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KAIZERIO BERNAI DAR LAIKOSI
MINISTERIJOS GRIŪVA.

Cius paduoda laišką kad Ji-|u2rubežinių dal k ministe. 
sm kad ir tuojaus stotų su , .g zimmetman. Jo vieti- 
Rackum į debatus Bet ninkag dai. neaprinktas. 
Rackus atsisako del tūlų n„„oc

Korespondentas.

būsiąs Ludendorff.

Ant Nevskio prospekto vi-

Grai- ko, kad jisai turėjo tiesą nu-

V-

sumušti, 
griautos.

Pasirodo, kad nisterj Kerenskį, bet tas 
paskirdama kiek jiems nepasisekė. Daug ka-

vaikyt demonstrantus.
Dalykas tame, kad Ke- 

nuginkluoti

REZIGNAVO 3 RUSIJOS 
MINISTERIAL

SENATAS PRIPAŽĮSTA 
NETEISINGĄ PASKIRS

TYMĄ KAREIVIŲ.
ĖMIMĄ.

SR.7•Pį

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

Mooney teismas San Francisco. Iš vienos pusės su
organizuotas kapitalas, o iš kitos — kaltinamieji darbi
ninku vadai, v

------------- stabdė. Bolševikai reika*
GRAIKIJA KARIAUJA. lauja laikinosios valdžios

skį, kuomet jisai rengėsi va* 
reikalus, pietinėse valstijo- žiuoti į Galicijos frontą, bet _ 
se gyventojų skaitlių suma- tas jiems nepasisekė.

tyti kareivių, pasielgė netei- pribuvo ant Varšavos staci- 
jbūngai. Mat, valdininkai, .jos ir norėjo suimti Kereit- 
tvarkydami rekrutavimo

reikia b kariumenę, dabar jau svar- ’lėliai norėjo suimt karės mir 
_ kitaip • senatas * "* < - j 1 — ——— -i--

jam gal sunkiai prisieiti, valdžia, paskirdama kiek jiems nepasisekė. Daug ka- 
Tuo diktatorium, veikiausia, kokia valstija privalo p rista- (reivių, įsėdę automobiliuose,

DRAUGAI 
LAISVIEčIAI!

Draugai “Laisvės” 
bendrovės nariai, malo
nėkit neužmiršt, kad 29 
d. liepos, 10 vai. ryte, į- 
vyksta visuotinas* pus
metinis “Laisvės” ben
drovės narių susirinki
mas.

Nuo metinio susirin
kimo mūsų bendrovė 
smarkiai užaugo; mūsų 
reikalai irgi užaugo. 
Taigi,pusmetiniam ben
drovės narių mitingui 
prisieis tarti apie dau
gelį reikalų, išklausyti 
raportų, duoti nurody
mų, aptarti redakcijos 
klausimus ir t.t.

Mūsų bendrovė suor
ganizuota socialistiškos 
lygybės pamatais. Tik 
socialistai tegali prie 
jos prigulėti ir tik po 
vieną balsą turi kiekvie
nas narys, nepaisant Še
rų didumo.

Rūpintis bendrovės 
reikalais turi kiekvie
nas narys. Taisyt kas 
bloga ir gerint kas ne 
taip gera—yra kiekvie
no mūsų priedermė. 
Kuopos, turinčios “Lai
svėje” šėrų, išrinkite iš
anksto savo delegatą ir 
duokite jam nurodymų. 
Draugai iš tolimesnių 
valstijų, kurie ypatiš- 
kai negalės pribūti,bent 
laiškeliu praneškite sa
vo nuomonę apie tai 
kas Jūsų nuomone tai
sytina bendrovės reika
luose.

Šiuomi laiku bendro
vė turi 135 narius. Pa
sirūpinkite ligi susirin
kimo gauti dar po vie
ną naują narį.

Susirinkimas įvyks 
Brooklyne, Lenkų Soko- 
lų svetainėj, ant Grand 
St., po num. 190.

A. Jurevičius
“L.” Bendr. Sekr. 
878 Driggs Ave.

tą prašymą, geriausia patirt Į 
pas apšviestesnius žmones 
ar pas advokatus. Prašy- 

• me surašyki? visas priežas
tis, dėl kurių norit būti pa- 

jliuosuoti nuo kariumenės. 
■Jei turit žmoną, tėvelius,ku- 
įrįuos reik užlaikyti, vaiką 
ar vaikus iki 16 m. (visvie- 
na, kad ir jie Rusijoj gyven
tų — bile tik jūs juos užlai- 
kpt), ar mažu dirbate tam 
tikrą darbą, dėl kurio ma
not, kad jus gali paliuosuoti, 
ar gal turite tik pirmas po- 
pieras ir nerokuojat save pi
liečiu, ar esate sąžiningas 
karės priešas — visa tai rei
kia paminėti.

ATSKYRĖ NUO BAŽNY
ČIOS PREZIDENTĄ IR

PARLAMENTO 
NARIUS.

Panamos parlamentas iš-1 
leido įstatymą ir preziden
tas po juomi pasirašė, kad 
nuo šio laiko skaitosi lega- 
lišku šliūbu tik civiliška for
ma. Visos kitos formos ir 
sykiu bažnytinis šliūbas 
skaitosi nelegališku. Vadi
nasi, kiekviena pora, norinti 
apsivesti, privalo imti civi
lišką šliūbą. Tas įstatymas 
baisiai nepatiko katalikų 
dvasiškijai ir Panamos re- 
publikos vyskupas “prakei
kė” ir atskyrė nuo bažny
čios visus parlamento na
rius, balsavusius už tą įsta
tymą ir prezidentą, pasira
šiusį po tuo įstatymu.

Pabar Panamos valdžia 
“prakeikta” ir su visu savo 
štabu turės kraustyties į 
“pragarą”. .... --

t
Visų šalių darbininkai eiki
te išvien, jūs nieko nepralai- 
mėsite — tik retežius.
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Besirengiant imti 
kariumenėn.

SUSTREIKAVO KARŲ 
DARBININKAI.

Seattle, Wash.—1,600 ka
rų darbininkų, priklausan
čių prie unijos, apskelbė' 
streiką. Jie išėjo į streiką, 
kad pagelbėjus Tacomos 

I miesto karu darbininkams, 
kurie šiomis dienomis išėjo į 
streiką.

Šį četvergą ar pėtnyčią, 
veikiausia, įvyks liosų trau
kimas, kuris parodys, kam iš 
užsiregistravusių reikės sto
ti kariumenėn.

Taigi, dar kartą primena
me, kad kiekvienas iš užsi
registravusių išanksto pa- 
tirkit, kur randasi jūsų ex
emption board (paliuosavi- 
mo taryba).

Nuėję ten, patirkite jūsų 
numerį. Žinokit tą numerį 
išanksto ^serial number). 
Jeigu jūs numeris bus iš
trauktas ir apie tai patirsi
te, tai tuojaus, nieko ne
laukdami paduokite prašy
mą į exemption boūrdą, kad 
jus paliuosuotų.

Atsiminkite, kad prašy- 
mui^apie paliuosavimą pa
duot) yra tiktai 10 dienų. 
Jeigu kas per 10 dienų nuo 
lięso ištraukimo nepaduos 
prašymo, tai skaitysis, kad 
j*3ai sutinka būti kariume- 
liL 
’ Prašymus reikia paduot 
raštiškai ir užtvirtint pas 
Notary Public. Kaip rašyt

ministerijos įgaliavimo, va-lkalo oficialiai paskelbti teu- 
žiavo į ukrainiečių kongre
są ir ten pasakė, kad Ukrai
nai bus suteikta pilna auto
nomija. Socialistai ministe
rial pranešė, kad jų nuomo
ne klausimą apie Ukrainos 
neprigulmybę galės išrišti 
tik įsteigiamoji taryba.

Ministeriu pirmininkas 
Lvovas deda visas pastan
gas, kad prikalbinus juos 
atsiimti savo rezignacijas 
atgal.

tonams karę, nes tą jau pa
darė Venezelos, kuomet jis 
buvo revoliucijinės valdžios 
vadovu. Dabar Venezelos 
yra Graikijos ministeriu 
pirmininku ir tas jo apskel
bimas karės turi pilną galę.

----------- ----------- t 

FINLIANDIJA NORI 
SKIRTIS NUO RU

SIJOS.
Helsingforsas, 18 d. lie

pos. — Finliandijos general- 
Galimas daiktas, kad gelž- gubernatorius Stachovičius, 

kelių ministeris Nekrasovas kalbėdamas su spaudos at- 
irgi rezignuos. ’stovais, pasakė, kad didele

Prekybos ir pramonės mi- didžiuma Finliandijos seimo 
nisteriu paskirtas socialis- atstovų reikalauja atsisky- 
tas Prokopovičius. Plačiai rimo nuo Rusijos, 
žinomas visuomeniškas vei-l Pagal Finliandijos įsta- 
kėjas Čarnoluskis paskirtas tus, jeigu norima permainy- 
apšvietos ministeriu. ti kokius nors ‘punktus pa

vėlinus telegramos prane- matinių įstatymų, tai seime 
ša, kąd prekybos ir pramo- už jį turi balsuoti penki 
nės ministerio pagelbinin- šeštdaliai atstovų. Stacho- 
kas Stepanovas taipgi rezig- vičius mano, kad visgi tokia 
navo. " •' ’ didžiuma nebalsuos. Bet •

Vadinasi, demokratai be- jis visgi pasakė :“Vienok so- 
ga iš ministerijos. įcialistai gali išaiškinti šį

• klausimą ne kaipo permai- I • i .  1--1,
’ j kaipo naują įstatymą”. Va* 

_ ’ dinasi, tuomet reikės,kad yį

| Vokietijos kancleriui 
įBethman Hollwegui pasi
traukus, jo vietą užėmė 
D-ras Michaelis, fanatiškas 

jvokietys ir didelis liuteronų 
■davatka. Jisai šventai tiki 
; į pono dievo apveizdą ir ma
ino toliau kariauti.
| D-ras Michaelis yra pat- 
,sai tikrasis ksfizerio bernas.

Tas tik parodo, kad kai
zerio valdžia, drebėdama už 
savo kailį ir matydama,kad 

■vokiečių žmonės sujudo, dar 
visgi nori laikyties iš pasku- 
tinosios.

Šios savaitės pabaigoj Mi
chaelis viešai pasirodys rei
chstage (seime) su savo 
naujais ministeriais. Jo pa
sirodymo ir jo pirmosios 
kalbos visa Vokietija labai 
nekantriai laukia.

Reichstage viskas virte 
verda, nelyginant bičių avi
lyje. Socialistai, katalikai 
ir liberalai sudarė laikinę 
sutartį ir reikalaus iš naujo 
kanclerio, kad jisai pristotų 

ios. Didžiu- 
|ina reichstago partijų ręi- 

rAA v . , , . j_‘|kalauja taikos be aneksijų500 žinomų, bet .neįrodė,; . kontribucijų. Jeigu naul 
kad ir ta publika daug dau- kanclerg su tu’ negu. 
giau pritarė Bagociui ir so- tu t idgs gu juo 
cialistam, negu klerikalams. ’,„„1 __
Račkus pradėjo savo pra
kalbą. Žinoma, jisai pasa-| 
kojo savo seną giesmę, kad 
socialistai šiokie ir tokie ir 
dar kitokie.

Vidury prakalbų Bago-

F. J. Bagočius sukirto 
klerikalus ir Račkų.j)rie taihs idčj ‘ ima VAinhartKYA 1

Waterbury viešpatauja di
delis sujudimas. Klerikalai 
jaučiasi sumušti, kaip vokie
čiai ties Verdunu. Visas 
Waterburis juokiasi iš kle
rikalų spykerio Račkaus, o 
visi giria F. Bagočių.

Dalykas ve kame. 15 d. 
liepos klerikalai parengė 
prakalbas. Pakvietė Rač
kų. Tema jo prakalbų bu
vo: “socialistams nerūpi 
darbininkų būvis pagerinti, 

į bet tiktai juos pavergt”. 
Račkaus prakalbos turėjo 
būti vakare svetainėje ant 
Green St. -

Bet čia socialistai nutarė 
neapsileist. Ant tos pačios 
dienos atkviesta Bagočius ir 
prakalbos paskirta ant 2 
vai. po pietų. Bagočiaus 
kalbos tema buvo: kas page
rins darbininkų būvį — so
cialistai ar katalikai. Ant 
plakatų. kviesta, kad kleri
kalai eitų į debatus. Jiems

10,000 DARBININKŲ 
RENGIASI PRIE 

STREIKO.
Atlantic City. —Profesio

nalių darbininkų sąjungų, 'v 
užsiimančių išdirbimu iš žadėta pilniausia laisvė kai
melio įvairių daiktų, vadai bėtt*.
nusprendė pareikalauti pa
kėlimo algų ant 25 nuošim
čių. Kontraktas su kompa
nijomis baigiasi rugsėjo mė
nesį.

Dabar sąjungų centralis 
komitetas išdirbinėja naujas 
kainas, bet didesnės firmos 
atsisakė dalyvauti išdirbime 
naujų kainų. Iš to aiškiai 
matosi, kad jos nemano iš
pildyti darbininkų reikala
vimus ir dabar darbininkai 
jau rengiasi prie streiko,ku
ris bus neišvengiamas.

PORTUGALIJOJ KARĖS 
TEISĖS.

Lisabonas, 15 d. liepos. — 
Konstitucijos teisės panai
kinta Portugalijoj. Faktiš
kai visoje šalyje, apskelbta 
kafės teisės.

įkova ir reichstago atstovai 
sako nepasiduosią.

Didžiuma Berlyno laikra- 
J ščių ir įtekmingas jų tarpte 

“Berliner Tageblaįt” peikia 
naują kanclerį.

Pasitraukė ir Vokietijos

aplinkybių”. Tuomet Bago- 
čius nurodo 22 d. liepos — 
bet Rackus ir čia atsisako.
Po prakalbų Račkui nieks 

Taigi, klerikalai 
Jų tvirtovės ap-

Ir Britanijos ministerial 
rezignavo.

Britanijos ministerijoj, 
taip lygiai, kaip Vokietijoj 
ir Rusijoj, taip-pat įvyko 
permainų.

Ammunicijos ministeriu 
paskirta Winston Churchill 
vieton pasitraukusio Addi- 
sono.

Admiraltijos ministeriu 
vieton pasitraukusio Carso- 
no paskirta Campbell Ge
dės.

2:30 vai. į svetainę su
sirenka apie 1,000 žmonių. 
Atėjo net kunigų, buvo ir 
Račkus. Bagočius pasakė 
puikią prakalbą. Klerika
lus šaltas prakaitas išpylė. 
Po prakalbos pirm. Matas 
kviečia, kas nori ką sakyt 
prieš Bagočių. Kviečia Rač- 
kų ir klerikalus stoti į deba
tus čia tuoj, ant vietos. Bet 
nieks neina, visi bijosi. Pub-' 
lika aiškiai pritaria sociali-i Indijos ministeriu paskir

ta E. S. Montagu.
Tos permainos, veikiausia, 

šiek-tiek atsilieps ant Bri
tanijos politikos. Manoma, 
kad su submarinom bus pra
dėta smarkesnė kova. Ma
noma taip-pat ant vokiečių 
zeppelinų užpuolimų ant 
Londono anglai atsakys to
kiais jau užpuolimais ant 
Vokietijos miestų.

’ starus. Račkus, kuris pap
rastai pliovoja ant socialis
tų, irgi nedrįsta stoti į deba
tus, tik atsiunčia laiškelį,kad 
vakare atsakysiąs Bagočiui.

Bagočius savo paskuti
niam žody išpeikė Račkų, 
kad jis nesako žmonėms tei
sybės.

Atėjo vakaras. Į klerika
lų prakalbas susiripko apie

Buvęs Vokietijos ambasa
dorius Amerikoj, grafas von 
Bernstorff paliko ambasa
dorium Danijoj. ' — ~

Anglijoj šneka, kad Vo
kietija greitu laiku susi
lauks diktatoriaus, kuriam 
vienam viskas bus pavesta 
tvarkyti. Mat, kaizeris jau
čia, kad Vokietijoj 
“geležinės rankos”,

'* _________ -Klausimą ne Kaipo permai-
RUSAI APLEIDO MIESTĄ senU įstatymų punkto,bet 

KALUSZ > lkail)0 nau^ įstatymą \ Va- 
Londonas, 17 d.’liepos. -^.ina^’

Galicijos fronte rusų atakosbalsuotų ti iidziuma. 
sulaikytos. Kelios dienos* General - gubernatorius 
tam atgal rusai buvo užėmę ^nano»e j^gu Finhanai- 
miestą Kalusz ir laikraščiai^08 s^imas nutars atsis irti * 
tvirtino, kad dabar jau ru- n.uo ^sips, tuometę da ar- 
sams atviras kelias i Lvova,‘tme.vaIjzia viešai^uzprotes* 
bet išėjo atbulai: vokiečių tTį!08!an^1..ir įsimaišysianti V 
ir austrų kariumenė padarė V1(kirinius r \
kontratakas ir rusai priver
sti buvo atgal pasitraukti, 
palikdami miestą Kalusz.

Dabar vokiečiai gabena 
visas savo jiegas į rusų 
frontą ir manoma, kad grei-, . . . .. . .
tai visame fronte prasidės-v. . — L. spręsti įsteigiamasis seimas,mūšiai. • i 1 v ,, _ r

extra:
Petrograde prasidėjo di

džiausi sujudimai. Juose 
Washingtonas. — Klausi- vadovauja bolševikai ir jiem 

mą apie priverstiną ėmimą pritarianti elementai. Suki-

kalus.
I čcheidze gi pranešė Dar
bininkų ir aKreivių Atstovu 
'Tarybai, kad Finliandija ga
linti išgauti neprigulmybę 
tik su Rusijos sutikimu. A-

Petrogradas, 18 d. liepos. 
—Trįs Rusijos ministerial— 
finansų ministeris A. Šinga- 
riovas, apšvietos ministeris 
Manuilovas ir visuomenės 
globos ministeris kunigaikš
tis Šachovskis rezignavo 
nuo savo vietų. Rezignaci
jos priežastis — nesutiki
mas klausime apie suteiki
mą Ukrainai neprigulmybės.

Ministeriu tarybos posė
dyje ministeris Tereščenko kintų, kodėl taip pasielgta, mia” užpuolė kareiviai ir su

žino, o šiaurinėse padidino.
Tokiu būdu pietinės valsti-'sur išstatytos mašininės ka- 
jos privalo mažiau duoti ka- nuolės, kurios parengtos iŠ- 
reivių, o šiaurinės daugiau.

Dėlei tokio valdininkų pa
sielgimo, senate kilo triukš-' renskis liepė 
mas; šiaurinių valstijų se- daug pulkų, kurie buvo ne- , 
natoriai, ypač Mass, valsti- paklusni. Tų pulkų karei- 
jos, prieš tai užprotestavo, viai, pribuvę Petrogradan*

Senatas priėmė rezoliuci- susidėjo su bolševikais ir so
ją, kurioje reikalauja, kad rengė demonstracijas, 
prekybos ministeris pasiaiš-j Laikraštį “Novoje Vre-

ir ministeris Ceretelli, ku- 
riedu buvo nuvykę į ukrai
niečių sušauktą kongresą, Į Washingtonas, 17 d.liepos. nuvertimo, 
išdavė faportus. Toj temoj Svetimų reikalų ministerijai Darbininkų ir Kareiviu 
prasidėjo diskusijos ir ve-'gavo iš Graikijos praneši- Atstovų Taryba užtaria ka* 
liaus paaiškėjo, kad kadetai mą, kad ji oficialiai jau ka- rėš ministerį Kerenskį ir sa- • 
ministerial labai neužganė- riauja su teutonais. Grai- ko, kad jisai turėjo tiesą nu* 
dinti Tereščenkos ir Cerete- kijos ambasadorius Pary- ginkluoti pulkus, atsisukta* 
llio pasielgimu, nes jie, bėdžiuje pranešė, kad nėra rei- sius eiti prieš vokiečius, j

ĮitiiralniMi
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Vokiečiu kareivio 
kares atsiminimai

“■ gė fondą ir surinko jau mūs 
| “boisam” Francijoj apie
$16.000. Tai bus jiems ant 
tabako. Neturint tabako, 

z negalima kariaut už tėvynę.
* Patsai šauniausias patrio- 

partijoj, neapleisią jos. Bet gočiui tiek, kiek rašinėjimas tas, neturėdamas tabako,pa
kas partijai iš tokių žmonių, panašių laiškų, kuriuos už virsta į pacifistišką lepšę, 
kurie sunkiausioj jos gyva- savaitės jisai pats pamiršta. Į Taigi, gerbiamieji lietu- 
vimo valandoj skaldo jos pa-j Kartą Rožė Luxemburg viai redaktoriai, jeigu jau 
matų akmenis? pavadino tą gražiakalbį patįs neinate kariauti, tai

---- ;—■,— I Herve — l’enfant terrible” mėginkite bent stiprinti kitų 
PONAS A. RIMKA IR LIE- francūzų socializmo. Bago- dvasią ir rinkti aukas taba- 
TUVOS SOCIALISTAI.. |čius, turbūt, bus

A Rimka ameri terrible” mūsiškio socialistų pagarsės
■ t. f judėjimo.gerai pažįstamas,- . .v <<TZ . . . „ .

kitais dviem tautos „ , - .v p 4., , j Naujienų malones at- lengvai
muša .retrogrado kreĮpįį atvda į šį apsireiški- Centralio Komiteto autori-i 

sekantą tele-^ ;pecial.lietuviško peštu. tetą.
kizmo. . I -------------
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Laikraščiu ir Gyvenimo Apžvalga
Tai Chicagos privatiškas 

bankierius J. Tananevičius 
gavo tris metus kalėjimo.

Dievuliau, jeigu jisai būtų 
socialistas, tai būtų buvę 
darbo tautiečių ir kunigų 
gazietom.

9 d. birželio, kaip rašo Pe
trogrado “Rieč”, įvyko su
važiavimas lietuvių karinin
kų. Kokie jų nutarimai 
“Rieč” dar nepaduoda.

' Nejaugi išsipildys lietuvių 
buržuazijos viltis steigti sa
vą lietuvių kariumenę?

