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RUSAI EINA PIRMYN Amerika turi dar viena c 

kare.
1 riausybė sako, kad tai daro* 
ma priešų pinigais.
Washingtono valstijoj,kaip 

praneša iš Seattle, valdžia 
rengiasi pasodint aidoblis- 
tus į koncentracijos punk
tus.

Aidoblistu vadovas Tres- 
ca. gyvenantis New Yorke, 
sako, kad streikų bus dar ir

KARĖ SU AIDABLISTAIS.

tarptautine sutartim. Kuo-

liuosybę, tuomet
j

1. IV. W. unija. Labiausia 
Ji veikia tarpe laukų darbi-

talistai turi naują karę. 
Jiems prisieina kariauti ne-

liksis. To būtinai reikalau-
dablistų unija (Industrial
Workers of the World —

Kompozitorius M. Petrauskas, kuris
Vokiečių kareiviai nešio

ja tam tikras medines klum-

Idaho gubernatorius 
re i k a 1 a ii j a 2,000 k a i ’e iviu Ji
sai sako, kad aidoblistai bai
gia užkariauti visą valstiją

NELAISVĖN PAIMTA 43 TŪKSTANČIAI IR 300.
Paėmę miestą Galičių 

tinę j Galicijoj, rusai, po 
nerolo Kornilovo vadovyste, 
smarkiai eina pirmyn.

Pereitą Četvergą rusams 
pasisekė paimti svarbų 
punktą Kulash, kur ligišiol 
buvo Austrijos štabo vieta.

Rusai perėjo pasekmingai 
per upę Lomnica ir iš šiau
rės per Dniestrą. Daug 
naujų sodžių vėlei užimta. 
Rusų ofensyva eina per plo
tį 50 mylių.

naši prie Stanislavovo.

i

ry- 
ge-

Darbininkų ir Kareivių Ėjo šnekos, kad kancleris 
Atstovų Tarybos pirminiu- .Bethman Holweg padavė re- 
kas drg. čcheidze jau nuvy- zignaciją. Tačiaus vėlesnės 
ko į Helsingforsą tarties su žinios skelbia, kad kancleriu 
finais socialistais.

Finų socialistų vadovas 
buvęs Amerikos mainieris 
Tokoi sako, kad Finliandijo

RIAUJA SU VOKIETIJA.

vą Volinskį prasidėjo smar-jra maža respublikėlė, apgy- 
kųs mūšiai apygardose Ki-'venta pačiais nevt 
šėlimo. Austrai atakavo ru- grįžusiais iš Ame 
sų pozicijas ir paėmė kelias maža respublikėlė 
tranšėjas, bet rusams tuo- Liberia. Liberija 
jaus pribuvo pagelba ir au- traukė ryšius su
strai tapo atmušti iš užim- taigi faktiškai jau kariauj:

su-

tų pozicijų.
Generolo Kornilovo 

dabar atkreiptos ant 
baus gelžkelio centro Stryj, merika apskelbė Vokietijai 
kuriame randasi 30,000 gy- karę, tai ir Liberija nutarė 
ventojų.

Iš Londono praneša, kad mis.
austrai ir vokiečiai siunčia Liberija labai turtinga pal-' 
vis daugiau spėkų į Galiciją, mų aliejum. ' 
kad sulaikius rusu ofensv- 
va. v

akys į Liberia rokuoja Ameriką 
stam- esant ios globėja ir kada A-

sakoma, Kad Lvovo gy
ventojai vėlei pradėjo aplei-

ją. Lvovas, Galicijos sostai- 
nė, vieną kartą jau buvo ru
sų rankose, būtent nuo ru
dens 1914 m. iki gegužės 
mėnesio, 1915 metų.

Per pusę menesio, nuo 1 d.

išviso paėmė nelaisvėn 43,- 
300 belaisvių—austrų ir vo
kiečių. Beto, paimta dar 
daug kanuolių.

Rusijos frontan jau pri
buvo vienas moterų pulkas.

RUMUNŲ KARIUMENĖ 
SUSITVARKĖ.

Eina gandas, kad rumunų 
kariumenė jau baigia susi-

.«»jnauJA AMERIKOS. KARIUMENE
Į jr—5 '%/r 4 pasauktas į Kari’ H wC i /A Prezidentas Wilsc | Z i > « j|aį pasakč, kaJ

pasisekimų. Dabar rumunai 
jau turi kiek daugiau am
unicijos.

del padavimo id

i j

Jau kelios savaitės laik- 
jraščiai daug rašo, kad vaka
rinėse valstijose, o ypač A- 

irizonoj. Idaho, Montanoj, iš- 
dalies Californijoj ir Orego
ne smarkiai pradėjo veikti

testavo prieš paskalas, būk 
streikai vedama už vokiečių 
pinigus. Tai yra melas. ,

Petrogradas ir Maskva 
socialistu rankose. c

l 1 • • *
Neseniai laike miesto rin

kimų Rusijos socialistai už
kariavo Petrogradą.

Dabar atėjo žinia, kad ir

b mu i socialistu rankas.
Caras Mikė nori, kad val

džia šelptų jį ir jo familiją, 
o už tai jisai . žada pirki 
“liuosvbės bondsu’’.

< Vjuos. . . • r ... ,
Bet daug didesnis sujudi

mas prasidėjo Arizonos val
iu ieste Bisbee
rūdos kasyklų V v

metais tijoj, kur
. ,streikuoja 

darbininkai.
geresnių sąlygų ir sako, kad

‘ r ^pasiduos kapitalistams

PIRMAS TEISMAS DĖL
BOSTONO PARODOS,^
Jau įvyko pirmasai teis- , 

mas dėl muštynių darbinin
kų parodoj 1 d. liepos. Bet 

\po teismu atsidūrė ne tikri • 
Ii* kaltininkai, kareiviai • mu- 
n- šeikos. kurie sukėlė suirutę

>■
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ir kariumenes vadai aiškiai; 
supranta, kad žmones nenu-! 

mu sykiu bus paimta 687,000;ri stoti kariumenėn, nes visi 
kareivių. New Yorko vals-‘prašys, kad juos paliuosuo- 

itija išviso turi pristatyti 69,-Tų.
"■! Kas turi tik pirmas popie- 

|ras ir nenori stot kariume-

mas oficia- L< •>:>. sus geresnius žmones jiatri- 
17,510. ()taį išvijo iš Bisbee ir da- 
12,7-19. t)ar tame mieste tik karei

nekalti žmones,
Teisman patraukta 7 iš tų, 

kurie dalyvavo parodoj, jų

Gauta žinia, kad Vokietijos Inįų patsai 
kaizeris VVilhelmas Pas*''stas 40,000 
trauke nuo sosto, o užleido! \as 
savo vietą šeštam sūnui Jo-!ž5noH* Ūla ivvks liosavi- Amerikos piliečiu, gali tai 

liet veikiasia viskas bus pasižymėti prašyme.
Į Kongrese Įneštas billius, 
'kad ir nepiliečius, neturin- 
,čius net pirmų po])icrų, im
lių kariumenėn. Billių įnešė 
(tasai Burnettas, didelis atei
vių priešas. Ypač Massa-

iuvos karalius.
Panaši žinia gauta ir New 

Yorke. ______  ... ___ ,
reikia priimti dideliu atsar
gumu, kolei ji nepasitvir
tins.

Joachimas rokuojasi libe
rališkiausių iš visų kaizerio 
sūnų.

Iš Londono praneša, kad

v • ♦ 
žinia

7.\nc), kur bus jo distrikto 
paliuosavimo taryba. Ant 
kiekvieno 30,000 gyventojų

t ai ją. kad ateivius imtų, ka- 
riunicnčn. Nežinia ar tas 
bilius praeis.

Louisiana, 
Maine,

c

Sykiu su streikieriais
kaltino t;,i

. ,v . ^iviški) primokėti po $5.00.
’ j išgabenta ir darbi- Kitų teismas atidėtas. Jie 

jdnkų advokatas Cleaiy. At- apeliavo i Superior teismą.
20.W6 tVeŽHJ. NcW va^ij^ Advokatas Roever kalti- 
;4o’oai K:1 ia.1 va^y“juo. kad ’ei yra policijos suo-

jau praneša apie artilerijos dirba. 
Maudymąsi rumunų fronte.

beti apie taiką.
Vokietijos reichstagas iš

ėjo ant streiko ir nieko ne- jūsų numeris (serial 
dirba. Jokia komisija ne- ber).

rybą, sužinokite, koks yra 
num- 

Savo numeri kiekvie- 
Reikalauja, kad mi- nas tegul žino išanksto dar

prieš pirm liosų traukimo.nisteriai
reichstagą už savo darbus. Vėliau, kada atsibus liosa- 

--- vimas ir jeigu ištrauktų jū- 1 • a a t .

SAUGOS KAREIVIUS
NUO PALEISTUVIŲ.

Laikraščiuose jau daug
•buvo rašyta, kad Amerikos

60,859.
1,801.

10,081.
2,717.

Montana, 7,872.
Nebraska, 8.185.
Nevada, 1,051.
New Hampshire, 1,204.
New Jersey, 20.665.
New Mexico, 2,292.
New York 69,241.
North Carolina, 15,794.
North Dakota, 5,606.
Ohio, 38,773.
Oklahoma, 15.661.
Oregon, 717.

•’0 ->qi ip n ir štai, Kariška vyriau-’
1 !• jsvbė, Įsakius generolui Bell,.
k’ppo du -vagon- niaist0: ’ikliio" draugė Januške-
'"'"'"- Kitan) žmones turėtu mirtiivičiflt? i5 Blwktono.

is bado. New Mexico gu-j 
bernatorius nežino iš rūpės-;
čio, ką daryt ir reikalauja

i -'ine up .
Teismo kaltinamųjų nau- i- v

NORĖJO IŠARDYT SOCI
ALISTŲ MITINGĄ.

Brockton. Mass.—“Brock
ton Times” praneša, kad 4 
d. liepos Brocktone norėta 
išardyt socialistų mitingą, 
metant į svetainę torpedas. 
Sunkiai sužeista advokatas 

nu nedirba. Nedirba dange- SfcCartv iš Abington.'socia- 
lis tartokų giriose ir apsi-uistų partijos kandidatas i 
4(\jo darbai laukuose. 1 a-

nos ir

i

(daug paleistuvių.
I * 1 , į v •

Kares ministeris Baker
KAIZERIS TARIASI SU S'J numerio seriją( tas bus s;,|<o, į<;1(| i-ūpinasi apsmigo-

KARĖS VADOVAIS. įpagarsmta laikraščiuose),
Vokietijoj dar nepraėjo f1' ^uoiaus Paduokit raštiš-

Kaizeris * pranešimą su patvirtin-

FINLIANDIJA NORI AT- 
SIMEST NUO RUSIJOS.
Finliandijos seimas jau • 

nutarė atsiskirt nuo Rusijos 
ir apskelbė Finliandiją e- politiškas krizis. Kaizeris . Ka Prai;esimą su patvirun- 
sant neprigulminga valsty- jau pažadėjo įvesti Prūsuo- jta.ls Pa,1ūdyjimats, prasyda- 
i|j0 ^k.pie tai ar Rusija su Kniont,?frm* nu paliuosavimo. Ant to
tuo sutinka, Finliandija vi- aišku, kad politiškos sąly
giškai nesiklausia.

Rusijos pirmasai ministe- žmonių reikalavimams, 
ris Lvovas šaukia posėdin Reichstagas atsisako duo- 
visus kitus ministerius, ku- ti pinigų tolesniam karės ve- 
rie šiuomi laiku randasi ka- dimui, kolei neišsiaiškins po-

<e visuotiną balsavimą. Tai ,Hl P^iuosąvinio.
- p bus tik 7 dienos.

nusileist’(^enas nepaduos prašymo

stos. Tuo reikalu dabar ve
dama platus tyrinėjimas. 
Naujose kempėse, kur rink-

.1!
kariumenė, irgi saugos ka
reivius nuo paleistuvystes.

South Carolina,
South Dakota,
Tennessee,

tai bus melas.
ir

Utah, 
Vermont, 
Virginia,

‘“'° i kareiviu.
L019. a ’

7,296.
9,101.

stojo 1,000 mainų.

Į ji mesta torpedinė bom
ba, kuri smarkiai sužeidė 
jam ranką.

Draugas McCarty tuojaus 
nuvyko pas daktarą, kur

■

S' 2

rėš fronte.
* Socialistai ministerial būk 
‘ %ai sutinka su tuo, kad Fin- 
liandija būtų pilnai nepri- 
gulminga, bet kiti ministe
rial reikalauja, kad finai pa
lauktų {steigiamojo visos 
Rusijos Seimo. W, ,

riti menėm j 
Taigi, išanksto viską suži- KIEK Iš KURIOS VALSTI- 

nokit, kur jūsų apygardos’ 
taryba ir koks numeris, o 
vėliau atydžiai dabokite lai
kraščiuose, kokie numeriai 
bus ištraukti.

Gal būti ir per pačtą pra- 
taip-pat pašaukė į pasitark neš, ką išliosavo į kariume- 
mą von Hindenburgą ir Lu/ nę, bet pačte gali suaiySlint 

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

litiškas padėjimas.
Kaizeris buvo pasišaukęs 

pasitarti savo kronprincą, 
kuris yra vadovu didžiau
sių atžagareivių. Kaizeris

JOS IMS KAREIVIŲ?
Alabama, 13.612.
Arizona, 3,472.
Arkansas, 10,267.
California, 23,060.

Colorado, 4,753.
Connecticut, 10,977

BEPROČIAI BUVO PRI
IMAMI KARIUMENĖN.
Londonas. — Paaiškėjo, 

kad Britanijos kariumenėn 
buvo priimta labai Uaug be-

Wisconsin, 
Wyoming, 
Alaska, 
Hawaii, . 
Porto Rico

810.
696.!

none. |
12,833.

EXTRA!
A’okietijos kancleris Beth- 

man Hohveg pasitraukė. Jo 
vietą užima dabar Dr. Mi
chaelis. Vokietijoj auga a- 
gitacija už taiką.

1

ras pavojus.
i Dabar laikraščiai vėl su
bruzdo rašyt, kad tai Vokie
tija papirko aidablistus ir už 
vokiečiu pinigus vedama | Fi’ūsų kares niinisteris 
streikaf. Sakoma, kad tai von Stein irgi rezignavę 
teisingumo departmentas 
turi kokius tai darodymus, 
kad ta revoliucija sukelta už 
vokiečių pinigus.

Žinoma, tai yra žioplas iš-

Taigi, Vokietijoj įvyksta 
stambių permainų. Reichs- 
tagan bus įnešta taikos re
zoliucija. Kaizeris nepasi
traukė.

pročių. Tie bepročiai pri- misiąs. Paprastai, kur tiki Austrijoj auga 
dirbo daugiau blogo, negu [kokioje nors šalyje darbi- už taiką.. Išrodo, 

ninka- ______
..... III ■■■■«|

■-■e

I

<i



JIE MELDŽIASI

atakavo ir kuodavo kiekvieną koviečių

• sunkesni likimą.

kiečiu, v

XII.

ar

čion
Kap-

rūpi 
liūosy- 
rūpėti 

Esame 
bet ir

Skriauda

d'.ignės išlysti, šauktųsi 
prie Amerikos kapitalistų

veikimą, tai tuo pačiu pini
gu atsimoka dabar “Kova” 
ir “Naujienom”.

—Kaip tu man, t 
tau — sako patarlė.

Iš tranšėjų mums pasisekė atmušti ke- 
akas. Aficieriai nesiliovė

liau, kada ne viskas taip iš
ėjo, kai]) jos norėjo, “N-nos” 
užboikotavo konferencijos 
sumanymą ir kada “Laisve” 
išnaujo pakėlė tą klausimą,

Kulkų lie- tų ir sužeistų. Daugelis sužeistųjų paga rn-k -vi

“Kovos” red. ir Sąjungos į
staigas—tai mes 1 netikini, i buvom ties Chalono sienom ir

per tą ugnies pragarą. Tūli bčgo, nelygi
nant pašėlę ir perbėgo laimingai. Tūli žu
vo toje pekloje ir buvo suplėšyti į gabale-

i kartinė valdžia klausytų
Rooto misionierių patarimo.

Melskimės, kad Rusijos' 
kareiviai dar toliaus karę

jos sumanyme.

Mat, ir karėje pinigas visųgalintis ir kapes reikmenų, tai jau mūsų nebus”...
Tai ve ką pasakė mums tasai artileris-

Kada Suv. Valstijos prisi
dėjo prie europinės karės ir 
Rooto misija nukeliavo į Pe
trogradą, tuomet pravosla
vų arcivyskūpas Roždest- 
venskis šv. Izaoko katedroj

lių — penkis! Pirmiau Ru
sija už Amerikos-dolerį mo
kėjo du rubliu, o dabar jau 
moka penkis.

Dabar Amerikos kapitali
stai žada naują paskolą, bet,

sitikėjimas vieni kitais, grę
siantis dideliu pavojum vi
sam mūsų judėjimui (to ne
reikia slėpt).

“Kova”, matomai, nebeno
ri kęsti mūČelninkės rolės. 
Kaip seniau “N-nos” ata-

Vokiečiu kareivio 
karės atsiminimai

jų laikraščių atstovai mėgi
no patiesti bendro veikimo 
tiltą, pripažindami, kad lai
kraščių tarpe turi būti idė
jinė vienybė ir kad Pild. Ko
mi t. turėtų tarties daugely 
klausimų su soc. laikraščiais 
—“Naujienos”
šią konferenciją. Jom ne
rūpėjo atrasti rezoliucijose 
sveiki grūdai. Jos matė tik 

ir prašė savo dievo, kad jis tiniu kursu, o paskui atsiims blogumus ir. daugiau nieko.
Tuomet ir “Keleivis” pasakė 
apie “Naujienas”, jog jos 
verčia dalykus viršum ko
jom.

žodžiu sakant, kuomet 
santikiai tarpe laikraščių 
buvo blogi, kuomet tarpe tų 
naciu draugu santikiai vis 
labiau aštrėjo — “Naujie- iš po “Naujienų 
uos” rūpinosi, kad tie santi- plunksnos “Kova 
kiai dar labiau naaštrėtų, pasirengus dešimts 
dar labiau pablogėtų. į

Gana keista buvo “N-nų” rašys po kuriuo bent “N-nų” 
r kantriai visas tas kan- r,,l« >r kairiųjų konfevenci- išvedimu.

• Tv.. 1 * _ T JI  I ’ " * ‘

čias perneštų.
c Taipgi melskimės, kad ten 

jimą ir žudytų tokius nat nuramintas revoliuci- 
katalikus, kaip ir ameriko- jinis' ju(]5jilnas ir kaf] fĮa- 
nai.

Kapitalistai irgi pritaria 
toms maldoms; p rezidentas 
Wilsonas, kapitalistų tar
nas, pats meldėsi prie augš- 
Čiausio, kad jis palaiminti]

------ Į/
Surengė specialūs pamaldas suprantama, skolins dabar- 

palaimintų Ameriką, prisi- pilnu.
dėjusią prie karės. Laike Ncgana to. Amerikos ka- 
tų pamaldų buvo ir visa Ro-'|)italistai nori j savo rankas 

’ oįo komisija. '
Kad nepasilikus rusams ir 

jų dievui skolingais, 'Ameri
kos dvasiškija, priešaky su 
kardinolu Gibbons 14 ir 15 
d. liepos meldėsi prie savo 
dievo, kad Rusiją palaimin
tų ir kad ji daugiau galėti] 
išžudyti austrų ir vokiečių. 
Katalikų dvasiškija prašo skūras ir kad ji nesipriešin-' 
savo dievą, kad jis eitų i pa- tų ir 
gelbą rusams, * turintiems " 
svetimą dievą, svetimą tikę

paimti visus Rusijos mine- 
ralius turtus — visas kasyk
las, nori paimti net ir gelž- 
kelius, stambesniąsias išdir- 
bystes ir išnaudoti, kiek tik 
galima. Todėl melskimės, 
kad jiems geriau pavyktų 
Rusijos liaudį apiplėšti, nu
lupti nuo jos po devynias

Bet ar Rusijai bus leng
viau po tų maldų? Ar ji su
silauks laimingesnes valan
dos? Galima drąsiai saky
ti, pakol Amerikos dvasiški- 
ja melsis už Rusiją, patol 
jos padėjimas nei kiek nesi- 
gerins. Kodėl? Amerikos 
kapitalistai liepia savo dva
siški jai melstis už Rusiją, o 
patys jai lupa devintą kailį. 
Rusijos rublis, kurio pir- 
mlau vertė buvo 52 centai, 
dabar ant Amerikos biržos 
skaitosi mažiau, negu 22 
centai. Rusi ja privalo A me
nkos kapitalistams mokėti 
už amuniciją, todėl jie ir 
skaito rublio vertę 22 centu. 
Ar negeriau būtų, kad Ame-, 
rikos dvasiškija nesišauktų 
prie dangiškojo dievo, bet 
atkeliautų į New Yorką ant 
Wall gatvės ir čia pradėtų 
melstis prie aukso dievu, 
kad jie pakeltų Rusijos rub
lio vertę? Juk Amerikos 
aukso dievai Rusijos liaudį 
veda prie bankrūto, nes iš 
jos lupa vieton dviejų rub-

Melskimės, kad Amerikos 
kapitalistai Rusijos rublio 
vertę padarytų iki 15 cen
tų! Juo Rusijos rublio ver
tė bus mažesnė, tuo Ameri
kos kapitalistams geriau.

Amerika turi apie 100 mi- 
lionų gyventojų ir jos nacio- 
nalis turtas apskaitliuoja- 
mas apie 230 miliardų dole
rių. Tuo tarpu Rusija turi 
apie 200 milionų gyventojų, 
o jos nacionalis turtas ne
siekia ir 40 miliardų dole
rių. Taigi pasimelskime, 
kad ir tie 4(1 miliardų dole- 

srių. su dievo pagelba perei
tų į Amerikos kapitalistų ki- 

i senius, tuomet Rusijos liau- 
rli.i lxl1č« Lxx 1 v-x /vri P vxnlni
mins ją netik dangiškasis 
dievas, bet ir Amerikos auk
so dievai, sėdinti ant Wall 
gatvės New Yorke.

