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Paėmė Rumunų miestąRusai artinasi prie Mintaujos.'

Rumunijos karalius ir jo

nesą
i Suv. Valsti

jų prezidentui Wilsonui tar-

Vokiečiai 
200 viorstu 
Odesos.

’ofisu ir kitu bizniu. Dau IV <■ *

NAUJAS BLAIVININKŲ
LAIMĖJIMAS.

Kanuolę tik tuomet su-' 
Idė, kuomet ji visas kul- !

Vokiečiai ir jų talkininkai/V”’. sa*?’ Jja(^ dabar 
paėmė vieną iš svarbiausių į.i/^Kiu kliūčių _C„.. 
'Rumunijoj gelžkelių centrą prezidente
■Į pietus upės Sereth —ipininka.uti^ tarpe kariaujan

Nr. 4
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Rygos fronte tęsiasi gana hm frakcija nesutiko ir pa- j 
smarkios atakos. Rusų ka- vedė frakcijos vardu kalbė-1 
riumenė randasi tiktai 15 ti Markovui. Tada Būriško-; 
viorstų tolume nuo Mintau-, vičius pranešė, kad jis iš
jos, kuri šiuomi laiku yra'eina iš frakcijos. „ 
labai svarbiu centru dėl vo-; -------------
kiečių. Mintauja šiandien y-;KOMBARDAVO IIART- 
ra mazgas bent šešių gelž- FORDĄ.

Hartford, Conn. — 9 d.
Iš Berlyno ir Petrogrado'sausio Colt Company už 

1 tarpe'miesto darė bandymus nau-!
> mašininė-'

į

praneša, kad mūšiai 1
Rygos ’ir Mintaujos darosi i.Kii padirbtoms 
vis karštesni. Pereitą nedėl-’mis kanuolems, kurios 
dienį rusams pasisekė pa- jninutą išleidžia 500 
imti vokiečių tranšėjų peijkų. Mėgintojai kokiu 
1000 aršinų/ ” I būdu pametė kontrolę

Centru ypatingai smarkių, y ienos tokių kanuolių 
atakų yra pakraščiai 
A a.

tai 
m t 
ir 

upės ‘ji, pasisukus į tą pusę, ka
irioje buvo miestas, pati 
!pradėjo šaudyti: miesto gy- 

’AgPUTINO UŽMUŠĖJAI‘ventojai sujudo, kulkos ėmė;
'kristi į tą miesto dalį, kurNENUBAUSTI.

Petrogradas. — Dėlei Ra-'daugiausiai randasi visokių 
sputino užmušimo Petrog-jofisų ir kitų biznių. Dau-; 
radę nepadaryta jokių a- T.ybe namų sušaudyta. Taip-! 
ręstų, nors ir žinoma kas jį £.i nukentėjo ir St. Patrick’o, 
užmušė, ir kad užmušimas bažnyčia, 
įvyko kunigaikščio Jusupo- 
fo name.

TALKININKAI DUODA | 
GRAIKIJAI 48 
DAS LAIKO DEI 

RYMO.
Talkininkai vėl

Graikijai ultimatum ir da- pnos, kai]) pasitraukia is 
vč tik 48 valandas laiko dėl tarnystės, jų senatvė aprū- 
atsakymo. Šiuo sykiu jie 'pinta, štai, protestonų epi- 
reikalauja greito ir pilno iš-'skopalų bažnyčia nutarė kas

javinių kas link nuginklavi- .sijom $4.000.000. 
mo Graikijos armijos ir už
laikymo aštraus neutralite- 
to.

Talkininkai nepaliauja • 
blokadavę Graikijos pa- ^ri u menės

ATSA-’"’ JAS. I
'■ Kunigams gerai gyventi.! 

padavė Kol tarnauja, jų algos rie-
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cię šalių ir kad Vokietija, 
atsakydama ant Wilsono no
tos, neatsisakius suteikti iš
lygų, kokiomis ji gali taiky
tis, bet išreiškus nuomonę, 
kad būtų kogreičiausiai 
sušaukta konferencija apkal 
bejimui taikos klausimo.

!skani. Toje vietoje teutonai 
j sakosi paėmę 4.000 belais
viu.

■ Sumušę rusus i rumunus 
Ties Fokshani, teutonai pra
dėjo juos vyti į šiaurę. Abel- 
įnai, rumunų ii- rusų padėji- 
imas begalo sunkus.

randasi jau tik
atstume nuo KLERIKALŲ ATSTOVAI 

IPAS RUSŲ AMBASADO
RIŲ BAKHMETEFFĄ.
Kun. J. Žilinskas ir p. 