Amerikos darbo federaci
joj greitai prasidės revoliu
cijos era. Opozicija prieš 
Gompersą auga. Priešakyje 
Gomperso oponentų stovi 
United Hebrew Trades (apie 
300,000 narių), Internatio
nal Ladies Garment Wor
kers, neprigulminga A. Clo
thing Workers ir kiti.

Seniai - seniai būtų laikas 
eiti Gompersui poilsiu.

KETVERIOPI SOCIA
LISTAI.

Šiuomi tarpų Rusijos 
tuviuose esama ketveriopų 
socialistu.

lie-

matu akmenis?

a

čius gabalėlių suplėšė priešus ir draugus. 
Kanuolė sutriuško.

Po mūšiui,kuris tęsėsi veik visą valandą, 
kanuolės vėlei buvo mūsų rankose. Kas 
gali įsivaizdinti, kiek tai turėjo žūti žmo
niškų esybių, atimant tas kanoles.

Mums vėlei dasidūrė paramos pavidale 
keturių kompanijų reguliarės artilerijos.

Pribuvo arkliai, zovada atlėkusieji,kad 
nusigabenti kanuolės. Tuomi pat momentu 
francūzų artilerija paleido peklišką ugnį 
ant tos kolonos, susidedančios iš daugiau, 
negu 30 vežimų. Ar šeši arkliai, kaip pa
siutę, pradėjo bėgt į visas puses. Tūli veži
mai, sykiu su arkliais ir vežėjais papuolė į 
karščiausios ugnies sūkurį. Žinoma, iš jų 
nieko nebliko. Tuomet priešai nukreipė sa
vo ugnį ant batarėjų, kur buvo ir mūsų po-‘ 
zicijos. Mums beliko tik dvi išeigos — ata
kuoti ar grįžti? Bėgt atgal? Niekuomet! 
Mums liepta atgauti apleistas pirmąsias po
licijas, kurias jau buvo užėmę francūzai. 
I Mat, męs, kaip sakiau, jau turėjom šviežių 
žmonių, na tai ar nebuvo užtenkamai mėsos 
dėl kanuolių? Męs ėjom lauku, užklotu 
tūk Šančiais - tūkstančiais žuvusių žmonių.

i Žuvinio nebuvo paleista. Tik priešų

—Ką? Nieko, nieko! Aš tik girdžiu 
jų dejavimą ir rėkimą ir kada aš pašau j u 
vieną iš jų, tada ramu, tada jis miega...

Aficieris atėmė jam šaudyklę, bet su- 
„ „ , . „ . _ u. i • durnavojęs kareivis išplėšė ją atgal ir iš-
.enfapt Pa^tysite^kaip g()k0 iš tranšėjų. Iššokęs pradėjo šaudyt į

visas puses į sužeistuosius. Bet kelios kul
kos ir jį paklojo ant vietos.

Tamsoje męs šaudėm betiksliai. Su
žeistųjų dejavimas ėjo vis garsyn ir gar
syn. Tarp abiejų linijų gulėjo daug sužei-

tuomet lietuvių 
I tautos vardas.

Tabako fondo autoritetas
“subytytų” paties

Tonas 
kiečiams 
išvien su 
šulais, 
“Santaron 
grama iš Stockholmo: 

“Lietuviai socialistai o- 
ficialiai kviečiami daly-' 
vauti visų valstybių sočia- t 
listu reformistų.konferen
cijoje priruošiamajam 
darbui Lietuvos reikalais, 
įgaliotiniai turi atvykti į ti,būtent Londono “Justice”. 
Stockholma. Telegrafuo- Tai pliku socialpatriotu lai- 
kite”. ikraštis. ‘įdomu gi. ką’ tas V. Kapsukas visuomet ir vi-

laikraštis sako apie Ameri
kos prisidėjimą prie karės.

“Žinoma, męs linksmi, 
kad plutokratų respublika 

. pagaliaus nutarė prisidėt 
prie karės. Bet, nepaisant 
to. kad mūsų aukos buvo 
tokios didelės, o bado grę- 
smė taip arti, męs jo
kiu būdu nesam taip jau 
dėkingi už tą pagelbą, ku
ri ateina taip vėlai ir gali 
būti visai mažos vertės. 
George Herron, nors jisai 
ir priguli prie Wilsono 
garbintojų, vistik nurodo 
į tuos nepaprastus lobius,1 
kuriuos susižėrė delmo-

Tik ir gražumėlis. Ponui 
A. Rimkai parūpo socialistų 
reikalai. Benebus tik Įvy
kus nauia revoliucija jo gal
voje! Bet jeigu korio nors 
galvoje pertankiai Įvyksta 
revoliucijos, tai jos jgija 
prasmės “mexican show”.

lk EONAS IR KOVA.
Ex-kaun iškis advokatas 

’ Pačioje kairėje stovi lietu-' 
viai bolševikai, veikianti iš-, 
vien su Rusijos Socialdemo-- 
kratų Partija. 1

Greta jų esama lietuvių 
menševikų, kurie, tuo tarpu,1 
netaip plačiai pasiskelbę,' 
kaip bolševikai. |

Lietuviai socialpatriotai— 
tai trečioji rūšis socialistu.1 
Jie tveria Lietuvos socialde-. 
mokratų Partijos kuopas 
išeivijoje. ' 
vais yra Purenąs ir Petraš-

daktarui J. Aleknai, kad ji
sai palaikąs idėją tverti sa- 

įvystovius lietuvių pulkus. 
Ponas Leonas rašo:

“Visuomet buvau už lie
tuvių pulkų organizavi
mą; tokios nuomonės aš 
laikausi ir laikiausi todėl, 
kad tik kova įgijamos tei
sės.”
Kalba tas ponas labai ri- 

*T7/«VQrinvnrvqdn- cieriškai, bet męs patartu- 
- - - me jam išmesti is leksikonovato v 14* a u 1 unaa ii i vii ao- , v , v , ,

kevičius, abudu M. Yčo ben-;z?^L ’ Žmogus, ktins 
dradarbiu.

Ketvirtoji sriovė susispie- *!
tus aplink “Naująją Lietu-, 
vą” ir linksta prie rusų so-j 
cialrevoliucionierių bei so
cialistų liaudininkų.

Paveikslas, kaip matot,!
gana margas — tikrai rusiš 
kas.

rėmė Vilniaus davatkų “Vil
ti”, žmogus, kuris sunkiau
siais liaudžiai laikais suši

ldė jo su Yčo-Olšausko kom- 
tpanija prieš demokratiją, 
i žmogus, kuris ir prie seno
sios caro valdžios mokėjo 
išakyti “toastus” Kauno gub. 
jVeriovkino iškilmėse — tė
vui vely sučiaupia savo nuo
dėmingas lūpas ir nepasako
ja svietui apie “Kovą”

ANGLIJOS SOCIALPAT- . 
RIJOTAI IR AMERIKA.

Anglijos valdžia laimina 
tik viena socialistu laikraš- v X

būt, nėra pasaulyje šalies, 
kur turtai būtų neteisin- 
giaii išdalinti, kaip Suv. 
Valstijose. Amerika šian-

Juk tai būtų buvę visviena, ką eiti 
ant aiškios mirties.

Tranšėjos prisipildė vandeniu per visą 
pėdą — vandeniu ir dumblu. Čia buvo ir 

! sužeistų ir užmuštų. Užmuštuosius išme- 
Pirmoj nakties atėjo ka

KUR DINGO VL. 
POŽĖLA?

Kas išrištu ta misteriška 
mįslę?

VI. Požėla buvo šulas tų tėm iš tranšėjų.
' Nviai osu nAvk'om L nuneSč ,da.'i RUŽęis- j artilerija vis dar' bombardTvo mūsųTata" 

' ‘ g.-ttĮ.lu- Bet tiem, ką gulėjo tar]> linijų, nebu- ..gju pozjcijas j nlus nieks nešaudė.
'Kame čia dalykas? Tai išrodė labai įtarti
na. Męs jau supratome, kad mums rengia 
pirtį. Ir ištikrųjų,‘kad jau pradės mus 
bombarduoti iš mašininių kanuolių. Tik 
krinta - krinta kulkos i mūsų eiles. Męs 
griovom ant žemės, jieškodami uždangos.

Pirmyn, pirmyn!” — šaukia komanda.

rė jų pozicijas. Gi i mus nieks nešaudė.
sados begalo augštai staty-

,davo VI. Požėlos autoritetą. • meį m(.s gavom paliepimą atakuoti priešą 
lik atsiminkite,draugai,kad 4J5 iš ryto. Nuskirtu laiku męs pasiren- 

gėm šturmuoti. Mus pasitiko mašininės 
kanuolės ir atmušė. Ir vėlei be reikalo žuvo 
daugybė mūsų žmonių. Ir nespėjom męs į 
pasislėpti savo tranšėjose, kaip francūzai manda 
vėlei šturmavo mus. Jau jie buvo visai ar- Męs vėl pakįlam, kad pasitikti savo li- 

iti ties tranšėjom, bet musų ugnis atstūmė kimą. Jau trečdalį mūsų žmonių išskynė
I juos. Ir jų nuostoliai buvo begalo dideli, j priešų ugnis. Męs sustojom spėkų pritrūyv 
Dar tris sykius jie mėgino atakuoti, bet vi- į<ę. f r nespėjom susitvirtinti pozicijose, 
sus tris sykius buvo atmušti su dideliais kai]) mus vėl užklupo šiuo žygiu jau iš 

fronto ir iš šalių. Ant mūsų užgriuvo spe- 
Męs supratom, kad neatlaikysim savo ka kur kas mus viršijanti skaičium. Mūsų

1 pozicijas, jeigu nepribus pagelbos. Męs ne- kairysis sparnas b^vo visai atkirstas. To 
išsilaikėme dėl bado, buvome pramirkę ligi sparno kareiviai iškėlė rankas, tuo rodyda- 

kad ’mi francūzams, kad nori jiems pasiduoti.
Bet čia francūzai atsilygino vokiečiam tuo 
pačiu pinigu, ką vokiečiai seniau darė su 
francūzaįs. Nėra susimylėjimo! Visus iki

Taure mūsų kentėjimo persipildė, kuo-

Škotijoj ėjusiame “Socialde
mokrate” ir “Rankpelnį”, o 
vėliau “Kovoj” .ir “Naujojoj

visuomet buvo garsinamas, 
kaipo ištikimiausias, aiš
kiais klesų kovos jiamatais į 
stovįs socialdemokratas. 
Jam buvo rodoma didžiau
sias užsitikėjimas. Niekuo
met nei mažiausios abejonės 
nekildavo dėl jo tarptauti
nu mo.

Kuomet ėjo kalba, keno , ,. ., . 1 . . .paskutinio siūlelio ir taip pavargom,vardu siusti aukas ar tai re- .. r. • i - i -• Z i •.. . , . tik per didžiausia beda stovciome ant kojų,vohuciiarar nukentėjusioms r ,v. ' . .• . . • -iv , r. . , Štai, francūzai didžiausiomis miniomis vėldel kares šelpti — visuomet: . . , , . -1 mus uzatakavo ir musų vadovai, supratę
pavojų, liepė mums pasitraukt. Męs pasi- vienam sušaudė, neimdami nelaisvėn.

Męs, centre būdami, negalėjome duoti 
Aficieriai įsakė mums lai- jiems paramos.

Dabar tai jie mums keršija už Somme-

nuostoliais.

tydavo VI. Požėlą ant pir
mos vietos.

Bet dabar kas tai tokio 
dien jau nėra demokratiš- pasidarė? Du dalykai nie
kesnė. negu Anglija, o gal tasi niums į akis.

XT. Požėlos nesimato 
tai rodo atsi- bolševikų “Tiesoj” o jis

Min- sykis, rodosi, tiktų jai 1 
vadovauti. Kodėl V. Požėla 
ne su “Tiesa”?

2) Kodėl tarpe tų keturių 
draugų, kurie prašo siųsti

i j u vardais aukas revoliuci
jai nesimato Požėlos vardo?
Po telegrama, atsiusta “Ko
vai”, pasirašo Kapsukas,

dar ir mažiau demokratiš-' 1) V; 
ka, kaip
tikimai New Jersey 
nesotoj, Colorado ir Cali- 
foru i jo j... Ir galimas 
daiktas, kad įtekmė mūsų 
naujo talkininko Ameri
kos— galų gale bus visai Į11 
ne demokratiška”.
Ir socialpatriotai supran

ta, kokiais motyvais vaduo-
10 PRIE 1.

Socialistų Partijos nariai, 
jau nubalsavo dvi St. Loui-L, T nAnA.TT.n 
so konvencijos rezoliucijas 1 RAGOČIUS. 
apie karę ir bėgamąjį mo-' “Kovos” N28 Shenandoah 
mentą. Už didžiumos prieš-(draugai pagarsino laišką 
karinę rezoliuciją balsavo (mūsų seno pažįstamo F. J. j 
milžiniška nariu dauguma,o (BagoČiaus, kuriame Litera-j 
už socialpatriotišką Spargo-. tūros draugijos vice-pirmi- 
Bensono rezoliuciją iš kiek-1ninkas, ve ką sako: 
vieno desėtko vos vienas 
balsavo.

Socialpatriotizmo Port - 
Arturas griuvo. Socialpat- 
riotiškos tvirtovės vyriau
sias komandieras Spargo bė- 
go, nelaukęs mūšio pabai
gos. Jisai susiprato, jog vis- • 
tik daug gražiau pabėgti,ne
gu būti išvytu. Sako, kad 
apie rugsėjo mėnesį Spargo 
ir Stokes’ų kompanija tvers 
naują partiją, kuriai išanks- 
to užtikrinta šmero Wash- 
ingtono kanceliarijose.

Taigi, Amerikos socialis
tų partija garbingai išlaikė 
pirmąjį egzaminą. Jos na
riai nepritaria nei šiai ka
rei, nei karėms abelnai ir 
*tas faktas, jog S. P. begalo 
smarkiai auga, rodo,jog šios 
šalies gyventojai užgiria jos kuopai... užmiršęs ir 
•užimtą poziciją. I
‘ Dalis svyruojančių social- apie Pruseiką. 
patriotų, paveizdan, Allan Kas tai pasakė, kad di- vardan 
Benson, matydami, kad par-džiausiąs BagoČiaus priešas Wilsono administracijos, ar 
tijoj paėmė viršų revoliuci-įyra jisai pats. Ir ištikrųjų, negalėtų jie įkurti bent ta- 
jinė dalis, o ne valdžios a- nieks, net tas baisusis Kap-tbako fondą?
geniai, jau sako, jog liksis (sukas, negali užkenkti Ba- štai, New York Sun, įstei-

koj! Tai ką jau kalbėt apie 
susipratusius darbininkus.

traukėm per 1,000 yardų ir apsistojome se-‘ 
nose tranšėjose. / Ų 
kyties ant žūt-būt ir žadėjo greitą pagelbą.!
Iš naujos pozicijos męs vėl atmušėm fran- pv—tarytum, skambėjo mano ausyse? Štai, 
cūzu atąką ir sustiprėję dvasioj, pradėjom dešinysis sparnas pasisuko.palikdamas mus 
nnšėhisšini šaudyt. Betgi pagelbos mums vienus. Tada prasidėjo mūsų visu bėgimas, 

», taip nebuvo. Užpakalyje mū-į o francūzai tik pleškino, tik pleškino. Vi
sų, tain už kokių 800 yardų buvo vokiečių šokiom užuolankom, gelbedamies. kas kaip 

■ batarėja, bet jos ugnis buvo silpnutė. į galėjo, męs pasiekėm mažą kaimelį į šiaurę 
| Tūlas artilerijos aficieris užsiminė mū- nuo Vitry-lo-Francois. Męs buvom be Sau
su komandieriui bene liūtu geriau pasi- dyklių. be kareivišku tarbų, nudriskę. Tik 
traukti ligi batarėjų. Jisai'pasisakė gavęs'maža dalelė išsigelbėjo. Prancūzam kliuvo 
žinia per telegrafa. kad visa vokiečių linija .fibras laimikis karės padarų. Ir kanuolės 

komandieras hem kliuvo ir daug ko kita. Iš ištisų šimtų 
kareivių likosi gal koks šimtas. '

Ar mūsų išvaizda buvo panaši į tą pa- 
Niekeno nelie- garsėiusią vokiečių karės mašiną? Nejau- 

■ ” |gi tai tie “išsigimę veidmainiai” francūzai
sudemoralizuoti. sumušė mus. tie natis francūzai. kuriuos 

‘ • palikom vijom ir viiom per tiek laiko? Taip, 
PTancūzu artile- ji? sumušė! Karės laimė ne amžina. Šian- 

Nia liovėsi šaudžius, kad nepataikius į savodien ta laimė tau šypsosi, o rytoj tavo 
kariumenę. nusivariusią nirmyn. ! t , 
naudojom tuo momentu, kad gavus pagel-! 
bos. !
viios, kavaleriios ir saneru.
kn rūšis sumišo daikte be vadovu ir virši
ninku.

Mums vėlei Imte a a Lakuoti, 
jo nelygi kova.
rengiasi nusigabenti paimtąsias kanuolės. plovė.
Ant mūsų atakų francūzai atsakė durtu-1 
whs. Mes ėmėmės, nelyginant pasiutėliai. 
Žinoma, nebuvo nieko panašaus i reguliarę 
kova durtuvais (Reguliariai mūšiai durtu
vais Įvyksta tik kazarmių kiemuose). Męs 
iau netekome nei šalmų, nei kareivišku 
maišiuku. Nepaisant to. kad priešu buvo

slista atgal. Ir. pirm negu
'spėjo atsakyti, francūzai pradėjo naują 
ataka ir jų spėkos buvo kuone šešis 

leksa. Požėlos vardo n5raJskaitlingeSnes negu mūsų. . ....... 
nors tas socialistas pasidarė, al>leidom savo pozicijas.

Męs buvom visai t.........
Traukdamiesi, męs jau bėgom ir 
francūzams 36 kanuolės. !TABAKO FONDAS.

Męs žinom, kad mūsų kle- 
’•ikališki ir nacionalistiški 
’•edaktoriai uoliai paturi šią
karę ir visais jiems prieina-, 
mais būdais skiepija mūsų 
žmonėse patriotizmo jaus-

Pradėjus “Tėvyhe” ir
“Kapsuko žygius aš va

dinu provokacija, kokios
nei vienas caro šnipas ne- (baigiant Chicagos klerikalų 
būtų atlikęs”.

Kapsukui išvažiavus —
“Vidikas, Šukys ir prie 

jų dar Pruseiką varo savo 
vandališkuma”.
K agi daro tie nelabieji Vi

dikas, Šukys ir Pruseiką?
Ogi, eina kapsukiniu ke

liu, dezorganizuoja, drasko, 
naikina socialistiška darba. 
Ir dėlei to viso, F. J. Bago- 
čius sakosi daugiau su pra
kalbom nevažinėsiąs ir atsi- 
sakas Shenandoah drau
gams kalbėti — sudėjo vadi
nasi Hanibalo prisieką.

Bet... praėjo 6 dienos ir to,------ -1 ,
smarkaus laiško autorius (Žinoma, būtų geriausias ir 
jau kalba Detroito socialistų tpavyzdingiausias darbasjei-

L* apie gu jie liuosu noru įsirašytų 
| Kapsuką ir apie Vidiką ir armijom Bet jeigu jie ser

ga kinkų drebėjimo liga, tai, 
pasišventimo dėl

mus.

'r is Amerikos darbininkuose.
I ši ikrų jų, kodėl gi komitete 
figūruoja toks, šiaip ar taip 
kalbant, mažas veikėjas, 
kaip Giedrys, o ne Požėla?

Kas išaiškįs, kas Įspės, 
kame čia dalykas?

Atsakyti į tai stereotipia 
fraza, kad ir “Požėla nudar-( 
dėjo” vargiai galima Čia

Męs pasi- priešui.
Mūsų komnaniinj buvo tik 12 žmonių 

Na ir gauta jos iš pakrikusių infante-i vėliau jų susirinko iki 20. Jieškoiojn drau- 
Visos karinin- gvvenimo brolių, bet kas galėjo pasa

kyt, kur jie! Buvom išalkę, kaip vilkai. 
Gėrėm vandeni, tarvtum visą amžį būtume 

Prasidė- negėrė. Daržo radom kiek tiek ropių ir* 
Męs matėm, kad priešai valgėm jas pašėlusiu apetitu, net nenu-gazieta, visi dešinieji laik

raščiai kokia tai mistiška 
baime kalba apie vyriausy
bės galybę ir reikalingumą 
orios tą galybę nusilenkti. 
Tūli iš tų ponų redaktorių, 
demonstruodami patrioti
nius jausmus, iškabino net 
savo editorialų šventenyčio- ’

žvaigždžių ir dryžių “fle- ras Daniel W. Hoan, sočia- daug daugiau, jie negalėjo atstumti to bar- 
gę”. listas, atsiuntė rusų sociali- joro besiniaujančios žmonijos. Mes užmir-

Žinoma, tas parodo ju jau- stų laikraščiui “Novy Mir” šom viską, kas anlink mus dėjosi ir jnirtu- 
smų prakilnumą, bet juk to laišką, kuriame, rašo, kad,šiai žudėme, be jokio apsimąstymo. Dalis musų miegas, 
dar negana. Jie turėtų kuo- jis kiek galėdamas stengsis(mūsiškių prasimušė pro priešo eiles ir įsi-.
mi nors labiau imponuojan- materialiai remti “Novy(manė grąžinties francūzų paimtas ka-' 
čiu, labiau aktyviu parody- Mir” ir agituos draugus pri- nuoles. 
ti savo šventą pasiryžimą.

merikos socialistai privalo 
žinoti.

• KAIP KITŲ TAUTŲ SO-. 
CIALISTAI REMIA VIENI 
KITUS?

Milwaukee miesto majo-

O kur buvo mūsų aficieriai, tai klausi-’ 
m as?

Turbūt kokioj saugioj vietelėj, kur nei 
lapė neloja...