Taigi, melskimės!...
švenčioniškis.

Naujienų” atakos ir 
“Kovos” kontratakos

Sekančią naktį męs vėlei praleidome po 
atviru dangum, nes miestely būk tai buvę 
“plėšikų - maraderų”. Ištikrųjų tai jų ne- 

aš buvo, o ta pasaka buvo skleidžiama tuo tik- 
Pole-:slu, kad įdilginus mūsų neapykantą prieš 

mika dėl darbininkų tarybos priešą, kuri jau buvo pradėjus mažėti. Afi- ffe]į vo] 
—aiškiausias tam pavyzdys.-cieriai puikiai žino, kad kareivis daug ge- nuostolių 
Tai]), kaip seniau “Naujie-' resnis ir paklusnesnis, kuomet jisai liepsno- gtį a! 
nos” visą bėdą matė tik iš ja priešo neapykanta, 
kairiųjų pusės, taip dabar ! 1
“Kova” jieško oportunizmo Chalons-sur-Marne. Tai buvo baisios ke- 
visame tame, kas tik išeina lionės diena. Kelias tęsėsi 21 mylią mirti- 

redakcijos nai nuobodžia tiesmuka linija — tęsėsi, ta- 
” išanksto rytum koks baltas žaltys. Ėjai ir ėjai — 

sykių o galo tam baltam kaspinui nesimatė. Iš- 
paabejoti, pirm negu pasi- žiūra visur buvo begalo monotoniška. Pa

keliu]’ męs praėjom viso labo tik vieną so
džių. Laukai aplinkui buvo neapdirbti.

žeistas? Apsidairyk, gal sužeistas, bet tik 
nenusimanai?”

Tai aš perbėgau ugnies liniją. Mane 
krėtė drebulys.

—“Sėskies, gal bus geriau. Mus visus 
krečia drebulys”...

i Aš šiek-tiek nusiraminau. Potam pri
buvo dar keli. Tūli buvo sužeisti. Mūsų 
buvo apie 40, kuomet seržantas apėmė ko
mandą. Ir vėlei nebuvo matyti nei vieno 
aficieriaus. Mat, tie bjaurybės moka veng
ti pavojaus.

Męs pradėjom eiti ir praėjom pro dan
ielių batarėjų. Visur buvo daug 

Batarėjų žmonės, buvo ar užmu-
užeisti, ar neturėjo ammunicijos. 

visą bėdą mate tik iš ja priešo neapykanta. į Tūli iš artileristų prisidėjo prie mūsų.
i Sekančią dieną inęs turėjom eiti link. Seržantas paklausė jųjų, kodėl jie ne

šaudo.
I —Todėl, kad męs jau pabaigėm ammu-
niciją — atsake vienas šovė jų

—Ak tiesa, — pripažino seržantas, <— 
i per tą ugnį juk negalima atgabent daugiau 
ammunicijos.

j —Visai ne tame dalykas, kad būtų ne
galima. Dalykas tame, kad ammunicijos 

. visai nėra. Tik atsiminkite, kad nuo pat
Kelyje užtikome daug numirusių ka-!Belgijos sienos męs vijom ir vijom francū- 

reivių,'kai]) vokiečių, taip ir francūzų. Ma-)ZUS> įa]p laukinius žvėris. Męs ėjom pir- 
jtomai, kareiviai, kurie ėjo pirma mūsų, pa- myn, kaip laukiniai. Užpakalyje savęs męs 

. išgriovėm gelžkelius ir, abelnai, visus susi-

—Jūs nieko gero nevelijati 
ios padavė tą pieną, bet ve- mums, jūs neprisirengėt net.čio. 

gero žodžio pasakyt už Są- 1 
jungos namą, jūs sužiniai ari 
nesužiniai norėjot pažemint j tiko dar sunkesnį likimą. . . j ,, .............
“Kovos” red. ir Sąjungos į _ Pavakare^ ketvirtoj valandoj, męs jau nešimo kelius ir per kelias dienas negalima 

apsistojom į0 viSo pataisyti.
kad jūs velytumėt gero Są-il’l’am darže. Baisiai nuvargę griuvom ant palikome viską ( 

sue konferenciją ir tam pri- jungai, tverdami “bespalvę” žemes, 
tarė “Kova” su “Kel.”, — 
“Naujienos” nei pirštu, ne
pajudino,kad padarius žing
snį prie sutarties socialistiš- 
kų spėkų. Vėliau, kada vi
suomene pradėjo kritikuoti 
abidvi konferencijos rezoliu
cijas, “Naujienų”kritika ant 
kiek buvo teisinga, ant tiek 
buvo ir keista. Išpradžių 
jos neatrado Kapsuko rezo
liucijoj nei vieno sveiko 
grūdo, o paskui priėjo prie 
tos nuomonės, kurią išreiš
kė “Laisve” — iš tų dviejų 
netobulų rezoliucijų būtų 
buvę galima padaryti vie-

darbininku taryba.
Ve, ką nori pasakyti “Ko 

va”, jeigu kas moka {skaityt pasilsėjome 
eilučių tarpe, 
jienų” atakų, kurios tęsėsi 
visa pusmetį, “Kova” atsa
ko kontratakomis.

Užpakalyje mūsų męs 
galutinam suirime ir, ap- 

isvaigę laimėjimais, męs bėgom į Francijos 
Pribuvo ir karinė virtuve,.bet nieks nė- gilumą. Męs bėgom pirmyn, užmiršę, kad 

Pavalgėme vėliau, kada kiek užpakalyje savęs nenalikom gerų kelių, ku- 
Paskui norėjome eiti mies-|rįais būtų galima į laiką pristatyt užtenka- 

nusipirkti, ypač tabako, _ bet)mai ammunicijos. Dabar męs iš užpakalio

< Iš priežasties šitokios kei
stos ir piktos “Naujienų” 
taktikos daugelis draugi] 
rytuose, o ypač Pildančiam 
Kom. ir “Kovos” centre pri
ėjo prie išvedimo, kad ką tik 
pasakysi, ar ką padarysi, 
“Naujienoms” visviena ne
įtiksi; jos visviena kabinė
sis, bile tik diskredituot sa
vo oponentą. Tuomet tai 
pradėjo gimti neužsitikėji- 
mas “Naujienom” tūluose 
mūsų draugų sluoksniuose. 
Jie išanksto žinojo, kad 
“Naujienos” peiks viską, ka

“Ko-

Ir ant “Nau-pan ko noi .................
niekam nepavelijo išeit is. lagerių. Minns(negalim gaut pagėlbos ir atsidūrėme spąs- 
pranešė, kad Chaloils užsimokėjo karinę tuose, kuriuos francūzai mums įtaisė. Pirm, 

j kont ribuciją ir todėl nieks negali įeiti miesjnegu pribus daugiau ammunicijos ir kitų 
'tan. — ’ ’ "• ' • ’ ’ ” — •- - - - - - --

Įima pasakyt prieš “peo])ie’s .l’is apsaugojo Chaloną nuo išpūstyjimo. 
councils” ar darbininkų ta- Tolumoje girdėjosi kanuolių griaus- tas.

niai, kurie ėjo vis didyn ir didyn. Męs ne-. tam laikui męs buvom šventai įti-
žinojome dar, kad tai pradžia didžiojo Mar- ]<eję j Vokietijos generalio štabo išmintin- 
nos mūšio, kuris tęsėsi penkias dienas ir gumą, bet dabar męs jautėm, kad tas šta- 
kuris pasibaigė baisiai nelaimingai dėl vo-fbas nuvedė mus į pražūties kilpas. Fran

cūzai jautėsi esą namieje ir užpakaly savęs 
Vidurnakty mus prižadino alarmingu turėjo puikių gelžkelių. Jiems nieko netrū- 

,signalu ir, pusvalandį vėliau, męs jau mar-.ko, nes buvo ties Pat Paryžium, tuo di- 
šavom. Vėsus nakties oras pridavė mums džiausiu karės sandėliu. Beto, francūzai 
daugiau energijos. Ketvirtoj ryte męs pri-'palaikė artilerijos ugnį tokio aštrumo, ko- 
buvom Chepy sodžium Sodžius buvo iš- kio nuo pat karės pradžios nenaudojo. Da- 
plčštas. Sekantis kaimas Pogny irgi buvo bar ir jie jau turėjo milžiniškų kanuolių. 
išj)lėštas. Kanuolių griausmas ėjo vis di-į Aišku buvo, kad pozicijos, kurias už- 
dyn. Lengvai sužeistieji, kurie grįžo atgal ėmė francūzai, buvo išanksto prirengtos, o • 
ir ammunicijos kolonuos pranešė mums,'jų artilerija buvo tai}) puikiai įstatyta, kad 
kad į vakarus nuo Vitry-le-Francois eina męs jokiu būdu negalėjome jos pasiekt... 
pekliškas mūšys. Visas miestelis buvo ku
pinas sužeistųjų: kiekvienas namas, bažny
čia, mokykla buvo užimta sužeistųjų.

Ogi nieko*! Remdami rusų 
revoliuciją, męs mobiliza- 
vom ne vien soc.,bet ir, abel- 
nai, kairiųjų minias. Ir iš
ėjo gerai, męs nepaskendom 
“bespalvėj” minioj. i

' šaukdamįkairiųjų konfe
renciją, męs norėjom patie
sti bendro darbo pamatą dėl 
veikimo visų kairiųjų ele
mentų (atsiminkite dieno- 
tvarkj, kuri, ant nelaimes, 
nedabaigėm). Veik visuose 
miestuose turim draugijų 
sąjungas, o ar socialistai ten 
paskendo minioje? Nieko 
panašaus. Massachusetts 
veikia labai plati įstaiga, 
pirm, draugijų konferencija 
politikos kankiniams šelpti 
ir iš to tik naudos turime.

va” su “N. Gad”.
Męs jau nekalbam 

anie polemikos toną, 
sukas įvedė aštrumą polemi- 
kon, “Naujienos” jį dar la
biau paaštrino. Išpradžių 
dar “N-nos” stebėjosi, ko
dėl, padėkim, J. Šukys var
toja savo polemikose su“N.” 
tokį aštrų toną, paskui jau 
“N-nos” kur tai pralenkė ir 
Šukį. Jos kiekviename nu
mery vaišindavo nedailiau-

Tarpe Chicagos ir Phila- (cialistų laikraščių santikius
delphijos laikraščių užsi-.su L. S. S. vadovaujančiom 
mezgė energiška polemika įstaigom.
dėlei Amerikos liet, darbi- 5) Kairiųjų draugijų kon- 
ninkų tarybos. “Naujienos” Jerencija ir rezoliucija apie

, —už tarybą, “Kova”—prieš. Rusijos revol. šelpimą.
Ir vienas ir kitas laikraštis Visa, kas buvo tarta tuo- 
ųoliai jieško sau talkininkų, se pasikalbėjimuose ir kris-

Kad giliau supratus p ra- .talizavosi tam tikrose rezo-
* smę tų ginčų, reikia mesti .Uncijose, “Naujienų” buvo

' žvilgsnį į praeitį. “Kovos” ir tik pajuokiama ir aštriaisiais komplimentais netik 
“N-nų” santikiai ypatingai kritikuojama. Niekur ir nie- 
pradėjo aštrėti pereitų me-;kuomet.jos nerasdavo svei- 
tų pabaigoje. Žodis po žo- ko grūdo ir kritikavo viską 
džio, replika po replikai, tie nuo “a” iki “zet”.
santikiai taip įsiaštrino, jog'
beveik negalėjo būti kalbos singą ir švarią

' apie jų sušvelninimą.
Pereitame pusmetyje liet. “N-nos’

me judėjime—o juk męs ant 
jų neužsipuolam! Lietuvos 
reikalai? Jei mums 
Chinijos ir Indijos 
be, kodėlgi neturėtų 
Lietuvos liuosybė. 
ne vien amerikonai,

TIES MARNA — MIRTIES SUKURY.
i

čių, jeigu mums nedave nei poilsio ir liepė j Męs pasiekėm apsigynimo liniją ir mus 
tuoj stoti ugnin į vakarus nuo Vitry-le sutiko ugnis iš mašininių kanuolių. Męs 
Francois. Męs buvom dvi mylias atstu sugrįžom į ant greitųjų įtaisytas tranšėjas, 
nuo pirmosios mūsų linijos, kai francūzų Smarkiai lijo. Aplinkui gulėjo daug užmuš- 
artilerijos ugnis pasiekė mus
tus pradėjo kristi į vokiečių eiles. Tūkstan-\o mėšlungį, nes jų žaizdos nebuvo apriš- 
čiai vokiečių krito ant vietos ir tai buvo pa- tos ir jie voliojosi ant permirkusios slidžios 
sėkmės atsiuntimo rezervų. Mat, francū- žemės. Jie prašė iš mūsų bent lašelio vali
zai rūpinosi, kad vokiečių rezervai negalė- ‘dens, bent trupinio duonos, bet iš kurgi męs 
tų aktyviai dalyvauti mūšiuose ir todėl pa-1 galėjom tai gauti? Jie jau dvi dieni nieko 
didino artilerijos spėką iki didžiausio laips- nevalgė ir nieko negėrė.
nio. I ; ‘ ‘ •

Išrodė, jog negalima prasimušti per tą pas francūzų atU„_„. ‘
ugnies barikadą. Šimtai puolančių bombų šaukę: “šaudykit, šaudykit smarkiau!
ir granatų sprogo kas minuta. lačiaus| Tamsa padengė žemelę. Vis lijo ir lijo, 
mums liepta praeit per _tą ugnies peklą q - vjSIl pUSjų girdėjosi sužeistųjų dejavi- 
kiekyienam_atskirai ir bėgant. Męs sugu-.maj^ šauksmai, stenėjimai. Reikėjo apriš- 
lėm ir žiūrėjom, kai]) mūsų kareiviai bėgo žaizdas, bet nebuvo jau bandažų.
■» x i . 4- .k ii i i-v . • ."i L 1 x zx zx* z-x lx rx 1 1 T /A'l * *

ūda del mūsų visu.I €

Bet gal mūsų judėjimas 
nusilpnės? Alene. Kurčia 
tau. Pereita mėnesi Soc. 
Partija užaugo ant 10,000 
narių, o šį menesį užaugs, ' 
kaip sako Germer, ant 20,-1 
000. Reiškia, mūsų įtekmė - - - -
nepuola nors “people’s co- j ' jsivaizdinkit s ka alčjo jausti tie iš 
uncd n. judejnnas zynnai kurie gulėjo ir tiį fauk5 ' aficiei.iaus 
auga. Iniilinnimn’ anVnnfia!

Bet ką čia daug kalbėt!
i kai-

....... ____________ , kadV M € 7 7

šiandien, padėkim, Rusijoj 
būtinai reikia dalyvauti dar- 

al)e" jbininkų tarybose, nors jų 
idauguma susideda iš prie- 
Įšingų drg. Lenin’ui elemen
tų, susideda iš socialpatrio- 
tu. &

v

“Kovos” vedėjus, bet jau ir 
“Laisvės”, kurie neturėjo 
palinkimo visame kame pri
tart “Nauj.”. I

Išvažiavus Kapsukui,1
“N-nos” pradėjo general? a- Ana^aSai Lenin’Ūašai 
taką ant kairiųjų, atakuoda- rjuju kairysis sako, 
mos net pagarsėjusią radi- šiandien, padėkim. Rn 
kalę” terminologiją. .A?y 
ku buvo, kad “Nauj.” a 
mė koks tai polemikos azar
tas. Tuomet tai Vidikas, 
Šukys ir Pruseika buvo net 
prirokuoti prie socialpatrio- 
tų. Visiem tapo aišku, o y- 
pač L. S. S. P. K. ir kovie- 
čiams, kad “N-nos” nei ne
mano apie taikesnę polemi
ką, kad jos pasirengusios 
.“peizuoti” visa, kas tik bus

Pild. Kom.išneša visai tei- 
' į rezoliuciją 

prieš fondų vienybę — 
” tėviškai mokina P.

socialistų gyvenime įvyko K. narius.
šie stambesni faktai: i “Laisvės” redaktorius pa-

1) Rezoliucija prieš šelpi- duoda Broęklyno pasikalbė- 
mo fondų vienybę priimtoji jime rezoliuciją, kad šelpi- 
privatiniam pasikalbėjime mo darbo pobūdis šimtais 
Brooklyne. »ryšių rišasi su politika, kad

Panaši rezoliucija Pil- kiekviena sriovė būtinu lio- 
dančio Kom. L. S. Š. prieš giškumu panaudoja šelpimo 

. .bendrą darbą šelpimo rei- akciją savo pozicijų stiprini- 
kaluose. niui — “Naujienos” absoliu-

į 3) Pasikalbėjimas Phila- itiškai nieko negalėdamos 
\ delphijoj ir rezoliucija apie nasakyt prieš šitą išvedimą, - ..
* “ litišką Lietuvos klausimą, daėjo iki “šmokų” ir kitų pasakyta kairiųjų lupomij

r4) J3o. Bostono paaikalbe- koliojimų.

Lietuvių Socialistų Sąjunga 
gauna daugiausia sau narių 
iš tarpo tų, kurie pereina 
“iškalą” visokiose progre- 
syvėse draugijose.

Męs plėšėm savo suplyšusius marški
nius ir bent tais skarmalais mėginom ap- 
rišt žaizdas. Žmonės mirė, nelyginant mu
sės. Nebuvo jokio daktaro. Reikėjo tuo 
pačiu laiku ir sužeistuosius gelbėti ir gin
ties nuo francūzų, atmušant jų atakas. O 
tuo tarpu lijo vis smarkiau ir smarkiau. 
Męs pramirkom iki paskutinio siūlelio.

Vilnijanti ugnis tai kilo, tai puolė. Mus, 
saperus, suvienijo su infanterija.

Tamsumoje mano kaimynas kumštelėjo 
mane.

—Ko tau reik — surikau aš.
—Eikšian čia — jisai nušniokštė — ne

būk vienas toj pekloj, tai bus juokų. Ar 
girdi, kaip ten šaukia? Aš visuomet juos 
pašauju, kada išgirstu rėkiant. Tai smą- _ H

Jisai juokėsi, kvatojo, riaumojo.Aš tuoj
s

' | Bet kas iš to išėjo,? || -r ■„ -i" s.

(Tąsa ant
r, .... . i. .

paliepimo: sekantis!
Atėjo mano eilė. Aficieris suriko — 

sekantis.
Aš šokau, tarytum, iš sapno nubudęs 

ir pradėjau lėkt, kaip pasiutęs, laikydamas 
dešinioj rankoj šaudyklę, o kairioj durtuvą. 
Aš pašokau į šalį kelis žingsnius nuo dvie
jų sprogstančių bombų ir užbėgau ant dvie
jų kitų. Tai pirmyn bėgau, tai atgal šo
kau, jieškodamas tarpo, kad išėjus iš to 
pragaro. Bet —išvisur geležis ir ugnis! 
Kaip medžiojamas žvėris blaškiausi šian 
ir ten, jieškodamas išeigos. Prišakyje pek-p11--; 
la, o užpakaly afteieriaus revolveris, kuris v ‘ . 
nudes tave ant vietos, jei mislytum grįžti. 'Pašaukiau aficierą ir pasakiau - jam, kad 
Plieno šmotai, tarytum lietus krito žemėn. ’mano kaimynas šauja į sužeistuosius ir 
Pragaras ir prakeikimas. Aš bėgau, be- tauzia^ niekus, 
gau, bėgau, tik štai kas tai nutvėrė mane 
už skverno ir suriko į ausį: “sustok, ar su- W8?

Aficieris paklausė jo: ar jūs matote fe

Š'
v
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S inkų yra suprasti, kaip galima buvo 
užrakint tą Velnią tokioj duobėj, kuri buvo 
be dugno, taipgi negalima suprasti, kaip

Jei velnių nėra, tad pirmojo žmogaus 
prasižengimas yra tiktai išmislas, o pasa
ka apie atpirkimą, — paikystė Jei velnių i Pastaruoju laiku Petro

grado konservatorių orga
nuose “Santaroj” ir “Lietu
vių Balse”* prasidėjo gan 
karšta ir sistematinga agi
tacija už tvėrimą specialiai 
lietuviškų pulkų, arba, kaip 
juos kitaip vadina, legionų. 
Ypatingai smarkią agitaci
ją veda tūlas p. A. Grauro- 

‘ikas, seniau priderėjęs socia- 
Visi bažnyčios tėvai tikėjo į velnius, .jistų- sriovei. Tasai asmuo 

Visi dangaus šventieji užsipelnė sau šven- įpatetiškai šaukia “L.B.” No. 
filiu Arainilzna rlnlfn Ircirl fincrtiloin vol- 1

lenciūgas padarytas iš ugnies galėjo jį lai- nėra, tad piagaras tampa tiktai sapnu, apie 
kyt amžinoj ugny, arba koks tikslas buvo kurį sapnuoja pagiežos ir keršto vergai.
uždaryti ir užpečėtyti duobę, kuri buvo be 
dugno. Bet tokie klausimai ateina žmogui 
į galvą, anot teologų, turbūt dėlto, kad 
Velnias gundo.

Toliau mums buvo pranešta, kad “su
ėjus tam tūkstančiui metų šėtonas bus pa
leistas iš savo kalėjimo”.

“Ir Velnias buvo įmestas į ugnies ir 
sieros ežerą, kur yra žvėrys ir neteisingi 
pranašai, ir jis ten bus kankinamas dieną 
ir naktį, per amžių amžius”.

Iš augščiau paminėtų ištraukų męs ga
lime aiškiai matyti, į ką tikėjo rašėjai Nau
jojo Testamento. Apie tai negal būti skir
tingi! nuomonių. Jei evangelijos mokina 
mus apie buvimą Dievo —' Kristaus, jos ly
giai mokina mus apie buvimą Velnio. JeiĮgui, tikėjo j velnius. Tų velnių buvimą jie 
Velnio nėra, jei, maži, velniukai neįlenda j Ipriparodo pasiremdami*'Nauju Testamen- 

' Jie žino, kad tie velniai yra pragaro 
Į piliečiai. Jie žino, kad Šėtonas yra jų kara- 

. Jie žino, kad pragaras buvo sutver
us tas tiktai dėl Šėtono ir jo aniuolų.

