes jumsa prisiųalM 

visai dykai. i už $1.00. baksuką Calvacura Nr, 1;
Ar kenti slinkimą plaukų? Ar tavo syku su augščiau minėta iliuostruet> 

plaukai žilsva? Ar tavo plaukai silp-' ’ " ,y1 ‘ .............
ni ir lūžta? Ar kenti nuo plaiskanų, 
niežėjimo odos? Ar tu plinki ar pli
kas? Jeigu tu kenti nuo kokios nors 
iš augščiau minėtos plaukų ligos 
mojau neatsidėlojant, jieškok pagel
tos. Reikalauk muaų iliustruoto* 

Knygutės “Teisybė apie Plaukus” — 
Parašė žinomas Europos specialistas

Mes norime tave pertikrinti savo 
iškaščials. Calvacura Plaukų Gyduo 
ii sulaiko plaukų slinkimą, sunaiki 
o plaiskanaa. aiežėjlnaa <r >radad>

knygute, iškirpk šitų kuponą ir siųs; 
šiandien pas Union Labaratory, Be 
545, Union, N. Y.

KUPONAS,
Union Labaratory,

Box 545, Union, N. Y.
Čionai rasit* 10 c, kurie padės p* 

dengt išlaidas siuntinėjimą knygučh 
kurią už 10 c. ir man prisiųskite. Tai 
gi prisiunčiu 11.00 už kurj meldfa 
prisiųst Calvacura Nr. 1 ir Bugščia' 
minėtą knygutę. (liklrpea įdėk lit 
kuponą).

MANHATTAN 
HAT

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

Manhattan
Hat Stores

MIK. KAIRUKŠT1S

(Eair

542 E. 14

Kiekvleną 
Pakelevlngq 
Priimam 
Gražiausiai 
Ir sisada.

Tikra
Lietu viAka

Ne* York City.St.
COR. AVE. B

JOSEPH LIPMAN, M. D
Specialistas moterų ligų 

314 E. 50th St., New York, N. 
| OFISO VALANDOS:
Iki 10 vai ryte; nuo 1 iki 2 vaL pa 
piet ir nuo 7 Iki 8 vai. vakare.

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

riame ir pasakome visas ligas ir pa
gelbsti me. Iš kitur atvažiavusiemo 
ligoniams parūpiname vietą, kol gy
dosi. Reikalui esant, kreipkitės, mąe 
apžiūrėsime ir duosime prieteliika 
rodą. Patarnavimas visai pigus. Ne
užmirškite mano antrašo.

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

arti 117th St., New York Qty

Tel. Greenpoint
SENIAUSIA UŽEIGOS 

VIETA PAS

A. SHKLPSkl
Pas mus galite gauti ska

niausi alaus, puikios degtinės 
ir skanaus vyno. Patarnavi
mas puikiausias, ateikite, o per- 
sitikrin.-ite.

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

TIKRA IR TEISINGA
LIETUVIŠKA

APTIEKA
Sutaisau receptus tikrai, są

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

St

Įsteigta nuo 1902 m.

Pel. 964-3.

“NAUJOJI
to, 64
puikios

“NAUJOJI
biausių
klausimus ir plačiai aiškina socializmo mokslo 
teorijas.

“NAUJOSIOS GADYNĖS“ kaina labai pigi: me
tams vos tik $1.50; pusei metu 80c; užsie
niuose metams $2.00; pusei metų $1.00. Pa
vienis numeris 15c.

Norintieji vieną numerį gauti pasižiūrėjimui, pri
siųskite 15c.

NUSTOS GALVOS SKAUDĖJIMAS, 
JEIGU NEŠIOSI AKINIUS.

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

Išegzaminuok savo ak^s.
DR. M. FREEMAN ...

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

Brooklyn, N. Y. G.LASKEV1ČIA
Geriausia Pirmeiviška UžeigaSouth Brooklyno Lietuvių 

Gimnast. Kliubo piknikas 
bus subatoje, liepos 14, 1917, 
Washington Casino Parke, 
Grand St., Elmhurst, L. I. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Visi 
kas gyvas nepraleiskit šio 
puikaus pikniko, nes bus 
puikiausias už visus atsibu
vusius. Griežš Lietuvių Mu
zikantų Unijos Benas Lietu
viškus ir angliškus šokius. 
Kas atsilankysit, visi būsit 
užganėdinti.

P. S. South Brooklyno 
Lietuviu Gimnastikos Kliu-

įbo nariai visi būtinai turit 
pribūt ant pikniko, kurie 
nepribūsit, liksit nubausti.

S. B. L. G. Kliubo Sckr.
K. Waycie.

771 BANK ST.

WATERBURY, CONN.

Antra

WMWIS

šitokiu adresu:

GADYNE”
Philadelphia, Pa.

“NAUJOJI
229 N. 6th Street,

svetaine (Palace 
koncertams, teatrams, ba- 

susirinkimams ir B-King

Jeigu trokštate įgyti visapusišką išsilavinimą ir 
geidžiate kovoti su piktąją kapitalizmo tvarka, 

skaitykite ir platinkite

‘NAUJĄJĄ GADYNĘ’
Mėnesinį socializmo teorijos, mokslo 
ir literatūros žurnalą, papuoštą gra
žiais paveikslais, kurį leidžia L. S. S.