Mes apsibuvom kokiam tai išplėštam 
name ir sumigom, tarytum miegamųjų vai--

Mūsų oponentai pamatė gresianti na-sidėti prie to darbo. Hoan 
sako, kad “Novy Mir” 
dešimtį metų savo gyvavimo ti kartą jau paimtas kanuolės. Mes gi dur-(

per vojų ir pasitraukė, norėdami tik nasilaiky- Pirmyn.

labai daug nuveikė tarpe tuvais gvnėm pasitraukiančius priešus. Iš- ^pjauti ant visko, 
rusų išeivių. Reikia pažy- tįsos priešų minios susispietė aplink kanuo- 
mėti, kad Novy Mir” yra ve-,les. Štai, ties viena kanuole imasi trjs ve
damas kraštutinių kairiųjų kiečiai ir keturi francūzai.
socialistų dvasioj, o Milwau-!nų aplinkui. Ana, vienas saperas kemša į

XIII.
BĖGIMAS NUO MARNOS.

Nieks iš mūs nežinojo, kaip ilgai tęsėsi 
Tūli iš mūsų kompanijos 

nubudino mus.
Pasirodo, kad mūsų komandieras buvo 

lauke ir spjaudėsi, keikėsi.
Męs jau numanėm, kad mus vėlei siųs 

Bet jau nieks nieko nepaisė. Męs 
nustojom balanso. Truks -laikys, nuši

u

Štai, stovi komandieras. Jisai mato 
ateinant mus be šalmų, su driskų siaAinifor- 

Daugybė lavo-,nia krer)šiu. Sveikina mus sekamai..
’ ’ - j “Kurgi jūs buvote vaikai?” Niėks nieko

kee majoras Hoan kad ir kanuolės vamzdi rankinių granatų ir, užde- nesakė. Kas čia mums galvoj. Juk inu 
viešai politikoj neišsiduoda, • gęs tam tikrą knata, šuoliais bėga šalin, bjauriau visviena būti.^ Męs matėn^

(Tąsa ąįit 4-to pusi,) ’ ’ •| Įvyko pekliška ekspliozija, kuri į tūkstan-.^ad su mumis piktai elgiasi, bet tylSjom.



KAIP ATSILIEPE VOKIEČIŲ BLOKADA DANIJOJ
(Nuo musŲ korespondento).

Vokietija, apskelbdama 
Anglijai blokadą, matomai, 
tikėjosi trumpu laiku nuka
muoti savo mirtinąjį priešą 
—Angliją. Tiesa, smarkus 
veikimas Vokietijos po jūri
nių padarė nemažai nuosto
lių Anglijai, bet toli gražu 
jos nepergalėjo ir nepriver
tė ją nusileisti prieš Vokieti
ją ir maldauti taikos. Bet 
ar tik Anglija su josios są
jungininkais nukenčia nuo 
pojūrinės karės žiaurumo? 
Anaiptol ne! Vokiečių po
vandeninės valtis netik sa
vo priešų laivus skandina, 
bet ir neutrališkų šalių, ku
rie tik pakliūva blokados 
zonan. Nuo pat pradžios 
blokados daugybė neutrališ
kų prekybos laivų tapo auka 
vokiečių povandeninės ka
rės; šimtai ir gal tūkstan
čiai niekam neprasižengusių 
ramių jūreivių, paeinančių 
iš neutrališkų valstybių, ra
do mirtį šaltose jūrių ban
gose. Danija, Olandija, o Apšildymui ar virimui val- 
ypač Norvegija nustojo, gių. Kopenhagoj priešpie- 
daug savo prekybos laivų; tčiais kasdien nuo 8 iki 11 
reikia tik stebėtis, kad net 
laivai, gabenanti maistą ba
daujančiai Belgijai, to rpe- 
duojami be jokio perspėji
mo. Visur kįla pasipiktini
mas ir protestai prieš tokį 
žiauru vokiečiu “kariavi
mą”, bet protestai tik pasi
lieka protestais...

• Norėdama užkirsti Angli
jai susinėsima su kitomis ša
limis, Vokietija pastatė vi
sas neutrales šalis i baisiai 
opų padėjimą. Beveik visas 
vakari) Europos susinėsimo 
kelias jūrėmis su kitomis 
dalimis svieto, o ypač su A- 
merika, eina pro Angliją, t. 
y. per tas vietas, kurios ran
dasi blokados zone; kiekvie
nas laivas, atrastas bloka
dos zone, bus sunaikinamas 
vokiečių; anglai gi neutra
lius laivus, pakeliui Euro
pon, ar Amerikon nori kont
roliuoti; tam tikslui visi lai-

čiama krizis. Stokuojant 
anglių, nei vienas fa’Kkas, 
arba visai apsistojo, ar žy
miai sumažino savo išdirby- 
stę. Iš tos priežasties atsi-. 
rado daug bedarbių visame 
Kopenhagos mieste buvo iš
lipyta atsišaukimai, kvie
čiant prie taupumo. Garlai
vių ėjimas ir traukinių va
žinėjimas tapo labai sure
tintas; taip kad, kartais, jo
kiu būdu negalima gauti 
vietos traukinyje, arba ant 
garlaivio, visi traukiniai la
bai susivėlina, kadangi pre
kių visur kupinai užversta 
ir ant syk negalima paimti; 
iš to kila suirutė. Kad su
taupius elektros jiegą, mie- 

Istų tramvajai, irgi tapo la
bai suretinti, o keliatas lini
jų visai nustojo važinėję. 
Privatiškam panaudojimui 
elektros jiega tapo žymiai Kristaus žodžiams, 
aprubežiuota.

Dar blogiau einasi su ži- 
|bamuoju gasu, vartojamu 

o (apšildymui ar virimui '

Į Velnias.
i Tuose laikuose krikščionįs ištikrųjų ti
kėjo Naujam Testamentui. Jie žinojo, kad 
tai yra įkvėptas Dievo žodis, ir taip tikėda
mi, taip žinodami — kaip jie kad manė — 
jie visai pasiuto.

Nėra šiandien tokio genijaus, kuris ga
lėtų aprašyti visas kančias, kurias turėjo 
pergyventi visai nekalti vyrai ir nekaltos 
moterįs vis dėlto paiko tikėjimo. Kaip tas 
tikėjimas aptamsydavo protą, padarydavo 
žmonių širdis žiauriomis ir užnuodydavo 
gyvenimą! Jis buvo pavertęs pasaulį į pa
siutėlių namą, kuriame pirmininkavo be
protis Dievas.

Tik pamislykit! Kodėl mielaširdingas 
Dievas leidžia savo kūdikiams likti auko
mis velnių? Kodėl leidžia padorus Dievas 
savo pasekėjams tikėti į velnius ir dėlto ti
kėjimo persekioti, kankinti ir deginti ki
tus, panašius į juos žmones?

Krikščionįs neklausia savęs tokių klau
simų. Jie tiki Biblijai, jie pilnai pasitiki

PERSONIFIKACIJOS BLOGO. 
Strusis Kavoja Savo Tuščią Galvą Smiltyse.

Daugybė kunigų dabar jau sarmatijas 
prisipažinti, kad jie tiki į velnius. Toks... I I----- ----------------------------------------------------------- J , ................ .

valandos gasas esti visai su- tikėjimas yra laikomas už paiką ir vulga- 
Jie sarmatijas to ugnies ir sieros 
Viskas apšviestam žmogui paika ir

stabdomas. Pagalios, kiek- viską, 
viena šeimyna gali vartoti ežero, 
tik tam paskirtą normą labai barbariška, 
(daugumą) gaso, vartojant | 
daugiau,reikia mokėti baus- nuo tvirtinimo, kad Biblija 
mė.

Galo korespondencijos nega
vom. Veikiausia pražuvo 
kelionėj ar gal Anglijos cen
zūra sukonfiskavo. 
jau dabar laikai.

Tokie

I Vienok, jie taipgi nenori atsisakyti ir 
. yra įkvėpta 

į knyga. Todėl jie yra priversti duoti naują 
prasme ten telpstantiems žodžiams. Tai
gi, jie dabar aiškina žmonėms, kad švent
rašty minimi velniai yra tiktai personifi
kacijos blogo, kad viskam, kas yra negera, 
žema, bjauru, nuodėminga tii senovės rašy
tojų yra priduodamas pavidalas esybos, ku
rį jie pavadino Velniu.

Jei velniai yra personifikacijomis blo-
Ar negirdėjot, kas ten per go, tad kuomi yra aniuolai? Ar tas aniuo- 

teisin- las, kursai pranešė Juozapui, kas yra tėvu 
ponu Kristaus, buvo taipgi personifikacija? Ar 

Dvasia Šventa buvo tiktai personifikacija 
tikrojo tėvo? Ar tas aniuolas, kursai pra
nešė Juozapui apie Herodo mirtį, buvo tik 

kaip personifikacija naujienų?
j Ar tie aniuolai, kurie nurito akmenį ir 

sėdėjo pasirengę į blizgančius drabužius 
jisai mieste Jokoha-'tuščiame Kristaus grabe, buvo tiktai pora 

Įsisėdo 
vai turi užbėgti kokian nors bi(,;lnas įaponas 
Anglijos uostan (dažniausia i)a dirbdamas, ■___
Kirwall), idant viską jie ga-'daktaro po miestą ir užmie- 
lėtų turėti savo priežiūroje.'stĮ šliupas rašo: “ ‘ ' 
Laivai, kurie vengti! anglu svai.us CSUj tai vargšas pa- 
kontrolės, taptų sukonfis- 
kuoti. Tokiu būdu neutra-' 
lių valstybių visa prekyba 
atsidūrė tarpe dviejų ugnių: i 
keliausi per karės zoną — 
vokiečiai nuskandys: plauk
si kitu kediu apsilenkdamas 
Anglijos — gali laiva už- 

1 grobti anglai, šiame 20 pra- l 
monės amžiuje jokia kultu- — 

.' NAUJA KOMPANIJA.
i
I Mūsų tautininkai, sulyg 
i “Vien. Liet.” paskelbimu su
organizavo Resorcine Ma
nufacturing Company išdir- 
ibimui tūlo produkto vadina- 
.mo resorcine, reikalingo da-

istorija atsitiko su 
giausiu ir doriausiu 
Tareila iš Ansonijos?*

Gražu pasiskaityti, 
šliupas aprašo savo kelionę

0 personifikacijų? Ar visi aniuolai, apie ku
priuos kalbama Sename Testamente yra tik
tai šmėklos, sutvertos vaidentuvės, tiktai 
beformės personifikacijos? Jei aniuolai 

“Aš gan aPie kuriuos kalba Biblija yra tikri aniuo- 
. lai, tad velniai yra tikri velniai.

šluostėsi! Būkim tad teisingi patįs sau ir tarp sa
us, o jau VVS L* priduokim Biblijai tikrą naturališką 
dengė...” 

Netik Amerikos lietuviai, 
į bet ir tas biednas japonas 
patyrė, kokia sunkia našta 

,gula šliupas, jeigu jau ant 
ko užsideda.

moj. Įsisėdo į bričką, 
;, arklio dar-' 
vežioja poną

prasmę. Daleiskim, kad rašytojai tos kny
gos, šventraščio, tikėjo tam, apie ką jie ra-

;------------------ p-------- ------------ ----------------------------

ris tįkrai tikėtų į Velnio buvimą? Kokius AUKOS RUSIJOS REVO- 
turim męs davadus, kad Velnias yra? Kur ''
gyvena tas Velnias? Ką jis veikia užsipel- 
nyjimui sau pragyvenimo? Ką jis valgo?
Jei jis nevalgo, jis negal mąstyt. Jis negal A; jan"ša“’ v.'slvi'ckas" - 
mąstytų, nesunaudodamas pajiegos. Jis 
negali sutverti pajiegą iš nieko, jis turi 
skolinti ją, tai yra, jis turi pagaminti ją, 
naudodamas maistą. Kaip jis .persikelia 
iš vietos j vietą? Ar jis vaikščioja ar laks
to, o gal jis turi išradęs kokią mašiną?Koks 
yra jo gyvenimo tikslas? Kokios pasek
mės nori jis atsiekti? Tas Velnias, pagal 
Biblijos tvirtinimą, žino, jos jis būtų per
galėtas; jis žino, kad jo pabaiga bus abso
liutiška, amžina nepasekmė; jis žino, kad 
kiekvienas žingsnis veda jį prie visuotinos 
katastrofos. Tad kodėl jis elgias taip, kai]) 
apie jo darbus teblogai sako?

Mūšų tėvai tikėjo, kad viskas

Tamošaitis, M. Pivonis, K. 
Ralumas ir J. BalunevičiaLIUCIJAI. Ralumas ir J. Balunevičia

Inkerman, Pa. - Aukavo P° S. Stankevičia 2&M ’ 
sios ypatos: P. Saudargas, Iį V.^aitis, A. Povriajta, .

po $3.00; J. Rakauskas — 
$2.75; P. Tamašiūnas, J.Ra
manauskas — po $2.50; P. 
Lesa jus, V. Saudargas, J. 
Ratkevičius, J. Diša — po 
$2.00; J. Kemežys — 25c.

Išrinkti L. Š. S. 233 kuo
pos kolektoriai surinko se
kančiai: K. Mažeika — $2; 
A. Talksnis, P. Radavičius, 
V. Žukauskas — po $1.00;

F. Frišmantas, E. šeštokai- 
tis, M. Krauza, J. Ponelai- 

itis ir P. Šimkovskis — po 10 
c. “Kovos” N19 pagarsinta 
$9.95. Viso gauta $23.40.

čius, P. Mažuolis, M. Bogu- 
'šinskas, A. Stankus, I. Sau- 

. 2 . siamc dargas, R; Saudargienė, J.
pasauly paėjo 1S kito svieto ; kad visas su- Ruseckas> j. Daunora, A.La- 
pratimas, kas yra dora ir kas yra bloga' k A Kvikli A Maree. 
buvo atsiųsta is viršaus; kad žmonių sąži
nei iškrito iš debesų; kad tamsa buvo pri
pildyta pragaro velniukais, o dieną skrajo
jo dangaus aniuolai; jie tikėjo, kad siela 
buvo įkvėpta žmogui Jehovos.

Vienok, kas tiktai šiame pasauly gyve
na ir alsuoja, paeina iš šio pasaulio. Gyve- 
stis nėra importuota. Protas nėra svetimo 
pasaulio piliečiu. Žmogus yra šios planetos1 
kūdikiu. Ši žemė yra jo motina. Žmogaus 
sutvertojas nenužengė iš dangaus. Jis bu
vo ir yra čia, ant žemės. Medega ir spėka 
įvairiausiose formose, ji) molekulų ir elek
tronų tarpsavinė veikme pagimdė gyvą, 
kvėpuojantį pasaulį.

Kaip galime męs išaiškinti sau Velnią? 
Ar tai galimas daiktas, kad jis šliaužioja 
kūne žmonių ir kiaulių? Kur jie užsilaiko, 
pilve ar smegenįse, širdyje ar kepenįse?

Ar tie velniai yra nemirtini, amžini, ar 
jie dauginas ir miršta? Ar jie visi buvo 
sutverti vienu sykiu, ar jie pareina iš vie
nos poros? Jei jie miršta, tad kas atsitin
ka su jais po jų mirčiai? Ar jie tada kelia
uja kur Į kitus svietus, pranyksta visai, o

pionis ir V. Bauba — po 50 
• centų; R Lamsargis, M. Mi- 
jnikevičius, J. Daujotas, P. 
Šliumba, V. Markauskas, A.: 
Kemežis, M. Juknevičius — 
po 25 centus; A. Šimonis, A. 
Mockus — po 20 centų; viso 
surinkta $38.65. 
aukavusiems tariame

Kolektoriai:
V. Saudargas.
J. Rakauskas.

nesiniame susirinkime au
kavo šios ypatos: Oscar 
Philips $1.50; F. Kudraus- 
kas, N. Marozas, M. Latve- 
nienė, A. Vigulis, M. KuČin- 
skienė, A. Kancerevičius — 
po $1.00; P. Trumpaitis, V. 
Skritulis, A. Matulis, K. 
Kaziūnas, J. Dzikas ir G. 
Balnaitis — po 50c. Viso 
$10.50. \ i

Visiems aukautojams ta
riu širdingą ačiū.

A. Matulis.
Akron, Ohio. — B. Karšo- ' 

ko su K. Kazlauskiūtės ves
tuvėse surinkta $12.50.

| Burlington, N. J. — S. L.
A.225 kuopa iš savo iždo pa-

1 skyrė $5.00. I </ ’ ....
1 Montello, Mass. — 4 d. lie- 1,1 . 1 t-v ..pos apsivedė Pranas Kuli
kauskas su panele Veronika 
Bričkaite. Svečiams besi
linksminant, buvo sumany- 

| ta paaukauti po keliatą cen--

Visiems 
ačiū.

Detroit, Mich. — Lietuvių parėmimui Rusijos revo- 
Moterų Progresyviu Susi- Uncijos. Aukavo šios ypa

tos: P. Kulikauskas, Vero-‘ 
nika Bričkaitė - Kulikaus- 

į Progresyvio Susi- kien?< j. Neverauskas, J. 
Povilaitis ir J. N. Neveraus
kas — po $1.00; J. Šimaitis 
ir A. Sabukaitė — po 50c.; 
G. Rajūnas, A. Biliūnas, D. 
Adomaitis, J. švilpa, G. Pui-

Pagal mokslo supratimą, velnių nie
kada niekur nebuvo. Mokslas nepažįsta jo
kiu kauku, dvasiu, šmėklų arba velniuku, 
jis nieko prirodančio niekur neužtinka apie 
rąganas,. baidykles arba čėrauninkus. Mok
slo akyvaizdoj visi viršgamtiškumai ding
sta. Nei vienas protingas žmogus pasauly 
netiki į velnius taip, kaip kad jis netiki į 
buvimą jūrių mergaičių, vampyrų, gorgo- 
nų, hydrų, niadų, driadų, nymfų, deivių, 
laumių arba antrhopophagų, tai]) kaip nei 
vienas sveiku protu žmogus netiki į Jau-

vienyjimo 17 kuopa $10.00.
Lewiston, Me. — Lietuvių

Moterų
vienyjimo 40 kuopos susirin
kime aukavo šios ypatos: O.
Jakavonienė — $1.00; J.
Mainoris—50c ; P. Indilaitė 
—35c.; E. Liaudanskaite, P.
AJeknienė, E. Krapavickie- ]dokas, J. Štočkus,‘P. Mačiū
ne, E. Kaulakiene, P. Zin- Jaitiene, M. Mačiulaitis, J. 
kauckis, O. Juozevičienė ir Petkūnas — po 25c.; V. Jo-
J. Gobuzas — po 25c.; A. 
Liaudanskienė, A. Skirman- 
tienė, E. Vilaniškienė, O. 
Bironienė ir A. Laucius — 
po 10c.; A. Sinkiūtė 5c. Viso 
surinkta $4.15. Visiems au- Petrograde, 
kavusiems tariu 
ačiū.

Royalton, III. — Surinkta

žiną Judėjimą3) r inigusl)

kalaitė 10 c.; Viso $8.25.

RED. ATSAKYMAI.
Lietuvių Balso” vedėjams 

“Laisvės”

ringą šalis negali apsieiti be 
kitų šalių, turtingi) žaliaja 
medega ir kitais reikmenais, 
kurių jos gamta jai nesutei
kė. Ypač tai sunku versties 
mažoms neutralėms valsty
bėms, j>avyzdin Danijai.Da- )no resorcine, reikalingo da- 
nija—salis žemdirbystės,jo- !?u išdirbystėje.

I Apie tą išradimą “Tėvy
nė” rašo:

“Žinomas chemikas Dr. 
R. Pocevičius (Pocius), 
per keliatą metų dirbęs T. 
Edisono laboratorijoje, iš
rado įsnaują būdą resorci- 
nui dirbti, daug pigesnį už 
tą būdą, kurį vartoja ki
tos dirbtuvės. Taigi ir su
daryta kompanija,kuri iš
dirbinės tą produktą. 
Kompanijos suorganizavi
mu užsiėmė Lietuvos At
statymo Bendrovė; ji su
kėlė kapitalą (10,000), iš
ims čarterį ir t. t. Tokie 
darbai, kaip organizavi
mas įvairių pramonės ir 
pirklybos kompanijų, įei
na taipgi i L. AfSt. B-vės 
uždavinius”

kiais mineralais, akmenine 
anglim ar geležim gamtos 
neapdovanota. Pirmiaus 
čia dažniausia buvo naudo
jamasi Anglijos anglimis, 
kurios buvo daug geresnės 
ir pigesnės už Vokietijos. 
Apskelbus blokadą, visai 
Danijos pramonei ėmė gręs- 
ti pavojus: daugelis fabrikų 
pradėjo stokuoti žaliosios 
medegos, taipgi anglių; ir, 
abelnai, visa Danijos pirkly- 
ba, tarytum, su sykiu apmi
rė, kuri nuo pradžios karės 
taip smarkiai plėtojosi ir 
progresavo. Lošimas biržo
je, kur pirma daugelis viso
kių spekuliantų į trumpą 
laiką buvo susikrovę milijo
nus, •— dabar suvis apsisto-

Visame Danijos gyveni- 
jbki^ atjau-J

a... . v

kim iki tiek atviri ir drąsus pasakyti tai. 
Suprantamas dalykas, kad męs nęturime 
tiesos mainyti arba vengti tikrąją'jų žo
džių prasmę arba neteisingai taisyti jų klai
das. Bailus kunigai teršia savo sielas, jei 
jie maino tai, ką Biblijos rašėjai tikėjo 
esant faktais ir vadina viską tiktai allego- 
rijomis, poezija arba mytais. >

Nei vienam žmogui, kuris tiki i įkvėpi
mą Biblijos, nėra galimu daiktu išaiškinti 
Velnią taip, kad jo neliktų.

Jei Biblija yra teisinga, tad Velnias 
yra tikrenybė. Kitokios išeigos nėra.

Aš žinau, kad Velnias, kaip jis kad yra 
aprašytas Biblijoj, yra negalimybė, jokiu 
būdu negalinti būt esyba.

Velnias yra priešu Dievo, o Dievas yra 
priešu jo. Taigi, kodėl šis Velnias turėtų 
kankint kur ten kitame pasviety nusidėjė
lius, kurie yra jo draugai vien kad įtikti ir 
užganėdinti Dievą, kuris yra jo priešas?