Po tuom budhiku, kurį męs vadinam 
“Krikščionybė”, yra keturi kampiniai ak
mens: Dievas Tėvas, Sūnus, Dvasia Šventa 
ir Velnias.

IV.
BAŽNYČIOS DAVADAI.

Velniui yra primetami Dievo nepasisekimai

tųjų vainikus dėlto, kad jie apgalėjo vėl-1 
nius. Visi popiežiai ir kardinolai, vysku
pai ir kunigai tikėjo Į velnius. Jie savo lai
ką praleisdavo daugiausiai kariaudami su 
velniais. Visas katalikiškas pasaulis, nuo 
žemiausio parapijono iki augščiausiam ku-

žmones, tada Naujasis Testamentas gali tu. 
būti įkvėptas, bet jis yra neteisingas. |

Pirmieji krikščionįs darodo Jėzaus die- liūs, 
viškumą tuomi, kad jis vaikė velnius D 
žmonių. Davadai, kuriuos jie vartojo, bu-| Uždėtojai protestoniškų bažnyčių, su- 
vo dar paikesni už dalyką, kurį jie jais no-. tvertojai visų senoviškų tikėjimų, ir visi va- 
rėjo darodyti. Jie yra panašus tam seniui,; dovaujantįs protestoniški teologai, prade-1

Gvardijos veikimas tamp- \ 
riai surištas su Darbininkų 
ir Kareivių atstovų Taryba.

I1 JI 1 v I I • — 2. Nariais “RaudonosiosliPtllVIQl/2 VPrilirnODD I Gvardijos” gali būti nariai, Hulu I lul\Q |\ul llllllullu ■ kuriuos rekomenduos sočia- 
lįstų partijos.

' 3 Gvardija dalinasi į ra
joninius būrius.i

I 4. Rajonų būriai į para- 
jonų skyrius.

i 5. Skyriai dalinasi į šim
tus.

6. šimtai i desėtkus.
7. Desėtkai turi savo vir-: 

ši n inkus.
8 Desėtkų viršininkai 

renka šimtų viršininkus.
Ne-I 9. Šimtų viršininkai ren- 

maža jų yra atsidūrę ir į- ka skyrių viršininkus, 
vairiose pasaulio šalyse, 
daugiausia Amerikoje,kad !re*įa būrių'viršininkus.’

11. Būrių viršininkai 
renka Gvardijos
ra. c.

Toliaus seka
kokia turi būti

principle! i.š- 
kariu menės 

gvildenamas 
N10.

k imas 12 armijos kareivių 
išneša protestą prieš orga
nizaciją legijonų.

Plačiau ir
kiau lietuvių
klausimas
“Naujosios Lietuvos 
Laikraštis nepritaria legijo
nų steigimui ir sako:

“Ligšiol mūsų darbo 
žmonės priversti buvo

vilkti tojo militarizmo 
jungą, nes negalima buvo, 
stačiai pasipriešinti.

“Tas klausimas nėra ko
kio nors luomo, sluogsnio 
ar partijos klausimas, tai 
yra visos Tautos klausi
mas, nuo jo gal pareis 
Lietuvos laisvės likimas. 
Ir, manau, kad męs, kurie 
giname jj, mokėsime rei
kale parodyti tai ir dar-

10. Skyrių viršininkai

“L. B.” rašytojas, kaip ly
giai ir kiti šalininkai lietu
vių pulkų steigimo, nurodo1 . *■ . 7 , M V/J V1Ų ĮJ L i 1 1Y U OLvlglIUU, 11UIUUU,

kuris pasakojo matęs tekilą plaukiant upe. dant su Lutheriu ir baigiant Princetono daug lietuvių tarnauja 
Kažinkas patėmijo, kad tekilas negali plau- presbyterioniško universiteto prezidentu, lenkų ir net latvių legionuo- 
kioti. “O,—atsakė senis, — bet tas tekilas tvirtai tikėjo ir šiandien tebtiki į Velnią.1 
turėjo geležinę rankeną”. ,

Suprantama, aš nepasmerkiu tų evan
gelijų autorių. Jie gyveno prietaringame Dievą, 
amžiuje, laikuose, kada Gandas buvo istorija 
ku, kada Plepalas buvo tikrenybe ir kada neatbūtinai reikalingas.
viskas, išskiriant tik faktus, buvo laikoma būt kaltas už visus dyglius ir usnis, už žiau- 
už teisybę. | rūmus ir prasižengimus. Kas norints tu-

Apaštalai, kaip ir jų draugai, tikėjo į rėio būt kaltas už Dievo klaidas. Ir taip 
stebuklus ir raganystes. Lengvatikystė bu- Velniui yra primetami visi negerumai, ku- 
vo didžiausia dora. ' ■

Kunigas Parkhurst vadina apaš 
nenaudėliais. Aš nesutinku su juomi. Aš te krikščionįs kariavo su Velniu. Jie kovo- 
manau, kad jie buvo geri žmonės. Ašneti- Jo su juom'i dieną ir naktį ir persitikrini- 
kiu, kad jie bent kada būt elgęsi pagal mas, kad jiems pasisekė apgalėt jį priduo-

. se ir, būdami juose, žūsta 
Visi šventraščio aiškintojai - komentato- saVai tautai. Beto, jie ten e- 
riai taip tvirtai tikėjo į Velnią, kaip ir į sa skriaudžiami.

| štai, Kijevo rajono lietu- 
Pac-al tą atnirkimo pieną, Velnias buvo,vių kareivių organizacijos 

Kas nors turėjo įgaliotiniai praneša apie

rių autoriumi yra pats Jehova.
Per šimtus metų geri, teisingi, pasišven-

—vargingą lietuvių karei
vių padėjimą lenkų legio
nuose — kaip tai uždrau
dimą lietuviškai kalbėti, 
tyčioj i m ąsi,neteisi n gą ap- 
k rovimą kariškomis ' pa-

Kijevo lietuviai
Parkhurst pieną. Aš esu persitikrinęs, jog davo mirštančioms jų lūpoms .pergales nu- steigti lietuvių pulkus, 
jie šČyrai tikėjo į velnius, nes jie buvo leng-'~;“-----~
vatikiai ir prietaringi žmonės.

Naujame Testamente telpa viena apy
saka, kuri iliustruoja tai, ką aš noriu pa
sakyti.

Penktame perskyrime evangelijos
švento Jono štai kas telpa:

“Taigi Jeruzolime yra
gavietės klanas, kuris žydų kalboje vadina
si ‘Bethesda’, nes turi penkias prieigas.

“Tame klane gulėjo daugybė paliegė-

pritaria

| Orio lietuviai kareiviai 
Per šimtmečius bažnyčia manė, jog na- laiko organizavimą lietuvių 

turališkas žmogus visai netikės, nedoras, kareiviu svarbiu klausimu 
kad jis jau iš prigimties yra sūnumi Vėl- ir pataria tą klausimą išriš- 
nio ir kad ką tik užgimę kūdikai yra ap- ti per visuotiną karininkų 
sėsti nelabų dvasių. (suvažiavimą. Petrogrado

Iki pat pusei šešiolikto šimtmečio su- lietuvių karininkų Sąjungos 
prie avių tar-'nrantama buvo, būk kiekvienas kūdikis, ku- Pildomasai Komitetas stato 

ris likos apkrikštytas, buvo per tą ceremo- tą klausimą į dienos tvarką 
niją paliuosuojamas nuo velnio. Kada būsiančio visų karininkų su- 

(šventas vanduo buvo krapinamas ant kū
lių — aklų, raišų, raupuotų — laukė už- dikio, kunigas sakė: “Aš liepiu tau, tu pik- 
plūdančio vandens.

“Nes tam tikrame laike aniuolas nusilei- ir Dvasios šventos, kad išeitum ir prasiša- 
sdavo į tą klaną ir sujudindavo vandenį: lintum iš šio kūdikio,

sišy psojimą,

tik išvengus kariumenės 
bjaurumų. Taigi, mūsų 
liaudies tarpe militarizmo 
diegą* nerado sau dirvos. 
Lietuvių gi pulkų sudary
mas kaip tik ir būtų lie
tuvių militarizmo pradžia, bausmes už prasikaltimą ir 
Nereikia slėpti, kad lietu-'t. t. , . ■
viu karininku, ypač afi-1 „ . . ’ . , . . .cieriu tarpe, yra žmonių,! Pasirodo, kad dartonin- 

kai, norėdami sutvert Rau
donąją Gvardiją”, turėjo o- 
meny tą, kad laike francū-, 
zų revoliucijos, kada buvo. 
iškilus kontr - revoliucija,! 
darbininkų ginkluoti būriai 
lošė labai svarbią rolę. To-' 
dėl jie ir dabar sugalvojo; 
sutverti “Raudonąją Gvar-' 
diją”, kad iškilus kont-re- 
voliucijai, galima ją būtų 
numalšinti. Vienok, jie la
bai stambiai klydo ir klysta 
taip manydami. Laike 
francūzų revoliucijos gink
luotų darbininkų būriai ga
lėjo lošti svarbią rolę todėl, 
kad tuomet mažai buvo ka
reivių, o antra, kareiviai bu- 
'vo apginkluoti tokiais

Toliaus, tasai pats laik- ginklais, kokius turėjo 
raštis daro racionalį palygi- darbininkai. Vadinasi, 
nima: 1v

“Kada milijoninės pa
saulio kariumenės i___
ja jiegos prasmės, nes nie
ko nepasiekia, keista ma-,

įtikėjusių į ginklo galybę, 
kurie mano ir “Lietuvai 
tarnauti”, ginklais žvan
gindami. ’Atsirastų ir vi
sokių avantiūristų dema
gogu. kurie stengtųsi lie
tuviu liaudies dome nu
kreipti nuo stačių darbo 
žmonių reikalų i pragaiš
tingus jiems šovinizmo o- 
balsius.

Nors dabar mes, tiesa, 
kenčiame dėl svetimo 
mums militarizmo, bet lie
tuvių militarizmas taip- 
pat menkas pyragas—vis

Piktžoles reikia rauti,o ne 
persodinti.

komandie-

disciplina,

pat 
ir 

jie

važiavimo.
Tačiaus, pačių lietuvių ka

reivių tarpe atsiranda gana 
daug priešų to originalio 

kurį mūsų Viešpats mūsiškių militaristų suma- 
tas kurs pirmiausiai įkrisdavo į tą vandenį Jėzus Christus susimylėjo pašaukt prie sa- nymo. 
aniuolo sujudintą, tuoj išgydavo, nežiūrint ,vo švento krikšto, 

4*kokia liga sirgo.
“Ir buvo ten tūlas žmogus, kuris turė-

vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus,

idant padaryt ji nariu 
savo kūno ir savo šventos draugijos”.

Tada visi bažnyčios tėvai,

Gauk šiuos 
Muzikos Veikalus.

’’Binte” — Birutės arija —30c. 
’’Vestuvės” — Jaunosios arija 8Sa. 
“Kregždelė” — due t tas — 80c.
“Eglė” (Žalčių karalienė). ŽalMa..

ir Gulbė-Dievaičio duettas —Tie.
’’Muzikos Žodynėlis” — 25c.
“III Sąsiuvinyg” — maigyti 

kvartetai — 25c.
Adresas*

MR M PETR ‘ ’’SKAS. ‘
Rrnadwnv. Sn. Boston. Uaaa

Telephone iy&u ureenpoint.

Dr. H. Mendlowitz
271 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano speciali 

tai moterų liffP®-
Gerai įsitėmykit adresą:

DR. H. MENDLOWITZ 
271 Berry St., Brooklyn,N.Y. 
f Kampas So. 1-mos’ gatvės. *

I’lą.ujo.s knygos mylėtojams muzi
ko-; ir dainų iietuviškoj kalboj, su
rinktos visokios notos (gaidos), iš 
kurios gali išmokti notas be moky
tojo, ant kokio tik nori instrumento

. pa_ atvirus-mūšius ir lygiai mu- 
nusto- Dabar jau visiškai kas j 

kita. Dabar revoliucijų ir: 
kontr-revoliucijų pasiseki
mai priklausys ne nuo pana-

Štai, Vitebsko garnizono 
lietuvių karininkų mitingas 

visi teolo-'priima rezoluciją prieš stei- 
jo blogą ligą per trisdešimts jištuonis me-'gai ir komentatoriai — visai nei neabejojo,1 girną tautinės kariumenės. 
tus. ( į kad nekrikštyti kūdikai, ir tie, kurie gimė Jisai atranda:

“Kada Jėzus patėmijo jį ten gulint, ži- negyvi, ėjo į pragarą.
nodamas, kad jis ilgą laiką buvo kankina-! Ir tie patįs bažnyčios tėvai, teologai ir 
mas ligos, tarė jam:“Ar tu nori pasveikti?!.komentatoriai, sakė, kad: “Dievas yra 

“Tas sergantysis žmogus atsakė: ‘Po- meilė”.
ne, aš neturiu žmogaus, kuris mane įdėtų į Tie kūdikai yra taip tyri, kaip pasigai- 
sujudintąjį vandenį, o kada aš stengiuos į- leiimo ašara, nekalti, kaip jų motinų meilės 
eiti, kas nors kitas įbreda pirmiau už mane, pilni nusišypsojimai, o vienok meistrai mū- 

“Jezus tarė jam: “Kelkis, pasiimk savo su tikėjimu tvirtino ir mokino, būk šnairuo- 
lovą ir vaikščiok! Ijanti, pikti baisūnai gyvena jų minkštuose

. Kokiomis tad dorybėmis gali 
| didžiuoties krikščionybė!

Per daugelį šimtmečių bažnyčia pripil- 
žmogus, kuris tikėtų tai pasakai? Ar iš- dė pasaulį velniais, nelabomis dvasiomis, 
tikrųjų Bethesdos vandenį aniuolas suju- kurios buvo priežastimi audrų ir vėjų, ligų, 
dindavo? Iš kur tas aniuolas ateidavo? į nelaimiu ir mirties, kurios pripildė naktis 
Kur gyvena aniuolai ? Ar aniuolas įdėdavo baisiomis šmėklomis ir pranašystėmis, ku- 
į tą vandenį kiek vaistų — pakaktinam iš-' rios išvarydavo tuos sapnuotojus iš proto, 
gydymui tiktai vieno? Ar tas aniuolas į-iTie velniai priimdavo tūkstančius visokių 
pildavo skirtingus vaistus nuo skirtingų Ii- pavidalų, formų vien tik kad pagauti dan
gų, o gal jis turėjo gyduoles, taip, kaip męsĮgiau sielų ir sunaikinti bažnyčią šventą. Jie 
dabar kad turim—patentuotas, kurios gydė tankiai prigaudavo protingiausius ir ge- 
visas ligas lygiai?

Bet ar tą vandenį judino aniuolas? Gal 
būt, kad tas, ką apaštalai ir teologai vadi
na ąniuolu, mokslinčius vadina karboniško 
' acid o gasu? '

Jonas nesako, kad žmonės mislino, būk 
aniuolas judino tą vandenį, bet jis tvirtina 

>< tai, kaipo tikrą faktą. Toliau jis tvirtina, 
kaip tikrą faktą* būk pirmasis paliegėlis, 
kuris įbrisdavo į j tą sujudintą vandenį, iš
gydavo, nežiūrint/ kokia liga jis sirgo;

“Ir tuoj tas žmogus pasveiko, pasiėmė kūneliuose.
savo lovą ir vaikščiojo”. j

Ar yra dabar bent vienas protingas
Ar iš- dė pasaulį velniais, nelabomis

riausius žmones, prigūndydayo net kunigus 
užmiršti savo prižadus. Jie sutirpydavo do
rybės sniegą gašlumo ugnyje ir gudriais 
būdais pasigaudavo ir sutepdavo nuodėmės 
purvais nekaltuosius ir geruosius. Tie vel
niai priduodavo raganoms ir burtininkams 
jų viršgamtiškas pajiegas ir atidarydavo 
prieš iuos paslaptis ateities.

Milijonai vyrų ir moterų likosi žiau
riausiais būdais nugalabinti, vien dėlto,kad 
buvo parsidavę Velniui.

“Kad Lietuva vokiečių 
užimta, tad suorganizuoti 
dabar iš esančiųjų Rusijo
je lietuvių legijonai po di
desnių mūšių nebus kuo

12—2 po pict

ŽODIS

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

Nuo
Nuo
Nuo

270 BERRY STREIT 
BROOKLYN, N. 7.

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

Brooklyno Lietuviams!
Pirmas Brooklyno

LIETUVIS <-*«• —

Bell Phone, Dickinson

Dr. Ignotas Stankų 
1210 S. BroadSt., Philadelphia, 
Physician and Surgeon (lietuvis gydy* 
tojas ir chirurgas pabaigęs Indian* 
Universitetą) Gydo visokias ligas VJf- 
ru, moterių ir vaiku. Daro operacijlM 
Ofiso valandoa: 0 11 rito. S 4 po ptel. lFl 
vakaro. Medeliams; Ml ritosi

Telephone 5*1 Groenpolnt.
Daktaras J. MISEV1ČB

Specialistas širdies ir 
Plaučių ligų.kų tūkstančiai įgaus tiek 

jiegos, kad su jais skai
tysis militarizmo milžinai. 
Būtų tai pamėgdžiojimas 
kitų šalių buržuazijos 
p ra ga i št i n gi au šiem s žy
giams. Reikia mūsų dar
bo. žmonėms visuomet tu
rėti omeny, kad ir Lietu
voje politinę laisvę męs 
turėsime tada, kada visų 
šalių darbo žmonės, o ne 
kapitalistai, spręs tarp
tautinius santykius”.
“Nauj. Lietuva” 'pataria 

visiems lietuviams karinin
kams pasitraukti iš lenkų ir 
latvių legionu.

I Be abejonės, socialdemo
kratai taip-pat priešingi 
“lietuviško vaisko” steigi
mui.

Reikia tik palinkėti,
j lietuviškos kazarmės 
'bin to jai praloštų.

savaime išnykti”.
beto,

“organizavimas atskirų 
tautinių armijos dalių, 
šiuo metu gali dezorgani
zuoti' armiją”.

“Susidariusi iš įvairiųi 
tautinių grupių armija' 
bus silpnesnė, negu dabar 
yra vienoda armija;

“Vokiečiai taip-pat gali! 
suformuoti lietuvių legijo- 
nus, ir rusų armijoje e-1 

■ i • i * i . . ■ orv ccu p v a cii nei aviu vtcn ui-santieji lietuvių įegijonai ninku buvo už imus mintis 
i sutverti taip vadinamą 
“Raudonąją Gvardiją”, kuri 
saugotų tas teises, kurias 

Kaip matot, vitebskiečių!užkariavo revoliucija. “Pro-* 
pasipriešinimas legijonų jektas Raudonosios” gvar- 
steigimui anaiptol nėra dijos sekantis: |
principialis. Jame vaduoja
mas! < 
žvilgsniais. * .

Maskvoje įvykęs susirin-

O

tverti savo gvardijas, 
kluotis, tuomet atsiras 
kiu, kurie t f
ims varyti
darbininkai
prieš kareivius.

vių. į Kurią pusę Kareiviai 
pakryps, ta pusė ir viršų 
paims. “Raudonosios Gvar-* 
dijos” su kareiviais į'atvirą* 
kovą negalės stoti.

Jeigu darbininkai nori ap
saugoti užkariautas teises, 
jeigu jie nori, kad neiškiltų 
kontr-revoliucija ir nepaim
tų viršaus, pirmiausia pri
valo susiorganizuoti su ka
reiviais ir su jais išvien 
veikti, bet netverti atskiru 
gvardijų, kurios gali ne nau
dą, bet blėdį atnešti.

Kada darbininkai pradės 
gin- 

to-
tarpe kareivių 
agitaciją, kad 

ginkluojasi 
Tokiu bū- 

gar- du gali tarpe darbininkų ir
'kareivių iškilti nesusiprati
mai, kivirčiai ’ir taip besiki
virčijant, gali pasinaudoti 
tie, kurie ištikro nori sukel
ti kontr-revoliuciją.

Pakol tarpe darbininkų ir 
kareivių yra vienybė, pakol 
gyvuoja Darbininkų ir Ka
reivių Atstovų Taryba,patol 
nereikalingos jokios gvardi
jos. Męs matome, kad prieš 
Darbininkų ir aKreivių At
stovų Tarybos Pild. Komite
tą nusilenkia ir dabartinė 

----- ,------- -------- 1. Gvardija skiriama ap-’va^^a* Todėl kiekvienas 
daugiau techniškais saugojimui tų teisių, kurios susipratęs darbininkas ir

Raudona Gvardija
Pabaigoj balandžio mėne

sio tarpe Petrogrado darbi-
gali susitikti ir būti pri
versti kautis su savo bro
liais;”

revoliucijos užkariautos ir kareivis privalo pasipriešin- 
kovąi su kontr.-revoliucija. tį tvėrimui tokių gvardijų.

t - ' ■

Padarome visokj darbą prie 
namų statymo ir senų 
pentinu namus iš lauko, taipg 
daus.popieruoju, ( pleisteruoju 
mantuoju. Reikale kreipkitės 
kai ar laišku šiuo adresu:
46 Power St. arba j gyvenimo 
431 RODNEY ST„ Brooklyn.

K J. VASILIAUSKAS

vyriSki aprėda- 
lai, užeik pas 
mane, o gausi 
viską, vertės 
eavo pinigy.

131 Grand
BROOKLYN, N.
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menkos pasekmės neapkal-

, — tai 
kandidačių

skyriii. Todėl, mano nuomo
ne, reikėtų balsuoti už padi- 
nimą. Teisybė, padidinus, 
męs užsidėsime ant savo pe
čių didesnę naštą, bet už

Ar apkalbėti kandidačių 
kompetentiškumą?

M. Puišiūtė

■%

-i. ».

G. LASKEVICIA
Geriausia Pirmeiviška Užeiga 

771 BANK ST. 
WATERBURY, CONN. 

Tel. 964-3.

e-.. 'i
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LAIŠKAS SKAITYTOJO

i iri, . ’ jUi3 u nvmaw- ttureeu, jcevrograu, koqois-
Kreivėnas, J. Savarauskas, te tokių vargų, kaip męs. kaja ui., dom 15, redakcija
K. Garelis, Nežinomas, 
Salučka. “Globa”.