Bielskis, beprašydami Lie
tuvai neprigulmybę, atsilan
kė ir pas Rusijos ambasa
dorių Washingtone. Jam pa
šluota kopija rašto, kur rei
kalaujama Lietuvai nepri- 

’gulmybės ir kad Prūsų ir 
(Didžioji Lietuva butų suvie-

C
 v © * o _ ’3 ; earo Imperijoje vėl permainos

NORI ŠAUKT TARPTAU-SERBŲ KARALIAUS 1
VYNĄS. ‘

Serbų karaliaus .vynas iš 
!Semendrios vynyno parsi- , 
duoda dabar* H Vokietijoj. ( 
Laikraščiuose aįne tai telpa!

nepa- jai garsinimai ii‘ lyginama j. !
‘prasto darosi. Ministerial karaliaus Petro vynas prieik111 pribrendo laikas atsta-( 
mainosi ir mainosi. Dar vi- J goriausios rūšies “reinvei- 
sai neseniai Stiurmerį buvo no”. y, ’ 
.pakeitę Alenksandra Trepo-’ 

ka-.vas, o dabar iš Petrogrado JIT 
jau kariauja Jelcgrafuoja, kad ir Trepo- !

kraščius. Vidury šalies trū- rancijos fronte. Anglai vas rezigm1 v o. I*} y^ 1\ 111 .11
ksta maisto. Iš tos priežas- džiaugiasi, kad, vadinasi, ir 1 repo v u rezignavo dar ir 
ties kįla riaušės ir demon
stracijos, atkreiptos prieš viškai prie karės vedimo.
talkininkus.
NUTEISĖ MIRTIN INDI

JOS SUKILĖLIUS.
Iš Londono praneša, kad 

Kalkute, Indijoj, dabar tei-
* sė 1915 metų sukilėlius
* prieš Anglijos valdžią, 

žmonės nuteisti mirti n, 
kiti kalėjiman.

DEŠINIEJI

pildymo jai paduotų reika- męt išmokėt vienom tik pen-

PORTUGALIJA 
KARIAUJA.

DIDKUNIGAIKščIO 
GEDEMINO AINIS 

NAUJUOJU RUSIJOS 
MINISTERIŲ.

Rusijoj kas tai

VAŽIAVIMĄ.

Chicago, III. — Amerikos 
Socialistų Partijos naciona- 
li< komitetas pripažino, kad 5

ŲRKŲ SULTONAS PRA- suvažiavimui,

’džiaugiasi, kad, vadinasi, ir
;portugalai prisideda akty- .kitas ministeris, grafas Ig-

TALKININKAI DŽIAU
GIASI KONFERENCIJOS

PASEKMĖMIS.
šiomis dienomis Ryme bu

vo konferencija talkininkų. 
Ką ta konferencija nutarė, 

61negalima sužinoti, nes visi 
0’tarimai laikomi didžiausioje 

paslapty. Vienok visi džiau
giasi jos pasekmėms. Fran-

■ščiausis Teismas pripažino 
konstitucijoniniu įstatymą, 

r jdraudžiantį gabenti svai
ginančius gerymus iš tai]) 
vadinamų “šlapių valstijų” 
Į “sausąsias“. Taipgi teis
mas ])ripažino teisingu nese- x T_ 2
niai nurodytą Virginia vai-Kjmmet Bekhmeteft 
st i jos įstatymą, draudžiau- ! 
t į parsivežti svaiginančių į 
gėrynių net savo privati
niams reikalams.

Savo laikais preziden 
Taftas buvo atsisakęs po 
šiuo įstatymu pasirašyti ar-! 
ha jį užtvirtinti ir tik tuo-j

O DIEVO PAGELBOS. į skiriama Haaga, Olandija.
Purkų sultonas, taip, kaip Partijos Pildantysis komi- 

ir vokiečių kaizeris, išleido tetas kopia J. 
atsišaukimą į kariuomenę, p Jurui kuogreiemusia^ pasi- 
Atsišaukime primena, kad

t !perskaitė tuos žodžius, tai, 
•„’anot “Darbininko” — jisai: 

“paraudo, pamėlynavo, 
rankos pradėjo virpėti iš 
piktumo ir sako “aš tokios 

’deklaracijos negaliu priimt, 
įjūs reikalaujate 
imy.bės, jūs'd? ’ ~ 

met jis įėjo i galę, kuomet į;.* ]l\s- • stimnkai! K.
dagiai paaišk 
viai nenori v< g 

j ir reikalauja Liet 
• sybės. P. Bakhmet 
į ko (labai smarkiai) 
'lietuviai! jūs rusai! 
ikios Lietuvos nežiną, 
■tik žinau Orenburgą, 
mg, bet jokios Lietuvos 
žinau!” Toliaus ašai p 
kalbėjau: Atleiskite man - 
kadangi Rusija ir jos ali- 
jantai skelbia, kad jie ka
riaują už tautų liuosybę,

neprigul- 
te imperi- 

mai-
antru sykiu kongresas pri- 
,ėmė.