Jei Velnias yra personifikacija, tad 
pragaras ir tas ežeras iš ugnies ir sieros 
taipgi yra personifikacija. Visos tos pra
garo baisenybės pavirsta į allegoriją, į pai
ku melą.

Kiekvienas kunigas, kuris gali skaityt 
Bibliją ir sakyt, kad Velnias yra personifi
kacija blogo, pats yra tikra personifikacija 
kvailumo ir veidmainystės.

VI.
KAS YRA VELNIAS IR KAM JIS 

SUTVERTAS.
Ar yra bent vienas protingas žmo

16 kuopos prakalbose su
rinkta $$44.70.

Herrin, III. — Lietuvių 
Neprigulmingas Kliubas iš 
savo iždo $25.00.

Brockton, Mass. — Su
rinkta F. Jociaus vestuvėse 
$14.50.

Springfield, III. — Auka- 
tys, net be džiaugsmingo susiraminimo de- vo Lietuvių Am.Ukėsų Kliu- 
gančiu pragaru. I #

Bet pavelykit man paklausti kunigų jugystės nariai: Ignas Čeka- 
keliatą klausimų: ‘ jnauskas,. Julius Jonikas, V.

Kokiu būdu galėjo Velnias, kuris pir-’Černiauskas —• po 50c.; Jur- 
miau buvo aniuolu šviesos, papildyt nuodė-'fi^ Paltanavičius, JI 
mę? Ak ten nebuvo kito velnio, kuris būt|jona^ A.

skirtumas, kai]) tarp pasiutėlių namo ir 
universiteto, kai]) tarp būrtininko ir mate
matiko, tarp įsiutimo ir filozofijos, tarp 
spėjimo ir d a rodymo.

Velniai mūsų laikuose jau pradeda 
nykti ir su savim jie nusivelka Kristaus 
stebuklus. Jie ištikrųjų pasigavę nusinešė, 
mūsų Viešpatį. Jie išlupo mums Biblijos 
įkvėpimą, ir męs palikom tamsoj vieni pa-

gauna bent po 10 egzemplio-
E. Kauk rių tamstų laikraščio. Mums < 

'pilnai užtenka tiktai vieno / 
egz. ir platinimu “Lietuvių/ 
Balso” — “Laisvės” red. ar/ 
administracija jokiu būdų 
negali užsiimti.

P. Lukoševičiui, Phila. -f- 
Rašykit apie tai “Naujie
nom”. /i

K. LUTKAUS
ŽODIS

bas iš savo iždo $15.00; dra-

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

balnu*. 
rte» ar kitofci 
vyriški anrėda- 
* užeik pasmayičius, L. Tveri- ui,

Ak ten nebuvo kito velnio, kuris būt|j°nas, A. Blažis, Pov. Gu- ° 
gūndęs jį. Jis buvo labai geroj draugijoj—-dausas, Ad. Andriukas, J. eavopimgv.

, draugavo su šventa (čekanauskas, Izd. Sturonis, |
..........................   . .. . ' . J. Kukauskas, St. LcP.zaus

Kaip galėjo jis su- kas, A. Marčiulionis, P. Le-
Jis žinojo, kad Dievas yra be-peštis, P. Burdulis, J. Bura- 

galis ir visųgalingas, o vienok jis apskelbė (gas> ^L .Mernikas — po 25c. 
tam Dievui karę ir beveik trečdalis aniuolų v*so sykiu $20^20. 
pastojo liuosnoriais į jo armiją. Jis žinojo, 
kad jis negales Dievo pergalėt, jis žinojo, 
kad jis bus apgalėtas ir

bičiuliavosi su Dievu, < (
Traice. Visi jo bendrai aplink jį buvo ko- J- Kukauskas, St. Lečkaus- 
nodoriausios esybos. 
griešyti ? <

131 Grand St
BROOKLYN, N. Y.

V. Černiauskas.
Christopher, III. — Auka-Aivvvi 11 iv, v v Vz i vv i v. pu » 7

kad jis bus apgalėtas ir išmestas iš dan-įvo šios ypatos: F. Zaveckas 
gaus, jis žinojo, kad jis kariavo už nepasi-.$5.00; Dagdanskis, M. Če- 
sekimą. 'gis, K. Mačiulis, J. Česnovi-

Kodėl Dievas buvo toks nepopųliariš-(čius, Petrauskas, J. Gir- 
kas? Dėlko aniuolai buvo tokie netikę, ne-,džius,M. Davinauskas,. A. 
geri, kad net maištą sukėlė prieš l__
Viešpatį.

Pagal krikščionių supratimą, tie aniuo
lai buvo dvasios. Jie neatjautė nuodėmin
gų kūno geidulių, nepažino, kas yra meilės 

(Toliaus bus).

savo Barzdaitis ir V. Leponis — 
I po 50 c.; L. S. S. 238 kuopa 
$5.500. Viso $14.50.

F. Zaveckas.
New York City. — Lietu

vių Ukėsų Politikos Kliubas 
iš savo iždo $25.00.

Collinsville, Ill. — Aukavo 
į šios ypatos: S. L. A. 159 kp.

1) Fontanas, kuris neva esąs kokioj ten Rimini že
mėj, su kurio vandens pagelba žmogus galįs būt amži
nai sveiku ir janu.

2) Alchemikai senovėj jieškojo Fitozofų Akmene, su'jg Say0 iždo $10.00; J. A. Lo-
kuno pagelba paprastus metalus neva esą galima paversti , . _ .
į auksą. jkuS ir J. SklXTUS — po 50c.J

3) Mažina, kuri amžinai krutėtų pati per save, ne- JT Naninkuitics A Torocovi
žiūrint j frikciją ir neatsižvelgiant j gamtos įstatymus, i , auJ0Kaitls, įeresevi? 
Tokia mažina yro negalimas <jąiktaą, (čia, J. PreikŠaitlS, V. Jan-

1210 S. BroadSt.t Philadelphia, Pa. 
Physician and Surgeon (lietuv t> gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos! 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy 
ru, moterių ir vaiku. Daro operacijas. I 
Ofiso valandos: 9 11 riu>. 2 1 po pif t ' 9 
vakaro. Nedelioms; 9 u rito 1 4popiet.

Telephone 1360 Greenpoint.

Dr. H. Mendlowitz
271 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano speciali

tai moterų ligoeu
Gerai jsitėmykit adresą:

DR. H. MENDLOWITZ.
271 Berry St., Brooklyn.N. Y.
e KampaaSo. l-«noa gatvės. •



Chicago,netgi nepasitariama su paTiUphoni Greenpoint 5281.

oro

Pub

RED. ATSAKYMAI

NINKU TARYBA

P*8

menės darbo

Naujos Poros

REVOLIUCIJA!Kazimieras

tai tas, kad chicagiečiai, su 
tverdami šitą tarybą, užva 
dino ją ne Chicagos darbi-

Kiek Suvienytose 
Valstijose išgeriama?

neparemia, bet džiaugiasi 
laukia mirties.

lietuvi aklų ir akinių specialiitąi 
H. A, MEDOFFĄ, o jie suteiki 
pagelbą, Jo aptiekoje, teiilngiaa- 
firiausius patarimus kiekvienam

slapyvardžiu Laimutė. Jau 
navedžiai šliūbą ėmė civilis 
ką. Laimingo gyvenimo jau

Telepheai Mf Graanpetet.
Daktaru J. MISEV1ČE

Speeialiitaa SIrdiea Ir 
Pliačiy li«.

Naa •—10 ryte
Nue 12—2 po plet
Nuo 6—8 vakare.

270 BERRY STRUT 
BROOKLYN, N. Y.

Susirinkime buvo paste 
Naujienų” su

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

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

ROCKFORD, ILp.
Laiškas iš kalėjimo.

5 d.liepos buvo* federalis 
teismas tų darbininkų, ku- 

! rie atsisakė registruotis. Vi
sus nuteisė metams kalėji
mo prie sunkių darbų. Sa- 

Įvo bausmę turėsime atlikti 
Chicagoje. Kurie kalėjime 
atsisakė registruotis, tuos 
visokiais budais kankino, 
kad tik privertus pasirašy
ti. St. Indriūnas ir tūlas 
švedas pasakoja, kad jiems, 
atsakius pasirašyti po regis
tracijos blanka, pirštus su
kinėjo ir plaukus nuo gal
vos rovė, bet nieko negelbė
jo, jie nepasirašė.

Tai matote, kaip elgiasi 
Amerikos valdžia su poli
tiškais prasikaltėliais.

P. Kutra.

sau ramumą

G.LASKEVICIA
Geriausia Pirmeiviška Užeiga 

771 BANK ST. 
WATERBURY, CONN.

Tel. 964-3.

UTATSYTAS il formulot- 
recepto; suteikto itanintto* 
gu Bgyplo lokoninku,

Newark, N. J. — Paskuti 
nėse dienose gugūžės apsi

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

Išleido “Laisvė”. Kaina tik 20c.

Šiais nelaimių laikais tiktai revoliucija gali suramint žmones. Rusi
jos revoliucija pasodino juodašimčius kalėjiman, o paliuosavo milionus tei
sybę mylinčių žmonių. Revoliucija atidarė kelią “Laisvei” į Rusiją 
Užrašykit “Laisvę” savo draugams Rusijoj. Dabar “Laisvė” eina j Rusiją

met jį pradėjo n 
drg. Ch. Erwin, daug kuo ė- 
mė skirtis pakraipoje nuo 
savo rėmėjo. Pirmiau, ka
da “New York Call” reda-

gelbėti. Visi jų daiktai su- 
vienas 

Strazdas, pribu
vęs iš Lawrence, Mass.

Antanas iš Naudžių.

rimu aplenkia net Rusijos 
gyventojus, kuriuos papras
tai vadiname “girtuokliais”. 
Pavyzdžiui,1915 metais Suv. 
valstijose tapo išgerta virš 
1,852 milionų galionų alaus, 
virš 
vairius rūšies degtinės 
virs

BROOKLYN LABOR 
LYCEUM.

DARBININKŲ ĮSTAIGA.
Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 

kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1, 
Puikus steičius su naujaisiais įtaisy
mais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.
949—959 Willoughby Ave.

Tel. 3842 Stagg. *

[kis su p-le St. Vitarčiūte 
i (Laimute). St. Narkis yra

Brooklyno Lietuviams!
Pirmas Brooklyno

LIETUVIS

Kontr aktorius
Padarome visokj darbą prie naujų 
namų statymo ir senų pataisymo. IŠ- 
pentinu namus iš lauko, taipgi ir vi
daus,popieruoju, pleisteruoju ir d- 
mantuoju. Reikale kreipkitės ypatiš- 
kai ar laišku šiuo adresu:
46 Power St. arba j gyvenimo vr%tą
431 RODNEY ST., Brooklyn, N. Y

K J. VASILIAUSKAS

PAGELBA SAVO NAMIŠKIAMS
Ar jūs žinote, kad šimtai tūkstančių lietuvių išblaškyti karo 

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

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

Už siunčiamus pinigus mes pilnai gvarantuojam ir už tai at
sakome. Kurie dėlei tolumo negalite atsilankyti ypatiškai J musų 
banką išpildykite šią blanką ir iškirpę kartu su money orderiu 
prisiųskite į BOSAK STATE BANK, Scranton, Pa Lithuanian dep,

Blanka dėlei siuntimo pinigų Rusijon:
1) Vardas ir pavardė siuntėjo .....................................................
2) Teisingas adresas siuntėjo .........................................................
3) Kiek rublių siunčiate ..................  Kiek dolerių ....................
1) Vardas ir pavardė kam pinigus siunčiate .............................
2) Kaimas ..........................................................................................
3) Gminas arba volostis.....................................................................
4) Paskutinis pačtas arba miestas .................................................
5) Pavietas, (Ujezd) ...........................................................................
6) Gubernija, Rėdyba ..................................................................... ..
Diena.............................Parašas siuntėjo.........................................

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

NAUJA KNYGA mylėtojams mu
ziką ir dainas lietuviškoj kalboj su
rinktos visokios notos (gaidos) iš ku
rios gali išmokti notas be mokytojo

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

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

DYKAI, DYKAI! AS ištraukiu dantis be akaut-nu* ir veltui 
tiem, kurie duoda taisyt ir naujus ideti. ' laaa darban vlniSkal be 
nkausmo. Dr. Chan. Teschberp yra perai žinomas kaipo npecialie- 
tan įvairiose atsitikimuose. Ateik ir duok inegzaminuot. Jnfcrn.a- 
cijon dykai. Mano karūnos ir tiltukai 22 karato. Darban gvaran- 
tuotas. Ofiso valandon: nuo'9 A. M. iki 9 P.M. Pėtnyčiomis nuo 9 
A M. iki 6 P.M Nedeliomis nuo 9 A.M. iki 1 P. M.
DR. CHAS TESCHBERG, D. D. S. Liet. Dentistas 
500 Grand St. Kampas Union Ave. Brooklyn, N. Y. 
Kalba Lietuviilka, Lenkiukai, RutiAkai- Tel. Stagg 36f*S

ant kokio tik nori instrumento, arba 
dainavimo $1.50 parduodu tik už $1, 
Pasakyk draugams ir pažįstamiems. 
Adresokit G. A. Baronas, P. O. Box 
G. D. McKees Rocks, Pa.

Gauk šiuos 
Muzikos Veikalus.

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

ir Gtdbė-Dievaičio duettas —7i> 
’’Muzikos Žodynėlis” — 25c.
“III Sąsiuvinys” — maišyti 

kvartetai — 25c.
Adresas-

MR. M PETRARKAS.
8*5 Brondwav. So. Boston. Mas*

gamzacijos želio, imdamas civilį šliubą, 
nei Lie-'principai. Didžiamjam New apsivedė draugas J. Tan- 

Sąjungos, į Yorke tuo tikslu bus daro- kus, pirmininkas Gimnasti
kos Kliubo su panele M. Ab- 
raičiūte.

Kadangi Gimnastikos 
Kliube yra tas paprotys, jog 
vedusieji negali būti pirmi
ninkais, tai drg. J. Tankus 
atsisakė nuo pirmininkavi
mo.

Brooklyn, N. Y.—8 d. lie
pos apsivedė drg. J. Pur
vėnus su panele Marcele 
Dyliūte. Drg. J. Purvėnus 

■seniau gyveno Bostone, o at
vykęs Brooklynan, tuoj pri
sirašė prie Gimnastikos 
Kliubo. Vestuvėse dalyvavo 
daug draugų.

| Visoms poroms drau- 
korespondentai ir 

“Laisvė” linki koge-riau- 
» ir drąsos 

kovoti už šviesius socializmo 
idealus.

Tegyvuoja jaunavedžiai!
Tegyvuoja socializmas!
Tegyvuoja L. S. S.!

Telephone Greenpoint 5231.
The Lithuanian Serai-Weekly 

“LAISVĖ” 
Published by the 

Lithuanian Co-operative 
Society (Inc.) 

Everj^ Tuesday and Friday 
nt 183 Roebling St., BrooKlyn 
N. Y.

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

Vadinasi,svetimtaučiai so- namuoju momentu 
įiąlistai nors politikoj ir ski 
riasi savo pažiūromis 
nok apsvarsto vertę sociali- iškeltus klausimus ir t. t. 
stų laikraščių, supranta,kad i Po pietų, taip apie trečią

Visi draugai stebėjosi 
tūli net piktinosi, kad nau-'nėj) koalicijoj turi vadovaut 
jieniečiai įsteigė tarybą, vi-1 socialistų 
siškai nepasiklausę 
tuvių Socialistų f
nei Literatūros Draugijos, j ma praktiški žingsniai, kad 

Pas lietu- nei Moterų Progresyvio Su-1 tas kairiąsias spėkas sujun- 
r\ /I r» 41 -i nnl/nnt ' (Y110 TV mvY) rrnli violin

| Aukavo šie draugai ir dra 
ugės: V. V. Petraitis
K. Nurkaitis
traitis — $2.00; po $1.00 au 

;kavo: A. Meilus, M. Punis, 'delphia, Pa 
T. Maliorius, N. Kviklis, S. j apie Račkaus prakalbas a- 
Kviklis, A. Chinikas, A.A. čiu, bet sunaudoti negalime, 
Herman, F. Chinikas, P. nes kaipo korespondencija 
Maiorius, P. Petraičiūte, P. labai suvėlinta, o talpinti tik 
G., A. A. Stasiūnas, J. P. kaipo kritiką, tai Račkui bū- 
Prusas ir P. Novikaitė; Ju-,tų perdidelė garbė._____
lė Galskienė 50 c.; Kiniaus- 
kienė 25c.

| Viso tie keli geros valios 
t draugai ir draugės suauka- 
vo $24.75. Pinigai tapo pa
vesti pasiųsti M. Puniui.

I Visiems aukautojams ta
riu širdingai ačiū už aukas
L. S. S. namui vardan pa
gerbimo jaunavedžių.

I Akron, Ohio. — Drg. Bo
leslovas Karsokas apsivedė 
su panele K. Kazlauskiūte. 
Drg. Karsokas priguli prie 
Lietuvių Soc. Sąj. 17 kp., 
Montello, Mass. Tikimės, 
kad neužilgo draugas prisi- 

i dės prie akroniečių. Drau- 
'gai, susirinkę vestuvėse, su- 

revoliucijai
cau 

ida sutaisomi vaistai ir duoda 
lietuviui.

Aptieka ir akių offisas randasi:

500 GRAND STREET, K•mp,■ N T.

VALPARAISO, IND.
9 d. liepos , apie 10 vai. 

po įžymesni veikėjai sočia- vakare, užsidegė didelė sve- 
| lizino dirvoje. Drg. P. Ma- tainė, o paskui nuo jos ir 
Įliorius prigulėjo prie L, S. S. namas, kuriame gyveno 
22 kp., o p-lė P. Petraičiūte daug studentų. Gaisras taip 
—prie L. S. S. 81 kp. Beto, smarkiai namą apėmė, kad 
da jie yra labai atsižymėję daugelis studentų vienmarš- 
dailės srityje, kaipo aktoriai kiniai spėjo per langus išsi- 
ir dainininkai

Kadangi jaunavedžiai yra'degė. Nukentėj 
atsižymėję savo veikimu lietuvis 

, darbininkų dirvoje ir yra ti 
jkri socializmo idėjos drau 
gai, tai M. Punio užmany 
mu, dėl pagerbimo jaunave

suomenės spėkas bendrai 
kaip pasirodo, kovai už tūlus bendrus poli- 

i. Iš tiškus reikalus.
e Tačiaus, jie buvo tos nuo

monės, kad toje kairiųjų 'rinko Rusij 
o spėkų laikinoj (ne nuolati- $12.50.

apslrelAkia esąs stebėtinai paatkmingu 
nuo gilinto pilvo ir Aorna, gtr- fLj klii tkaudijimo, dueulio, galvot t-g ekaudijimo, nuetojimo apetito, ■ I ialfio galvoje, ect., eit., Šutai- 
tomu iAdirbėju labai pa<ara*juaio 

ft) PAIN-EXPELLERIO- 
rrm’ aeno ir ištikimo draugo 4eimy- 

nos, naudojamo viaame pašau- 
—— lyje per pusę Šimtmečio—25c.

= už bonkutę visose aptiekoM. 
j- - arba galite užsisakyti tiesiai ii

F. AD. RICHTER A CO.

galėjo būti daug daugiau
Daug ir karštai buvo kai-jungos kuopos, bet jie visai

Chicago, Ill., birželio 2 d. 
,—atsibuvo civiliškos vestu
vės drg. Povylo Malioriaus 
įsu p-le Petronėle Petraičiū
te. Jaunavedžiai chicagie- 
čiams yra gerai žinomi, kai-

kuo skyrėsi nuo “Forward 
ir jau buvo pradėjęs palai- virto rajonų draugų susirin- sant 
kyti Gomperso politiką.

Toliaus A. C. W. of A. u- 
nija, kuri nesiskaito socialis
tų unija, žymiai remia“New 
York Call” socialistu laik
raštį. Finai socialistai taip
gi vieni kitų spaudą remia, 
nepaisant į tai, kad politikoj 
^pažiūromis ir skiriasi.

, Ameri- tai — ir todėlei IV rajono 
<os politikoje — apie smar- draugai atsisako remt tą ta- 

vie-jkesnę agitaciją, apie karės rybą.
Tačiaus, atmesdami ta ta- z 4

, rybą, L. S. S. IV rajono 
netekus vienos ar kitos pa- pradėta svarstyti klausimas draugai anaiptol neatmetė 
kraipos socialistiško laikraš-'apie “Naujienų” sumanytą tą teisingą minti, jog reikia 
čio, būtij didžiausis smūgis ir jau Įsteigtą Amerikos lie- telkti krūvon kairiosios vi- 
socialistų veikimui, todėl ir tuvių darbininkų Tarybą 
prisideda prie jų parėmimo, ' Rajonas, ? 
stipresni paduoda ranką sil- nepritarė tai tarybai, 
pnesniems. Milwaukee dra- kalbėtojų paaiškinimų 
ugai socialistai taip subruz- kas pasirodė, 
do remti “Novy Mir”, kad 
pastarasis įvedė net tam tik
rą tflilwaukee skyrių.

Ką gi męs matome tarpe 
lietuvių socialistų? Ar lie
tuviai panašiai elgiasi, kaip 
svetimtaučiai? 
vius visiškai kas kita: jeigu sivienyjimo 
vienam socialistų laikraščiui visos didžiosios organizaci- 
sunku, tai kiti netik kad jį jos buvo ignoruojamos. Tą 

pažymėjo ir tie draugai, ku- 
■ rie principe nieko neturi 
prieš panašios rūšies įstai
gas.