Tame pat laiške praneša-

į

Eina du eykiu savaitėj: Utar- 
■Inkaia ir Pėtnyčiomis, 183 Ro- 

’ •bling St., Brooklyn, N. Y. Lei
džia Lietuvių Ko-operatyvifcka 
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.

Telephone Greenpoint 523).
The Lithuanian Semi-Weekly 

“LAISVE” 
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Amalgamated Clothing 
Workers Unija.

“Laisves” skaitytojai 
rūpinasi laikraščiu

Aukos į popieros fondą 
plaukia gana sparčiai. Per 
L. M. P. S. 24 kp., Cleve
land, Ohio, Įplaukė $8.20 
(kuopa paaukavo $5.00, o 
ręstą kuopos draugės).

Drg. F. Sabaliauskienė iš 
Grand Rapids — $2.00; 
Draugas Negarsinamas — 
$5.00.

i Draugės M. Griciunienė 
ir. J. Stankienė iš Easton, 
Pa., prisiuntė $17.36.

i Aukavo šios ypatos: F. 
Bačkis — $2.00;L. Bačkis, J. 
Jonaitis, A. ir O. Meškaus
kai ir A. Vituris — po $1.00; 
K. Jankauskas—51c.; P.Ne- 
rienė, P. Ciga, J. Matonie-; 
nė, O. Kulaitienė, A. Tervi- 
dis, A. Biga, J. Ragauskas, 
F. Kundrotas, A. Šviegžda, 
F. Urba, J. Skuodas, B. Šlio
geris, M. Bundžinskaitė — 
po 50c.; S. Lukis, S. Meison, 
J. Jankauskas, R. Aiasiule- 
vičienė, L. Valančius, O.Lič-

Pasirodo,kad valdžia duo- kuvienė, M. Ragauskas, J. 
da siūti kareivių uniformas Jankauskas, J. Ratinis, AJankauskas, J. Natinis,

bėjimo jų tinkamumo. Vfe* 
na ai* kita priėmė kandida
tūrą vien dėlto, kad kokia 
nors ypata joms liepė tai 
daryti, nors pati žinojo, kad4 
neatsako tai įstaigai. Taip* 
dalykams susidėjus, visus 
reikalus veda visai pašalinė 
ypata, o to pasekmės yra, 
ikad gyvenime susidūrus su 
kokio nors tarimo pasekmė
mis, pridaro kitoms komite
to narėms daug nesmagumo 
tvirtinant, kad tokio, ar ki
tokio tarimo niekad nėra 
buvę, nors tos pačios ypatos 
vardu buvo balsuota už, ar 
prieš.

Todėl, mano nuomone,
būtinai reikia apkalbėti
kandidačių į visus viršinin
kių urėdus tinkamumą. Tik 
visapusiai ir bešaliai apkal
bėjus, męs galime išsirinkti 
tinkamas viršininkes, tai y- 
ra, tokias, kurios bent pa- 

, ...... čios paskaito įnešimus,
skaityto- jautėm, negaliu nei aprašy- sidalinti patyrimais iš veiki- svarst0 ir pačios balsuoja.

Bet laikui bėgant užstoja “Naujoji Lietuva”, peredat 
pavasaris, užkaitina saulė, 
bėga nuo kalnų vanduo, neš
damas visokias bjaurybes'ma, kad drapanos," kurios 

■. Gavau nuo jūsų praneši- nuo žemės. Pakyla ir žmo- seniau lėšavo 15 rublių, da- 
(mą, kad dabartinio brangu- nių dvasia prieš visokias ne- bar lėšuoja 100 rublių, batai, 
mo laiku reikalinga “Lai- teisybes. Griebiasi ginklus kurie seniau"]ėšavo 5 rub 
vei” skaitytojų parama, i į rankas ir pakelia juos aug- dabar lėšuoja 30. 
Perskaitęs atsišaukimą, štai štyn. Ir sugriūva sena su-Į —----------------------------
ka jums, draugai, galiu tvir-jiuvusi tvarka. Išeiname vi-1

_ |sį į gatves, iškėlę raudonas L. M. P. S. A. REIKALAIS.
L.” skaitytojai,^vėliavas, suskamba balsai 

•'revoliucijos dainų, susilieja 
vę” užlaikyt, bet padaryt kariumenė išvien su žmonė- 

per stipresne, galingesne.
aukavo: svč” išauklėja. savo skaity-

; A. V. tojų sveiką protavimą,
teikia mums daug gerų lėk- natorių pareikalaut, kad 
ciju (pamokinimų), praneša paliuosuotų politikos drau- 
teisingas pasaulio žinias,su- gus kalėjimuose uždarytus, 
pažindina su darbininkišku Paliuosavus draugus kali- 
judėjimu, kovoja su mūsų nius, džiaugsmingai pasvei- 
išnaudotojais ir tamsybės a- kinta garsais ura! ir vaikš- kalbėtas, o apkalbėjimui lai- 
paštalais ir užtaria mūsų čiota toliaus gatvėmis. Apie kas jau baigiasi, tai ir aš 
darbininkų reikalus. Už džiaugsmą, kurį tuokart noriu tarti savo žodį bei pa
tai męs, “Laisvės” : 
jai, lymsim ir stiprinsim ti.
“Laisvę”. Su “Laisves” pa- kates nustojau, bet džiau-
gdba greičiau galėsim per- giuosi, jog sulaukiau tos va-'svarbiausią rolę organizaci- 

landos savo akimis regėti, joje lošia Pildantysis Komi- 
Gaila, kad jūs draugai ne- tetas; kitos viršininkės, su- 
galėjote dalyvauti toje iš-(mažu išėmimu, gali būti pa-' 
kilmingoje dienoje. Sveiki- mainytos naujomis pagal P. duota du įnešimu:

Bindokas, A. Dilius, M. Gi- 
lis, J. Vinickas, P. Lileikis 
—po 25c.; V. Naikelis — 15 
c.; V. Šmulkštys, V. Linaus- 
kas, M. Samuolis, A. Mali
nauskas — po 10 c. ' Męs, visi

L AI. P. S. A. 4 kp., Eliza- stengsimės netik, kad “Lais- 
beth, aukavo $3.00.

Waterbury, Conn., 
drg. P. Mot iečių ; 
P. M o t i eči u s—$ 1.00;

Miškinis, J. Kemėšis, J. Pa- 
kušaitis, St. Janulevičius, S. 
Griškevičius, Olga Babinie- 
nė P. Vieša, J. Zeliniokas, 
Kl. Dalbakas, K. Sabutis, J. 
S ' Pyuselaitis, M. Gumblevi- 
čius, Jieva Andriukaičiūtė, 
J. Kučinskis—po 50c.; V. 
Zadrockis — 30c.; J. Balčiū
nas, J. Rinkevičius, L. Ka- 
rizna St. Kretavičius, J. 
Budnaris, P. širvinskas, P. 
Baltrūnas, K. šivokas, P. 
Pilvinis, A. Buivydas, Tho
mas Matas, K. Cvirka, M 1 
Vosylius, J. Kalvaitis, K.Da- 
nisevičius, V. Shelmis, P.

“Lai- mis, sugraudžia halsai ura!; Drauge
ir užgriežus muzikai trati-(“Laisvės” 

su- kiame visa minia pas guber- neša, kad greitai eis narių ( 
nubalsavimui klausimas, ar 
apkalbėti kandidačių kom
petentiškumą į Susivienyji
mo įstaigas? Kadangi šis 
klausimas veik ir nebuvo ap-

Nors daug turto ir svei- mo centro viršininkių.
Visiems yra aišku, kad

į neunijines dirbtuves, bet į Jankauskas, J. Stankus, A. Jurkevičius, K. Giačas, J.V. 
tas dirbtuves, kur iš darbi- Danielius, M. Bigienč, F. t ro.mLo q
ninku nuožmiausiu būdu Zinkiaviče, A. Aleksandravi- 
čiulpia prakaitą.

Valaitis, J. Bulota, S. Samu- 
šis, Fr. Gribas, J. Stačkū-t 
nas, J. Naudžius, K. Balti
nas, J. Vabalas, J. Povilaitis, 

kevičius — 10c. į F. Linkevičius, P. Alenskas,
Drg. J. Stanciką prisiun- J. Petraitis,Izidorius Rokas, 

čia $1.85, kuriuos suaukavo.V. Gili, And. Naudžius, M. 
.Frackville draugai. iNaudžiuvienė J. Aidukas,. J.

Po $1.00: J. Kairis, Pet. Kičas. F. Cvirka, J.Sakalau-

‘ ‘ ‘ , Orderius čius, J. Damuševič, V. J.
duoda “quartermaster’s de- Stankus — po 25c.; J. Stan-
partment” Plfiladelphijoj.

Kareivių uniformas dau- 
giaūsia dirba Baltimore j, 
Philadelphia o j. ir New Yor-i 
ke, kur 85% šapų jau uniji- 
zuotų, kur yra puiki maši
nerija ir kur darbininkai or
ganizuoti. Bet valdžia to vi- Į 
so nepaiso. Ji duoda užsa
kymus į prasčiausias < 
tuves, kurios negali apsi-' 
dirbti, o tos dirbtuvės iš
duoda darbą į namus.

Į ką tai panašu?
Kuomet prasidėjo karė su $9.00. 

Vokietija, tai valdžia sakėj Elizabeth, N. J. — 117 kp. 
kad jokiu būdu neįžeisianti L. S. S. komisija surinko Į 
darbininkų reikalų ir algų “Laisvės” popieros fondą: | 
augštumo. O dabar pasiro-(S. Liutkus, F. Petrašiūnas, aukavo 
do, kad valdžia visai nesi- Mart. Budreckis ir A. Cziu- V. Kan 
skaito su savo pažadais, žas — po $1.00; A. Makute- Sadauskas 25c. 
remdama blogiausios rūšies nas, J. Plungis, M. Budrec-j ....... T
išnaudotojus. ' j kis, J. Ynda — po 50c.;

Chicagoje tęsiasi generate °škus, A. Arasimavičius 
agitacija už A. C. W of A.J)0 
Gaunama daug naujų narių. į ‘

vinskas; po 50c.: A. Kazlau-,lieka, Ant 
skas, K. Kvedera, K. Štaras, Pabilionis,

•P. Aliknaitis; po 25c 
dirh lip Funs, A. Dapšis, . u . »„oc. T čn™ T ir

Phi-

nas, ej. šernas, J. Bindokas, 
P. Bindokas, Juoz. Gluosnis, 
A. Zorckas, Jurg. Žukaus
kas, J. Agurgis, M. Staske
vičius, V. Žilinskas; viso

nys, M. Jasiukynas, J. Ste-

galėt savo priešus ir priar- 
tint galą visiems darbininkų 
i šn au d o to j a ms, p a raz i t a m s.

—x:., nn :

“Ta” Popieros Fondą. Ma
nau, kad ir kiekvienas “Lai
svės” skaitytojas tą supran
ta ir atliks savo švenčiau
sia pareigą.

Vėlinu “Laisvei ir toliau

kalus ir žengti tikru tarp
tautiniu keliu pirmyn.

Jūsų ir visu “L.” skaitvto-

Shenandoah, Pa.

aukauta popieros fondam
Sek. “Laisvės” num. bus

Ad. Čeponis — po 25c.; viso darbuojasi gavime naujų 
labo $22.05. skaitytojų.

P. Venckus (Mexico) $2y Dirbkime, draugai!
St. Loriny (Avon) $2.50; L.
D. L. D. kuopa iš Rockford 
$2.00.

Kaminskas ir 
s — po 50c.; Al.

PRIE L. M. P. S. 
ĮNEŠIMŲ.

“Laisvės” N50 buvo pa- 
vienas, 

nu visus 33 kp. L. S. S. dra-JC nuožiūrą,’todėl’taip ir kad padidinti “Moterų Bai
li rus, su kuriais drauge vei- svarbu turėti kompetentiš- są” iki 24 puslapių. Šitam į-, su kuriais drauge vei- svarbu turėti kompetentiš-

Ar nešimui pilnai pritariu. Pra
dedant leisti “Moterų Bal
są” buvo garsinta, kad ja
me rasis sveikatos ir vaikų 
skyriai, tuo tarpu iki šiol 
dar tų skyrių nepasirodė ir 
nepasirodo, nes nėra vietos, 
laikraštis mažas. Jeigu męs 
nutarsime jį padidinti iki

J. Janiūnas—15c.; 
smulkių aukų — 48c.; UI.Bi
tukas—50c.; A. Savage — 

Montrealy,Kanadoj,smar- $i.oo; viso $8.65.
kiai auga Ai C. W. of A.1 
Kaip rašo drg. J. Margelė
se prie organizacijos rašosi 
daug italų ir Canados fran- 
cūzų, kurie seniau prie jo
kios organizacijos nebepri
klausė. Abelnai, Montrea- 
lio darbininkai prastai dar 
suorganizuoti. ....

Įsikūrė organizacijos sky- tietės. 
rius ir Columbus, Ohio.

M. PETRAUSKAS IŠVA
ŽIUOJA.

Komisija: F. Petrašiūnas,

Montelliečiai irgi žada su
krusti rūpinties “Laisve”, 
štai, laike tautiško namo 
bendrovės prelekcijos su
rinkta $11.03. Girdėties,kad 
/Laisvės’ reikalais subruzdo 

irūpinties ir draugės byru-

I Draugė P. Brazaitienė 
i siunčia $5.00 nuo Bostono

. dingą užuojauta “Laisvei” 

.už pastarosios draugišką
Gerb. kompozitorius M.'pasitarnavimą I

Petrauskas gruodžio mene-, 
sy apleidžia Ameriką, išva
žiuodamas į Rusiją.
žinos pro Japoniją.

K: t iki tam laikui rengs visa .v _ ., 
eilę koncertu. Geistina bū- ?as G,;and. ?apids ^1,m’ 
tų, kad kiekvienos kolioni- cm $2.00 (surinko nuo drau- 
jos lietuviai užkviestų ant . . .v
atsisveikinimo mūsų gerbia-’, lg’ M- ^noms is itts- 
mą kompozitorių. (burgo surinko nuo draugų

.♦ ly.'. ... ,, ir pats paaukavo išvisoVisi “Kanklių” prenume- ^35
įratoriai bus pilnai užganė-/ « Minersvine; Pa., per 

mėnesy ^.g čiudinį prisiųsta $7.10.
.SS?111!1!1’6»a^°riai ?aus V1SUS Aukavo: And. Vinickas — 
“Kanklių num. uz metus. $2.00; J. šilkaitis, K. Šilkai-

tis, A. Gilis, F. Abromaitis

.1 N. Y. City L. Ukėsų Kliu-; 
ya. bas — $5.00.

| Drg. V. Juškaitis, 
ir darbštus “Laisvės”

čia $2.00 (surinko nuo drau-

$5.00.
Detroito auka minėta ko

respondencijose; C. Kuz- 
minski iš Sunderland—$2: 
C. Tamulionis iš So. Bosto-

Drg. J. Antanaitis iš 
Scrantono jau trečiu sykiu 
prisiunčia aukų popieros 
fondam Aukavo: V. Račiū
nas $2.00; J. Kalkevičius — 
$1.00; V. Medelis ir S. Pū
ras ir Gegžna — po 50c., S. 
Kazokas ir M. Jankauskas 
—po 25c.

Po $1.00 aukavo M. Za- 
jankauskienė, Paterson, N. 
J., J. Stankevičia, Akron; J. 
Sakavičius, Waterbury; A. 
Prūsas, J. Povilionis, J. Va
liukas—visi iš Akron; P. 
Treinaitis, Bridgeport; Ch. 
Šekelis, Rochester, V. Matu- 

ilevičia, Newark; K. Dauk- isenas šas, Lima; P. Juškis, L. Gul- 
drau-i^^nas’ J- Totoraitė, B’lyn.;A 

A. Kazlauskas, J. Savickas, 
J. Vabra, E. iš Hartford, L. 
S. S. 29 kp., Springfield,III.; 
V. Karmuza, Cleveland, A. 
Giačas, F. Masiulevičius,

va- ką Pildantį Komitetą.
pa- dabartinis P. K. yra kom- 

ą šalį. jPetentiškas, čia ne vieta ir 
draugai ir toliaus.ne laikas spręsti. Aš tik no- 

Mūsų riu atkreipti narių atydą į 
būtiną reikalingumą apkal
bėti kompetentiškumą bū
siančių kandidačių į P. K. 
ir į kitus urėdus. Draugė 
Puišiūtė jau išdalies nurodė 24 puslapių, tuomet jau vie- 
minė.tame “Laisvės” nume- tos turėsime daugiau ir ga- 
ryje, kodėl reikia žinoti, už losime įvesti daugiau įvairių 
ką balsuoti, pirm balsuo
siant. Visas blogumas to į- 
nešimo, drg. Puišiūtės nuo
mone, kad kandidatės, iš
girdę kalbant apie jų ne- 
kompetentiškumą į tūlą į-,tai turėsime ir didesnę nau 

liuosybė, o žuvusioms drau- staiga, — įsižeis. Man ro- dą.
gams lai bus lengva ilsėtis dosi, kad kiekvienas žmo- Antras įnešimas, 
juodoj žemelėj. . >£us, jeigu jis yra bent kiek 'apkalbėjimas

tinkamas organizacijos ski-{tinkamumo į Susivienyjimo 
rimnai vietai, nebus taip,ul’čdus. Šiam įnešimui aš e- 
jautrus, kad įsižeisti, beša- 'su priešinga.. Teisybė, męs 
liai nurodžius jo ar jos trū-jdabar balsuojame už tas,ku
kamus ar netinkamumus tai 
vietai. Jeigu jau ta ypata

kūme ir troškome tos 
landos, kada galėsime 
sveikinti savo liuesą 
Meldžiu 
neužmiršti Lietuvos, 
mieste, Tūloj, su tverė m so-

,prisirengti prie rinkimu ir

Laiškas buvusio” Ameri
kiečio iš Rusijos.

(lai jums atliekamų

“Laisvė”, “Kova”,“Keleivis”, 
tad meldžiam mums atsiųs
ti. Tikimės, kad ateis, nes 
dabar cenzūros nėra. Dar 
kartą sveikinu draugus ir 
šaukiu: Lai gyvuoja laisvė,

Tūla, Kovo 27. 1917. 
Tas draugas prašo Ameri- 
>s laikraščių siuntinėti ir 

i ja m d. Murauskas užprenu- 
'meruoia “Laisvę”. Bet tai 

Y ne jo vieno troškimas maty- 
”.ti Amerikos laikraščius, o an- i •|visli tokių draugų, kurie yra 

, n,..,,,.., ta ’maž-daug susipratę ir rūpi-Gerb. Draugi': — Daug . ‘ . 1 . *. . J.i - - . naši gyvenimu ir ]o keha-prabego menesiu ir savai-1 . , . . A ,-i •L. j . - ‘ v. . linais klausimais. lodei vieni, kai]) pasiunčiau ųims1 . .. , ,
laišką. Jus žadėjote prisių-l * .
sti man laišką ir Amerikos' 
laikraščių, kurių aš buvau ’

venos Binghamton, N. 
rašo M. Alurauskui sc
ciai:

rios Į laikraščius parašo ko
kį nors straipsniuką arba 
tarpe visuomenės truputį 
pasižymi. Bet pažiūrėkime, 
kas darosi dabar su niūsų 
viršininkėmis: jau dvi rezi
gnavo ir dar nežinia, kaip 
toliau bus, gali ir daugiau 
rezignuoti. Jeigu męs, bal
suojamos, išrinksime vienų 
ar kitą mažiau suprantan
čią dalykus, tai didelės klai
dos nepadarysime. Man ro
dosi, kad tos draugės, kurios 
priims kandidatūrą,visgi ap
svarstys, ar jos galės tas sa
vo užduotis atlikti, ar ne. 
Jeigu jausis, kgd negalės,tai 
ir neapsiims.

O. šimoliuniūte.

girdus bent vieną neprielan
kų sau žodi, tuoj nustos vei
kus, ar net apleis organiza
ciją, tai aš manau, kad iš to
kios ypatos nebus organiza
cijai naudos, nors ji ir būtų 
išrinkta per narių nežinoji-

pareiga jiems tą menką pa- mą. Jeigu ji nebus tinka- 
gelbą suteikti, tai yra, už- ma, tai anksčiau ar vėliau 
prenumeruoti savo drau- prisieis nurodytiį tuos trū- 
gams laikraščius iš Ameri- kurmis, tik jau tada reikės 
kos, kurie dabar gali liuesai skaitytis ir su pasekmėmis 
nukeliauti Rusijon be jokios tų trūkumų. Suprantama, 
cenzūros sulaikymų. Tai- kad tokiuose apkalbėjimuo- 
gi neužmirškime tos parai- se neturi būti maišomi pri- 
gos! S. J. .vatiški dalykai, jis turi būti
---------------------- ------------ ! kuobešališkiausias. Taip 

daro visos didžiosios organi-, 
jzacijos ir nuo to jos nei kiek 
nenukenčia.