Dabar blaivininkai džiau- 
tyti socialistų internaciona- gjasj nauju laimėjimu. 

Ją. Partijos komitetas ski-’’ J______ _
ri;>, 3 d. birželio būsiančiam, DARBININKŲ JUDĖJI

MAS DEL 8 VAL. DARBO 
DIENOS.

. j New Yorko kriaučių strei-' 
t ai •ptautnuajn p0 laimėjimas ir iškovoji- 

imas 8 vai. darbo dienos, pa
skatino ir kitų išdirbysčiųrūpint suvažiavimo šauki

mu, o jeigu iki 1 d. kovo
biuras nieko nepadarys, tuo- ! darbodiena.
met Amerikos partija tuomi Abelnai New Yorke yra 
užsiims. :

i na t ievas.
Pirmuoju ministerių pas- (talkininkai nenori taikos jr 

Litras senatorius ir tarybos atmetė centralių valstybių 
narys, kunigaikštis Golici- ‘pasiulijimą. Sultonas krei- 
nas. Užsienių dalykų minis-T'asi prie dievo ir prašo, kad 
toris Neratovas paskirtas į J^ai nubaustų talkininkus.

--------------—a------------

ŽEMĖS DREBĖJIMAS.
Tokio. — Centralinėj For- 

mozoj kilo dideliausia suiru
tė iš priežasties žemės dre- |cja 
bėjimo. Ten žuvo 300 žmo 
nių ir tūkstančiai sužeistų.’’optimistiškai į partijos da- 

1.000 namų išgriauta. lykus.

i pasirengę išeiti Į streiką a- jūsų excelencija pavely- 
Morris Hillquith, sugrįžęs!pie 75,000 darbininkų. Šioj man paklausti, ką.Ru-

valstybės tarybą.
Kunigaikščių Golicinų fa- 

milija yra viena iŠ seniausių 
Rusijoj. Ji paeina iš Lietu
vos didkunigaikščio Gedemi- 
no kelmo ir labai tuom di
džiuojasi.

iš Chicago į New Yorką, darbininkų armijoj randasi 
pasakė, kad partijos reika
lai pradeda tvarkytis.Plenuo'marškinių siuvėjos,
jiama pradėti smarki agita-

ten, kur partija pa si ro
le šilima. Hillquitas žiūrįs

.XKIVV * v i*

! sija mano daryti su Lietu
va po karei?

P-nas Bakhmeteff’as at-

JUODAŠIM- cijos ministerių pirmininkas 
^IAI IR PURIŠKEVIČIŲ,Brianas laikraščių reporte- 

: “Ką konfe- 
nutarė, negaliu 

pasakyti, bet abelnai 
vai-jas esu labai ta konferencija • • • 1. z]-i

1 - t x m 1 j? ministerial todėl taipganedintas. Ta konferen-,• • • • ....

M T Idilei O

PRAKEIKĖ. jriams pasakė: 
Iš žemiau aprašytojo Dū-pencija 

mos posėdžio skaitytojai Jums 
mato, kad dabartine 
džia net Puriškevičius nepa-' L1 V»* * V VC* 4 * V A 4.4KZ4 44-V/4. A A j

sitenkina. Puriškevičius pa- ei ja dar sykį parode talki- 
siliko tas pats — dešinysai, ninku draugiškumą į vieny

sis pats prisipažino, bet jis,jbę, o antra — apsvarstė' 
matyt:, yar dar garbės žmo- daugybę svarbių klausimų.” 
gus. Jis mato šiandieninės | Laikraščiai praneša, būk 
suinitės kaltininką, jis ne- !
begali tai slėpti ir kaip mo-’pie Graikiją, kaip talkinin- 
kėjo, taip Dūmoj vjsa tai .kai turi jos linkui atsinešti, 
pasakė. Jo partijos- drau-'apie Macedonijos kompani- 
gams, nustojusiems ir gė
dos ir garbės, lyg karve
liams, žiūrintiems valdžiai į 
akis, tai nepatiko. Todėl 
jų Centro Komitetas nuta
rė Puriškevičių prakeikti, o 
Markovui II išreiškė padė
ką už drąsų juodašimčių gy
nimą.

Lapkričio 18 d. Puriške- 
”^ius išėjo iš dešiniųjų fra- 

os. ■ Jis norėjo, kad 
\ 19 d. frakcija leistų 

dbeti frakcijos vardu,

jasai premjeras gimęs Pru- 
jSų mieste Viesbadene.

Eina gandas, kad Rusijos 
i tan-' 

kiai mainosi, kad jųjų tarpe 
varomos intrygos dėlei skir
tingo susitaikymo su Vokie
tija.