I Kaip dabar sužinoti, ar 
dauguma sąjungiečių prita
ria tai tarybai ar ne? Juk 

[tas svarbus klausimas nebu-įnariai
Greitu laiku Suv. Valsti- vo leistas oficialio balsavimo Jankauskas su panele Mari 

jose įvyks blaivybė, — bus keliu, neigi apie tai galima 
uždrausta dirbti ir pardavi- buvo plačiai ir nuodugniai 
nėti tlegL nė ir kiti stipresni diskusuoti. 
svaiginanti gėrymai, pasi 
liks tik liūs ir vynas t Bei 
ar sumažės skaitlius girtuo 
kliu” N<rs nenoromis pri 
sieina atsakyti, kad vargiai 
Jeigu žmonės negaus degti- merikos. Draugai nurodė, 
nes, tuomet daugiau gers a- kad tai panašu į uzurpaciją, 
lauš ir vyno. Amerikos gy- kuomet steigiama įstaiga vi- 
ventojai priskaitomi prie sai Amerikai, o tos visos A- 
“geriančių” ir jie savo ge-’merikoa nepasiklausiama,/aime

joną Dobiniūte ir drg. Jo
nas Gasparaitis su panele A- 
dele Maziliauskiūte. Abidvi

Antras užmetimas buvo'Poros šliūbą pas new- 
arkiečiams pirmeiviams ge
rai žinomą kunigą E. A. gai 
Wasson 
nimą pradėjo be jokių cere-!pio pasisekimo 
monijų, be balių, ramiai

merikos 'lietuviškomis dar 
bininkų įstaigomis, o vi 
sų pirmiausia su pačia įtek- ’ gana plačiai žinomas tarpe 
mingiausia iš jų Liet. Soc. Chicagos ir Racine, Wise., 

127 milionų galionų į-j Sąjunga. . lietuvių ir yra nemažai pasi-
Keli draugai išsireiškė, darbavęs apšvietos labui.

33 milionų galionų vy- kad jeigu tų klaidų, stei- Dr-gė St. Vitarčiūte (Lai- 
Vidutiniškai ant kiek- giant tarybą, nebūtų buvę mutė) taipgi plačiai yra ži- 

vieno Suv. Valstijų gyvento- padaryta, kad jeigu būtų į- noma tarp Chicagos lietuvių 
io pr>kait:-7it ir kūdikius,įvykęs platesnis pasikalbėji- ir Bingbamtono, N. Y., lie- 
išgerta po 20 galionų įvai- mas ir būtų apsireiškęs di- tuvių. Viršminėtų miestų 
rių svaiginančių gėrymų. j dėsnis noras susitarti, tuo-(lietuviai nesykį ją matė ant 
Tuotarpu Rusijoj 1910 me- met būtų išėję kas kita, o pagrindų programuose ir 
tais vidutiniškai ant kiek- dabar taip išrodo, kad kas į “Naujienų ir “Kardo” skai- 

! vieno gyventojo išeina tik tai norėjo pasirodyti su sa- tytojai matė jos eilutes po 
po tris galionus įvairių svai 
ginančių gėrymų.

Kaip Suv. Valstijose, taip beta, kad
;ir Rusijoj daugiausia geria tvertoji taryba skiriasi nuo nai porai 
. biednesnė žmonių dalis, — j “people’s councils” ir nuo to- 
(darbininkai ir valstiečiai. į kių tarybų, kokios įsikūrė 
Prie to juos priveda sunkios j Bostone ir kitur. Pastaro- 
gyvenimo aplinkybės. Sunešios tarybos yra laikinės, 
kus darbas, ilgos darbo va- (tam tikriems laikiniams tik- 
landos, didelis pavargimas slams įvykinti. “Naujienų” 

i žmogų priveda prie to, kad taryba tai jau pastovi poli- 
jis, norėdamas nors ant va-!tiška organizacija su plačia 
landėlės užmiršti visus savo ir smulkmeniška programa, 
vargus, bėga į karčiamą ir , kuri turi žymių naujos poli- 
ten stiklu degtinės arba a- tinėsorganizacijos.Tos tary- 
laus viską užlieja. Panai- bos smulkmeniškai išdėsty- 
kinus stipresnius svaiginau-, ti politiški tikslai, ypač Lie- 
čius gėrymus, darbininkų (tuvos ateities klausimuose 
gyvenimo sąlygos nepersi-, rodo, kad ji daug kuom ski- 

i mainys, jie kaip bėgo, taip (riasi nuo Amerikoj prasidė- 
ir bėgs į karčiamas ir steng-jusio judėjimo, kuris turi 
sis daugiau išgerti alaus irpokalį charakterį ir kuriame 
vyno, kad paskui suradus dalyvauja visos tautos.

Drg. C. Hermano paga-l 
mintoj ir susirinkimo priim- j 

[toj rezoliucijoj (kurios męs.^'s.’ namolondui 
.po ranka neturim, ir kurią ' 
(mums, veikiausia, prisius 
vėliau) nurodoma, kad 1) 
Chicagos taryba yra nauja 
politinė ir pastovi organiza
cija, 2) kad ji užsiims daug 

Pereitą nedėldienį. ^NeWjkU0 tokiu, kas esant reika-
mažaijYorko Rand School‘ėj įvyko galima atlikti ir po Są- 

Lietuvių Soc. Sąjungos ket- jungos firma, 3) kad joje, e- 
t__ : įvairiausios rūšies or-

kimas. Tai buvo ne oficia- ganizacijoms, o organizuo- 
lis, bet labiau privatis susi-'tiems soc. mažumoje— gali 
rinkimas, vienok jo svarba būti priimta taktika priešin- 
dėlto nėra menka. Susirin-1 gU Sąjungos principams, 4) 
ko gana daug draugų, nors kad sumanytojai kviečia 

prisidėti prie tarybos ir Są-

Senam Singeliui. — “Kaip 
$5; monologas ar Feljetonas” 

$3.00; J.Pe-i spaudai netinka. Netilps.
K. F. Stankevičiui, Phila- 

Už rašinėli

APŽVALGA.
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

vienok yra linkęs prie deši
niųjų. ?

Žydų laikraštis “For
ward” remia materialiai an- 
,glų socialistų laikraštį“New 
York Call” ir pastarasis jau 
'dabar gali išeiti tris sykius 
į savaitę padidintas. “For
ward”, kaip žinome, yra ve
damas dešiniųjų dvasioj,tuo IV RAJONAS APIE AME 
+ “Maut Vnvlz ( n||” kiiA-1

edaguoti RIKOS LIETUVIU DARBI
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kyti, dar tik prasidėjo. Pra- bažnyčios. Mat, kolektoriai 
eis kelios savaitės, įvyks keli irgi nevienodai pasakojo.

HUDSON, MASS

NEWARK, N. J.
Klerikalai savo purvinus 

darbus nori primesti 
pirmeiviams. 
(Pabaiga).

Ponas Škic nori pažemin
ti vietos progresyvę visuo
menę ir draugijas, būk jos 
niekur neremę lietuvystės ir 
nedalyvaują sykiu su šven
tėjom draugystėm. Mato
mai Škic nedalyvauja tarpe 
pažangiųjų draugysčių, to
dėl ir nežino apie jų veiki
mą. Pažangiosios draugys
tės daugiau rėmė ir tebere
mia lietuvystę, negu tamsta 
su savo šventojomis drau
gystėmis. Jeigu pažangio
sios draugystės ką nors vei
kia, tai visuomet stengiasi, 
kad tas darbas būtų viešas 
ir atneštų visuomenei nau
dą. Bet argi galima daly
vauti su tokiais, kaip jūs? 
Ar jau užmiršote “Lietuvių 
Dieną”, kuomet visos drau
gystės bendrai veikė,.rinko 
aukas sušelpimui nukentėju
sių nuo karės? Ar dar rei
kia bjauresnių pasielgimų, 
kaip kad tikinčiųjų lyderiai 
pasielgė. Juk jie visokiais 
būdais šmeižė ir 
drabstė tuos, kurie norėjo, 
kad tas darbas būtų atlik
tas kogeriausiai ix kad pas
kui nebūtų jokių nesusipra
timų, jokių užmetimų iš vi
suomenės pusės. O kaip jūs 
pasielgėte? Ką jūs norėjo
te padaryti su surinktomis 
aukomis? Pagaliaus, patys 
ėmėte už savo darbą užmo
kestį, o progresyviškiems 
žmonėms atsisakėte išmokė
ti net padarytas išlaidas, moterįs. Rašykitės visi! 
Ir dar šiandien neprileidžia- 
te pažangiųjų žmonių per
tikrinti knygas. Jeigu taip 
elgiatės, ar tik tas knygas ]evoc]amį apsieitų be “trube-

tų pinigus bažnyčios staty
mui. Bet tas jums nepa
vyks, nes žmonės supranta’ 
jūsų visą politiką ir visą vei
kimą. Dabar norite nusi
plauti rankas ir žmonių a- 
kyse pasirodyti nekaltais, 
bet jau pervėlu.

Tėvas.

JERSEY CITY, N. J.
(Nuo mūsų korespondento).

Mūsų L. P. Kliubas jau 
antri metai, kaip rengia pik
niką ir da vis nesurengia. 
Kada gi surengs?

* •
4 d. liepos kalbėjo drg. C. 

A. Herman, tik gaila, kad

; pasakojo, 
susirinkimai, gal būt viršmi- Liudininkų buvo apie 20. 
nėta kuopa padidės nariais Paskui teisėjas užklausė jų 
dusyk, trissyk, ar penkissyk pačių, kokiems tikslams rin- 
tiek, negu dabar yra. iko tas aukas. Jie susimaišė,

Šita stebėtina žmonių pro- pradėjo painiotis ir ant galo 
tavimo atmaina įvyko ne-’pasakė, kad aukas rinkę 
vien nuo socialistų. Prie to taip sau, dėl juoko. Tuomet 
prisidėjo klerikalų spauda,, teisėjas liepė pasiješkoti po 
klerikališki kalbėtojai. Jų $300 kaucijos, 
nesąmonės,melagystės ir že-į 
mos rūšies dabartinio mo
mento politika pagreitino skaitys prie socialistų ? JeL 

!gu taip, tai vietos kunigas 
neteks žymių veikėjų ir to
kiu būdu turės didelius nuo- uždavinėti klausimus. Tar- 
stolius.

žmonių supratimą. Darbi- Į 
ninkams nepakeliantiems 
dabartinių gyvenimo sąly
gų, peršiurpu pasidarė klau
syti klerikališkų kalbėtojų 
ir jų spaudos, kurie be mie- 
laširdystės, priverstinai 
pradėjo stumti dar į didesnį 
vargą tuos darbininkus, ku
riuos iki šioliai jie įstengė 
užlaikyti tamsybės spąstose.

Klerikalų pavergtieji dar-

Dabar nežinia, ar “Drau
gas” ir šiuos niekšus pri-

1 d. liepos buvo atsibala- 
dojęs tūlas klerikalų kalbė
tojas, kuris norėjo sutverti 
Darbininkų Sąjungos kuo
pą. Visa jo prakalba, — tai 
socialistų plūdimas. Kadai 
jis ėmė visokiais žodžiais 
plūsti socialistus, .publika 
pradėjo reikalauti balse 
Kalbėtojas atsisakė suteikt’ 
ir liepė raštiškus užklausi 
mus paduoti. Tuo tarpu 
pusė publikos demonstraty
viai apleido svetainę. Da
lis publiko pasiliko ir ėmė

publikos mažai buvo. Bet ką binįpkai, žūt ar būt, pasuko, 
toji publika veikia? Nagi 
alutį šinkavoja. Mat, šilta 
dięna buvo.

♦

♦ ♦

Tūli vietos katalikai norė
jo pasiduoti į kariumenę,bet, 
nabagų, nepriėmė.

758 ypatos, kurie pabėgo iš vietų užimtų vokiečių ir 
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- 
KĄ C. ŽARĄ. z

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- 
kuęti, 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

DABAR

pe kitko buvo užduota klau
simas: “Ar katalikai pildo 
dievo prisakymą — neuž- 

L. D. L. D. 76 kuopa gy-,111}1^”; Kalbėtojas atsakė, 
vuoja gana gerai ir turi sa- .jeigu ant tavęs užpuola, gali 
vo dailų knygynėlį. 4 d. lie- gintis, ir užmušti. . “Kodėl 
pos kuopa buvo surengusį "Darbininko’ leidėjai parda- 
pikniką ir pelną skyrė tam valdžiai 30,000 vyčių”? 
‘ " ’• Parapijonai, Kalbėtojas nieko negali at-
norėdami kuopai užkenkti, (sakyti. “Kodėl kunigas^agi- 
jirgi surengė savo pikniką,(tuoja už n-—---

... . 'bet nieko nelaimėjo, pas.m3?” 
x.?^:r^1S:^a+^b*uos visiškai mažai buvo 

žmonių. L. D. L. D. 76 kuo
pai liko pelno.

*

knygynėliui.
kiton pusėn, manydami, kad1 
jiems blogiau negali būti. | 
Smarkiausi, <
klerikalų karžygiai, ir tie 
Ciceroje nutilo, nei su žibu
riu surasti jų negalima. Vy
čių nekurie prisirašė prie 
socialistų kuopos, prisirašys 
jų ir daugiau, prisirašys jie

♦ ♦

D. L. K. Algirdo
i piknikas 25 m. sukaktuvių į 

purvais nepasisekė. Buvo “šlapias” 
? lietus tą vakarą.

*

♦ *

Mūsų kunigėlis, kuris gy
vena Bayonnėj, į karę neno
ri eiti, geriau savo brolį at
mainau davė.

; kraujo pralieji
mą?” čia kalbėtojas užsi
puola prirodyti, kada kuni
gai agitavo už kraujo pra
liejimą. Kada jam buvo pri
rodyta, tuomet ėmė painio
tis, pasakoti visokias nesą
mones ir gintis net tų savo 

. - - - . _ ai- įžodžių, kuriuos pradžiojvisi, nes atėjęs vienas, kitas^aime b. Gudaitį. Ąnghų'praka]bog buvo pasakęs.

Viską Mylintis.

3 d. liepos patiko baisi ne-
Į PIRMIAU

DU OFISAI:

189 Grand Str, 
pricft Comedy teat.

307 Bedford Ave.
tarpe So. 1 ir 2 St.

Per pastaruo.ius 
10 metu mano prak
tikos. aš pasekmin
gai išlydžiau dau- 
Kiau. kaip 1O.(<OU Ii- 
Broniu. Mano ofi.ai 
prieinami darbinin- 

’katns todėl, kad ne- 
dėliniai mokesčiai 
lengvus; kiekvienas 
turi projfa sutaisyt 
savo dantis koite- 
riausiai.

TRAUKIMAS BE SKAUSMO, - 
MANO SPECIALISKUS.

$5 ir augš. Į Užpildymas auk*u — $1 ir aupS 
' °“1 , | Užpildymas sidabru- 50c. ir

Viol, Viunao, U O |

dr-stei VV^S prisirašyti prie sočia-1kasykloj krito nuo viršaus 
- -listų kuopos, pamatys, kad.žemė su akmenimis ir jį pa

su jais apsieinama visai ki- gavo. Prislėgtas po akme- 
taip, negu kad jie apsieida- niu išbuvo 16 valandų, nes 
vo su socialistais.

Męs, socialistai,

Auksinės kepuraitės - !
Tiltukai (Bridge teeth)—$1 ir

KALBAMO LIETUVIŠKAI IR LENKIŠKAI.

* *
Prie L. S. S. 59 kp. rašosi 

daugiau narių. Rašosi

nepadėjote į Staknevičiaus 
archivą ?

Toliaus Škicas pasmerkė 
pažangiuosius, — laisvama
nius ir į padanges iškėlė ti
kinčius. Bet apie kunigą! 
Staknevičių, kuris tarpe vie
tos lietuvių yra gerai pasi
žymėjęs, nei žodelio nepra
tarė. Nejaugi jis, tikinčių 
vadas, buvo netikėlis? Ne
sinorėtų tam tikėti. O gal 
apie jį užmiršo? Bet neper- 
seniausias laikas, turint iri 
silpną atmintį galima atsi-: 
minti. Sakyčiau, kad jis bu- i 
vo bedievis, bet dabar kįla 
klausimas, kaip jis per sep- 
tyniolįką metų galėjo būti 
Rymo -katalikų kunigu ir 
pildyti visas ceremonijas, 
skaitytis Kristaus įpėdiniu? 
Taip jis sakydavo šventab- 
lyvus pamokslus ir keikdavo 
socialistus ir bedievius. Ar 
negalėtų p. Škic paaiškinti, 
kaip dabar bus su tomis dū
šelėmis, kurias Staknevičius 
pasiuntė į dangaus karalys
tę ir kaip su tais žmonėmis, 
kuriuos krikštijo ir šliūbus 
davė? Gal pasakysite, kad 
Staknevičius buvo prastas 
žmogus, bet aš jį pažįstu ir 
žinau, kad jis buvo labai ge
ras, — šelpė tūlus parapijo
mis, tūli parapijonai gauda
vo uždyką anglis ir kitus 
daiktus.

Dabar jau kiti laikai vir
to: reikia bažnyčią statyti,o 
pinigų nėra, tikintieji mažai i 
duoda, jų draugijų iždai a-

gelbėtojai negalėjo' prieiti, 
taip-pat Kada išėmė iš po akmenio, 

turime būti prisirengę juos į 
pasitikti, nes jų daugumas 
ateis prie mūsų nepilnai per-1 
sitikrinę, todėl mūsų prie-' 
dermė 1 
jiems socializmo principus, 
neužgaunant jų ypatiškus 
persitikrinimus, nes socia
lizmas nieko bendro neturi 
su tikėjimu. Drg. K. Gugis, 
kalbėdamas “Naujienų” pik
nike, šitaip patarė: “Katali
kai socialistus, bedievius 
metė iš “būrdo”, o męs juos 
mielai priimkime ir mokin
kime juos, nes jie yra tokie, 
pat žmones - < 
kaip ir męs”. Taip, męs pri-i Washington St.
imkime visus vyčius visus j šimtą valandą nuėjo į kar-j ninkams mokama po $2.50 
katalikus ir nekatalikus, su 'čiamą parsinešti alaus irfir $3.00 Į dieną. Pragyveni- 

„ kaip su tik-i^ada su alumi grįžo, susiti- mas pavieniui darbininkui
kad'rais savo draugais, nes iki .ko kareivių būrį, kurie pa-'apsieina doleris į dieną. Pas 

'reikalavo atiduoti jiems alų.,lietuvius gyvenant truputį

!buvo dar gyvas, bet greitai 
'mirė. Velionis paliko dide
liame nuliūdime ir varge 
! moterį su 3 kūdikiais.

MUSKEGON, mich.
Apie darbus.

Daugelis ypatiškai ir per 
laiškus klausinėjo, kaip čia, 
pas mus, eina darbai ir ko-

A. kie uždarbiai. Negalėda- 
miosekliai aiškinti i Gudmtis prigulėjo prie ke- mas visiems atsakyti laiš- 

*| • 1 v • • • nr •»—v T • iv* i • -i

du lietuviu ir nugabeno į i niekas nesirišo. Iš šalies 
žiūrint išrodo, kad ne orga
nizuoti darbininkus norima, 
bet juos atgrasinti nuo uni
jos su tokiais kalbėtojais, 
kaip Žilius.

šaltąją, kur ant rytojaus už
simokėjo po $10 bausmės.

*

♦ ♦

ir

♦ ♦

Jeigu vietos katalikai ba-

lių draugysčių ir prie L. D. 
L. D. 76 kuopos.

Diktas.

WORCESTER, MASS.
Kareiviai užpuldinėja ant 

žmonių.

Ta pačią dieną ir toj pa- j TJ • v. ‘ .
s. c.oj svetainėj buvo prakal-1 . £ .

bos L. S. S. 161 kuopos. Nei f* \e .unlJ.0®’., Palmn I . , „t komitetą į pirmeiviškas ran-•v vienas draugystes narys ne- 
kitur pribuvus galima dar-.turėjo” laiko užlipti trepais 
bą lengvai gauti, nes čia y-! 
ra visokių darbų, daugiau-, 
šia geležies liejyklos ir “ma-. 
šinšapės”, kuriose < 
automobiliai. Nemažai yra

kais, nusprendžiau per laik
raštį pranešti.

Darbai eina labai gerai; iš,

čioj svetainėj buvo prakal-

3 d. liepos tūlas S. Kizys ir medžio dirbtuvių, kurio- 
nuėjo pas savo pažįstamus'se dirba rakandus.

darbininkai,'J- Motiejaitį į svečius ant'
lio”, būtų didelė naujiena.

*
« ♦

Pasiklausykite bent vieną
L, P. K. narių, kada bus su-.-----------  -- -------------- , ; . ,v . . , ...........
susirinkimas (mitingas) ir jais apsieikime, kaip su tik-į^a^a su alumi grįžo, susiti- mas pavieniui daibinmkui 
as beeinu 
nepasakis.

vienas draugystės narys ne-,^ h. tokius kaJ.
betoj us.

Žilius į trumpą laiką pasi
žymėjo netik kaipo pirmos 
rūšies sorkininkas, bet ir 

ikaip kalvis. Pavyzdžiui,jis 
’nukalė žodį “kirtis”, — ką 
reiškia — streiką.

iš dolerio

Mokestis nelygi.
Apie de- giausia paprastiems darbi- P^stųsi.

I viršun ir pasiklausyti pra
kalbų. Mat, reikėjo alų 
traukti, o paskui ir peštis. | 

dirbami I Ar negeriau būtų, kad vie
tos lietuviai daugiau lanky-1 
tusi į prakalbas, diskusijas! 

, ir kitokias naudingas pra-| 
Dau- niogas, bet mažiau gertų ir

Ten buvęs.

šioliai jie nesuprato savo , ... .
reikalų. Tečiaus kuomet ‘Kiziui atsisakius duoti, ka- pigiau. Lietuvių šeimynose 
ateis pats klebonas jieškoti' reivj.ai užPu°lg baisiai su- J'

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

Liepos 13 d. A. C. W. of A. i

ATLANTIC CITY, N. J.
Šiame miestų lietuvių ran

dasi apie 7 šeimynos ir apie 
.20 pavienių, bet tarpe jų nė- 
'ra jokio veikimo; visą liuo- 
są nuo darbo laiką pralei-' 
džia karčiamose prie alaus *

„___ ___ . . . stiklo. Apie kokį nors vei-
reikia turėti kalbas. Žmonių buvo aPie laikraščių skaitymą .

, Lietuviškai'neį neužsimink. Darbų ki- 
lupus uvi ikalbėj°. tūlas Žilius. Tas nėra, kaip tik viešbu-

Pnc-irnrln kad nno-alima ^a randasi L. S. S. ir L. 'žmogelis, turbūt, ir Grikštą ^uose# Darbai eina gerai, 
•i iš shihAs iŠPiti >ižgfn ts.;D- L- D- kuopos. Randasi “bytma’ ; tai tikras taWie- bile kag darb^ gaH gauti( t}k ..