Pas mus dar visai nese-

apniūkusiame rudens laike 
saules belaukiant. Laukda
mas skaitau dienas, savai
tes ir mėnesius, bet vis vel-l 
tui. Nustojau ir vilties, nes, i 
turbūt, mus, kares tremti
nius visas svietas užmiršo 
ir paniekino... Bet... būda
mas dar gyvas, imu į ranką 
plunksną ir marginu popie- 
rą... Ir ką gi čia pamargi
nus? Nagi, pasveikinsiu 
draugus, tuos draugus, su 
kuriais gyvenome, darbavo
mės, rinkomės, lavinomės ir 
kovojome ir svajojome... a- 
pie nugriuvimą seno surėdy- .žinoma, kad 
mo, apie naują tvarką. Pa-į 
likęs draugus išvažiavau į 
Lietuvon. Ten nieko neva
lia buvo veikti. Nustojau 
vilties, nuleidau rankas... 
Čia baisi karė išvaiko mus,

B. Puceta—75c. ,kaipo tuos paukštelius iš
Po 50c.: Pranas, K. Pūras, savo lizdų, ir bėgome patys 

J. Harmon, S. Cottinas, P. nežinodami kur? Išblaško- 
Burba, P. Veša, Toleikis, savo gėrybes, išmarina- 
Rumford, V. Zubris, B. Po- me ir išmėtome savo vaike- 
cenis, A. Rūkas, P. Stankus, liūs ir bėgome nuo trenks
is Viskanta, J. Kuchka, P. kanuolių ir kulkų. Ap- 
Spudis, G. Krunglevičius, J. sistojome gilumoj Rusijos. 
Rapalavičia. -Užvydėjau, jums draugai,29 >Užvydėjau, jums

“Laisvės” bendrovės pus---- po 50c.;A. Aktovas,
d. Jenčaitis, A. Deltuva, 

jKrasnickas, P. Jesaitis,
jnetims mitingas bus

10 vai. ryte. draugai,

SAKO, REIKIA PAGEL
BĖTI LIETUVIAM LIU- 1

TERONAM.
Jurgis Armonaitis iš Pet- njai pradėjo gyvuoti ir veik-, 

rogrado rašo savo giminei Pildantysis Komitetas, o 
A. Armonavičiui į Bridge- Jau nekartą pasirodė,nors ir 
port. Conn., kas seka: ,

“Jums, be abejonės, yra, 
1 iš Mažosios

Lietuvos (Prūsų) yra išvežę 
tų daug mūsų brolių lietuv-1 
ninku liuteronų į Rusiją ir. 
jie yra labai vargingame! 
padėjime. Jie yra laikomi, 
kaipo belaisviai, 
juos šelpė liet. 
“Globa”, bet šita 
neturi lėšų. Aš 
jūsų amerikiečių 
parinkti kiek 
vargšams. Žinau gerai,kad 
tarpe šitų vargšų yra mūsų 
giminių, tik nežinau pavar
džių. Aukas siųskite šiuo

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

Seniau 
draugijaj 
draugija 

prašyčiau 
liuteronų

aukų šiems

P*8 
Dr. 
tau

lietuvj akių ir akinių specialistą i 
H. A, MEDOFFĄ, o jie suteiki 
pagelbą, Jo aptiekoje, teiifng’iau- 
<iriausius patarimus kiekvienamšia sutaisomi vaistai ir duoda 

lietuviui.
Aptieka ir akių offisas randasi:

500 GRAND STREET, Kam,>ai Unio"^oekl^ n t.



7?

KORESPONDENCIJOS.

apleisti svetainę.

ir dabar kasoj randasi ne-

10 d. gegužės mirė Fran

SCRANTON, PA.

Šiuomi laiku tapo užmušti

[jisai paėjo iš Suvalkų gub. J Nuėjus ant S. L. A. 100(nn, dailiai išpylė kailį ske- 
i Naumiesčio pavieto, turėjo kp. pikniko, prieinu prie bams.

Palangos Juzės draugystė 
visuomet kviečianti netinka-

si, tie "] 
jai ją padarė

spiegi- 
v i šok i e

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

pa turėjo savo mėnesinį su- 
Tarpe kitų da-

RACING CHRONIKA.
(Nuo mūsų korespondento).

Mūsų klebonas biedniu-

Iper daugel metų, buvo “Ke- 
Svetainėj liko tik keliatasjeivio” skaitytoju. Tapo pa- 

i misly-!laidotas ant Forest Hill ka-

Sako, jeigu jūs norite, kad.rošiaus ant lietuviškų tau- 
i įklausimus,'tiškų kapinių.

i gusta. Kadangi velionis ne
paliko mirdamas jokio tur

tuos, kurie kalba apie darbi-| 
ninku reikalus. Kaslink

ceremonijų meluoti, 
būk socialistai apskelbę,kas

viso
kiais purvais drabstė ant 
lietuviškojo judėjimo, o pir- 

išo savąjį katalikiškąjį, — 
j kuniginį, juodąjį jungą.Kuo-

*

* *

♦ ♦

Tautininkai, išdalies, ap
leido D. L. K. Gedemino 
dr-stę, bet visgi tūli jų lyde
riai pasiliko; su kokiu tiks

Tėvas.
(Toliaus bus).

mus kalbėtojus, kuriems ne-
apeiną draugystės gerovė.'^trekoza'ir
jos augimas, bet visuomet'
jie stengiasi ją dar nupuldy-
ti, todėl šv. Juigio diaugy- peikė tautiečius, 

4- TT ... zJ v ■» 1 1 z-', ir ▼ 4- 1 l'A /A r'i Z J /*X I ' k '
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draugystė ^^itu laiku jau ieid0 svetainę ir papliaušką Įėjo apšvietą, skaitė knygas 
turės apie šešis šimtus narių']<a]bėtoją. I per daugel metų, buvo “Ke-

peigomis ant lietuviškų tau
tiškų kapinių. Lai buna jiem 

Į lengva Amerikos žemė am-l 
žinai ilsėtis.

j._• Palangos. Juzės.dra- ]ęs į Hudsoną.
Žmonės reikalavo klausi-'singas žmogus ir turto pali- kad jame 

mų, bet kalbėtojas atsisakė, į ko savo šeimynai

Paliko lietuvišką šokį pagrajytų.
geriaus, kad jis būtų to nei pačią ir 6 vaikus dideliame Klausiu vieno, klausiu kito, rys 
nepasisakęs; žmonės išgirdę ‘nuliūdime. Tapo palaidotas‘o angliškai atsako, kad ne- gal

j hJ> •’ ; ' "'į

Geistina būtų, kad išva-

J. A. Janušionis.

ar žydai grajina, nors veik 
visi lietuviai muzikantai

Ką dabar Plakartas da
rys, sunku pasakyti, gal da- 

taiką su streikieriais, o 
vėl organizuos skebus.

Taigi tokiam skaitliui 
galima ne tik

lus darbininkų streiko begis 
(Nuo mūsų korospondento).

Šiomis dienomis ivvko

L. S. S. IV RAJONO IŠVA
ŽIAVIMAS.

Draugai ir draugės, L.S. 
iS. IV rajono metinis išva- 

Paėjo įšjžiavimas bus 2 d. rugsėjo

no, kad visi jie šmeižikai. pinių su bažnytinėmis apeL Veliąu patyriau, kad italai 
Nestebėtina, kad tie juo- gomis kun. Petrošiaus.

kingi kalbėtojai prakalbas ( 20 d. balandžio tapo už-
privedė prie galutinojo juo- muštas Petras Dembskis. priguli prie tos S.L.A. kp. 

iko. Vienas paaiškino apie Paėjo iš Kauno gub, Šiaulių Tai bent tautiškas triksas.
________ Muravei”, o pavieto, Šaukėnų parapijos, ( 

antrasis,—sekretoriumi pa- turėjo 50 metų amžiaus, A- 
sivadines. — keikė socialis- merikoj išgyveno 25 metus; 

paliko pačią su 4 mažais 
vaikučiais. Velionis buvo 
tikras kun. Dembskio gimi
naitis, tad ir buvo laisvų pa
žiūrų žmogus. Tapo palai
dotas ant rymiškų šv. Juo
zapo kapinių.

10 d. gegužės mirė Anta
nas Bubnys.
valkų gub.,Kalavarijos pav., 
Liudvinavo' gmino, turėjo 40 
metų amžiaus, išgyveno A- 
merikoj apie 25 metus; pali
ko dvi seseris ir du broliu. 
Velionis Antanas buvo lais
vų pažiūrų, linksmas ir my-

stė ir nedavus svetainės dėl 
prakalbų.

Matomai Škicas apie dra
ugystės puolimą bei puldini- i 
mą visas infoi macijas gavo me^. kalbėtojas pradėjo be 
pas gaspadinę, todėl pana- jokių
šiai ir išsireiškia.

Palangos Juzės draugystė jabar prie jų prisirašys,tam 
susideda iš darbininkų, to- nereikės eiti į karę. Publi- 
dėl ir. kalbėtojus kviečia tik gmė nerimauti ir rėkti,— 

įmeluoji. Pagaliaus susirin- 
I kusieji su neužsiganėdini- 

draugystės “puklymo”,_kaip mu atsistojo ir padare nuo- 
kad p. Škicas išsireiškė, tai sprendį apleisti svetainę, 
reikia pasakyti, kad P. J. Taip demonstratyviškai ap-

Kaip viso labo mokytojui, 
tai veik visos draugijos nu
tarė surengt paskaitas ir lė
šas apdengt. Vėliau iškrypo 
iš vėžių :Lietuvos Sūnų Dr- 
stė atsisakė, S.L.A. kuopa 
atsisakė, tik visas svarbiau
sias ir garbingiausias darb- 
bas liko atlikt ką tik gyvuo- 

. _ . . ijančiai T. M. D. kuopai.
> 1IHI V ZYIJCčl- i*

Paėjo iš Su-1 Laisvamanis muzikantas ne

tą-

Jo kalba neansakomaij

CHICAGO, ILL.
(Nuo mūsų korespondento).

Taikos ir demokratijos 
rybos konferencija.

BRIDGEPORT, CONN. 
Pališierių streikas.

12 d. liepos, 9 vai. ryt 
’emingtono, pagarsėjusio 
gera” mokestimi, 795/ pali-

Amerikos valdžia darosi au
tokratiška, o Rootas ir yra 
vienas tų, kurie priešingi li
berališkoms permainoms.

Bet vargiai bepradės su stovų Taryba, kurios tikslas 
skebais. Kas atsitiks toliau, suorganizuoti visus darbi- 
pranešiu vėliau.

DYKAI, DYKAI! A? ištraukiu dantU be ir veltui
tiem, kurie duoda taisyt ir naujus ideti. \ isas darbus sislAkal be 
Hkniumo. Dr. Chas. Tcschberp yra verai žinomas kaipo speciaiia- 
tas įvairiose atsitikimuose. Ateik ir duok ižr p/an.inuot. Informa
cijoj dykai. Mano karūnos ir tiltukai 22 karato. Datbas pvaran- 
tuotas. Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 9 P.M. Petnyf iornis nuo 9 
A M . iki fi P M. N<daliomis nuo 9 A.M. iki 1 P. M.
OR. CHAS TESCHBERG, D. D. S. Liet. DentMas 
500 Grand St. Knmpap Union Ave. Brooklyn, N. Y. 
Kalba Lietuv Ma, Lenkiukai, Rusifkai- Te). J-tnxR 8C98

i u u ii i > p rgtw .nut. > >įrww>wbįiwi

r?5» ypatos, kurie pabėgo iš vietų užimtų vokiečiu i 
austrų kariumenės.

Augščiau minėtos visos ypatos tapo atvežtos 2 die
ną Sausio, 1017 m. ant laivo “New Amsterdam” per 
visiems gerai žinomą Amerikoj Bankierių HENRY W X A r~4 A A **

Laike jo buvimo, pono Zaro, Lenkijoj ir Lietuvoj; 
labai daug žmonių dasižinojo apie mierį kelionės, at
silankė pas jį daug, kurie davė laiškus ir linkėjimus 
kad perduot giminėms gyvenantiems Amerikoje.

Visi tie adresai, žinios ir pasveikinimai nesutilptų 
šiame laikrašty, jeigu p. Zaro panorėtų juos išdru- 
kuoti, todėl visi kurie turite pažįstamus ar gimines ir 
norite dasižinoti, tuojaus kreipkitės ypatiškai ar laiš
ku žemiau nurodytu adresu:

HENRIKAS C ZARO, Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building,

No. 1 Third Ave, Cor. 7-th St, NEW YORK CITY
prisirengdamas nueiti išpa
žinties, nes pas kataliką 
karčiamninką užgaišdavo, • 
tai po prievarta nuvarė sa-i 
vo moterį išpažinties. Ma
tyt, kad katalikai turi ne-' 
blogą įtekmę ant silpnųjų 
buriu. K

maža suma pinigų. Vadina- rengėjų, kalbėtojas, ____
“negerieji” kalbėto- damas, kad jau tik jo vieni pinių.

. . - ■ milžiniška šalininkai, vėl ėmė drabstyti ?
draugija su dideliu turtu, vyžas ir pantaplius, bet ir Riškus Čerekas. __ ............. .........
Tuo tarpu visos kitos New- tacĮa apsiriko. Likusieji (de- j Suvalkų gub., Senapilės pa-'Frankton’s Grove girioje, 
arko draugystės, kurios ku- sėtkas žmonių) pradėjo jam vieto, Prienų parapijos, Šal-[Todėl aš norėčiau atkreipti 
nigus kviečia kalbėtojais,su- grūmoti:—tu pats vyža,pan- tiniškių kaimo;
silieję į krūvą negalėtų at-paplis ir t. t. . " ‘ '
sverti vienos Palangos Ju-| ’
zės draugystės skaitliumi( j0 mūsų kalbėtojas, 
narių.
ugystė kelis sykius kalbėjo 
apie užkvietimą kunigo kai- t . .........................
bėtdjum, bet tie patys kata- kad jis negalįs į klausimus (Likosi palaidotas su bažny- prakalbų, dainų, deklamaci- 
likai, priklausanti prie drau- atsakinėt, nes neprisirengęs. įtinėmis apeigomis kun. Pet-ljų, viešų diskusijų ir tt. 
gystės, tam pasipriešino. Sako, jeigu jūs norite, 1 1 '

Ant galo p. škicas sušun-. jumis atsakyti [ 
ka, kodėl Lietuvos Dukterų ateinančią nedėlią ateiki-1 

^4-............1...... atvažiuos tūlas
manauskas, tai tik jis galės 
atsakyti į klausimus..

NEWARK, N. J. 
Klerikalai savo purvinus 

darbus nori primesti 
pirmeiviams. 

(Tąsa).
Toliaus Škicas klausiamas 

privertė Palangos Juzės 
draugystę išeiti iš šv. Jur
gio draugystės svetainės ir 
eiti į prastesnę vietą ir pats 
atsako, kad tai esą bedievių 
darbai.

Turiu pasakyti, kad Pa
langos Juzės draugystę pri
vertė išeiti iš šv. Jurgio 
draugystės svetainės ne be
dieviai, bet religiški fanati
kai, tokie pat, kaip ir ponas 
Škicas. Palangos Juzės 
draugystė negalėjo nei vie
no susirinkimo ramiai, be 
jokių pertraukų atlaikyti. 
Kaip tik susirinkimas atsi
darydavo ir nariai pradė
davo svarstyti draugystės 
reikalus, tuojaus viename 
kampe davatkos imdavo 
juoktis, kitam kampe pasi
girsdavo šauksmai, 
mai ir trypimai,
plerpimai ir t. t. Negana 
to, būdavo ateina tūli fana
tikai, užlenda kur nors, pa
sislepia ir, tartum kokie de
tektyvai klausosi, ką drau
gystė svarsto ir prie kokių 
nutarimų prieina. Ir štai, 
Palangos Juzės draugystei 
tas įkirėjo ir priversta buvo 
jieškoti kitos, ramesnės vie
tos. Ir dabar ji turi mažes
nę svetainę, bet už tai nie-j 
kas nekliudo mitingus lai
kyti. Taipgi einant į mi-1 
tingus nereikia 
kad kas nors 
leistų plyta į pakaušį, kaip 
kad palei šv. Jurgio svetai-1 
nę atsitikdavo.

Antras dalykas, Palangos yra ubagas dvasioj!. . CT_ 
Juzės draugystė rengia vi- Škicas nemato ir negirdi,kad .y- buvo balsuojamas 
sokias pramogas, daugiau
sia prakalbas, o juk šv. Jur
gio draugystes svetainėj to 
negalima daryti. Ir pats 
Škicas pasakė, kad bedie
viams su savo prakalbomis 
čia ne vieta. Ir štai, kaip 
tik P. J. draugystė pareng
davo prakalbas ir kalbėto
jas išsireikšdavo ką nors ne
patinkamo fanatikams, tuo
jaus jie pribėgdavo ir temp
davo už rankovės nuo stei- 
čiaus. škicas teisybę pasa
kė, kad šv. Jurgio draugys
tės svetainėj viską galima 
atlikti, tik laisvės žodis su
varžytas. Ten galima var
toti košlykščiausias kalbas, 
gali vienas kitam mėlynus 
akinius uždėti, boles mėty
ti ir raičioti, aplinkui sve
tainę manebrus daryti ir 
buteliais mėtyti. Galima 
ateiti į svetainę, rėkauti, šū
kauti, kelti lermą, bet tik 
kunigų nekritikuoti. Jeigu 
kokia nors pažangesnė dra
ugystė nori nusamdyti sve
tainę dėl prakalbų, tuojaus 
klausiama: “Ar kalbėtojas 
nieko nekalbės prieš tikėji
mą? Čia dievo namas, šven
ta vieta ir prieš tikėjimą ne
galima nieko kalbėti”. Tuo 
tarpu kunigas bažnyčioj a- 
kyvaizdoj dievo sūnaus, ku
ris altoriuje uždarytas, plū
sta socialistus, keikia pa
žangesnes draugystes, pasa
koja visokias nesąmones, 
šmeižia nepatinkamas jam 
ypatas ir tą darbą skaito 
Šventu,, prakilniu ir dievui 
tinkamu.

; turėjo 63 į šį išvažiavimą visų atydą, 
i metus amžiaus, gyveno A-.kad jame pasistengtume vi- 

Tai tokį pasisekimą ture- 'merikoj 30 metų, paliko pa- si būti. Išvažiavimas rengia- 
papuo- čia ir du už augusiu, sūnu.jmas ne dėl biznio, bet dėl 

Velionis buvo geras ir tei- (didesnio draugiškumo ir
būtų platesnis 

nemažai, programas, kuris susidės iŠ

draugystė iš iždo paskyrė 
$25 Rusijos revoliucijos pa-: 
rėmimui. Girdi; žiūrėkite, 
Liet. Dukterų draugystės 
narės socialistės, jos trokš- 

g*v Ll>’ ta kraujo, duoda pinigus re- 
voliucijos kėlimui.

- į šiame klausime p. Škicas 
į veikiausia nemato toliaus 
’savo nosies, o jeigu mato,tais

Argi ’sirinkimą.

| 8 (L gegužės mirė Vincas,ir narių skaitlius gana dide- 
Ra- Grubliauskis. Paėjo iš lis:............

Kauno gub., Raseinių pavie- rių
to,. Vydūklės parapijos; tu- narių esant, 
rėjo 58 metus amžiaus, pali- puikų išvažiavimą surengti, 
ko pačią su 6 mažais vaiku- bet ir daug naudingo dafbo 
čiais dideliame nuliūdime, nuveikti dėl visuomenės la- 
Velionis Amerikoj išgyveno.bo. x
25 metus. <

Mirė JurgisSpud. Paėjo iš'žiavimas apsieitų be svaigi- 
Suvalkų gub., Senapilės pa- nančiir gėrynių.
vieto, gmino Klebiškio, Pe- 

----- -----............... ......... ....... - - Jelviškio kaimo, turėjo 43m. 
Europoj carų, karalių ir Ry-i terendumas L. S. S. Namo iam/jaas. Amerikoje išgyve- 
mo farizėjų surengtoji karė,klausime. Ant klausimo no 21 metus. Amerikoj vc- 
tesiasi jau treti metai Palikti Kovą ant vietos ]į()njs turėjo tikra broli Au- 
dar pabaigos nesimato? Ar-'”” Vn1<; ° k,1cnvn ' ■ - 1 ?
gi Škicas nesupranta, kad kad 
tas Europos žudynes sulai
kys vien tik susiorganizavę 
darbininkai. O kad tą at
siekus, 
darbininkų revoliucijinį ju-l 
dėjimą.

Palikti “Kovą” 
lar kelti kitur?

1 palikti ant vietos.
■kad kelti kitur. Balsuojant, į-ac| ncą)uvo pa pa]aj- 
kur_statyti Sąjungos narna, i(I(ltL Jo tik],as giminaitisl 

_ __ balsavo už, Brooklyn.} jiateušas Spūdis pasigailė-
reikalinga paremti uz ^^agą.Reiškia, j0 velionio ir palaidojo savo

; Rochestericčiai už didmies- pa^tais su bažnytinėmis a- 
čius.

HUDSON, MASS.
Mūsų miestukas mažas,

net kaimu vadinamas ir at-.lu, tai jau kitas klausimas, 
sitikimai paprasti: tai strei-'Tokių triukšmų, kaip šo
kuoja kokia fabriką, tai iš-’niaus būdavo ant susirinki- 
dygsta kokis kalbėtojas, ku-’mų, nebėra, už tai jie paty-, 
ris, sušaukęs žmones, sten-Jomis bando šį tą veikti, 
giasi padaryti biznį. Pas Pav., tūlas P. pasiųstas

i n inkus į vieną galingą orga
nizaciją. Taryba nutarusi 
nerinkt viršininkais tų žmo
nių, kurie nepriklausys prie 
šios organizacijos.

M. Stoliar, atstovas rusų
socialistų partijos, daug pa
sakė karčios teisybės, nuro- 
dinėjo, kaip Rusijos senoji 
valdžia persekiojo kovoto
jus už laisvę, nupiešė dabar-

žmonių konferencija ivy- 
kinimui taikos i de
mokratijos. Susirinkimas i- 
vyko Auditorium svetainėj.
Delegatai pribuvo iš įvairių' tinę revoliuciją, kuri atidarė 
kraštų Amerikos ir Kana- akis ir kitų šalių darbinin- 
dos, kurių skaitlius siekė.kams. Pasakė, kad pirmiau 
apie 400. Tame skaitliu je : Amerika buvo laisva šalis, 
buvo būrelis lietuvių. 7d. lie
pos kalbėjo Tucker, kuris 
pusėtinai užvažiavo kapita
listų spaudai, James H. 
Maurer, pres. State of Pa. 
Labor Federation, prof. Zu- 
blin, prof. Scot Nearing. Pa
starasis savo kalba publiką 
žavėjo. Jis pasakė, kad de- kų kalinių, 
mokratiška tvarka tik tuo
met bus pilnai įvykdinta, 
kuomet visi darbininkai su
siorganizuos.

Vakarinėj sesijoj kalbėjo

o dabai- Rusijos senasis des
potizmas į ją atkeliavo ir 
visu smarkumu siaučia. Tuo 
tarpu Rusija tapo laisva.Pir
miau reikėjo rinkti aukas 
dėl Rusijos politiškų kanki
nių, o dabar jau reikalinga 
rinkti dėl Amerikos polltiš-

Buvo ir daugiau kalbėto
ji!, kurie taipgi savo užduo
ti atliko gerai.