TEISMAS ŠALININKIŲ 
GIMDYMO KONTROLES.

New Yorke valdžia labai 
daug turi darbo ir vargo su 
šalininkais gimdymo kon
trolės. Nespėja vieną suare
štuoti, tuojau atsiranda ir 

'd augiau s.

BETHMAN HOLVVEG 
VĖL KALBĖS APIE 

TAIKĄ.

Amsterdam, Olandija. — 
Sekančiame reichstago susi
rinkime Vokietijos kancle
ris vėlei kalbės apie taiką. 

, _________  r_____ , ___ | 8 d. sausio buvo nagrinė-!Jisai vėlei kreipsis prie ne
rtoj konferencijoj svarstę a-.PABĖGĖLIAMS NEVALIA !iama byla Emmos Goldman utralių valstybių.

“veistčių”, apatinių sijonų,
liet

sargių ir tt. Dabar šiose'sako: “ką imperatorius ma- 
išdirbystės šakose vedama'no daryti su savo provinci- 
smarki agitacija, rengiami ja, to ašei nežinau ir netu- 
mitingai ir tt. p’iu reikalo pasakoti priva-

Tulų dirbtuvių darbiniu- Ąiškom ypatom....”
kai jau padavė darbdaviams ( “Mudu nesame privatiš- 
savo reikalavimus ir jeigu ikos ypatos, nes reprezen- 
tik pastarieji atsisakys juos'tuojame šimtus tūkstančių 
išpildyt, bus apskelbta strei- lietuvių.

.i. h» itįU i gum

APSISTOT MASKVOJ.

ją ir apie tolimesnį karės 

ferencija buvus labai nau
dinga Italijai, nes pastaroji 
daug laimėjus.

“Aš reprezentuoju milijo
nus ! bet jūs rusai maištinin
kai ! jūs emigrantai, neturite 
tiesos draskyti imperiją!”

Tai taip pasitiko caro am
basadorius klerikalų atsto
vus, tai yra, žmones, kurie 
savo pamatinėse pažiūrose 
netoli bėgę nuo to paties 
Bakhmetefffo. Tai ką jau 
norėti, kad jisai sutiktų duo
ti laisvę darbo žmonėms. «

Kitų šalių ambasadoriai, 
kaipo mandagus diplomatai, 
pasitiko klerikalų atstovus 
gražiai. Abelnai, visi balta
rankiai 
šnekėt, 
tas kaip jie savo intrygomis

TARPE AMERIKOS IR 
VOKIETIJOS ”KOGE- 
RIAUSI” SANTIMAI.
Suv. Valstijų ambasado

rius Gerard’as Berlyne sakė 
prakalbą susirinkame, kuria
me dalyvavo žymesni Vokie
tijos valdininkai. Jis apart 
kitko pasakė, kad dar nie
kad nebuvo tokių gerų san- 
tikių tarpe Amerikos ir Vo
kietijos, kaip kad dabar y-

Vokietijoj vis tik labai 
daug kalbama apie taiką.

ir garsiosios Sanger se
sers. Goldman likosi ištei
sinta, o Sanger sesuo tapo 
pripažinta kalta, bet teis- PASITIKO NAUJUS ME- 
mas atidėtas iki 29 d. sau-: TUS ARKLINYČIOJ. 
šio. j

Margaretos Sanger byla’ 
tapo perkelta į Grand Jury

Maskvos valdžia uždrau
dė naujiems pabėgėliams ap- 

Dabar 
iviasKvoj pnna Įvairiausių 
tautų pabėgėlių. Daugiau
sia pabėgėlių pastaruoju lai
ku bėgo iš Rumunijos ir pie
tų Rusijos.

tęsimą. Sakoma, kad ši kon- Mykvot

SUVAŽIUOS PARLAMEN
TŲ ATSTOVAI.

“Vienna Reichspost” pra
neša, kad greitu laiku suva
žiuos pasitarti Germanijos, 
Austro-Vengrijos, Bulgari
jos ir Turkijos parlamentų 
atstovai.

LAUKIA PRIBUNANT 
DEUTSCHLANDO.

New London, CoAn. — 
Laukiama pribunant, jau 3- 
čiu sykiu vokiečių submari
nes Deutschland.

St. Louis, Mo. — Adolfas 
Bušas ir jo turtingieji drau
gai pasitiko naujus metus 
arklinyčioj, kur stovi “prai- 
sns” gavę arkliai* vertės 
$20.000. Jie ten lėbavo ir or
gijas kėlė. Į kiekvieną stai- 
nę tilpo po 4 svečiai. Ger
dami vyną, pasveikino nau
juosius metus ir šoko arkly-

CHICAGOS POLICIJOS
VIRŠININKĄ AREŠTAVO.

Chicagos policijos virši
ninkas Ch. Healey areštuo
tas. Jį kaltina konspiracijo
se ir kyšių ėmime.