Vieną sykį apleido šį mie-lsavo avelių, męs jam pasa-jp11^ užmušė akis, su- gyventi, tik reikia turėti a8:
sta M. Skučias ir išsivežė kyšime. Jeigu nori matyti,daužė veidą ii t. t. Dabar paliudyjimą, is kokios nois 
nuo L. M. P. K. šėpos rak-'savo “aveles” ir su jais kar- tas žmogelis sunkiai serga, kuopos bei draugystės 
tus. Jeigu išbėgo, tai ne-ltu būti, eik su mumis į dirb- 
svarbu, bet karti gi svetimus 
raktus išvežė?

♦

* ♦

Jeigu kas myli socialis
tus, tas nebijo nei prie L. S. 
S. kuopos prisirašyti, o to
kių yra daug.

tuvę ir savo prakaitu užsi-Jnei iš stubos išeiti už tų tė-į 
dirbk sau duoną, tada galėsi vynės “sargų”, kurie ant ra-Į
kl”lU IMUPn rli.nnmi I • ___________ _____________________ 1būti mūsų draugu ir supra
si socializmo principų tei
singumą.

mių gyventojų užpuldinėja.
G. J. Kasputis.

'ir vyčių kuopa iš pustrečio 
I nario.

BJAURUS KLERIKALU 
< DARBAI.

n.
čių sorkininkas. Šiuomi sy
kiu jis sakė, kad darbinin
kus žmones galima esą pa
dalinti į dvi klesas: tie, ku
rie gyvena, kad valgyti ir 
tie, ką valgo, kad gyventų.

mokestis maža.
P. North, j

CICERO, ILL.
Kuomet nors, gal bus mūsų 

draugu ir klebonas.
(Nuo mūsų korespondento).

Šiame miestelyje, bėgyje 
keliatos praėjusių savaičių 
įvyko žymi permaina visuo
menės judėjime. Vietinės 
socialistų kuopos ilgų metų

GREAT FALLS, MONT. \
Šis miestelis randasi labai *HARRISON, N. J.

4 d. liepos buvo balius D.
i L. K. Ringaudo. dr-stės. Ziliau priskaitytumėt John 
'žmonių susirinko gana D. Rockefellerį? —1 “L.” ko- 
jdaug. Buvo kviestos vietos resp.). Sulyg Ziliaus, tai 
pašelpinės <

sas progresyves draugystes ,kuoP(!s‘ diaugysčių lėsdai ilgai tai pe savęs ko-
Buvo pri

<<■

(Na, o prie kurios rūšies p. dailioj vietoj ir apgyventasROCKFORD, ILL.
2 d. liepos buvo susirinki-! 

mas L. D. L. D. vietos kuo-j 
pos. Tapo nutarta sureng-Į 
ti išvažiavimą ir kviesti vi

įvairiomis tautomis. Yra. 
dar užsilikusių ir indi jonų. 
Lietuvių randasi apie 3 šei- 

draugystės ir tos dvi darbininkų klesos tu- mynos ir apie 3 pavienius..
rlvnnTr^rcnin ’ vne? Unv ilrrni fnvnn cniroc Ts dirbtllVlll WflST. CLAIR, PA.

Paprastai kunigai ir 
spauda * visokiais būdais jame dalyvauti. ____ ■ jr-.- i , . ,
šmeižia socialistus ir pažan-'siminta ir apie “Laisvės”!70 P° kaušą rudžio. . v . .v,. ,
gesnius žmones, tuo tarpu a-'popieros fondą ir nutarta neužteko: viena draugysčių darbdaviai, - tai geri znio- rio isdirbystej dirba apie 
pie savųjų darbelius ir ne- paskirti iš kuopos iždo du (nusipirko bačkutę,, išsirito nes ir darbininkai nieko 3,000 darbininkų. Papras- 
užsimena “ doleriu Būtu kuona ir ant kiemo Ir valiai maukti. pries juos negalj turėti. Di- tam darbininkui moka 4 dol.užsimena. cioienu. nuių Kuopa n, nSfnAnin vohnAiužsimena.

3 d. liepos, tūli keturi spor- daugiau paskyrus, bet ižde 
______ ____ ____  _ teliai, visi vierni katalikai irjabai mažai pinigų randasi, 
nenuilstantis veikimas: su-1 smarkus ant katalikiškos' .___ ...___ . .___ 1 JI?_ ’_ __ . *

Iš dirbtuvių yra ‘karšapės”r 
•nariai, dalyvavę baliuje, ga-(voti, kad pagerinus darbi- nedidelės geležies liejyklos, 
i------ i—Bef. £0 njnįų būvį. Kapitalistai — vario išdirbystės ir t. t. Va-

1 Atsirado lietuviškų jankių, džiausi darbininkų priešai, už aštuonių valandų darbo
kurie prisidėjo prie tos bač- tai tie, ką gyvena, kad vai- dieną. Nors mokestis ne-

. kūtės tuštinimo. Bet čia tū-1 gytų. Vienintelis būdas pa- maža ir darbo valandos neil-'
1 1K 1 • „‘/IiWaq vmVzid enmnnn nn , ?U?P°,S sekretorius ™isi- n draugystės nariai pareika- gerinti darbininkų būvį, tai gos, vienok darbas labai

rengimas prakalbų, kuriose J , > ‘ ' skunde, kad negaunąs del vi-'lavo> j^a(j tie “SVečiai” būtų pasipirkti darbininkams ša- sunkus, baisiai karšta, nuo- ?
nuosekliai buvo gvi denami .P ^hiladplnhia ir fpn'S- SaV° na-1i1^0,knyJOS. .^a" prašalinti. Pastarieji užsi- pas ir patiems dirbti dėl sa- dingos dulkės ir pertai ne 
darbininkų reikalai^ pnrda-N P vnnnnąir^"Ko Dėlei? Susirinki-1 gavo, susiorganizavo ir ka- vęs. (Na, o kelis mįlionus kiekvienas gali išlaikytLKi- ’

lyinejimas darbininkiškos h-, - - - • P .mas nutarė apie tai pranešti žmonės ėmė skirstytis,‘ponas Žilius galėtumėt pa-!turmokamapaprastamdar-
j^!afu.10S’. yPa. p 1 I cn L-nnnoq nnrini * v/|centrui, kad jis į tai atkreip- pa]eį duris užpuolė ant vie- skirti dėl pirkimo šapos? (bininkui nemažiau trijų do-
Įa'iskinimai socializmo princi-j - - 1 \ J. tų daugiau atydos. , no narj0 kuris pirmiau pa-.“L.” koresp.). Dabar reikią lerių į dieną.
■pų dirbtuvėse, sueigose ir noję, kad tie niekšai varde 
ikitur tik bėgyje tų kelių sa-.kuopos rinko aukas, patrau- 
vaičių atnešė jiems seniai,kė juos teisman

no nario, kuris pirmiau pa-|“L.” koresp.). Dabar reikią lerių į dieną. 
Susirinkime dalyvavo labai reikalavo juos prašalint nuo organizuotis, bet karės lai- P "

I -y-, e

Susirinkime dalyvavo labai reikalavo juos prašalint nuo organizuotis, bet karės lai- Pragyvenimas gana bran-1 
mažai narių. Kuopa turi a- bačkutės ir ėmė jį lupti. Ki- ke streiko apšaukti .esą ne- gus. Už kambarį ir valgį

•_ _ _•_______________________ • >x. ________________i- • • ________ I_____________i:______rj-i-________________________ _________ • «pytušti, todėl jūs, matyda- vaiclJl atnese Jįems seniai. J • tpiąmni pie 60, o į susirinkimą atsi-ti puolėsi ginti ir prasidė- galima. Taip Žilius organi- reikia mokėti 35 ir 40 d. į
mi pažangiųjų draugysčių Iauk*an?as P^ekmes. L. b.| • P j— t -Mankė tik 15 . Geistina būtų, jo formališka kova. Kada zuoja Rochesterio lietuvius mėnesį.
iždus pilnus pinigų, stengia- k- <38 kP\ Padldej^..lgu?uĮLį.. įsiminima tai Jų™ a/|k&d visi nariai pradėtų lan- pribuvo policija, tai vienas ’ rūbsiūvius, todėl ir nestėbė- Darbininkai verčiami pri- , 
tės prie jų prisitaikyti, nori- narių skaičium. Prisirasy- ^ti” į susirinkimus. [jau gulėjo .ant gatvės. Poli- tina, kad unija turi tik tris gulėti prie unijų. 4 .

SaSS.,‘SSį,S - - *• fe •—«k —* •*- » ’•draugystės iš savo iždų skir- i »
: '■ ‘ : i -ę • * ■ ■ '■ \ L V' K-'ks - ..

■ - /t-
-------
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Sakmė
Žmogui skundėsi arkly

KĄSNELIAI

Kam jis gimė gyvulys. — 
“Nieko sviete nenorėčiau, 
“By-tik žmogum būt galė- 

[čiau 
“Kogi reikti] būdavot, — 
“Nieks manimi nevažiuot, 
“Neartų ir neakėt;
“Nieko sviete nereikėt, 
“Jeigu vargšas aš arklys, 
“Liaučiaus būti gyvulys!” 
“Ne!” atsakė jam žmogus,— 
“Tuomet dar blogiau tau

“Nes turėsi tad daboti, 
“Kad ant lauko nenakvoti, 
“Kad šeimyną išmaitint, 
“Vaikus savo išaugint, 
“O kaip arklių nebebus, — 
“Arklio darba dirbs

[žmogus; 
“Matai, tuomet bus blogiau, 
“Bet neginčykim daugiau,— 
“Mums abiem tie pat

[vargai, 
“Todėl būkime draugai; 
“Visuomet, visur, kasdien, 
“Abu dirbsiva išvien, 
“Tokiu būdu, niekados 
“Nematysime bėdos!”

*
♦ ♦

Taip reiktų visiems žmo-
, [nėms —

Ir turtingiems ir biedniems

Padalintų sau per pus, 
Kitaip vieni prakaituos 
Kiti valgys ir miegos.

:ur pardavinėtoju tautie- 
iams, tad nusprendė, kad 
avo aeentvste daugiau tau-

COSMOPOLITAN GARMENT COR 
PORATION.

Didžiausia Lietuvių Korporacija, 
Brockton, Mass.

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

Męs. darome iš geriausių audinių ii 
darbų atliekame kuogeriausiai 

T’irmos klesos reinkotus pik ai gva 
•antuojam, — darome krautuvėms i; 

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

BIBLIJA
Lietuvlfika. tikra, pil
na, pagerinta. Kaina: 
Lietuv. raidėms, $5,00 
Gotiškoms raid. $3,50 
Gaunama tiktai pas:

M. X. MOCKUS,
P. O. Box 54, 

Detroit, Mich.

Dovanai
30 DAINŲ

ir 200 ADATŲ 
suColumbijos Gramofonu 

Gali įmokėt dal| 
tuojau, o iiku= 
sius po $1 kas 

menesį.

tiečiams naudos atneš, negu 
pirmiau minėtais darbais.

Jis gerą darbą tautos la
bui dirba!

5. Todėl, kad mano nusi
pirkti j daktarus kandida
tūrą, o kaip bus daktaras,tai

pas jį, kad receptą išpildytų.
6. Todėl, kad Tananevi- 

čius pastatė savo brolius sa
vininkais namų.

kinių pačių gimines, įtaisy
dami namus, automobilius ir 
kitus galus. Bet savo gimi
nėms špygą parodė.

Mūsų prateviai protingesni.
—Kaip sau nori, bet mūsų 

nratėviai daugiau proto tu
ri, negu mes.

—Nepasakok niekų! Tu 
žinai, kad žmonės progre
suoja, tai kaip gali prateviai 
būt i p ro t i n gesn i a i s ?

—Jeigu netik, tai klau- 
;svk. Ana diena beždžionė 
i pavogė nuo kareivio šautu
vą, nuvilko ji ir Įmetė į upę.

darbu?
—Suprantamas daikl 

nes beždžionė aiškiai pa 
dė, kur šautuvams vieta.

ORAKULO PATARIMAI.
• Orakule, atsakyk man i j 
sekančius klausimus, tai aš 
tave pavadinsiu vyru.

1. Kodėl kiekvienas gydyU
tojas tuoj įsitaiso automobi-1 
lių, o chicaginis t__
Graičiūnas neturi jo, o 
lazdelę?

2. Kodėl dantų fiksintojas 
Drangelis ant iškabos rašo
si Dr Angelis?

3. Kodėl Balutis, būdamas pink: nespėsi per duris išei- 
diplomuotu lojeriu, savo a- 
matu neužsiima, bet gazie- ;
toriauja?

4. Kodėl J. A. Cmieliaus- 
kas agentai! ja 
riais, visokiais inšiūrinsais 
ir t. t.?.

5. Kodėl Chicagos Hal- 
stedstryčio mužikiškas 
drugštorninkas užlaiko kar
čiąją užpakaliniame kam
baryj?

6. Kodėl Tananevičius, 
bankierius, pirmiau važinė
davo automobilium, o dabar 
Vaikščioja su sudaužyta ke
pure?

7. Kodėl tūli lietuviški
‘bankieriai negali išmokėt 
savo depozitoriams pinigų? 
K Žiedžirga.
Atsakymas. — 1. Todėl kad 
Graičiūnas neturi, už ką au- 
tomobiliaus įsitaisyti.

>2. Todėl, kad nori būti 
daktaru , o juomi nebūda
mas, nors vardo raides pa
naudoja daktaro titulu.

3. Kad dzūkiškas krau
jas akstiną jį pjautis su ki
tais. ? Berods, lojeriu yra pa-

pkaktinai progų pasipjaut, 
bet deja! Su Brachuliu ne
nori pjautis, o su svetimtau
čiais, tai veltui darbas, vel
tui energijos eikvojimas 
svetimiems reikalams, kurie 
mūsų tautai jokios naudos 
neneša.

4. Todėl, kad nenori būti 
1 gazietninku, manadžeriu,

aukso kasyklų dievai žino

Ji jau suras globėją.
Pati liūdnai sako savo vy

rui:
—Mano mielas, aš norėčia 

daktaras tave matyti karžygiu, todėl 
tik Įsirašyk liuosnoriu į armiją.

čiau, bet kaipgi tu viena, be 
globėjo, pasiliksi?

typewrite-
Tūlas vyras visuomet rei-

visuomet rimta, prisilaikytų > 
etikos ir padoriai elgtųsi.
Syki jis nuėjo į darbą ir 
praslinkus porai valandų su
grįžo namo. Pati pamačius- 
ateinantį vyrą, išbėgo lau
kan ir prie durų apkabinus, 
pabučiavo. Vyras supykęs ' 
tarė: ’• ^ •*... , ■

•—Mano miela, tu jau už- 
Įmiršai rimtumą ir ant gat
vės bučiuoji!

—O, viešpatie! — sušuko 
pati, — juk aš klaidą pada- 
iriau, maniau, kad ne tu...

Jis tuojaus išsigelbės.
Krikščioniškas misionie

rius, nuvykęs pas laukinius 
žmones, sako žmogėdrai:

—Mano mielas, tu turi net 
tris pačias. Tai didelis grie- 
kas, už kurį po mirties tu
rėsi pekloj degti.

—O kiek pačių galima tu
rėti? — Užklausė žmogėd
ra.

—Tik vieną.
—Labai gerai. Tuojaus 

dvi pačias papjausiu ir su
valgysiu, o vieną pasiliksiu 
ir tokiu būdu išsigelbėsiu 
nuo peklos.

CORPORATION
164 S«mmer St., Brockton, Ma»»

t Idealis 
t Muilas

Muilas toaletiniam vartojimui, 
prausimui veido arija 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

Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

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

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

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti.

Reikalaukit musų iliustruoto katalogo.

MINERVA PHONOGRAPH CO
Dept. L.

c"

Severa’s 
Medicated 
Skin Soap
(Severos Gydantis, Odinis 

) atsako visiems ši- 
reikalavimams. JĮ myli 

motinos vadina jį 
Jis yra kasdien var- 

skaitlingose šeimynose 
Kaina 25 centai.

SEVERA’S 
FOOT POWDER

(Severos P r o š k o s 
Kojoms) žinomos ir 
patartinos kaipo an- 
tiseptiškos proškos, 
suteikiančios paleng
vinimą nuo 
nrakaitavimo,
brinkimo, skausmo, 
niežėjimo ir šutinio, 
kojų.Kaina 25 centai

kojų 52.

SERGANTIEJI! AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IS 
PRIEŽASTIES LIGOS?

metas po metui 
sergančių žmonių.

AR MYLI DAINAS?
Štai nauja dainų knyga, kurioj ra

si daug tokių dainų, kurių niekur jau 
nerandama. Knygos vardas

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

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

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

» KAINA 50c.

[ ■D R.

tiems 
vaikai, 
draugu, 

tojamas 
se.

Apart augšėiau minė
tų preparatų, dar at
kreipiame atyda j kitas 
gydomąsias toaletines 
reikmenas, išdi ibi nė ta
rnas ir pardavinėjamas 
po ’'Severos" apsaugotu 
ženkleliu. Reikalaukite 
tiktai tikrų Severos pre
paratų, parduodamų vi
sur aptiekose, arba už- 
sisakykit tiesiog, jeigu 
arti jų gauti negalit:.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA 
u 4*4

AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

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

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

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

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus aiųskite 

Šiuo adresu:
F. STROPUS,

O Loring St.,
So. Boston, Mass

140 EAST 22 ST,N

Diena po dienai, 
užsitnu gydymą 
Persistatykite sau, kiek aš ištydžiaa, 
kiek palinksminau 
jumis gyvenimas 
visokias gyduoles ir jaučiatės 
lat blogiau .tuomet, 
damas, kreipkitės pas gerai supran* 
tantį daktarą ir specialistą

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

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas su didžiausiomis pa* 
sėkmėmis kaip tai: nusilpnėjimą, «ž- 
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plaa* 
čių jaknų ir tt.

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

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

vai. vakare, šventadieniais nuo 1® 
v. ryto iki 4 vai. po pietų.
140 E. 22nd St., Lexington ir

3rd Ave., New York City.

gyvenimą. J eiga 
įkirėjo vartojant 

nuo* 
nieko nelauk*

PUIKIAUSIA, 
MODERNIŠKA

LAISVĖS”SPAUSTUVE
Gražiai padaryti spaudos darbai patraukia kiekvieno akį.
Atsakanti* pagarsinimai priduoda žmogui norų eiti ant rengia

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

šiaip pasilinksminimus, visados duokit darbus "Laisvės” 
spaustus ej. Mes padarome visokius spaudos darbus gražiui, 
greit ir pigiai.

“LAISVES” KNYGYNE
Rundn»i įvairią naudingą knygą, kurias patariame kiekvienam 

perskaityti.
Kas škulio, tas daugiau žino ir jam nereikia prašyti kitą paaiš

kinimo. Reikalauk katalogo.

183 ROEBLING ST, 
BROOKLYN, IN. V.
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AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? ,SB/JĮ

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

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

Kepa geriausią duoną iš 
Cystų ruginių miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poki- 
liams *******

Tel. 1723 Stagg

Vaineikio ir Narvydo
FOTOGRAFIJŲ

jxio.o'

RANDASI PO NO.

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

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

M
■Mm

f Jonas MATHUS
5 Geriausias, Didžiausias ir žva
iriausias saliunas visam South
V Bostone.
j [vairus gėrimai ir užkandžiai. 
i Patarnavimas prielankus. Atsi- 
žUankykite ir pers' ikrinkite.

i JONAS MATHUS
(Lietuvis Savininkas)

T 312—341 W. Broadway 
i So. Boston, Mass.
V (Dešimts žingsnių nuo Lietu-
1 vių Labdarystės Draugijos Na
ff m o.

Aš turiu tokį gausų tikėjimą į tuos stebėtinu* 
diržus, jog aš pilnai prisirengęs pasitikėti ju»i 
teisingumui ir dėkingumui. Perspėjimas: Sauge- 
Kites pigių diržų, užtaisytų ėdančiais rūgščiais, 
darančiais ant kūno žaizdas. Jei jūs norite elek
triško diržo dėl lytiško 

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

I vargio, nustojimo vyriškumo, nemiegio, «no- j 
i terų mėnesinių negerumų, skaudulių ir tt. įgykit j 
j geriausj diržą, kokį pinigai gali ,.upTrkt. Siųsk | 
•50 c. šiandien, (dėl moteriško diržo siųsk 75 c).

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

per 60 dienų. Tuomet, jeigru vieiškai išgydytas, 
malonėkite prisiųsti man dar $5.00, Jei neesi iš
gydytas, nelauk kitos dienos, bet sugražink dir*> 
žą tuojaus ir, jei jūs tą padarysite, aš sagrą
žinsiu jus $5.00, kaip greit aš priimsiu diržą iii 
pact os.

SIŲSK TIK
50 CENTŲ. negerumo, neuralgijea,

Adresuok: A P OWENS
Dept, 42—E, 

157 E. 17th Street
New York City.

Telephone U9 Great Neck.

TAM. PLAKSTIS
GERIAUSIA UŽEIGA

Užlaikau geriausj alų ir įvairių li
kerių ir kvepiančių cigarų.

Taipgi parsamdau automobilius ' 
vestuvėms, krikštynoms ir įvairiems 
pasivažinėjimams. Einu už pcrkal- ; 
bėtoją į kortą ir šiaip duodu rodą vi- ' 
šokiuose te i sm iškuose dalykuose.

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

WOOD ROAD,
L. L

į J. A. KATKUSĮ
^5 I Užl.-.ikau visokių knygų ir kitokią

"* daiktų. Galima gauti pirkti visu*
~ Amerikoje leidžiamus, laikraščius
■S.taipgi ir juos užsiprenumeruoti.

Krautuvė atvira nuo 7 iš ryt® ik 
112 vidurnakčio.
J Toliau gyvenantieji galit kreipti 
.laišku šiuo adresu:

J. A. KATKUS
2204 Forbes S*. Pittsburgh. P>

į Akušerkaį 
11 
! 4

Numani 
oifrge Hai*Vl<5

y .mėyni* i* ps'-*ut« *

F Stropiene *1 Lering »l.,- •
įi
A *«*«•**.»'-N»»**>»*»

patarnausiu kuo-

GREAT NECK.