Subatoj tapo priimta re
zoliucija dėl taikos, bet jos 
teksto negalėjau gauti. Nu
tarta tą rezoliuciją pasiųsti

stambių permainų Plakarto buvo aiški, rodos, kiekvienas jį Petrogradą Darbininkų ir 
(liejykloje. Energiškas strei- 
kierių piketavimas išsėmė 
darbdaviu kantrybe ir su
maišė visus jų pienus. Mat, 
Plakartas turi sūnus ir jie

nebus sulaužytas ir unija 
prašalinta, tai ne jie būsią. 
Na ir žinoma, jie dirba.

Nuo ankščiausio ryto su
sirinkdavo skebus ir auto
mobiliu suveždavo į dirbtu
vę, o vakare iki vėliausiai 
nakties turėjo skebus išve- 

kas. Neturi nei gaspadinės,[žioti namo;
nei klebonijos. Gyvena po Į taikydavo, kad ir “sprikų”

savo akimis mato tas klas- (Kareivių Atstovų Tarybos 
tas, kurias jis kalbėdamas pirmininkui, 
išdėsto. Hillquitas priminė 
ir apie Amerikos valdžios 
misiją pasiųstą Į Rusiją po 
vadovyste Rooto. Kodėl Ru
sijos darbininkai šaltai pri
ėmę tą misiją, amerikonai, 
negalį suprasti. Kalbėtojas šeriai (polishers) mete dar- 
pasakė, kad Rusijos darbi- bą, reikalaudami, kad kom- 
ninkai gerai prisimena, kuo- panija neatimtų iš darbinin- 
met čia, Amerikoj, buvo kų to, ką jie turėjo išsikovo? 
kankinami Purenasęir Ru- iki šiolei. • -—*
davičius, tai Rootas pirmu-1 Tie darbininkai iki šiolei 

; kitą sykį pasi- tinis šaukė, kad Suv. Valsti-,dirbo 8 valandas į dieną; už 
viršlaikį jiems apmokama 
buvo laikas ir pusė; dirbtu
vėj buvo pripažinta unija. 
Dabar kompanija duoda 
“naujus” įstatymus: dirbti 
55 valandas savaitėje, už 
viršlaikį mokėti paprastai, 
—nei cento viršaus, unijos 
teises laužo ir t. t. Dėlto ir 
privertė darbininkus strei-

t i visus blogumus ir dabar kuoti, idant apgynus nors 
kartą. Ant galo sustreikavo [jau įvedė demokratiškiausią tą; ką jie jau turėjo išsiko-

jų valdžia tuodu politišku 
bažnyčia skiepe. Tautiečiai'gaudavo nuo streikierių. Iš-[prasikaltėliu išduotų caro 

mus laisviems kalbėtojams {ligonį atlankyti, bandė .įkal- j’ęmiaji,—rašosi j parapiją, j sykio jie manė nors ir pa-jbudeliams. Mooney pasmer-
veik durys uždarytos,tik per bėti, kad draugystė pasek eij]a išpažintin, su šliubais, vargs tuo tarpu labiau, betjkimas mirtin aiškiai parodo 
didelį prašymą, arba per gu-'pos jam nemokės ir patarė kėkštais ir tt. pas darbininkus vienybė Rusijos darbininkams, kad
drumą rengėjų gali koją į- jam eiti į teismą. Gi pasiti- 
kelti į Hudson su p rakai- kęs vieną iš draugystės ko- 
bomis socialistas. Viskas y-’miteto narių pasakoja, kad Katalikai sarmatijasi 
ra čia po įtekme turtingo ai- ligonis esąs nelegališkas ir savo vardo, 
risiu faderio. Tuom tarpu pašelpą reikia jam nemokė- 
suranda dirvą mūsų kunigi-,ti. 7 
niai. Kitur jiems durys už- P. yra vienas iš tautio- 
darytos, bet čia atvažiuojančių lyderių. Tie žmonės,ei-1 
tokie biznieriai, pasisamdė (darni prie bankrūto, ir kitus 
svetainę, tikėdamiesi pada- nori nugramzdinti, 
ryti gerą gešeftą, bet daž- ------------- -
niausiai jų tie išrokavimai 
užsibaigia su ta diena. Vie- Mirę mūsų mieste lietuviai, 
tiniai lietuviai yra pastovus 
savo persitikrinimuose, ne-[anglių kasyklose šie lietu- 
siduoda suvedžioti kunigu-[viai: 19 d. balandžio tąpo 
žiams ir jų vargoninin- užmuštas Mateušas Motuzą. 
kams.

1 d. liepos kalbėjo katali-(Naumiesčio pavieto, turėjo kp. pikniko, prieinu _ 
kiški papliauškos jvienas gy- 54 metus amžiaus, Amerikoj muzikantų paprašyti, kad 
rėsi esąs centro sekretorius, išgyveno 16 metų. Paliko lietuvišką šokį pagrajytų.

žlugs ir streikas bus sulau
žytas. Bet apsiriko, vargšai, 
taip manydami. Energiška 
darbininkų kova išsėmė jų 

Ikantrybę ir privertė sustrei- Rusijos darbininkai supra-Reikia pažymėti kad p ' moterlJ _drauF:,k‘uoti prieš savo tėvą.“ Pla- to
. .L • L?? LL 1- s^e Rozancava renge rožinį , > ■ - L

, balių, tai jos panaudojo ro- 
žancavos žodį ant “Roža—' 
vos”. Paprastas mužikas nei 
nesupranta, kas tą baliui 
rengia. Mano, kad rožavas 
kaip rožės ir viskas.

♦
♦ ♦

Lietuvių muzikantų 
devynios galybės.

ir skebai, reikalaudami dau
giau užmokesties ir parve- 

jžimo iš dirbtuvės namo ir 
atvežimo į dirbtuvę.

Plakartas reikalavimų iš
pildyti negalėjo, nes ir jo 
vežėjai sustreikavo, t. y, jo 
sūnus. Na, žinoma, kilo su
irutė visoj dirbtuvėj, o strei 
kieriai, tuomi pasinaudoda-

tvarką. Amerikos darbinin- voj?- j 
kai turės irgi pasimokinti iri Streikieriai, apleidę dirb- 
pasekti Rusijos darbininkų tuvę, ramiai maršavo visi { 
pėdomis. Kalbėtojui paša- Bearsdley parką, kur pradė- 
kius šiuos žodžius, svetainėj J° laikyti prakalbas. Tečiaus^ 
suūžė delnų plojimas. ‘-(R’ ten juos policija aptiko ilį

Toliaus kalbėjo p-lė Lou- išskirstė, nepabaigus mitiljį 
ra Hughes iš Kanados. Ji S3- Girdi, leidimą gaukit.^ 
publiką irgi užžavėjo. Ji pa-!v. Tai, mat, kokia “laisvė" 
sakė, kad Kanados valdžia šioje “laisvoje” šalyje. 
negalės darbininkus lengvai jeigu kas agituoja už karei-» 
pasiduoti ir pastoti į kariu- (viavimą, tai gali kalbėti ir 
menę be jų pačių pritarimo..mitingus laikyti, kad ir ant 
Ji nurodė, kad jau ten vie-’kiekvieno skersgatvio, im
tomis randasi susitvėrusi .leidimo nereikia.
Darbininkų * ir Kareivių At-| V. Pėstinykas.
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DRAUGAI SOCIALISTAI!
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GREAT NECK

DARBO ŽMONIŲ ISTORIJA
Verte Barabošius

ANT LYTIŠKU ORGANU

Jis ne grinorius

• 1 1 v • • • Mokslo Nereikia Jieškot^

Idealis
Muilas

augti plaukai. Mes jumss prisiusiąs 
už $1.00. baksuką Calvacura Nr, U 
syku bu augščiau minėta iliuoatruotv 
knygute. Iškirpk šitą kuponą ir siųsi

0 Loring «t , 
» »rtl E ir »»h

183 Roebling Street, BROOKLYN, N. Y

radžia. 
jos atsiradimas

ant 
i. pa 

vartojhna 
galima pasakyti 

išgydė jai 
lyt iškoms 

lytišku 
betvarke

kad . .
Šaltos rankos arba kojos, galvos 
užketejimal viduriu, nevlrini- 

Inkstu ligą __ .1
sutikti 

pa likste 
NOVO, 

paduria jus 
, tada gi 
... i ir jo 
pertikrinti 

, I" 
komplėtfšką

vestuvėms 
pasivažinėjimams 
bėtoją į kortą ir 
šokiuose

K v rečiu
pas mane 
teisingiausiai.

WOOD ROAD,
L. I,

šioje knygoje telpa sakanti skyriai
I. Žmonių gyvenimo
II. Vergija
III. Turčiai ir skurdžiai.
IV. Draugijos žemesnės ir augštesnė.
V. Baudžiava ir baudžiauninkai.
VI. Miestų ir amatninkų atsiradimas.
VII. Manifakturos ir fabrikų atsiradimas.
VIII. Baudžiauninkų vėlesnis likimas.
IX. Baudžiavos panaikinimas.

Kaina 25 cental

Kepa geriausią duoną iš 
Cystų r u g i n i y miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poki- 
liams

Reikalinga kiekvienam darbininkui 
perskaityti

—Apie priežastis jau ne
sirūpinkite, jas greitai gali
ma surasti... Aš manau,kad 
ir tamsta tame dalyke 
patarnausi.

AR NUSTOJOTE' SVEIKATĄ 18 
PRIEŽASTIES LIGOS?

—Ar jau nulipinai?
—Bažnyčią nulipinau, b( 

pritrūkau medegos del ki 
nigo. Kada pape rytoj 
tvarto išmes laukan mėšlu 
tai ir kunigą nulipinsiu, - 
išdidžiai paaiškino vaikas.

—Persisky ri mas geras
darbas ir bylą galima grei
tai užvesti, bet reikia sura
sti priežastis, dėl kurių byla 
užvedama.

JUOKŲ 
KĄSNELIAI

-rUž tai jis dabar pekloj, 
randasi.

—Tokiu būdu ir aš pri
valau nepaliauti, bet dau
giau gerti, kad po mirties 
galėčiau su savo tėvu pasi
matyti, o kaip pakliūsiu į 
dangų, tuomet jau niekad 
tėvo nepamatysiu.

545, Union, N. Y.
- KUPONAS,

Union Labaratory,
Box 545, Union, N. Y.

Čionai rasit* 10 e, kuria padės pa 
dengt išlaidas siuntinėjimą knygučių 
kurią už 10 c. ir man prisiųskite. Tai> 
gi prisiunčia 11.00 už kurj meldi!* 
prisiųst Calvacura Nr. 1 ir augičia* 
minėtą knygutę (likirpes įdėk kitą 
k* pen*).

Ant fanuos vaikas, atsi
sėdęs ant mėšlyno, ką tai li
pina. Pravažiuodamas pro 
sali kunigas, užkalbino vai-

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

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

Kaina 25 centai

Tūlose lietuviškose vestu
vėse, po šliūbo, vakare išsi
skirstė svečiai ir pasiliko tik 
viena pamergė, kuriai buvo 
labai toli namo važiuoti. 
Prisiėjo rūpintis, kad sura
dus ir jai kambarį. Jauno
sios brolis priėjo prie jau
nojo ir sako:

—Kadangi čia nesiranda 
atskiro kambario, kuriame 
galima būtų pamergę pagul-

per 60 dienų. Tuomet, jeigu visiškai išgydyta*, 
malonėkite prisiųsti man dar $5.00, Jei neėsi iš
gydytas, nelauk kitos dienos, bet sugražink dir
žą tuojaus ir, jei jūs tą padarysite, ai sugrą
žiusiu jus $5.00, kaip greit aš priimsiu diržą ii 
pactoa.

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

DIDELA PROGA
DEL VYRU NUSILPNEJISIU

Diena po dienai, metas po metai 
užsimu gydymą sergančių žmonių. 
Persistatykite saa, kiek aš išgydžiaB* 
kiek palinksmina* gyvenimą. J ei g* 
jumis gyvenimas įkirėjo vartojant 
visokias gyduoles ir jaučiatės nuo
lat blogiau .tuomet, nieko nelauk
damas, kreipkitės pas gerai s«pran-

Aš turiu tokj gausų tikėjimą j tuos stebėtinus 
diržus, jog aš pilnai prisirengęs pasitikėti jutą 
teisingumui ir dėkingumui. Perspėjimas: Saugo- 
KiUo pigių diržų, užtaisytų ėdančiais rūgščiais, 
darančiais ant kūno žaizdas. Jei jūe norite elek
triško diržo dėl lytiško 
nerviškumo, kepenų ar 

nesuvirinimo, galvos skaudžio, 
skaudumo bile kokioj kūno daly,

—Kaip tai?
—Klausyk, jeigu nesu 

pranti: pirmoji mano pat 
laike vestuvių pabėgo; ant 
roji sugrįžus nuo šliūbo t: 
pačią dieną mirė; trečioji i: 
šiandien dar gyva..

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

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaift- 
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-spinduIiai, per kurią 
matyt kiaurai kūne. Ne kiekvienas 
dak'iras turi tokius aparatus, dėl 
to, kad labai brangs. Chemiškas iš
tyrini jiinas šlapume. Neat įdėliokite 
ant rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
gerai žinomą:

[)R. LEONARD T ANDES
Ofiso vai.: nuo 10 vai. ryto iki 8 

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

3rd Ave., New York City.

Beito, kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą* aritmetiką C 
Metuvių kalbos gramatiką savo namuose liuoeame laike. Visi išmokt®.

„ Nurodymai ir knygą DYKAI. įdėk etempą. Adresatą

Urtnta bm>Mdeii«ijh« Mokykis, 1127 IhbylLC**

F. MASIULEVIČIUS ir SUNA1, Savininkai.
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, N. V

Gydantis, Odinis 
atsako visiems ši- 

rcikalavimams. Jį myli 
molinos vadina jį' 

. Jis yra kasdien var- 
; skaitlingose šeimynose 

Kaina 2; centai.

30 DAINŲ
ir 200 ADATŲ 

su Cofunibijos Gramofonu 

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

menesį.

atsilankė pas vieną darbi
ninką ir radęs jį stuboj be
geriant, tarė:

—Motiejau, Motiejau, pa
liauk tu degtinę gėręs, jeigu 
nepaliausi, tai po mirties 
stačiai j peklą nukeliausi.

—Aš, kunigėli, mažai ge
riu, mano tėvas daugiau gė-

Severa’s 
Medicated 
Skin Soap

(Severos 
Muilas) 
tiems 1 
vaikai, 
dra ugu. 

toj amas

SEVERA’S 
FOOT POWDER

(Severos P r o š k o s 
Kojoms) žinomos ii' 
patartinos kaipo an- 
tiseptiškos proškos, 
suteikiančios paleng
vinimą nuo kojų 
prakaitavimo, a p 1 - 
brinkimo, skausmo, 
niežėjimo ir šutimo 
Kojų.Kaina 25 centai

COSMOPOLITAN GARMENT COR 
P ORATION.

Didžiausia Lietuvių Korporacija, 
Brockton, Mass.

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

Męs darome iš geriausių audinių ii 
darbą atliekame kuogeriausiai 

T’irmos klesos reinkotus pi', ai gva- 
•antuojam, — darome krautuvėms ii 

olseilius ir pavienius orderius. Je> 
kurios krautuves norit*.' puikiai pa 
daryti reinkotus, — rašykite mums.

COSMOPOLITAN GARMENT 
CORPORATION

164 Summer St., Brockton, Mass.

Tat rašykite* į “ 
tik socialistai.

Prie Bendroves jau priHiiifO 1 
tarpe.

Šerų galima pirkti nemažitu už $10.(0, J trdr< n 
pabudavosini galingą laikrašti.

Reikalaukit inforn

Kaip išsigelbėti nuo blusų?
Blusos yra gražesnės ir 

mažesnės už blakes, bet 
žmongii kankina daugiau, 
negu blakės.Blakę gali grei
tai pagauti ir nugabenti, o 
su blusa prisieina smarkiai 
kovoti. Norint blusą pagau
ti, reikia gerai išsilavinti, 
turėti tam tikrą vikrumą, 
gabumą ir gerą akį, nes ji 
greitai šokinėja iš vienos 
vietos j kitą ir jeigu pras
tos akys, tuomet visiškai 
dingsta. Kad pagauti blusą 
neišsilavinusiam darbinin
kui reikalinga pašvęsti daug 
laiko, o kartais tokia me
džioklė dar išveda iš kant
rumo ir supykdo.

Kad lengvai apsidirbus su 
blusomis, pirmiausia reikia 
nusipirkti kelis gorčius sky
stos smalos ir prieš gulsiant 
aplieti visus patalus ii 
tinius savo drabužius, 
kui jau galima pradėt me
džioti. Kada ant patalų ir 
drabužių bus užtektinai sky
stos smalos, tuomet blusos 
į ją jsivels, prilips iii koios 
ir negalės toli nušokti. Ka
da blusa smaloj kankinsis, 
ją galima bus be jok 
go paimti ir užmušti.

Telephone 119 Great Neck.

TAM
GERIAUSIA UŽEIGA

Užlaikau gerinusį alų ir. įvairių li
kerių ir kvepiančių cigarų.

parsamdau automobilius 
krikštynoms ir įvairiems 

Einu už perkal- 
iaip duodu rodą vi- 

teismiškuose dalykuose, 
su visais reikalais kreiptis 

, o aš patarnausiu kuo-

Reikalaukit musų iliustruoto katalogo.

MINERVA PHONOGRAPH CO
217 W. M5 St., New Vork. 

Dept. L.

Kaip išsigelbėti nuo savo 
priešų?

Niekas taip žmogui neįki- 
ri, kaip blakės. Rodosi ne- 

sutvėrimėliai, bet 
kaip bjauriai kanda, o kuo
met užmuši, tai dar nela
bai malonų kvapą išduoda. 
Apart to, silpnina žmogaus 
sveikatą 
Tie prakeikti sutvėrimėliai 
visuomet susiveja sau lizdus 
lovoj, matrase ir už sieninių 1 
popierų aplinkui lovą. Iš už 
popierų sunkiausia iškrapš
tyti, nes reikia popieras iš-' 
draskyti. Kad išsigelbėjus 
nuo tų negeistinų sutvėri
mų, reikia nusipirkti pora 
galionų kerosino, aplieti vi
są lovą, sienas, paimti pap
rastą degtuką, uždegti ir 
prikišti prie matraso, aplie
to kerosimi. Po keliu minu- 
tų liepsna pasidarys tokia, 
nuo kurios visos blakės iš- Priežastis galima surasti, 
nyks ir jau -daugiau tamej Jauna, daili moterėlė atė- 
kambary niekad neužsiveis. j() pas advokatą užvesti per- 

----Įsiskyrimo bylą. Advokatas

Geriausias, Didžiausias ir šva
riausias saliunas visam South

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

JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkas)

312—341 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

(Dešimts žingsnių nuo Lietu-
vių Labdarystės Draugijos Na-: Adresuok: A P OWENS 

mo. _ * i
L -JV-- u - Dept, 42—E,

: 157 E. 47th Street
New York City.

F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA
? s if: lį' įįįiify ify, SIŲSK TIK 

50 CENTŲ.
reumatizmo, paralyžiaus 
inkstų negerumo
ilpnų strėnų

vargiu, nustojimo vyriškumo, nemiegio, >no- 
terų mėnesinių negerumų, skaudulių ir tt. įgykit 
geriausj dirž.f, kokį pinigai gali Siųsk
50 c. šiandien, (dėl moteriško diržo siųsk 75 c).

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

avo gyvenime t 
vai" sykius buvau jaunavedžiu 

[nei sykio nesijaučiau lainr

• \ ^aėmė kryžių.
—Kas tau yra, kad tu 

toks neramus ir užsimąs
tęs prieš rytdieninę išpažin
tį? Ar turi ką nors ant są
žinės ir bijai kunigui pasa
kyti? — Klausia pati vyrą.
.► —Taip/ mano miela, tu-

* riu tau prisipažinti, kad 
prieš dvidešimts metų tam 
atgal, aš paėmifh iš bažny
čios labai sunkų kryžių ir 
dabar apie tą atsitikimą gal
voju.

—Jėzau, Marija ir Juoza
pai šventas! Ar tau tuomet 
protas buvo sumišęs ar kas? 
juk tu papildei didžiausi 
prasižengimą ir už tai turėsi 
visą amžį pekloj būti. Jeigu 
dar turi tą kryžių, tuojau

• nunešk į bažnyčią ir pasa
kyk kunigėliui, kad papildei (lyti, tai gulkime mudu į vie 
tokį baisų grieką. *

Vyras sunkiai atsiduso
tarė:

—Rengkis, mano miela,'manai, kad aš grinorius ir 
nuvesiu tave ten, iš kur pa-'nieko nesuprantu!... atkirto 
ėmiau ir paliksiu, nes tas jaunikis.

. kryžius ir esi tu... I

Apart augščiau minė
tų preparatų, dar at
kreipiame atycją j kitas 
gydomąsias tualetines 
reiktnenas, išdirbinėja- 
mas ir pardavinėjamas 
po "Severos" apsaugotu 
ženkleliu. Reikalaukite 
tiktai tikrų Severos pre
paratų, parduodamų vi
sur aptiekos.e, arba už- 
sisakykit' tiesioy, jeigu 
arti jų gauti negalit

AR TURI TĄ NAUJĄ 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

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

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

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

Parašyta žinomos lytiškų dalykų 
aiškintojos ponios M. H. SANGĖR.

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

jiayeikslais, kurie palengvina aprašo 
mus dalykus suprasti.

KAINA TIK 50c.
AR MYLI DAINAS?

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

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

kurioje telpa daugybė įvairiausių dai 
nų. 1 arpkitų yra nemažai senoviškų, 
k’uriaa mūsų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos

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

KAINA 50c.

PI AKCTK J- A- KATKUS
• *U*B*\O A i Užk-.ikau visokių knygų ir kitokiu 

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

Krautuvo atvira’ nuo 7 iŠ ryto hr 
12 vidurnakčio.