Policijos viršininkas 
po paranka $25.00(k

• -A. x-; ’■ ■
’ -t a-wngrv,ff-r - DfHWf iraill - ■ ••

Dabar anglų ir vokiečių 
spauda labai daug rašo 
apie jo kalbą, išreikšdama 
įvairias puomones. Vokiečių 
kraštutiniai dešinieji pasipi- surengia didžiausias žudy-
ktinę ta jo kalba, o liberalai nes — kares, 
džiaugiasi.

Vokiečių “Voarwarts” 
organas “valdiškų socialis- daktarų ir mokytojų.

diplomatai moka 
nors ne kas ki-

yra
Vokietijos ambasadorius 

pasakė, kad Lietuvoj nereik
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Apžvalgos

Ncgaria to kad darbinin-

liet’’

Kapitalistai troško ir tro-

UNIJOS SUMAŽINA DAR
BININKŲ MIRTINGUMĄ.

gas, kad tik Įvedus prievar
tinį kareiviavimą, kad tik

ruoštų prie karių? Nėberei- 
kalo dabar S u v. Valstijų ka
pitalistai, priešaky su savo

da upeliais bėgti nekaltų 
žmonių karštos kraujas, ten

pen taujantis žmogus turėtų liū
gas ti socialistų ir nedrįstu prie- 

>'sintis tokiai puikiai idėjai, 
ir,kuri žada laime dėl visų

_ ------------ Taigi, ar ir daug’*
jūsij ir jūsų sų girdėdama Valdv 

n (ir nieko nepraneš

stu? Kodėl 
n”,,sinl-| bjaurojami

gaus gyvenimą.
i Socialistai eina prie to, 
kad visi žmonės vietoj žū- 

kad šiandien

bus neišvengiamos.
švenčioniškis.

Socialistai tvirtina, kad 
skur-

žavimą. Dauguma tokių. Socialistai sako, kad biedm 
tamsunėkų sako: “Dabar (žmonės neprivalo dirbti dė- 
bosaš ūioka nuo valandų; ir Jei turčių, kad anie galėtų t

atsitikimų, 
mirti, Colora- r . . v . . r ,. : _ ,n. . bais priešais socialistu ’

; Kode! didžiuma žmonijos

davatkos žegnojasi 
>ios žodį “socialis-
Apsistojęs ant tų ^opau reįkia dary-

kital^t’£Įmatuob]ą'zm^_r“- ti,‘kokiu budu. butų galima 
’ l 4- zl i»n ii n«i i f*

KAPITALISTAI
Jų organizacija uz-

mi-

Žiūrėkite finai. Jie turi 4

— Mes nudžiugom, pers-

kurie

milionie-

visoj Pittsburgo apielinkėj.

IR ’RANKPELNY.CHICAGIEČIAMS.

Ir “Rankpelnis

čiai mėgsta išsiderėti ir vekselius įr kitokias popie-

Rytinių valstijų socialis
tai ir jų draugai su nuosta-

chicagiečiai rimtai 
musų paraginimą.

prantama, priėjo prie ban-

gruodžio, o iš Washington© 
išsiųsta 1 2d. gruodžio. Kon- 
gresmanas Wood pasakė, 
būk tą paslaptį žinojęs ne

maine susirinkime LSS. na
mui suaukauta $14.00.

— Wilmerding, Pa., drau
gai pradės smarkiai veikti.

Daugiau kaip tuzinas 
New Yorko žurnalų pakėlė

bankieriumi Baruch ir pas
tarasis jau 9 d. gruodžio ži
nojęs apie Wilsono siunčia
mą kariaujančioms šalims 
“taikos notą”, kuomet ji iš-

žiuri.”

rikos kapitalistams buvo 
peilis ])o gerkle. Birža, suži
nojus apie Wilsono atsišau
kimą, dar labiau tapo su
drebinta. Visos akcijos bei

Bet dar ne viskas. Štai 
iv. Valstijų prezidentas 

pti devynis kailius. Todėl tai jpageibon.lŽes’ir turime’eiti į Wilsonas parašo atsišauki-

■^Laisvė” ir “Naujie
nos” nėi užginčyt ne
mėgino, kad amerikie

musų tarpe nė-įTen apsigyveno draugai Bi- 
ii zauskai. Seniau Wilmerdin-didelių principialių 

ų, kurie neleistų 
dirbti išvien.