U nes tas daro Tau ne-
|J apsakomų neinalonunių 
I—-jeigu tik iiniai pra- 
Idesi vartot musų su- 
Itaisytus plaukams vais- 
Jermafuga”. Geresnių plaukam 

už “Dcrmafugą” nėra! * 
padarys tą, kad Ta 

bus tankus,

tus “I 
vaistų

• “Derniafuga” 
vo pinikai bus tankus, švelnus i' 
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty 

ant visados 
o plaukai niekad daugiau neslinka 
Busi patenkintas savo plaukais! N< 
pavydėk kitų puikiems plaukams 
nes pats gali turėti dar dailesnius 

i Reikalaujant prisiusime Tau pact; 
suvis dykai išbandymui “sampilą” 
Prisiųsk 10c stampomis persiuntirm 

( lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Der 
‘ mafugos” veltui, sykiu ir . brošiūrą 
užvardytą: “Puikus Plaukai”,
ARGIL SPECIALTIES COn 

* Dept.7 f

P. O. Box 37, Philadelphia, P»■

išnyks

.fc;

Reikalinga kiekvienam darbininkui 
perskaityti

DARBO ŽMONIŲ ISTORIJA
=< . —-1

Vertė BarabošiusParaše J. Berlin.

WI 
c i b i

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

Kaina 25 centai.

183 Roebling Street, BROOKLYN, N. Y,



Žemiški turtai turi but Tel. 2372 Greenpoint,

ornisiai

TREJANKAPHONB W’MSBUROH 5413

$1.00 ANT

Centro

Pasinaudoki!

miiHiMiHimtm

VISUOMET PIRKIT

Jfflllllllllllllllllllllllfl

KANCTERirif

. .. ., •

New
Mas-

Bara, i-
Box 671-

Moline, III. 
laiko pirmą

Naujausios mados dideliame 
pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pi j anus.

Park, Ii
U. Box

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

DRAUGIJOS, KURIOS 
TURI “LAISVĘ” 

ORGANU.

d. Maskeliūnai, 
Pittsburgh, Pa.
J. A. Rūkas 
Pittsburgh, Pa.
B. Miskevičia, 
Pittsburgh, Pa.

Varašia,

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

REIKALAUKI! rašydami. kokių norite nemažiau kaip už 25c. 
bus jums prisiųsta.

J. MARTINAITI
157 GRAND ST.

BROOKLYN, N.Y

CAFE. Pa
keleivingu* 

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

nwinTtiniiUrir —i, r

TEISINGIAUSIA UtEIGl
163 WYTHE AVE kamg. Ne. lat M 

BROOKLYN, N Y,
T*l*ph*n* Gr*«n>*int 6311.

'xuri<4 ••arei.
U i. V

ItCUlliUaMa u.
iyio

l»u* uieoejai.
*44

ris ;
Kas 
’’Keleivį 
senas skaitytoja 
Kas prisius už 
knygų už 
dą” $1.00

kaityto jas už 25 
‘Naująją Gadynę

K. MDLAU8RAR
Vptiekorius ir Savininkas 

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

Tel, So. Boston, 21014 Ir 21013

Sutaisau receptus eu 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-

DAUNOROS trejanka JT* tfkrm 
lietuviška. Saugokitčs padirbl- 
mų-imitacijų.

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

DAUNOROS trejanką reikalaukit 
prisiųsdami 35c.

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

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

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

aso*
Mrs 
M ra 
M ra
Maršalka T Bartkus, 1600 8a.. 41 et

Cicerą, III.
laairlnkiaaai ataibuna kas gaakati- 

a| a*dildl«*į kfakriaaa miaaaia J. 
Nafta ■▼•taialj, 16W Be. 4tth ava,
Ciaar*, Ui. 1 Vai. *a

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

TM U-t* auslrinklmua 
nedėldienį kiekvieno mėnesio Turner 
Hall svetainėj, 14th St. ir 6th Avė., 
Moline, III.

Dvasiški- 
nerūpi 
nerūpi 

Ji sten-

CEVERYKUS
Naujausios mados 

PAS

DRAUGYSTĖ LliLluVUS SUN v i* 
DUKTERŲ, ELIZABETH, N. J. 

Viratninau Antraaau
Pirmlnnkau P ikaraoKa*, 122 C«r* iv
Pirmininko pagelbinlnkaa 8. Laikai, 

211 Biru b ir.
Nutarimą raštinmaaa M. M*raua, 

Zbb Bona *tr.
Turtų raštuiuikas J. Jankaaaiuut 

232 Front Str.
izuininkaa J. Juzapaiui,

234 Clark Piaca
l*a* globėjai. E. Makutl*ua«,

149 Clark Place, 
" 8. MorkiuKia

189 So. Park Akk
JHurkailut B. Budrus, 24* lM«a« »w. 

Via) Elizabeth, m. ji.

4) ŽUVIES TAUKAI 
ĮVAIRUS VAISTAI DĖL .-
6) KVEPIANČIU MUILŲ, 
mos ir visokių CREAM’Ų d 
dėl vidurių. Bonka 
aptiokose kalba lietuv 
silankyti 
galima siųsti pinigais arba stampomis.

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

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

Finansų sekret.
108 Fair Oal 

Iždininkas
614 S

APLA
BOS

0 dol. su gvaran- 
Tik 20 dolerių, 
rankpinigių, liku- 

prie atsiėmimo. Gra- 
dideie triūba. paauk-suo- 

, mechanizmas g raina f o- 
; konstrukcijos, kuri ga- 

laike grajinimo. Re- 
įvairaus dydžio. Balsą

10th 
Mahanoy 

avė., J. Mickūnas, 81 y E. Pin* St. 
Maršalka L. Andriuškevičius

802 E Market St. 
515 W. Pine Str.

Susirinkimai atsibuna paskutinį pa
riedėti kiekvieno mėnesio 7 vai. vaka
re, Juozo Margelio svetainėj*, 60 N. 
4ain St„ Mahanoy City, Pa.

Philadelphia, Pa.
Ofiso valandos: uv 9 ryto iki B vai. vakar*.

Nedėliomis nuv 10 ryto iki 2 vai. po pi Per pačtą a*> 
gydau. Galin susikalbėt lietuviškai j , v /

TEISYBĖS MYLĖTOJU DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL,

Valdybos adresai:
Prezidentas F Akatcxia, 1360 12 ar*.

E. Molino, 111.
Vlc* pr*z. M Dackui, 854—8th atr., 

Molln*, III.
Rusteika, 
av*. M*lin«, III.
W Vaps*vlch

Tel. 2320 GreenpointJ. GARŠVA

i*Į**WįĮU, nųĮĮĮęįĮ

Pristatėm į namus ir 
mas apielinkes, Jersey 
York, Central Broklyn, 
peth, ir tt.

MACYS & MARCIN 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

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

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

Telephone

Philadelphijos Specialistas vyrų moterų
DD IU A CQI7D IMT A M kuri” gydo pasekmingai UK. WAdOtlxlVlAn visokias ligas PILVO,
PLAUČIŲ, ŠIRDIES, VIDURIŲ LIGAS, REUMATIZMĄ, 
SLAPTAS LIGAS IR ĮVAIRIAS KRAUJO IGAS. IŠGYDO 
TRUMPAM LAIKE. TAIP KAD ^REIKALAUJATE PEB- < 
TRAUT SAVO DARBO. GIMDOS LI AS YrDO BE OPE
RACIJOS.

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

DAKTARAS WASSERMAN

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

Viršininkų adresai: 
Pirmininkas A. Paulionis, 

735J W. Saratoga St., Baltimore,Md 
. John J. Denkevich, 
ks Ave., Hamilton,Md. 
Pilipauskas,

Paca St., Baltimore, Md.
DR-JOS CENTRO VALDY- 

IR KUOPU SEKRETORIŲ 
ADRESAI)

pirmininK. J.
2025 Colwell st., 

Pirmininko pagelb.
1421 Fayette at. 

Centro sekretoriui J 
2135 Sarah Str. S S, 
lentro Iždininką* K

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

• Pittsburgh,
J I Alexia P O Box 344 Diamond

Pittsburgh,
F. Pikšrla. 1331 Penn Ave.

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

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

Glendale. Carnegi*, Pa. 
Pikszrius 1331 Penne av*. 

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

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

kp A Paliucis. 2123 Wrights at. SS. 
Pittsburgh, Pa. 

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

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

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

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

Millsboro, P*.

VYRU IR MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGYSTĖ. CICERO, ILL. 

Valdybos adresai:
Prezidnt. K Adomaitis, 1412 S. 28 av* 
l’rez pagelb, J Takazauskaa,

1482 South 48th C*art 
’rotokolų rašt. M Dobraškis, 

1215 South both Court, 
inanių rašt. V Shileikas,

1409 So. 49th av*, 
Caalerius Mrs M Bartkienė,

1500 South 48th C*ari 
globėjai:
O Elterman, 1633 B. ŠOth Ct., 
Z Gulbinienė, 1631 S. 4»th Ct. 
M Dolan, 1633 8, 60th Ct,

-LIETUVIŠKA APT1EKA.
šiuomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų šiam 

sezonui. Pirkdami daug tax oro ant.-yk dėl dviejų aptiekų, galim* l 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi Šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS. labai geras ruo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. 2) ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bon- 

Oc. 3) Tikrai lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir 50c 
reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 6) 

ATAUGIN1MO PLAUKŲ IR TONIC’AS. 
įvairiausio pauderio. odekolonos, perfu- 

lė; veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojai 
Kraujo Valytojai — bonka $1.00. Mūsų 
rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame at- 

Visas persiuntimo lėšas apmokarn męs. Siunčiant laiškas,

Prot sekretoriui 8
12201 — 7th

Finansų sekretoriui
436 — 4th ave, Moline, III.

Iždininkai K Juška 325 —ith av*.
Molina, Iii

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

Viršininkų adresai: 
Pirmininkas F. Raškevičia, 

1012 So. Main «tr 
Vic* pirmininkas A Šimoni*, 

517 Michigan Av*. 
Protokolų raštininkas O. Užbalinti, 

622 Hulin St.
Finansų raštininkas P. G. Alakapma 

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

721 Lincoln av*.
Kasos globėjai:
St Vazenas 1529 —10th «tr.
P Kutra, P O. Box 88.
Maršalka P. Vaitkus, 411 Wall st.
Organe prižiūrėtojas:
J Rumia 1017 So. 3rd itr.

Sosirinldmaa ataibuna *lnaa a*dll- 
kH*nį, kiakvlan* mėnasl*, Uit •*

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ.
MAHANOY CITY, PA. 

Valdybos adresai:
Pirmininkas P. Ysoda

534 E. Mahanoy Av*.
Pirmininko pagelb. J. Kovas

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

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

1227 East Pine Str.
Iždo trustisai; A Račkauskas, 89

St., J. Baukus, 1121 E.
Mickūnas, 819 E

GRABŪRIUS (Undataker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

šbalsainuoju ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių.

Parsamdau Automobilius i'r Karie
tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip 
pasivažinėjimams.

Ofisai:
264 FRONT ST

C. Brooklyn, N Y
7867 Main.

UEl'UVUb SLAV IK UUK'lJt.>wx 
JKALU1O1K, VVALKEUAN, ILi. 

. ’irminiiikaa A. 1. baueckia,
802 — 8st St,

Vica pirmininkas K. Dunta, 
812 — 8th Sir.

Užrašų rašt. B. Masiliūnai 
922 —lUth Str.

finansų rašt. J. VVaičis,
1520 Lincoln st., Waukegaa, 1L 

Kasienua M. Kai rautis,
166—10th Str. North Chicago, IL 

Kasos Glob. M Rėkia,
1548 Sheridan Road N. Chicag*, H 

Kasos Glob. R. Ruleviče,
1330 S. Jackson st. Waukegan, 11> 

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

Pagelbinmkas J. Wardauikas,
144L8 Jackson it. Waukegan, Ill.
Susirinkimai atsibuna kai tr*čia 

nadeiia kiekvieno menesi* X vai. pt 
pietų Liuoiyhei svetainėj, 801—8tl 
Mt., A Whan dan Rd. Waukegan, Ill

■:i.- 229 Bedford e
■‘ -T’- UkAMPAS' NORTH . 4T-°£ GAtVt*^S- tgg

BlW OK Vorj^

XTD. DR-JOS MIRTOS VALDYB4 
Cleveland, Ohio.

Pirm. V Ivanauskiutė, 
1452 East 33rd St, 

Vice Pirm. J Katkauskai, 
b823 Superior Ave

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

Fin, rašt, Antanas Baniai!*, 
1449 East 24st Mtr, 

Kasiems M Lavinskai, 
8120 Cory av*.,

Kasos glob. O Sidabruti, 
2128 St., Clair Av*,

“ V# Kvedaravičiui,
1543 Oregon av*. ,

Daln* repeticijos atalbaaa 
viena sėrėda, nu* 7:80 vakr. 
Schwab svetainė*, 6131 St. Clair nv* 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna kts. 
tračią pėtnyčią kiekvien* M*aeai* 
nu* 7:80 vai. vakar, ant Schwab sva 
tainėa. 6131 St. Clair av*. Knygyaa. 
randasi N auros krautuvėj*, 2847 M* 
mllteu av*. Knygos išduedaaatti <is> 
krieną Panedėli* vakarą, na* 7iit * 
vi kare.

Kayglas Prana* T*s***«sa, 
«7» B. 'll St.

TREJOS DEVYNERIOS 
arba

ja tarpe savęs. Dvasiški ją I"*111 °“” 
valdė ir valdo vėjas. Ir jei
gu ji pradeda rūpintis vi

suomenės reikalais, jeigu 
|pritaria darbininkams, tai 
; ne iš piincipo, nei iš at jau- a-
timo, bet priversta tą daioj 
kad n.t.ni.siojus savo biznio. | 

šveneioniškis.
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.IETUVIŲ PAŠELPINĖS DR-STRS 
“LAISVĖ”, EASTON, PA.

Viršininkų adresai.
Prezidentas St Melson

184 Ferry it Kast**, P* 
/ic« prez S Masiulevičien*

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

312 So; 5th St., Easton, Pa. 
Finansų rašt. M ar. Urba,

676 Church st Easton, Pa. 
Sasjerius F Vituris

330 Taylor All., Phillipsburgh,NJ. 
Kasos globėjai:
A. Biga, 1021 Elm St., Easton, Pa. 
A Meškauskas, 1222 Pin* .L Eait*n. 
Maršalka J. Garnis,

634 Ferry Str. East**, Pa. 
daršalka P Urbienė

676 Church st. Easton, Pa.
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

'ėtnyčią kiekvjeno mėnesi* I vai. 
vakare, Anglų socialistų evetaln. 431' 
Northampton St Easton, Pa

ka nuo 
žmoni j a- 
stiečiai paima viršų, buržu 
azinės partijos pasilieka dėl bažny 
silpnesnės, jos netenka pla
čioj visuomenėj įtekmes,vis
ką pradeda tvarkyti Darbi
ninku ir Kareiviu Atstovų 
Taryba, kurios veikimas la
bai skiriasi nuo liberalų - 
buržujų veikimo. Ir ką gi ką ji sako 
mūsų dvasiški ja daro, kuo-;si ir r1 
met ji iki pat revoliucijos 
buvo įsikibus į caro bernų 
skvernus ir laimino kazokų 
nagaikas, kad jomis galima 
būtų geriau perti kailį revo
liucionieriams? Ar ji pasi
liko ant vietos? Nereikės tų 
baikų! Mūsų dvasiški ja gu
dri, ji jau pamatė, kad ne
tik ant vietos negalima pasi
likti, bet nėra išrokavimo ir 
sykiu su liberališka buržua
zija eiti, todėl pasilipo ant(Miliukovo dūd 
kalnuko, kaip ožys per tvo
rą peršoko per liberališką 
buržuaziją ir atsidūrė pla
čios liaudies tarpe 
Rusijoj dvasiškija pradėjo 
organizuotis į “Demokratiš
kos Dvasiškijos Sąjungą” ir 
tos sąjungos skyriai visur 
rengia savo suvažiavimus. 
Suvažiavimuose irgi svars
toma daugiausia politikos 
reikalai, o ne dvasiški.

Kadangi vistu 
gynė ir gina 
reikalus, tai dabar Rusijos! 
dvasiškijos toks pasielgi-! 
mas, peršokimas per buržu
aziją, pastarąją labai suju
dino. Kadetų (liberalų) or
ganas “Rieč” verkia kroko- 
diliaus ašaromis, kad dabar 
jau gręsia pavojus bažny
čiai. Ji sako: ...“Petrogra
de ‘Demokratiškos Dvasiš
kijos Sąjunga’ o provincijo
se vyskupijų suvažiavimai 
išeina su tokiomis progra
momis ir ūbaisiais, kurie ar
tinasi su pačių kairiųjų so
cialistų ūbaisiais ir progra
mų. Iš to matosi didelis pa
vojus ir pačiai bažnyčiai”.

Toliaus “Rieč” sako, kad 
bažnyčios obalsis nieko ben
dro neturi su socializmu, to
dėl dvasiškija neprivalo su 
socialistais ir broliuotis... 
Dvasiškijos principams yra 
priešinga klesų kova, o soci
alistai, girdi, nors ir skelbia 
savo obalsiu “lygybę, broly
bę ir meilę”, bet sykiu agi
tuoja už klesų kovą ir sako, 
kad “kovoje įgysi savo tei
ses”.

Ir ištikrųjų, dabar dvasiš
kija savo veikimu libera
lams-buržu jams labai ken
kia. Pavyzdžiui, Petrogra
de “Demokratiškos Dvasiš-

oc.’iiw m 
rzitvU.,

4. l<», 1U«IJLVM«> j. u.

c . •«», xAa.xwikw a zmcm a..
CrAaiuiuiaKM. u aiyuu, pjA 

tiure'.oja» A darančia,
M«ir««« rara, u>

Fm. rašt. W. Striumlla,
1514 d oucn At*. Clear*, u 

Ižaiuinka* 1. Lxpnuski,
F. U. Box liuu, Metros* 

ižuo globėjai; W. Janena*, 
K Samaiioni*. Box 613, 

Metros*
Maršalka. A. Bicant, B. 

675 Metros* Bark, ill.
Susirmkimat atstumta Ka* trečiu 

savaitę kiekvieno menesio Įrauk ant 
James svetainėj, 23-eia Av*. ir Laa> 
ifatvė, apt* 1 vai. po pietų.

Sąjungos’ programe 
pasakyta: “Žemiški turtai 
turi būti išdalinti lygiai tar
pe visų”. Vadinasi, dvasiš
kija jau pritaria socializ
mui arba, geriau sakant, ei
na išvien politikoj su socia
listais.

“Rieč” sako, kad, girdi, la
bai lengva socialistams pa
traukti savo pusėn dvasiški- 
ją, kuri mažai protauja ir 
nesupranta socialiai - eko- 
minių klausimų. Todėl ją ir 
šaukia pagalvoti, atmerkti 
savo akis ir pažvelgti, ko
kiais pražūtingais keliais ji 
eina ir į kokį pavoju stato

Rieč” 
savo raudą užbaigia sekan
čiais žodžiais: “Priežastį 
tokio dvasiškijos elgimosi 
aiškios, — nesupratimas 
politikos ir nesupratimas to, 
ką jie patys kalba. Bet tas 
labai gręsia dėl valstybės ir 

čios”.
Argi ištikrųjų jau dva- 

dškija nesupranta politikos, 
<aip kad buržuazija tvirti
na? Dvasiškija neprasčiau 
uiĮu-anta politiką už buržu- 
iziją ir gerai supranta tą, 

i. Dvasiškija elgė- 
elgiasi taip, kaip jos 

reikalams geriau. Pirmiau 
ji tarnavo carui, nes nuo jo 
turėjo pagelbą, dabar, kada 
caro neteko, prisidėjo prie 
darbininku ir valstiečiu to
dėl, kad ten pamatė didesnę 
iiegą, negu Inas liberalus - 
buržuazus. Jeigu nuvertus 
carą, Miliukovas ir kompa
nija būtų paėmę šalies val- 
dvma i savo rankas, tuomet 
dvasiškija būtų šokus pagal 

lą. Bet Miliu
kovas priverstas buvo pasi
traukti, laikinė* valdžia pri
versta skaitvtis su Darbi- 

K arei vi ų Atstovų 
Taryba, todėl ir dvasiškija 
prisidėjo prie tarybos ir į 
savo programą įspaudė so
cialistų obalsį — “Žemiški 
turtai turi būti išdalinti ly
giai tarpe visų”, 
jai nerūpi religija 
bažnyčia ir, lyginai

■ dvasiškija žmonijos gerovė, 
buržuazijos ffdisi tik savo biznį palaikyti 

ir dirba dėl savo reikalų. Ji 
gerai supranta, jeigu nepri
tars dabar Darbininku, ir 
Kareivių Atstovų Tarybai, 
tai vėliaus gali būti labai 
blogai, todėl dabar ir taiso
si, gerinasi.

Panašiai dvasiškija elgia
si ir kitose šalyse: ji visuo
met eina politikoj išvien su 
tais, kurie šalies vadeles lai
kosi savo rankose. Dabar 
Amerikos dvasiškija seka į- 
sikibus į Wilsono skvernus 
ir liepia paskui eiti savo pa
sekėjams. Bet jeigu Wilso
no vietoj sėdėtų kitas, visiš
kai skirtingų nuomonių 
žmogus ir priešingai Wilso
no politikai veiktų, dvasiški
ja ir jam pritartų. Dvasiš
kija neturi principų, neturi 
savo programo ir veikia die
nos momentu. Ta pati kata
likų dvasiškija Austrijoj ir 
Vokietijoj eina išvien su 
kaizeriu, o Amerikoj, Itali
joj, Anglijoj ir Francijoj ei
na išvien su savo valdonais. 
Vadinasi, ta pati dvasiškija, 
kurios turėtų būti vienodi 
principai, vienas obalsis, ve
da kovą tarpe savęs ir tą da
ro todėl, kad tų šalių valdo
nai, kuriose gyvena dvasiš
kija ir daro sau biznį, kovo-

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

atnaujins, gaus knygų už 50 c. 
, iš neskaitančių dar prisius už 

5 gaus knygų už 50 c. 
s gaus knygų už 25c, 
“Kovą” $2,00, gaus 

75 c, kas prisius už “Kar
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 pažymekit, ar esat© 
enas, ar naujas skaitytojas.