Toliau gyvenantieji galit kreipti 
laišku šiuo adresu:

J. A. KATKUS 
2204 Forbes S*, Pittsburgh. P»

plaukus
Moksliškas, Pasekmingas gydymą* 

visai dykai.
Ar kenti slinkimą plaukų? Ar tavo 

plaukai žilsta? Ar tavo plaukai silp
ni ir lūžta? Ar kenti nuo plaiskanų, Šiandien pas Union Labaratory, B*> 
niežėjimo odos? Ar tu plinki ar pli
kas? Jeigu tu kenti nuo kokios nors 
Ii augščiau minėtos plaukų ligos, 
tuojau neatsidėlojant, jieškok pagel- 
bos. Reikalauk musų iliustruotos 
knygutės “Teisybė apie Plauku*” — 
Parašė žinomas Europos specialistas.

Mes norime tav* pertikrinti savo 
likaščiais. Calvacura Plaukų Gyduo
le sulaiko plaukų slinkimą, sunaiki
na plaiskanas. aiažijim* Ir pradeda

__ _________ _ 
Prlslunsklte mums tik 50c.

N’>si'pne.lie ant lytišku organu 
kaip tai nerviu, paliks Išgydynti 
dos per vartojiina. gyduolių NOVO 

eudaune 
kurios išgydė'jau tūkstančius ' 
gančiu lytiškoms ligoms. Jei c 
gauti ant lytišku nusilpnėjimu, 
kia jums betvarke nerviu 
vyriškumą, 
padėjime, š: 
sopėjimai, 
mai skilvio, 
puslęs, nemielus 
amonius, kaip ta 
išgydynti per 
Gyduoles tas 
sveikais, tvirtais 
galima bus 
>Y>atibems. 
jus apie tai, 
ris, išslunsme jums 
kursą tu gyduolių, užtektinai ant 15 dienu, 
kada gi prtslunste mums savo antrašą lt 
pavarde, taip gi sykiu 50c krasos ženkle
les arba sidabru del apmokejlma. llefiu 
persiuntimą. Malonėkite atkreipti atyda 
ant to, kad tai nėra maža dėžutė, bet 
komletiškas kursas iflslgydymui, užtekti
nai ant 15 dienu, labai tanke yra užtekti
nai išsigydymui. Ta proga yra vien 
svarbia ant trumpo laiko. Rašykite mums 
neatldelioklte, taip-gi praneškite kokiam 
laikrašti skaitite ta apgarsinima ir me* 
Ifisiunsme jums tuojaus tas gyduoles. < 

NOVO COMPANY,
pept. 87. BOX 4000, Philadelphia* Pa.

AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

dorai ir teisinęs! 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 knygele būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus *iųskit.e 

šiuo adresu:
F. STROPUS,

6 Loring St.,
So. Boston, Mass

vyrai, 
ant visa- 

” ). Tai 
! gyduolė, 
vyru ser
osa t e ser- 
kad ken

kiu! nustoet 
nusilpnejesiam

viduriu 
arba kitos ilgos 

sapniai, baime 
daro nekurle, 

vartojimą gyduolių 
i trumpa laika 

laimingais, t 
nauduotis gyvenimu 

l>el atydos, idant 
kad NOVO gyduoh's tą pada 

DYKAI ‘

$
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ornisiai

TREJANKA
$1.00 ANT

Centro

Pasinaudoki!

Moline,

RED. ATSAKYMAI

JOKŪBASNetilps

1335 Arch Street,

APLA 
HOS

New
Mas-

Park, L 
Box 67f>

Gerb. M. Petrauskas 
leido gražias atvirutes 
Revoliucijos himnu 
na tik 5 centai 
te šiuo adresu, 39 
way, So. Boston, Mass

J. Bendokaitis. —
S. J. B. (Montello)

Park, Il
U. Boa

skas, J. Jonikas, J-nas Ka 
Minskas, J. Jonulis, R. Au

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

REIKALAUKIT rašydami, kokių norite nemažiau kaip už 2SC. 
bus jums prisiųsta.

CAFE. Pa
kelei vingus 

priimam ko- 
negražiau
sia ir viu- 
do* teisin
ga rodą.

GERIAUSIAS GRAMAFONAS SU 
dabartinėmis lietuviškumui 
DAINOMIS LABAI PIGIAI. KURIU 
KREIPSIS PAS MUS

d. Maskeliuna* 
Pittsburgh, P* 
J. A. liukas 
Pittsburgh, F*
B. Miskevičia, 
Pittsburgh, Pa.

VaraŠis,

Sutaisau receptus bu 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-

haksas 25 ir 50c 
žiemos laike. 5)

TEISINGIAUSIA ir GBR1AU81X 
LIETUVIUI

TEISINGIAUSIA UtfilGA
253 WYTHE AVE kattp. N*. Iii U, 

BROOKLYN, N Y,
Telephone Greenpfint MIL

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

J. MARTINAITĮ
157 GRAND ST. 

BROOKLYN, N.Y

Paterson, N. J
Pruseikos prakalbas,sureng
tas Patersono Pažangiųjų 
draugijų komiteto, karės 
nukentėjusiems šelpti auka
vo šios ypatos: A. Pašakar- 
nis, J. Pašakarnis, J. Guč- 
kauskas, J. Strimila, M. To- 
čionienė, A. Bendoraitis, J.

Jų kai 
Reikalauki 

Broad

Dabar, po Bostono mušty 
irių, kada visas pasaulis pa 
matė giriamąją Amerikoj 
laisvę, aš manau, kad Bos 
tone išgaruos visi socialpat 
riotizmo likučiai.

Cliffside, N. J. — 12 d. 
birželio surengtose Draugy
sčių Sąryšio prakalbose, kur 
kalbėjo p. A. Martus, su
rinkta dėl L. Š. F. $13.00. 
Aukavo šios ypatos:

S. Kisielius, J. Valiukonis, 
K. Grinius, Juoz. Karsokas,

J. Miškinis 1 pessą; P. I- 
vaškevičius, J. Skeberdis po 
50c ; J. Žvirblis 20c. Viso la
bo 2 pessai ir 20c.

Visiems aukautojams ta
riu širdingą ačiū.

L. I). L. D. 60 kp. sekr.
F. K. Štai io ra i t is.

Čepulis, O. Adomavičiūtė,P. į tilps.
Jerulevičius — po $1.00; Į Vergui, Rockforde.—Mo-
M. Viranienė, M. Bingelienė, nologas netilps dėl stokos

DAUNOROS treja n k* jft tikrai 
lietuviška. Saugokitės padirbi- 
mų-imitacijų.

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

DAUNOROS trejanką reikalaukit 
prisiųsdami 35c.

K. SIDLAUSK AS
tptiekorius ir Savininkas 

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

Tel, So. Boston, 21014 ir 21013
REUMATIZMĄ.

IGAS. IŠGYDO
PER-
OPE-

ase*
Mrs
Mrs
Mrs
Maršalka T Bartkų*, 1600 Ba.. 48 et 

Cicere, IU.
■uirtekimai ataibana kaa paskali

ai aedftldlani kiekviena atfaaaiE'J. 
Naffe *vetalaij, 1W0 ia. 4tth ave, 
Oom DL 1 vaL pa pietą.

Latvių kairiųjų soc. orga
ne “Strahdneeke” (72) telpa 
straipsnis drg. Freimano, 
kuriame jis labai karštai 
pritaria steigimui darbinin
kų tarybą ir pasakoja isto
riją įsikūrusios Bostone 
darbininkų tarybos (Work
men’s Council). Savo straip
snį jisai užbaigia: “tai yra 
minių veikimas, kuriame at
eitis”.

Prie Bostono darbininkų 
tarybos priklauso virš 20,- 
000 žmonių, o jų tarpe so
cialistų bus tarpe 2—3,000.

Dešimts socialistų, būda
mi tarpe 90 nesocialistų, ne
paskęs bespalvumo jūroj, 
bet... nusives su savim tą 90 
•draugų.

Tą teisybę žino kiekvienas 
lietuvis socialistas, nors tru
putėlį dalyvavęs visuome
nės draugijose.

• 229 B E O F O R O JįAVE
NORTH . 4T-2» GAtVĖS^^.

tis, J. Aleksiūnas, J. Trei- 
nis, B. Pažėra, Z. Gudukas, 
S. Aliukonis, Ji Dulkė, M. 
Dilius, V.Pažagelskis, J.Fal- 
tinaitis, V. Verenis po 50c.

Smulkių aukų surinkta 
$4.70. Viso suaukauta $28.70

Varde P. P. D. Kom. K.N. 
Š. visiems aukautojams ta
riame širdingą ačiū!

Aukų rinkėjai. '

Prot sekretorių* 8 
1220* — 7th 

Finansų sekretorių* 
436 -

Iždininką*

mus
veckas, K. Derenčius, P.Ke- 
čioris, J. Stasiukaitis, P. 
Lietuvninkas, S. Majauckas, 
J. Valiukonis, J. Degutis, K. 
Trainialis ir J. Bakūnas — 
po 50 c.; K. Sarionis, A.Ma- 
žialis, A. Ališauckas, K. 
Bielužis, P. Šarkus, J. Siau- 
ka ir K. Steponavičius — 
po 25c.; smulkių aukų 29c.; 
viso $13.04.

Sekr. K. Steponavičius.

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

Viršininkų adresai: 
Pirmininkas A. Paulionis,

735i 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.

Mums rodosi, jeigu V. 
Kapsukas būtų Ame riko j, ji
sai pritartų įsteigimui tam 
tikrų darbininkiškų centrų, 
kurie jungtų kairiąsias dra
ugijas.

Prieš pat kairiųjų konfe
rencijos sušaukimą L. Pru- 
seika buvo Philadelphijoj ir, 
kelių draugų susirinkime, 
atnaujino klausimą apie 
kairiųjų konferenciją. Kuo
met Pruseika rekomendavo 
būtinai pakviest konferenci- 
jon. ir Amalgamated Clo
thing Workers, tuomet vie
nas žymus draugas pradėjo 
dėl to abejoti. Kaip tai, gir
di, kviesti tokią nesocialis- 
tišką, neaiškią (bespalvę) or
ganizaciją!

Kapsukas, betgi, tuoj pri
tarė, kad amalgameitus 
kviest. '

Abęlnai, V. K. išmanė,kad 
labai svarbu veikti draugi
jose, miniose.

Beriso, F. C. S. Argenti
na.— 21 d. balandžio L. D. 
L. D. 60 kuopa buvo paren
gus vakarą, kuriame tapo 
perstatyta du veikalai: “Pi
rma Gegužės” ir “Knarkia 
Paliepus”. Buvo ir kitokių 
pamarginimų. Publikos su
sirinko neperdaugiausia ir 
kuopa turėjo nuostolių.Mat, 
buvo atsiradusių ir tokių, 
kurie varė smarkią agitaci
ją, kad žmonės neitų į tą 
vakara.

Buvo rinkta aukos sušel- 
pimui nukentėjusių nuo ka
rės. Aukavo šios ypatos:

A. Olekna 1.15; J. Drat- 
vinas, J. Mačis, J. Miškinis, 
V. Adomaitis, J. Tamulevi- 

Krapovickienė, K. 
A. Totilas, T. Žeb- 
ir J. Padvalskis — 

i; J. Vasiliauskas,
J. Šatas, K. Sinkevičius, V. 
Petkevičius, P. Ivaškevičius,
K. Gašlūnas, J. Skeberdis. 
A. Juščius, S. Kukas, A. Na- 
ruša — po 50c.; P. Mika
lauskas, J. Lepinskas, V. 
Daubaras, M. šešelgaičiutė 
ir J. Viskiška — po 40c.;J. 
Baltušninkas, R. Bošas, V. 
Juškevičius, Petrauskas, K. 
Kavaliauskas, V. Raubickas 
— po 30c.; S. Budris, J. Ma
tas, J. Kaikaris, M. Dagi
lius 
20 pessų ir 50c

cius, A.
Gagelis,

1 rauskas
|po 1 pesą

VISUOMET PIRKIT

ČĖVERYKUS
Naujausios mados 

PAS

ris atnaujins 
Kas iš nes 
’’Keleivi” $1

LIETUVOS SUN U IK DUKTk*>v 
DRAUGI Si Ė, WAUKEGAN, ILL 
Pirmininką* A. F. Sabecki*.

802 — 8st St,
Vice pirmininką* K. Dtmia, 

812 — 8th Str.
Užrašų rasų B. Masiliuna* 

922 —10th Str.
Finansų rast. J. Waiči*,

1320 Lincoln *t., Waukegan, IL 
Kasteriu* M. Kairaiti*,

166—10th Str. North Chicago, Il
Kaso* Glob. M Rėki*,

' 1548 Sheridan Road N. Chicago, Il 
Kaso* Glob. R. Ruleviče,

1330 S. Jackson st. Waukegan, Ii.
Marsala* K. Navicki*,

1420 So. Victoria st. Waukegan, II.
Pageibininka* J. Wardauika*,

1448 Jackson st. Waukegan, Ill 
Susirinkimai atsibuna kaa tračia 

nadėlia kiekvieno mėnesi* X vai. pi 
platų Liuosybės svetainėj, *01—8ti 
hit., A Ėhendan Rd. Waukegan, III.

Philadelphijos Specialistas vyrų moterų 
lAD WAQQCDMAM kuris R>d0 pasekminsai 17A. W AOdEnlVlAli visokias ligas PILVO, 
PLAUČIŲ, ŠIRDIES, VIDURIŲ LIGAS, 
SLAPTAS LIGAS IR ĮVAIRIAS KRAUJO 
TRUMPAM LAIKE, TAIP KAD ^REIKALAUJATE 
TRAUT SAVO DARBO. GIMDOS LI AS YDO BE 
RACIJOS.

Turiu naujausios mados mašinas dėl ištyrimo ligų.

L.AG. iai*.u 
tračią uaueiiiiau 
w nau, 4i4 btn et.

■ 409 t-IEVVES ST«, 
W Cor. So. 2nd 51. Y

Maršalka F. Barauskas
1220i — 7th Avė,

TM JJ-t* eusirinklmu* laiko pirmą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio Turner 
Hall svetainėj, 14th St. ir 6th Avė., 
Moline, Ill.

Philadelphia, Pa.
Ofiso valandoa: » ryto iki S vai. vakaro. ‘

Nedaliomis nu« 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 
galima išgydyt, jeigu negali...*, tai neapsiimu.

DAKTARAS WASSERMAN

LIETUVIŠKA APTIEK A.
šiuomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų šiam 

sezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galim* 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi šito
kių vaistų: JL) 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 
4) ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairiu ligi
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. Boųka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų 
aptiekose kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame at
silankyti. Visas persiuntimo lėšas apmokant męs. Siunčiant laiškus, 
galima siųsti pinigais arha stampomis.

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

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

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

Telephone

JETUVTŲ PAŠELPINftS DR-ST®S 
“LAISVĖ”, EASTON, PA.

Viršininkų adresai.
Pr*zidant** St Melson

*84 Ferry at. Ea*t»a. P* 
/ice prez S Masiulevicien*

320 So list St. Easton, Pa, 
Protokolų raštininkas ir organe pri- 
iurėtojas Aiex Vituris

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

676 Church st Easton, Pa. 
iasierius F Vituris

330 Taylor All., Phillipsburgh,NJ. 
Kaso* globėjai:
A. Biga, 1021 Elm St., Easton, Pa. 
A Meškauskas, 1222 Pine .t, Easten. 
Maršalka J. Garnio,

634 Ferry Str. Eaaten, Pa. 
daršalka P Urbienė

676 Church st. Easton, Pa 
Susirinkimai atsibuna kaa pirmų 

3ėtnyčią kiekvjeno mėnesio ( vai 
vakare, Anglų socialistų avetaln. 4X9 
Northampton St Easton. Pa

DRAUGIJOS, KURIOS 
TURI “LAISVĘ” 

ORGANU.

DR-JOS CENTRU VALDI 
IK KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI:
pirminink J.

2025 Colwell st., 
Pirmininko pagtdb.

1421 Fayette st. 
Centro sekretorius J 
dl 35 Sarah Sir. b S 
'entro Iždininką* K 

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

Pittsburgh, 
J I Alexis P O Box 344 Diamond

Pittsburgh, 
F Pikšris, 1331 Penn Ave.

Pittsburgh,
Kuopų sekretorių adresai: 
1-rnos kuopos sekr. A Bartkų*, 
1323 Carsell st, N S. Pittsburgh, 
2 kuopos P Samulionis

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

Glendale Carnegie, Pa. 
Pikszriu* 1331 Penne ave.

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

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

kp A Paliucl*_ 2123 Wrights st. SB, 
Pittsburgh, Pa.

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

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

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

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

Millsboro, Pa.
JLTD. DR-JOS MIRTOS VALDYB

Cleveland, Ohio.
Pirm. V Ivanauskiutė,

1452 East 33rd St,
Vice Pirm. J Katkauska*, 

5823 Superior Ave 
Prot. sekr. M Misiaviciuti,

1452 E, 33rd Str
Fin, rast, Antanas Banialla,

1449 East 24*t 8ti,
Kaslerus M Lavinska*,

8120 Cory ave.,
Kasos glob. O Sidabruti, 

2120 St., Clair Ava, 
“ V Kvedaravičitu, 

1543 Oregon ava. , 
Dainą repeticijos ataibaaa 

viena sėrėda, nua 7:88 vakr.

SpeciaD.'iiay įvairių li
gų, o ■j pac vaikų, mote
rų ir prie gimdymo.
OEF'SO V.At./i' BOS: nuoHIkllOv. 

ryto; m.c Iii il.l 2 v. po pi,.c; nuo 
6 iki 8 v. virk. N< <ičlioj iki 12 vyto.

Tel. 2320 GreenpointJ. GARŠVA

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

MACYS & MARCIN
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

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

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGYSTĖ, CICERO, ILL.

Valdybos adresai:
Frezidnt. K Adomaitis, 1412 S. 29 ava
Frez pagelb, J Takazauskaa,

1402 South 48th Ceart 
Jrotokolų rašt. M Dobraškis,

1215 South 50th Court, 
inaneų rašL V Shileikas,

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

1500 Souths 48th Ceart 
globėjai:
O Eltemian, 1538 8. M)th C t., 
Z Gulbinienė, 1531 «. 49th Ct. 
M Dolan, 1633 8, 50th Ct,

TEISYBĖS MYLĖTOJU DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL.

Valdybos adresai: 
Prezidentas F Akatcai*, 1360 12 ava.

E. Moline, III.
Vice prez. M Dackue, 854—8th *tr., 

Moline, Iii.
RuateJka, 
ave. Moline, Ui. 
W Vapsevich, 

4th ave, Moline, III. 
/Juška 326 —4th ava.

Moline, Ui

TREJOS DEVYNERIOS 
arba

GRABORIUS ((•nditakcri 
LAIDOTUVIŲ DIREKTOR1US 

šbalsaniuoju ir laidoja numirusiu* 
ant visokių kapinių. 

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

Ofisai:
264 FRONT SI 
Brooklyn. N Y

Main.

NEW KENSINGTON, PA.
Jau tūlas laikas, kaip čia 

gyvuoja Augščiausios Prie
glaudos Lietuvių Amerikoj 
9 kuopa, bet ji nieko nevei
kia ir todėl nariu skaitlius 
neauga. Jeigu viename susi
rinkime ka nors sumano 
naujo, išrenka komisiją tam 
darbui, tai, žiūrėk, kitame 
susirinkime jau tą patį su
manymą atmeta. Abelnai, 
čia ir apielinkėse yra nema- 

po $1.00; K. Buka- ,žaiJietuv^: !/losi’
r įgalėtų veikti, bet neveikia.

Rodosi,A. P. L. A. 9 kuo
pos nariai turėtų apie tai 

■ daugiau pagalvoti ir pradė
ti negalima.

Kuopos Narys.

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ. 
MAEANOY CITY, PA.

Vaidybos adresai:
Pirmininkas P. Ysoda

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

1227 E. Pin* St
Protokolų raštininkas A. Ramauckaa, 

1025 East Pine Str.
Finansų raštinin. P. Petėiulla, 

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

St., J. Baukus, 1121 E. Mahanoy 
ave., J. Mickūnas, 819 E. Pin* St.

Maršalka L. Andriuškevičius
802 E Market St.

515 W. Pine Str.
Susirinki: ai atsibuna paskutini p»- 

nedėl) kiekvieno mėnesio 7 vai. vaka
re, Juozo Margelio svetainėj*, 60 N. 
dain St., Mahanoy City, Pa.

IzainiUK** u. u. 
lyj-o 

iiu* triauejai. i

DUODAME DYKAI ?
20 lietuviškų dainų, 1,000 adatų Ir

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

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

GREATER NEW YORK PHONOGRAPH CO
310 GRAND ST.. Dept. L.) NEW YORK N.

Klei 
a*

Schwab svetaine*, 6181 8t. Clair ar* 
Mėnesiniai ■ u*trinkimai at*ibuna ta 
tračią pėtnyčią kiekviena ■*•*•*!« 
nu* 7:80 vai. vakar, ant Schwab av* 
talnėa^ 6181 St. Clair av*. Knygyaa 
randa*! Neuro* krautuvėj*, 2847 M* 
Milton ava. Knygoa iiduoda**** kir. 
k.vl*ną Pavadėli* vakarą, nu® 7i8ė - 
▼i k ar*.

Kaygta* Prana* Tamaeaa, 
8578 B. 71

1021 La baile *t. Kacmb, 
Vice p.ruimuuta M Kaupa*, 

otaiu oueac
A. V egeia 

io. i-.aiayetc*

d uoz.*p* ViCla 
jay c.ye oe« 

.. t'uaceii*, 
t'«ra v i«w,
e* VU ouoirUlk.*) *4

Maciaa, m

DKAUGlblE Gl^lLVUO BUN^ 
u, C*.

V llbixiixinu
X'llMlULUXMn X XX,*
X XXluUIjlUAU pMJLiuun..*.** M. 

£xx £XX*b QUX.
.1 MbArUALt* IMSLUlxi.*.** >*. 

4Ou DvUU «*!,&.
lUZLų lM3llUxxlh.An J. J*lll*«*»*.

Z.OZ. XXUUL OUX.
izoHiinaa* u. duzapaiti*, 

x>04 uiai* ria<,i* 
x*aw giauejxu. iu.