TARPE VEIKĖJŲ

— Drg

|nas Wood sukelia baisų triu
kšmą. Jis komisijai prane- 

Lietuvių.ša ir pristato dokumentą, 
kad kad Wilsono privatinis se-

pradėjo rašyt apie drg. y/Aik Baruch as, bet Jiankie- 
Knnsukn Iniškn. Pvin nvno-ns J piezidento paclOS bl O- 

ir kiti gimi-

(ankščiau žinoję apie Wilso- 
ino siunčiam:] atsišaukimą 
Europos kariaujančioms ša
lims ir prisirengę prie tos

būti išimtis. Tenais du syk Pats d. Kapsukas,^ .
tiek lietuvių negu Didžia- pirmas paleido tas snekas a- mokėjo labai brangiai, o da 
jam Ntew Yorke, o aukų iš pie dolerius ir “išsiderėji- bar jų kursas visiškai nu 

įjmažflir mą.” puolęs.

tuo pačiu keliu. |mii "į išsiuntinėja ji vi-
Mes tikimos, kad draURai >oms kariaujančioms sahms, 

•• (kviesdamas jas prie taikos.
Į)I 1UI1S . ;Y A

Vieton Tai kas kad ' dabartinė 
“Kovos” red. eina keistų 
kaprizų keliu! Tas gali dau
gelį užgauti ir užgauna, bet 
vistik nereikėtų užmiršti, 
kad LSS. namo statymas y- 
ra visu musu bendrasai dar
bas, visviena ar mes San 
Francisco, Chicagoj ar 
Brooklvne. v

Mes anaiptol nepavydim 
visu trečdaliu prenumera-^aujieniečiams įsigyti savo 
tas. Laikraščių leidėjai ver- namą. Jų organizacija už- 
čiami taip elgties dėl nesvie- tenkamai stipri, kad įsigi- 
tiško popieros pabrangimo jus namą. Kamgi ištikrųjų 

O musų valdžia? Ji tyri-’mokėti randą svetimiems, 
nėjimus daro, vadinasi, pil-(kuomet galima mokėti pa
što iš tuščio į nepilną. Da-jtiem sau! Ir ne bombardavi- 
bar jau neva begrąsinanti imu “Naujienų” bendrovės 
teismu popieros trustui, bet;sumanymo steigti nuosavą 
kuo baigiasi teismai prieš namą, mes norime 
trustus, tai jau kiekvienas mot Chicagiečius 
žino. Tūli mažesnių laikra- LSS. namui, bet nurodymu , 

į jų socialistišką priedermę! kar skaitėsi popiet iniai
Naujienų” bend, ga-

Są junga.

TAIKA IR AMERIKOS kuomet aš dirbu ilgesnes 
valandas, tuomet 
uždirbu, mano šeimyna gali 
geriau maitintis ir aš pats 
dar kasdien po skunerį išsi- 

' geriu. Kada bus įvesta uni
ja, sutrumpins darbo valan
das, tuomet, be abejonės ir darni, badu miršta, 
uždarbiai sumažės. O suma-

Kaip tik Europos kariau
jančios šalis prabilo apie 
taiką, kaip tik Vokietija vie
šai paskelbė, kad ji dabar 
jau gali taikytis, Amerikos 
kapitalistai — bankieriai ir 

i įvairus fabrikantai, pradėjo 
Idrebėti, tartum drugio krė
sdami. Akcijos, ypatingai 
plieno ir amunicijų išdirby- 
ščių į kelias dienas veik pu- 

■siau nupuolė. Įvairių vek-Į/o,outi- j t z . . ...
aukauti sėlių kursai pradėjo pulti,

ščių ir žurnalų leidėjai rei
kalauja, kad pati valdžia į- Juk ir 
steigtų popieros dirbtuves, j Ii turėt namą ir 
tam tačiaus nepritaria tų Reikia tik daugiau entuzia- 
galingųjų laikraščių ir žur- zmo ir savo priedermių su- 
nalų leidėjai, kurie patįs tu- pratimo. •
n savo dirbtuves, kaip, pa- žiūrėkite finai. Jie turi 4 
dėkim,. “N. Y. Times”. Tu-,savo dienraščius ir tie dien- 
rėdami savo dirbtuves, jie raščiai turi savo namus.vedami savo dirbtuves, jie raščiai turi savo namus. 

• patįs gauna popierą piges- Kuomet vienam jų sunku ir 
ne kaina, o nuo kitu gali lu- nedateklius, visi kiti ateina < i • 1 • 1 m t —i , •
privatiška monopolija jiems 
daug naudingesnė, negu su
manymas steigti popieros 
dirbtuves valdžios lėšomis 
ir valdžios kontroliuojamas.