GADYNĖ“ yra storas, didelio forma- 
puslapių žurnalas, spausdinamas ant 
popieros ir dailiai techniškai apdirbtas.
GADYNĖ” turi skyrius iš visu svar- 
mokslo šakų; gvildena visuomenės

L. S. S. 19 kp. pusmetinis 
ant susirinkimas bus panedėlyj, 

liepos 9 d., 7:30 vai. vak., Šo-1 
kol Hali. 190 Grand St., Bro-

Subatos ryte nuvirto ant nesus^Pra^mll- 
gatvės du karai Brooklyno

N-EXPEUE BttUS NtOtf
FAiBICHRR&Ca

Iš “Aido” choro.
“Aido” choras nutarė 

rengti šį rudenį du dideliu 
koncertu. Pirmasai koncer
tas įvyks rugsėjo , mėnesį. 
Kaip girdėjom, tai pirmam 
koncertan kviečiama mūsų 
gerb. kompozitorius M. Pet
rauskas.

J. Stalioraičio prakalbos.
4 d. liepos, vakare, ; 

kampo Grand St. ir Roeb
ling kalbėjo drg. J. Stalio- 
raitis, pakviestas L. S. S. 19 
kuopos. Publikos buvo daug. Visi draugai atsilankyki- 
Kalbėtojas kalbėjo apie pus- te, nes svarbus susirinkimas, 
antros valandos apie karę ir Bus balsuojama Socialist 
kitus Amerikos reikalus ir Partijos konstitucijos natai- 
pilnai visus užganėdino. La- symai, padaryti St. Louis 
bai gaila, kad kuopa nepa- konvencijoj.
ėmė tai dienai svetainės.Bū-1 Sekretorius,
tų buvę daug geriau. Vie-!

Dr. Richterio 
PAIN 

EXPELLEE, 
su 

“ANKOR” 
nuo Reuma

tizmo, sustin
gimo sąna

riuose ir rau
menyse.
Tikrasis par

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

F. AD. 
RICHTER A 

CO.
74—80 Wash 
ington St., 
New York

Telephone 2639 South.
Dvi puikios užeigos:

LIETUVIŲ HOTELIS
Kuriems yra reika’as apsistoti, čio

nai galima gaut nakvynę arba ir il
gesniam laikui gyvent.

Taip-pat puiki 
all) 

iams, 
Jley.

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

Tarpe 22 ir 23 Sts
užeiga:
CAFE SU SVETAINE 

RESTAURANTU 
J. Bulot, Savininkas,

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

Tel. 3967 South

ŠOKIŲ MOKYKLA 
lau 36 metai, kaip 
gyvuoja Prof, šters 
šokių Mokykla, 951 
Broadway, kamp. 
Myrtle avė. Brook-

Dėl lietuvių kabareto.
Neužmirškite, kad 11 d. 

augusto bus pirmas lietuvių 
kabaretas Columbia Parke, 

Tarp
na—kalbėtojui daug leng-1 12 d. liepos, New Plaza' .

Hall svetainėj, bus pusmeti- Jamaica Ave.
nis susirinkimas Lietuviu kitko kabarete dalyvaus ir 
Preserių Unijos. Visi na- Jurgis Spurgis, darantis ek- 
riai malonėkite atsilankyti, skursi ją po Grand St. Ka
nes turime daug svarbių rei- baretu rūpinasi J. Vitkaus- 
kalų. Kurie esate skolingi,.kas.
malonėkite ateiti ir užsimo- "777

Brooklyno eleveiteris nuvir- keti, nes jeigu prisieis išeiti, Rus,i mlslja New Yorke.
. to ant gatves. i streiką, tuomet gali būti^ Petnyčioj pribuvo New 

* |Yorkan naujosios rusų val-
J. J. Jakimavičius. džios misiJa su Ponu Bach

viau kalbėti, antra žmonėms 
daug geriau klausyties, o 
trečia—būtų buvę galima 
parinkt aukų kankiniams ir 
gauti kuopai naujų narių.

Reporteris.

Ant pardavimo.
Parsiduoda biznis išdirbi- 

mo dešrų (Manufacturing 
of Bolongnas). Priežastis 
pardavimo — šaukimas ka- 
riumenėn. Atsišaukit nuo 
7 ryto iki 6 vai. vakaro 
John Stonis, 47 Gold St, 
Brooklyn, N. Y.

(52-55)

Waltz, Two 8te>, 
Foxtrot, Ono Stoy 
Ir įvairus naujausio* 
mados tokiai moki* 
narni, privatškal h 
fcliaeoje. Mokestis 
nuo |5.00 iki f 10.00 parai tokių. Me 
kykla atdara nuo 9 ryto Dd 11 
vakaro, taipgi ir nodiliomla. Mokia** 
mo bailų šoklus ir stago’au. Tlaaail 
atsilankydama* Informaciją.
TH! STERN SCHOOL of DANC1MP