" o. niuxxxuxLxa
iWi, Ov. tara «*k 

m*x'**tAA £>. ouuruB, z-*v
v i«i Euzauen, 14. m.

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGUOS 
VALDYBOS ADRESAI, 

Pirmininką* J VasiUltfa. , .

oaauliUA xa uu<i.x*K
a*fexuxivoa< xx.^.

x'UMtxnxxiaa* Ik <i aaaaaaa**,
X’. x>wa. <«'*, artwi'M

X agIWlMXMXUJLM* U. *< »>,
X . o. XXWA. «««, X'rna*.

x'rwuta«i* x>
žiūrėtoja* A bcaravlčla, tiax 11 »v 

Maitas* rara, lx». 
Fln. rašt. W. Struiniila,

1314 So oOth Av*. Cicere, ii 
Iždininką* F. La p uis ki, 

P. O. Box 1109, Metros* 
Iždo globėjai: W. Janėnas, 
K Samalioui*. Box 613,

Melrose 
Maršalka: A. Plėstis, P.

675 Melrose Park, 111.
Susirinkimai atsibuna kas trečiu 

savaitę kiekvieno menesio i rauk au< 
Jame* svetainėj, 23-ėia Av*. ir Lak* 
gatvė, apie 1 vai. po pietų.

J. Webber, Montello 
Praneškite jūsų adresą.

Mažyčiui, Racine, Wis 
I Netilps.

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

Viršininkų adresai: 
Pirmininką* F. Raškevičia, 

1012 So Main it*. 
Vic* pirmininkas A Šimonis, 

517 Michigan Ave.
Protokolų raštininkas O. Užbalinti, 

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

1516 — 14th Av*.
Iždininkas S. Buzlnskis, 

721 Lincoln av*. 
Kaso* globėjai:
St Vazenas 1529 —10th Str.
P Kutra, P O Box 80.
Maršalka P. Vaitkus, 418 Wall at.
Organo prižiūrėtojas:
J Rumia 1017 So. 3rd Str.

Susirinkimas atsibuna piratą aedil- 
Ulenį, kiekvieno mėnesi*, Itlt la. 
Main 8t., 2 vai. pa pietą.

PERSKAITYK! .
jrr^ Kiekvienas nau

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

gaus knygų už 50 c. 
kaitančių dar prisius už 

.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 
ertas, 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 “Laisvės” laidos.

Pinigus siųskit šiuo adresu:
J. POCIUS, 

2370 Margaret St, Philadelphia, Pa.

Vincas J. Daunora 
------- ----------- - A P T. IE KO RIU S--------------
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VIETINES ŽINIOS. §
Tiems, kurie užsiregistravo. J

Nuo šio utarninko ar se- ę 
redos Brooklyne pradės j I 
veikti paliuosavimo tarybas į 
(exemption boards). Išviso ? 
Brooklyne jų bus 66. Didės-. f 
nė pusė jų jau gatava ir tu- A 
ri savo vietas (headquar- j 
terš). (

Išanksto, dar pirm liosų S 
traukimo nueikite j exemp- I 
tion boardą ir patirkite sa- A 
vo serijos numerį (serial j 
number), kad žinotumėte,' Į 
koks jūs numeris. Gal būt ( £ 
jau šią savaitę Washingtone, E 
trauks liosus. Kaip tiktai T 
liosai bus ištraukti ir laik- 
rasciuos pagarsinti, tai jei- ; 
gu jūsų numeris bus iš
trauktas, tuojaus paduokite 
prašymą, jeigu norite būti 
paliosuotas. (Apie tai pla
čiau rasite ant 1 puslapio).

Kaip rasti savo exemption 
board? Tai jau jūsų rū
pestis. Sekite dieninius lai
kraščius, teiraukitės pas la
biau žinančius arba policijos 
stotyse. Ligišiol lietuviu ap
gyventose vietose Įsikūrė 
šie boardai: distriktas 25 po

tas 36 po N 10—15th St. ir 
kampas 4 Avė, distriktas 
N52 Magistrate Court ant 
Williamsburg Bridge Plaza, 
N 53—N17 Driggs Ave., 
kamp. N. Fifth St.

bai keblus ir todėl išanksto 
žinokite.

Lietuviu Gimnastikos Kliubo
ATSIBUS PUIKIAME

WASHINGTON PARK
GRAND ST., ELMHURST, L.I.

Praiides 3 vai. po piety.

Muzika prof. J. H. ŠIDLAUSKO

Įžanga 25 Centai 
Ypatai.

Grand St. karai daveža Iki parkui.

Subatoje po pietų ir vakare, Liepos-July 21, 1917

viršininkų tarnysta baigiasi 
sausio mėnesį, tai jie ir lie
kasi tie patys.

* Apart kliubo reikalų, ver- 
; ta paminėti šie tarimai,kai

po liečianti visuomenę: iš
rinkta delegatai į D. N. L

L1 D. Sąjungos konferenciją;
perskaityta laiškas “Liau
dies Namo kooperacijos.

• Kliubas tam pritarė ir iš- 
. rinko delegatus į būsiančią 
konferencija. Su pirkimu 
serų, kliubas dar nutarė pa
laukti koki mėnesi iki 
Brooklyno draugijos pada
rys pradžią. Skaityta laiš
kas nuo Tautos Tarybos, 
kviečiantis prisidėti prie de
monstracijos pasitikti Rusi
jos valdžios pasiuntinius. 

. Visapusiai apkalbėjus, priei
ta prie išvedimo, kad minė
ti pasiuntiniai yi 

.mūsų valdžios
niams, kurie dabar
Rusijoj, todėl nutarta neda- 

jlyvauti jų priėmime. Nu
tarta paskirti “Laisvės” po- 
pieros fondui penkis dole
rius ir parengti prakalbas 
4 d. liepos išvien su 52 kuo-

V. VAIVADAS
PUIKI UŽEIGA

442 Grand St., B’klyn,
Telephone 35.34 Stagg

JOHN KULBOK
CAFE

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

isyti pagal naują madą. Visi

JOHN KULBuK, Savininkai
291 Wythe Ave. <«>r. >o. i-st 
St.. BROOKLYN, N. Y.
Tel 279 Greenpoint.

83 kuopa ir Lietuvių Jau
nuomenės Kliubu.

Malonėkit visi atsilankyti 
ir atsivesti po vieną naują 
narį.

Sekr. K. Glebauskas.
319 Plymouth St., B’lyn.

PAJIEŠKOJIMAL
Moterų Liigos 2;t5 w St;Lietuviu

pries brangumą maisto su-

Pajieškau Jono Vaidakavičiaus, 
Kauno gub., Ukmergės pav., Aluntos 
vai., Dapkūniškių kaimo, 1914 m. va

duodamas j Ameriką buvo priverstas 
važiuoti per Ispaniją ir buvo jau Bra
zilijoj. Dabar spėjama, kad gyvena 
Argentinoj. Malonės pats atsišauk
ti arba kas žino pranešti.

A. Tamulis
, Jersey City, N.J.

Ištraukiu |)V|ZĄ| tarpe II ir 12 - 
Dani is 1 ' ’ •' ’ vai. kasdieną.

ka i tuom parodyt, joji ištraukiu

BE SKAUSMO!
M nk ti rūbiniai prisisiurbianti smegenis 

kurie tinka kiekvienai burnai. Parsiduo
da žema Kaina ir g varant uoti.
Pilna.-; setas dantį: .
22 kt. auka, kepuraite 
Pripildymas a iksu . 
Tiltelio uždėjimas...
Pripildymas platina... ..$1.50 ir augičiau 
Pripildymas sidabru be gydymo........ .line.

cementu .. ,,  fine.
Dantis egzaminuoju dykai.

DR. J. G. COLE, Dantistas.
292 Bedford Al, Brooklyn, N. Y.

. $6.00 ir aukščiau 

. $5.00
. $1.50 ir nug^.'iau
..$5 00 už dant.i

gydymo

LIETUVIŠKA APTIEKA

APTIEKA
luc’.es galimiŽemiau raminta 

apturėti pt r paėlą 
Nuo nuima’ izmo -.. 
Kraujo Valytojas . 
Vidurių Valytojas 
Vidurių R< pt. 
j?rojunka 2->

Ir visokias

K

; ai orius 
t-., 50 c

$1.0«
1.06 
i.oe 

: 50c.

1917 m., Tautiškam Name, ...... .. AN., ’ j I’ajiPskau tikro tovo Alekso lies,
1.01. (il’cind St., I3rOOl\lyn, jisai gyveno Mahanoy City, Pa., 
Y., s vai. vakare. Atsilan-'S(1-anton, 1'a-> 0 (labar. npzinau L 

............ atsišaukti, tunu svarbųKomitetas.

Šv. Juozapo d r-j a laimėjo 
prova.

šv. Juozapo dr-ja laimėjo 
Drova, kuri tesėsi net 2 me-1 
tu su Manhattan Savings, 
Insitution banku už netei
singą išmokėjimą $2,000 bu-

pasiunti- įvusiani dr-jos-pirm. Jonui ( 
randasi (Puzinui. Bankas išmokėjo 

čekiu $2,000 ant visai netei-

Mamy Pieslin 
’Court and Albright Av<'., 

Scranton;
(56—58 i

PRWESIMAI

*
*

buvo Liet. Pol. 
Kliubo ir L. S. S. 52 kp. pra
kalbos. Kalbėjo drg. L. 
Pruseika apie kare, kons- 
kripciją ir pasekmes suriš-

Atsirado juodašimčių ir 
tarpe lietuviu.

Iki šiol męs žinojome apie 
taip vadinamų juodašimčių 
darbus, kurie užsiimdavo 
rašinėjimu donosų, tik Ru
sijoj. Dabar tie juodašim
čiai neteko savo džiabo, tai 
jų atsirado tarpe lietuvių A-1 
menkoj. I

9 d. liepos buvo susirinki
mas kriaučių unijos direkto
rių. Į susirinkimą atėjo 
penki detektyvai ir pradėjo
tyrinėti, kas čia per mitin- tas su priverstinu kariume- 
gas ir ką jie svarsto. Pas- nėn ėmimu. Nors publikos 
kui pareikalavo kriaučių li
nijos delegato drg. J. Be
kampio. Pastaram jam pa
rodė anonymišką laišką, ku
riame pasakyta, kad Liet. 
Kriaučių Unija daugiau nie-’ 
ko neveikia, kaip tik užsi-l
ma varymu slaptos prieška- Morris Hillquith savo kandi- 
rinės agitacijos ir kad to vi-. datų i miesto majorus šio 
so darbo lyderiu esąs drg. J. rudenio rinkimuose, Franką 
Bekampis. Detektyvai, pa- Sievermaną ant kontrolie- 
tyrę, kad čia nieko tokio nė- riaus, o Edwarda F. Cassi- 
ra, apleido susi rinkimą. P ra- dy ant pirmininko alderma- 
slinkus dešimčiai miliutų, į nų tarybos.
susirinkimą atėjo du polic- Visi piliečiai atiduokit už 
manu ir vėl atsinešė tokį juos, balsus.
pat laišką, kaip ir detekty- Manoma, kad šių metų rin- 
vai ir pradėjo tyrinėti, ką kiniuose socialistai gaus la- 
čia
kia. | Soc. P. konferencija, įvy-
A Kada unijos delegatas pa- kusi pereitą nedėldienį, pui- 
reikalavo, kad jie prirodytų kiai pavyko.
kur ir kame unija veikia -------------
priešingai valdžiai ir varo' Šarkos jau atplaukia į mū- 
prieškarinę agitaciją ir pri- sų pakraščius. Taip prane- 
verstiną kareiviavimą, tai ša oro biuras. Rockaway 
jie atsakė,kad męs nieko ne-(būk tai jau matę šarką, 
žinome, bet gavome laišką ir P v’ -i? a .n. 
atėjome patirti. i

kalbos iš kitų atžvilgių pa
vyko. Surinkta Lithuanian 
Legal Aid Association 7.41
nikų

jos direktoriai vei- bai daug balsų.

MELROSE PARK, ILI

D("!ei panaikinimo blakių, bamba- 
dierių ir kitų vabalėliu, koki tik ga- 

o ii atsirasti jū-=ų siūboje. Tą viski; 
. ’ panaikinsite tik j dvi dieni, tik pasių- 
11 skite savo adresą, o visi nurodymą. 
r- visai dykai. 
L i Rašykite ant a<

J. W. SAKA!
! Box 42. Cleveland. Ohio

Tel. Orchard 3716MIK. KaIkUKŠUS

riant vieno Puzino parašo. 
Čekį išmokėjo 14 d. rugp., 
1914 m. Prova tapo galuti
nai užbaigta per adr. Cass 
ir Appeal 22 d. geguž., 1917 
m. Prova tapo užvesta už 
visą sumą $2,976.74 ir tapo 
laimėta su visais kaštais ir 
su 6 proc. Pranešama apie 
tai visom draugijom, norė
dami, kad nei su viena iš jų

mes svetainėj, bus pusmeti
nis susirinkimas Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų draugys- i 
tos. Priežastis perkėlimo' 
susirinkimo tame, kad 15 d.■ 
liepos yra užimta svetainė 
dėl italų pikniko. Pradžia 1

Draugijos vice-pirm. da
bar išrinkta A. Janušonis;! 
draugystė nutarė paliuosuo-' 
ti draugus mokėti už miru
sias moteris. Draugyste 
mokės iš iždo.

A. Andrešiūnas, 
Sekretorius.

2.000 šiaudinių ir panama 
skrvbėlių visokios mados y- 
ira išparduodama už labai 
žemę kainą. Tatai kiekvie
nas jaunas ar senas, pasi
skubinkite įgyti naują skry
bėle, nes ilgiau laukus gali 
nebelikti tokios, kurią tams
ta mylėtum,todėl ateik šian
dien ir išsirink vieną iš to 
didelio skaitliaus.

K. Liutkus, 
131 Grand St.,

žinome, bet gavome laišką ir Bet šįmet didelio sujudi- 
atėjome patirti. | mo jau nematyt. New Yor- j

Pasirodo, kad juodašim- ko žmonės su viskuo apsi-l 
čiai jau pradeda netik atski- pranta, 
ras ypatas skųsti, bet ap
skundė ir visą kriaučių uni
ją. Reporteris.

Central Brooklyniečiam.
L. D. L. D. 24 kuopos su

sirinkimas bus pėtnyčioj 20 
šio July mėn.

Susirinkimas šaukiamas 
dėl labai svarbių dalykų. 1)

Šis tas aipe New Yorko 
Lietuvių Politikos Kliubą.

1 d. liepos kliubas turėjo
savo susirinkimą. Apsvars-’dėl sumokėjimo mokesčių, 
lyta visi kliubo techniški nes jau kitos knygos bus 
reikalai: išrinktas finansų tuoj išsiuntinėjamos, o dar 
sekretorius antriems me-‘mokesčių visi nesumokėjo; 
tams drg. J. M. Iškauskas, 2) dėl nutarimo prisidėti

K lėk vienų 
Pakele* ingi 
Priimi m 
Or.iziui s..ii

Lielga

542 E. 14 St. New York City.
COR. AVĖ. B

Visi draugystės nariai pri
valote būtinai atsilankyti. 
Kurie dar nesate užsimokė
ję už organą, taipgi pasi- 
stengkite užsimokėti.

Rast. A. Starevičia.

ROCKFORD, ILI

ke, bus išvažiavimas L. D. L.
D. 29 kuopos, kuris prasidės' 
po pietų. Bus puikus pro- j 
gramas, kuris susidės iš.

macijų, dainų, žaislų ir 
Įžanga visiems dykai.

Meldžiame skaitlingai

Lietuvių Labo Bendr. pu
smetinis susirinkimas įvyks 
ketverge 19 d. liepos po N93' 
Grand St., Palace Hall. Pra
džia 7:30 vai. vak.

Bus daug svarbių reika- 
G. Kudirka.

ANT PARDAVIMO.
naujas mūrinis namas dėl 
su 9 kambariais ir maudy-
flioro, randa

Puikus naujas
6 šeimynų po 

ant
randa $750,

Puikis 
še i m y n ų 
nėm ant 
.$2,650. 
mas dėl 
ir su mandynėm

at-

Komitetas

vice-pirmininkas — drg. m’, prie kitų pirmeiviškų drau-) 
Byla ir Politikos vedėju gijų, išvien paimti svetainę,

^Kitų. kai£ tai su Liet Kel. Pašei

.$374, kaina 
mūrinis na- 

4 kambarius 
flioro. lotas 1 

kaina $5,500.
Puikus medinis nama>s dėl 4 šeimy
nų po 4 kambarius ir toletai ant flio- 
ro, randa $600, kaina $4,100. r>~“ 1
siduoda puikus saliūnas, kur 
biznis išdirbtas per 40 metų, 
davimo priežastis — senatvė, 
manevisokiais reikalais kreipkitės . 
pas mane. I

B. A ZINIS REALTY CO. I
1300 S. 1st St., Brooklyn,

i Tel. Stagg 3929.
,26 Court St., Brooklyn,

Tel. Main 380.
1 (57-59) M
\ ■ ' .,i

Par- 
gerai 
Par- 

Su

N.

N.

'JOSEPH LIPMAN, M. B. 
j Specialistas moterų Ilgų
314 E. 50th St., New York, N. T* 

OFISO VALANDOS: *
Iki 10 vai ryte; nuo 1 iki 2 vaL *• 
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare.

i Nedėlioinis pagal sutartį.
Egzaminavimas DA’KAI. Męs HM* 

1 riame ir pasakome visas ligas ir p»- 
; gelbstime. Iš kitur at važia vusfeaw 
■ ligoniams parūpiname vietą, kol ff“- 
! dosi. Reikalui esant, kreipkitės, 
sužiūrėsime ir duosime prleteHik* 

! rodą. Patarnavimas visai pigus. Ne
užmirškite mano antrašo.

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

arti 117th St.. Npw York

ų $1.00.
gyduoles nue 

čia ’ar nepuri* Į 
įdėtos, galima ga’uti p-T yačtą.

P. A. I RBONAVICIUS, 
151 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y. ,

OS

RYT UŽ TĄ KAINĄ?
Ištraukiame dantis he mažiausio 

skausmo ir darbas atliekamas gerai.

Dr. Ch
751

KOPOLOV
Dentistas
Avė., arti Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Patarimas Dykai.

Flushing

IŠRADĖJAI
JEIGU NORITE GAUT PATENTĄ SAVO IŠRADIMUI 

TRUMPAM LAIKE IR Jį PARDUOT, rašykite reikalaudami 
DYKO PATARIMO ir “VADOVO IŠRADIMŲ, KA 1ŠRAST 
IR KAIP UŽPATENTAVOTI” ir rašytą GVARANCIJĄ. Ban
dymai ir egzaminacijos modeliu arba tiražiniu darome DY
KAI. Ofisas mūsų randasi Ws '.ington’e, kur yra Depart- 
mentas Paten t avimo.

56 Broadway,. New York, N

TIKRA IR TEISINGA 
LIETUVIŠKA

APTIEK A
Sutaisau receptus tikrai, są

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

F KUDIRKA.
Lietuvio \pficka ir Savininkes 
61 GRAND STREET,

Brooklyn. N. Y.

Telephone 2G39 South.
Dvi pirkios užeigos:LIETUVIŲ HOTELIS z

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

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

lams, susirinkimams ir B“ lliog
Jley.

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

Tarpe 22 ir 23 Sts
Antra užeiga:

CAFE SU SVETAINE 
RESTALRANTU

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

SO. BROOKLYN, N. Y.
Tek 3967 South

- ŠOKIŲ MOKYKLA

NUSTOS GALVOS SKAUDĖJIMAS, 
JEIGU NEŠIOSI AKINIUS.

Iš daug atsitikimų, akių nuvargi
ntas, yra pamatinė priežastis galvos 
skaudėjimo, neuralgijos ir daugelio 
kitų nerviškų ligų.

Išegzaminuok savo akis.

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

Brooklyn, N.

st

Įsteigta nuo 1902 m.

Namukas Dykas
28 ir 35 c. į valandą ir progagaut daugiau. Tik 40 MINU TŲ nuo NEW YORKO.

100 ŽMONIŲ REIKALAUJAMA TUOJAU.
Geriausia proga įgyti n amuką ir gerą darbą.

Atsišauk ar rašyk tuojau.

Merchant’s Building Corporation
220 BROADWAY, 

Room 612, Dept. 10, 
. NEW YORK CITY

• >

iSliv '*

iatiiii >niiilito

Jau 36 metai, k.a,p 
gyvuoja Prof, šiem 
Šokių Mokykla, V6i 
Broadway, kamp. 
Myrtla ava. Brooa 
lyn N. Y.

Waltz, Two Step.
Foxtrot, One Step 
ir įvairus naujausios 
mados šokiai moki-

. narni, privatškai ir 
■ kliasoje. Mokesti*
nuo (5.00 iki I1U.00 pagal šokių. Me

. vakaro, taipgi ir nedaliomis. Meklaa-
‘nu balių šokius ir ataga’aua. Kiaaate 
atsilankydamas informacijų.
THE STERN SCHOOL ef DANCINF
•M-fiž Broadway. Brooklyn. N Y

RplLalincra VYRŲ mokintis 
IVClrvdUllga barberio amato.

f* Darbų gausi visada. Reika- 
lauk informacijų

Noss' koff’s International 
Barber School. 1202 Penn 
Ave.. Philadelphia, Pa. '

Tel. Greenpoint

SENIAUSIA UŽEIGOS
VIETA PAS

A. SHRUPSKI
Pas mus galite gauti ska- 

niau>:o alaus, puikios degtinės 
ir skanaus vyno. Patarnavi
mas puikiausias, ateikite, o per
si’ ikrinsite.

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

h.......... .....  *
l)r. Richteria 

PAIN

•u 
“ANKOR” 
nuo Reuma

tizmo, sustin
gimo sąna

riuose ir rau
menyse. ’ 
Tikrasis par

siduoda pake
lyje Šičia nu
pieštame. At
nešk visus pa
kelius, kuria 
nebus užpe- 
čėtyti su 
“ANCHOR” 
25 ir 50 centu 
aptiekose ir 
tiesiog nue \

F. AD.
RICHTER 4b 

OO.

J ? 4L&