“Naujoji Gadynė” priver
sta konstatuot, kad nei vie-, 
nas lietuvių socialistų laik- 'kaitę “Kovoj”, kad Bridge- 
raščių nestoja už bendrą water, Mass., kuopos drau- 
darbą politikos srytyje su gai, tik 7 draugai, paskoli- 
kitn sriovių žmonėmis. Kai])'no ir paaukavo LSS. namui 
kam, tai gana liūdnas fak- $560. Vyriškai!
tas, nes kurgi kuomet hera-! —Toledo, Ohio., Atsigin
si socialpatriotų, negi iš že-^ 
mes jų iškasi! O mums be-'

kad Amerikos 
cialistuose nėra 
rgfriedo” (kle- 
ialininkų. Tas

a.m. Laukaitis, pirminin- 
s pusiau klerikališkos Pe- 
ogr. dr-jos nukentėjusioms 

dėl karės šelpti triukšmin
gai išvytas iš tos draugijos 
Prieš jį sukilo net nuolan
kus lietuviški biurokratai.

Nenoroms prisimena 
garsusis makaronų šinkuo- 
tojas kun. Olšauskas, ku
ris savo laiku apleido Voro
nežą ir išdrožė į užsienį.

Turbūt, išsipildys prana
šavimas vienos moteriškės, I 
paeinančios nuo Mariampo-| 
lės, jog prasti žmonės kuo
met nors pranešiu svietui 
apie tas šunybes, kokias da
rė kuniginiai komitetai.

cijos skaitėsi milioriinėmis, 
šiandien pasiliko be nie
ko, nes jų akcijų niekos ne
norėjo pirkti ir už ketvirt- 
dalį kainos, žodžiu, tarpe A- 
merikos kapitalistų pasida-

(tai, bet smulkieji
i kares metu spėjo 
net popieriniais 
riais pasidaryti.

kuomet pasklydo gandas,

kad patiems pasipelnijus, o 
kitus privedus prie ban- 

Andriulevičius,'kruto. Tuojaus tapo išrin- 
plačiai žinomas Pennsylva- kta tam tikra komisija pa-

* nijoj ir Ohio, šiuomi laiku tyrimui, kas išduoda tas pa- 
randasi Valparaiso, kur pa- slaptis. Ir štai kongresma- 

. t stojo mokyklon.
11 i — Massachusetts valsti

jos susivienijimo 
Amerikoje nariai nor, 

,SLA. grįžtų F. J. Bagočius. kretorius Joseph P. Tumul- 
[Jie padarė panašų nutari- ty pirmiau nuolatos pietau- 
Imą. Nacionalistai mano, kad (davo viešbuty su stambiu 
.tas nutarimas yra “be ver- 
itės”. Kada męs jiems su- 
tversim naują susivieniji- 
tmą, tai jie žinos, ką tai rei
škia “be vertės.”

ba žiuri, kodėl tai Chicaga Kapsuko laišką. Prie progos.?vl • J 
taip šaltai atsineša į suma- duoda vėjo d. Vasaičiui, lon-!ns [501ling 
nymą steigti Lietuvių So- doniečiui, kuris nupeikė 
cialistų Sąjungos namą. Iš (Škotijos socialistus. Renk- 
visur plaukiai aukų ir plau- pelnis ve kokį išvedimą pa-; 
kia labai daug. Tas aukų darė:
gausumas yra aiškus liudiji
mas, kad musų visų bend
ras sutartingas darbas ke
liais pastaraisiais metais at
nešė puikiausių pasekmių. 
Tas minias, kurios šiandien 
•taip duosnios LSS. namo 
reikalui užaugino musų so
cialistų spauda, musų gyva- 
sai žodis metų metais žadi- 

' nęs darbininkų sąmonę, 
musų organizacija.

Chicaga, rodosi, neturėtų

nes.
Kada Baruch’as, Bolling’- 

;as ir kiti sužinojo ankščiau, 
kad Wilsonas sius kariau
jančioms šalims “notą”, 

i kviesdamas jas prie taikos, 
.jie tuojaus pasiskubino •'iš
parduoti visas savo akcijas,

kad visur doleris vei-
kja.’ Jik’ žinoma, ame- na kursą. Išpurdavus 
rikiečiai. ne taip jau gerus, po dviejų ar 
prastai į tuos dalykus 'dienu tapo paskelbta 
žiuri.” ' * ............

Ką ant šito galima atsa- čioms šalims notą, ir
Įkyti? Geriausia nieko neat- kurie vakar ar užvakar pir- 
sakyt! Tegul vely atsako ko tas akcijas, atsidūrė prie 

kuris bankruto durų, nes už jas

ras, paimdami už viską pil- 
savo 
trijų 

>, kad 
Wilsonas siunčia kariaujan- 

■ tie,

------------------------- I
pilvus užvertę gulėti savojistai turėtų eiti ranka-ran- 
palociuose, naudotis ir(kon su mumis, kapitalistais,. 
džiaugtis gyvenimu ir iš- (turėtų aiškinti darbinin- 
tvirkimu, pripildyti savo viekams, kad mes, kapitalistai, 
durius skaniausiais ir (turime augštesnę galę ir 
brangiausiais valgais, kuo- skirtingus reikalavimus, 
met beturčiai, sunkiai dirb-’negu jie nes mes žmonės 

(augštesnės prigimties; kad 
Socialistai nori, kad visi darbininkai nereikalautų 

žmonės dirbtų, jei ne špatu, nuolat padidinimo užmokes- 
tai plunksna, ne plunksna, 
— tai plaktuku, ne plaktu
ku, — tai dalgiu ir tt.