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

Pinigus siųskit šiuo adresu:
J, POCIUS, 

2370 Margaret St, Philadelphia, Pa.

FBISINGIAUSIA ir GBR1AU8IA 
LIBTUVKKA

APTIEK A

'Dvasiškija, kokia ji nebū-|kij 
tų, visuomet į ten krypsta, 
kur vėjas pučia. Dvasiški- 
jai neapeina tikėjimas, ne
apeina dievo žodžiai, neap- 
«ina Kristaus mokslas, — ji 
atsidavus su dūšia ir kūnu 
politikai. Kad taip yra,nie
kas negali užginčyti.

Pažvelgkime kad ir į Ru
sijos dvasiškijos veikimą. 
Pirmiau ji buvo su dūšia ir 
kūnu atsidavus carui, ištiki
mai jam tarnavo ir savo pa- 
rapijonams liepdavo būti iš
tikimais dievo pateptajam 
ir jo klausyti. Dvasiškija, 
sykiu su caro bernais, per
sekiojo socialistus, revoliuci- bažnyčią ir tikėjimą 
onierius ir kitus, kurie tik 
varė priešingą valdžiai agi
taciją. Bet štai, Rusijoj iš- 
kįla revoliucija ir caras lie- 

sosto nuverstas 
darbininkai ir vai-

DUODAME DYKAI • 
20 lietuviškų dainų, 1.000 adatų 
albumą. 

Gramafonas tik 
tija ant 10 metų. 

Prisiųskite 3 dol 
sius užmokėsit 
mal'onas su < 
tais kraštais, 
no geriausios 
Įima užsukti 
kordai tinka __ _ _
išduoda čystą. kuris girdėti balsiai ir I 
aiškiai. Vietinių meldžiama atsilan- / 
kyti į mū<sų krautuvę, kuri atidaryta 
nuo iki
taip-pat 
kai katalogą muzikališkų instrumen- 
tų ant pareikalavimo Adresuokite 
taip:

GREATFR NEW YORK PHONOGRAPH CO.
310 GRAND ST.. Dept. L.) NEW YORK N. Y»
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kambariai į- 
madą. Visi
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Praniden 3 vai. po pietų.

Subatoje po pietų ir vakare, Liepos-July 21, 1917 S!S! JOHN KULHOK, Savininkas
Wythe Ave. cor. x>. l-st 
BU 00K LYN, N. Y.
279 Greenpoint.

ATSIBUS PUIKIAME

WASHINGTON PARK
GRANO ST.. ELMHURST. L.L

Muzika prof. J. H. ŠIDLAUSKO

Įžanga 25 Centai 
Ypatai.

Grand St. karai daveža iki narkul.

Tarpe kriaučių
Dalis darbininkų kriaučių 

šąpose šį panedėlį išėjo į 
streiką, reikalaudami pakel
ti vieną dolerį. Tūli jau su
grįžo, žinoma, ten kur pa
kelė, bet šiek-tiek kriaučių 
dar nedirba.

Sakoma, kad vėrauzės 
duoda jau kontraktoriams 
dolerį, bet labiausia spiriasi 
tūli kontraktoriai, kurie 
verčia bėdą ant vėrauzių,sa
kydami, kad jiems dar ne
pilnai moka.

Septyni lietuviški kont
raktoriai tuoj pakėlė po do
lerį. Tūli kontraktoriai bi
josi pakelti po dolerį, nes 
sako, kad tuomet juos nu
baus kontraktoriu draugi
ja.

Kriaučių unija nutarė,kad 
jeigu ateityje patirtų, jog 
kontraktoriai gavo po dole
rį iš vėrauzių, bet sakėsi ne-1 
gavę, ir tuo būdu išleidę 
darbininkus streikan, tai vė-|SiąS, kaip reikia ant svieto 
liau unija reikalausianti at- gyventi.
mokėti už stovintį laiką. | ‘ viską Žinantis.

---------------- į O mažai matantis.

Lietuviu Gimnastikos Kliubo
MtrriINI-S PIKNIKAS

gystė neprivalo apleisti kny
gynėlį. Reikia atsiminti, 
kad be apšvietos męs nega
lime gyventi.

Lietuvių Moterų Progre-

New Yorko ir apielinkių 
lietuvių atydai.

New Yorko ir New
sey tūlos draugytės ir kuo- tropolitan Avė.

• i i i • •

Jer-

Reikalinga mokančių ope- 
reitorių prie marškinių.
B & S bhirt Co, 573 Me=

šyvio Susivienyjimo kuopa P°.® reng,ia ant ?2 d: liePos
v v i I i -7 1 m c. Ir n i rri n xri wx o Iz-i fmiližinišką išvažiavimą, ku-1 

ris įvyks Cliffside giriose, 
tik ne toje vietoje, kaip kad

irgi silpnai gyvuoja.
J. Posson, kuris buvo pa- 

.baikavęs su tūlų draugys- , . . . ...
čių pnigais, jau parėjo iš ka- 1^!r.m.ia.^_^u\° garsinta> todėl 
Įėjimo. Sakosi, dabar žino- vlsl kad paskui

nereiktų klaidžioti. > 
| Atvažiavę į Cliffside, iš
ginkite ant Cliffside St. ir ei
kite į vakarus, pakol pasi
baigs gatvė, o ten pamaty
site kalnelį, ant kurio ir bus 
išvažiavimas.

Ant vietos galima bus nu
sipirkti visokių užkandžių ir 
gėrynių. Programas bus la
bai įvairus, dalyvaus ir Ai
do choras iš Brooklyno.

Komisijos narys K. S.

apsi-Brooklyniečiai, ar jau 
f] ' švietet?

Brooklyne randasi Lietu-

“Laisvės” skaitytojams 
Yonkers, N. Y.

Panedėlio vakare, 23 
liepos bus susirinkimas 
“Laisvės” skaitytojų Yon- vilJ Apšvietos Draugystė.ku-
kers, N. Y. " i1’* užlaiko knygyną, suside-

Apie vietą bus pranešta dantį iš 2,000 egzempliorių 
, vėliau. Visi “L.” draugai knygų. Bet koclėl Brookly- 
malonėfc būti tame susirin- J10 žmonės, ypač jaunimas 
kime. Tarsimos apie “Lais- nesirūpina apšvietos^ reika- 
vės” reikalus. Iš centro pri- Jais? Kodėl nesirašo prie/ 
bus L. Pruseika ir A. Jure-,tos draugystės? Nejaugi 
vičius. j brooklyniečiai jaučiasi ap-
Sušaukimu susirinkimo sišvietusiais, kad nenori pri-

rūpinsis drg. J. Navikas.

Lietuvių Labo Bendrovės 
nariams.

Susirinkimas bus ketver
ge, 19 d. liepos (July), Pala
ce Hall. Pradžia 7:30 vai. 

Privalo kiekvienas
XVVX C. W.1XIA UC41JIO lALCAlUlllVJ vi, llCS SIS 

lir prisirašo prie apšvietos susirinkimas bus pusmeti- 
'draugystės. Įstojimas vy- nis, kur bus svarstoma daug 

J rams $1.00, moterims uždy- svarbių reikalų. Nepamirš- 
gab darbuojasi." Ypatingai Mėnesinė mokestis 15c. kite ateiti ‘

Iš So. Brooklyno lietuvių 
gyvenimo.

Kur tik nepasiklausai, vi
sur girdi, kad lietuviai vei
kia, progresuoja ir kiek iš-

sidėti prie apšvietos drau
gystės?

Kam rūpi apšvieta, kam!vakare.
brangus mokslas, lai ateina' narys atsilankyti

PAJIEŠKOJIMAI

Ištraukiu F4VJ<AA1 tarpe 11 ir 12 
Dantis I IvrAi vai. kasdienę,

kad tuom parodyt, j<»£ ištraukiu
BE SKAUSMO1

MinkAti robiniai prisisiurbianti smegenis 
kurie tinka kiekvienaj burnai. Parsiduo
da žuma kaina ir sfvarantuoti.
Pilnas setas dantų..........$5 (M) ir aukščiau
22 k t. auka, kepuraitė... $5.00
Pripildymas a iksu........ $1.50 ir augščiau
Tiltelio uždėjimas............$5.00 už danti
Pripildymas platina... $1.50 ir augščiau
Pripildymas aidabru be gydymo........ 50c.

,, cementu ,, ,, ........ 50c.
Dantis egzaminuoju dykai.

DR. J. G. COLE, Dentistas.
292 Bedford! Av„ Brooklyn, N. Y.Pajieškau tikro tėvo Alekso Pieščio, 

jisai gyveno Mahanoy City, Pa., ir 
Scranton, Pa., o dabar nežinau kur. 
Meldžiu atsišaukti, turiu svarbų rei
kalą pranešti.

Mamy Piestki
Court and Albright Ave.,

Scranton Pa. 1 atsirasti jū»sų stuboje.
(56—58) ’

pastaruoju laiku žymiai pra
dėjo kilti tūlos socialistų

i bet už tai gauna organa 
“Keleivį”. Kas nenori orga-

Sekr. G. Kudirka.

Žuvininkų
Išvažiavimas

Pirmas su tinklais išvažiavimas L. 
Ž. Kliubo, kuris įvyks 22 July, 1917, 
ryte 5-tą valandą, Freeport Loves 
Main (Telephone 491 Freeport). Vi
sus mylinčius žuvauti kviečiame da- 
vauti, nes tokio išvažiavimo—ekskur
sijos dar lietuviai neturėjo. Vieni ga
lės meskeriuoti, o ukvatninkai galus 
nevada traukti, taip kad ir nemokan
ti išmoks, o tinginiai negalės tingė
ti. Žuvis bus padalinta lygiai kiek
vienam.. Tankiai iš pirmo traukimo 
tinklo buna apie 500 žuvų visokios 
spalvos: flug, sea boss, black fish, 
flandree, hills, crabs and week fish. 
Važiuokime automobiliais, lauks ant 
kampo Rodney St., cafe Karol Stro- 
peikis, 439 Rodney St. ryte 5 vai. 
Kas nepriims ant minėto laiko, tai 
jau neras mus, todėl kad kelias toli
mas o į laiką reikia pribūti ant boto. 
Ant boto turėsime alaus ir visako 
kas reikalinga . TlKIETO KAINA 
$2.25. Daugiau nereikės "'mokėt. Ti- 
kietus galima gauti pas žuvininkiį 
narius ir pas Karol Stropeikį, 439 
Rodney St. Norinti gauti tikietu>s pa- 
s’skubinkite. Tikietai bus parduoda
mi tik pėtnyčios vakare 20 July.

Širdingai kviečia 
žuvininkų Kliubas.

Dėlei panaikinimo biakių. uamoa 
'dierių ir kitų vabalėlių, koki tik ga- 

. Tą viską 
panaikinsite tik j dvi dieni, tik pašiu

rkite savo adresą, o visi nurodymą, 
visai dykai.

Rašykite ant adreso:
J. W. SAKAUSKĄS & CO.

Box 42. Sta. E.. Cleveland. Ohio

Tel. Orchard 3716

MIK. KAIRUKST1S
ffiafr

542 E. 14 SI.
COR. AVI’, lt

kuopos. Męs, So. Brookly- no’ tas moka V' I mė",eSį'
V. Januška.no lietuviai, mažai kuo gali

me pasigirti. Prie L. S. S. 
20 kuopos prisirašė tik du 
nariu — M. Vaicekauskiūtė 
ir F. Veiveris. O kur kitas tintas metinis piknikas bus 
mūsų jaunimas? Juk męs Subatoje, 21 d. liepos (July) 
turime nemažą skaitlių jau- 1917, Juniper_Parke, 
nimo; daugelis jaunų vaiki- peth, L. L 
nų susispiečia į Liet. Gim- '2-rą vai. po pietų.
nastikos Kliubą ir ten žai- 25 c. ypatai. Kviečiame da- 
džia, bet neatkreipia atydos lyvauti kuoskaitlingiausiai. 
į darbininkų reikalus. Tei- Komitetas.
sybė,Liet. Gimnastikos Kliu
bas paskyrė iš savo iždo $5 
Rusijos revoliucijos parėmi
mui, bet to neužtenka, rei- 

Tcia ir patiems stoti į darbi
ninkų- eiles ir kovoti dėl pa
gerinimo savo būvio.

Pirmiaus <

PRANEŠIMAI.
Švento Jono dr-stės sep-1

HEMU

vi«ta

.V

JOHN KITLBOK
CAFE

Didelis hotelis, gera 
busite užganėdinti, 
pakeleivingiems,

Lyti pagal naują

LIETUVIŠKA APTIEKA

APTIEKA
| Žemiau paminėtas gyduoles galinas 
apturėti per paėtą:
Nuo reuma'izmo ....................... $1.0t
Kraujo Valytojas .......................... 1.06
Vidurių Valytojas ........................ 1.08
Vidurių Reguliatorius....................BOe.
Trojanka 25 c., 50 c., Ir $1.00.

Ir visokias k’tokias gyduoles nue 
visokių ligų, kurios čia dar nepami
nėtos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBONAVIČIUS,
151 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y. ,

AR GALI KĄ GERESNIO PADA
RYT UŽ TĄ KAINĄ? .

Ištraukiame dantis be mažiausio 
skausmo ir darbas atliekamas gerai.

Tikru 
Lietuviška 
tjželga

Kiekvieną 
Pakeievingų 
Priimam 
Gražiausiai 
ir visada.

New York Gily.

'jOSEfH LIPMAN, M. D.
Specialistas moterq ligq 

1314 E. 50th St., New York, N. T- 
OFISO VALANDOS:

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

riame ir pasakome visas ligas ir pa-* 
gelbstime. Iš kitur a t važiavusiems 

| ligoniams parūpiname vietą, kol gy
niosi. Reikalui esant, kreipkitės, naęe 
apžiūrėsime ir duosime prieteliitai 
rodą. Patarnavimas visai pigus. Ne- 
užmirškite mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
Vienas ofisas: 314 E. 50th St~
Antras Ofisas: 1945—7th A Te

arti 117th St.. New York

TIKRA IR TEISINGA 
LIETUVIŠKA 

APTIEKA
Sutaisau receptus tikrai, są

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

F KUDIRKA.
Lietuvio Aptieka ir Savininkas 
64 GRAND STREET.

Brooklyn. N. Y.
=0

Telephone z639 South.
Dvi puikios užeigos:

LIETUVIŲ HOTELIS
Kuriems yra reika as apsistoti, čio

nai galima gaut nakvynę arba ir il
gesniam laikui gyvent.

Taip-pat puiki 
all) 

iains, 
Jley.

Dr. Ch KOPOLOV
Dentistas

754 Flushing Ave., arti Broadway ' 
BROOKLYN, N. Y.
Patarimas Dykai.

svetainė (Palace 
koncertams, teatrams, ba- 

susirinkimams ir B-lling

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

Antra užeiga;
CAFE SU SVETAINE

RĘSTA URANTU
J. Bulot, Savininkas,

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

Tel. 3967 South

«

ŠOKIŲ MOKYKLA 
į Jaa 36 metai, kaip 

gyvuoja Prof, Štaro 
Šokių Mokykla, 951 
Broadway, iĄmp. 
Myrtle avė. Arook- 

N. Y.
Waltz, Twe 8te>, 

Foxtrot, One Step 
ir įvairus naujauelee 
mados šokiai moki
nami, privatškai ir 
kliasoje. Mokestis
nuo <5.00 iki $10.00 pagal šokią. Ma

EDISON Patent co., Inc.
Kuri atlieka užjovinimus visokių išradimų dėl užpatentavimo, pažino- 
ja visus Lietuviškus išradėjus, kad vietinė valdžia pajieško tinkamų 
KARIŠKŲ IŠRADIMŲ .....
turi 
dėl

ant jūrių 
kiekvienas. Kariški išradimai 

peržiūrėjimo ir NUPIRKIMO 
EDISON PATENT CO. Inc. 

256 Broadway,.
(su firmoms panašiais vardais

(marių) ir ant sausumos. Progą tą 
gali būti per mus vietinėj valdžioj 
perstatyti.
(L. E.)
New York N. Y.

neturi jokios sąjungos.)

A\'T PARDAVIMO.
Puikis naujas mūrinis namas del 2 

šeimynų su 9 kambariais ir maudy- 
11917, 7:30 vai. vakare, 101-3 "!*">• ran,la .kainaI ’ . _ ’ _ . $2,650. Puikus naujas mūrinis na-Grand St. Malonėkite skait- mas dėl 6 šeimynų po 4 kambarius 
lingai dalyvauti, kaip pavie- ir su landynėm ant flioro, lotas 

. . , . j .. . , ; 25x100, randa $750, kaina $5,500.niai, taip ir draugijų atsto 
vai.

L. S. Namo konferencija

*

Komitetas.

st

Įsteigta nuo 1902 m.

NEW YORK STATE BANKING DEPARTMENT.

Par- 
gerai 
Par- 

Su

vakaro, taipgi ir nedėliomlt. Makiiaw
1 me balių šokiui ir atage’auc. K.laaah 
! atsilankydama* Informacijų.
I THE STERN SCHOOL ef DANCJNF

•*•-11 Bread way. Breaklya. N. 1

«

nuo

>. .M

Mas-
Pradžia lygiai

Įžanga

Extra susirinkimas Liet. 
Korporacijos Tautiško Na
mo bus panedėlio vakare, 23 
d. July, 1917, po num. 101-3 
Grand St., Malonėkite visi 

’akcijonieriai ir draugysčių 
Pirmiaus dar šiek-tiek delegatai būtinai pribūkite.

veikė D. L. K. Mindaugio ^as nePribus patrotins savo krovoje, 
•draugystė, bet dabar nieko serJb 
neveikia, neparengia prakal- Sekr. K. Barkauskas.

(58-59).

PARSIDUODA puiki gro- 
sernė, vieta apgyventa lie- pas 
tuviais. Parsiduoda už pri- 300 s. 1st st., 
einamą kainą. Priežastis,! 26 TnI 
išvažiuoju į kitą miestą. At
sišaukit “Laisvės” ofisan 
183 Roebling St., B,klynn.

(56—60).

REIKALINGA pagelbi- 
ninkų geležies ir plieno san- 

, Atsišaukit pane- 
I dely, July 23 d., po num. 66 
1st St., Brooklyn, N. Y.

ir su mandynėm ant flioro, 
i 25x100, randa $750, kaina
Puikus medinis narna-; dėl 4 šeimy
nų po 4 kambarius ir toletai ant flio
ro, randa $600, kaina $4,100. 
siduoda puikus saliūnas, kur 
biznis išdirbtas per 40 metų, 
davimo priežastis — senatvė, 
manevisokiais reikalais kreipkitės 

mane.
B. A ZINIS REALTY CO. 

, ' Brooklyn, N.
Tel. Stagg 3929.

Court St., Brooklyn, N. 
Tel. Main 380.

(57—59)

NUSTOS GALVOS SKAUDĖJIMAS, 
JEIGU NEŠIOSI AKINIUS.

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

Išegzaminuok savo akis.
DR. M. FREEMAN ...
(Akių specialistas) 

Atsiminkit numerį; 611 Grand 
tarpe Lorimer ir Leonard St.,

Brooklyn, N. Y

R Al llYKT!! YRU mokintis lYClKdUIIgd barberio amato. 
Darbą gausi visada. Reika
lauk informacijų.

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

Tel. Greenpoint
SENIAUSIA UŽEIGOS 

VIETA PAS

bų ir visiškai apleido savo 
knygynėlį, kurį buvo įsteigę = 
besidarbuojant keliems dra-'p 
ugams. Pereitą susirinkimą 
buvo pakeltas klausimas, 
kad draugystė pasirūpintų 
sutvarkyti knygynėlį ir iš- 
kolektuotų knygas, kurios . 
jau seniai žmonėms išdalin
tos; taipgi buvo sumanyta, 
kad nupirkus naujų knygų. 
Bet didžiuma narių į tai ne
atkreipė jokios atydos ir 
pirmininkas pasakė, kad, 
girdi, tas knygynėlis neat
neša jokios naudos, todėl ir 

\ nereikalingas. Mat, jam ap-’ 
\švietos nereikia, gis ir taip 
gali būti “bajoru”. Antras 
»dar geriau atsiliepė, girdim 
tas knygas reikia sudeginti, 
tai jokio baderio su knygy-, 
nu nebus. Ar nepuikus su
galvosimas?

A. SHRUPSKI
Pas mus galite gauti ska

niausio alaus, puikios degtinė* 
ir skanaus vyno. Patarnavi
mas puikiausias, ateikite, o per
sitikrinsite.

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

Depozitoriams ir kreditoriams 
John Kovac’s, privatinio banko

36 Grand St., Brooklyn, N. Y.
155 Clinton St., Maspeth, L.I N.Y

Namukas Dykai
28 ir 35 c. į valandą ir progagaut daugiau. Tik 40 MINUTŲ nuo NEW YORKO.

New Yorko valstijos Bankinis Departmentas laikys atdarą John 
Kovacs banką po num. 36 Grand St., B’klyn (dienomis ir vakarais), 
pradedant nuo Subatos, July 14-tos, 1917, priėmimui darodymų.

Bankinis departmentas nori, kaip galima greičiau surinkti visus 
darodymus, kad perdavus teisman dėl ištyrinėjimo. Depozitoriams 
reikalinga atnešti knygutes, kaipo darodymus, pirmiau negu gau>s iš
mokėti dividentus.

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.

Dr. Richterie 
PAIN

su
“ANKOR” 

Reuma
tizmo, sustin- 

sąna-
riuose ir nm>

gimo

menyse.

siduoda
lyje Šičia n»-
pieštame, 
nešk visu 
kelius, kurie 
nebus užpw-

25 ir 50 cent.

čėtyti su
ANCHOR’

aptiekose 
tiesiog m

ir

F. AD.
RICHTER &

CO
74—80 Washington St., 
Naw Tark