Jeigu visi dirbs, darbo va- 
ar(landos bus trumpesnes, at- 
•” i lyginimas didesnis, nes ne

Kongresmanas Wood už- žėjus uždarbiams, ne tik aš 
meta kaltę čielai eilei arti-,pats negalėsiu skunerio iš- 
mų Wilsonui kapitalistų už gerti, bet ir mano šeimyna 
išdavimą valdiškų paslap- (turės badauti.” Negana to, 
čiii ir kaltina Wilsono se- dar aš kas mėnuo priverstas 
kretorių išdavime tų pasla-' busiu po pusę dolerio : 
pčių., (daugiau mokėti j tą uniją.'

Pastarieji prie kaltes ne-' Tokius argumentus stato y)US ponų kapitalistų, kurie 
prisipažįsta. Wilsono se- j veik visi tamsunėliai, kurie'
kretorius sako, kad niekad nesupranta unijų vertės, 
su bankieriumi Baruch’u 
nepietavęs ir jokių sekretų kai, prigulėdami prie unijų,' 
jam neišdavinėjęs. Dabar turi geresnes darbo sąlygas,1 
specialč komisija pradėjo įdirba trum|>esnes valandas ,^”^,"7 atsakančiai" ea - 
tardymą ir nežinia kuo tas ir gauna didesnes algas, bet j-s

įdar sumažina ir mirtingu- žodžiu.' socialistai nori i- 
ta ma, arba, germu sakant, pa- 'vvk(|inti ant žemf>s br(||ybe>

ties, kad ne streikuotų, kad 
dirbtų už tokį atlyginimą, 
kokį mes jiems pripažįsta
me ir kad turėtų prigulintį 
apvertinimą ir pasižemini- 
mą dėl savo darbdavių.

— Vadinasi tokiems socia- 
žmonių uždirbtus pinigus ilistams nebūtumėt prie- 
prašvilptų, pilnus bankus 
aukso prisikrautų; jeigu vi
si dirbs teisingai, už pri
gulinti atlyginimą, tuomet

visas skandalas užsibaigs.
Mums nesvarbu, kuo 

istorija užsibaigs, bet svar
bu tas, kai]) Amerikos ka
pitalistai atsineša taikos lin- išleido apyskaitą, 1 * T T 1*1 T — j 1 -i i — i • I i 1 • j 1

Neperseniai darbo biuras 
, kurioje 

kui. Vos tik pradėta kalbėti 'apart kitko nurodo ir nuo- 
apie taiką, o jau tarpe musų šimtį tarpe darbininkų ne- 
kapitalistų kilo baisi revo- I laimingų atsitikimų įvairio- 
liucija. Ant Wall gatvės vie-lse valstijose, 
ni prisipylė sau kišenius, o ma, Colorado, Virginia ir 
kiti subankrutijo. < 
daiktas, kad ir nota 
siunčiama su tam tikrais iš- 
rokavimais.

Vadinasi, 
štai pradeda kalbėti ; 
taiką, tai ne dėl to, kad jie Jr ką gi mes matome? Nuo j 
tos taikos trokšta, bot dėl to, 1903 iki 1913 metų, t. 
kad iš taikos galėtų pasipel-’gy dešimties metų, 
nyti ir išsigelbėti nuo kon-'nios valstijoj tarpe 
kūrentų. Juk smulkesnieji ninku buvo 5.7 
kapitalistai yra baisus kon-’ėiai nelaimingų 
kūrentai stambiųjų. O da- .kurie iššaukė 
bar, kad . jų nemažai priėjo (]() — 8.02, V 
prie bankroto, stambesnieji \\r. Virginia ■ 
galės lengviau atsidusti, ge-: n, ' j - , :■. i • • i • I I no pačiu iriau savo bizni varyti. L • . ,•* l irųicn v• i i

Gyveni man įkūnytas so
cializmo mokslas padarytų 
kur-kas malonesniu tą trum 
pą žmonių amžį, pakeltų 

Ir štai Alaba-1žmoniją angščiau protiškai 
ir morališkai. Tas parodo,

Galimas W. Virginia valstijose visi-:kad kiekvienas sveikai pro- 
buvo škai silpnos unijos. rU. 

darbininkai dirba ilga 
valandas ir dauguma jų ne 

jeigu kapitali- žino, kas tai yra unija i
i apie Įkad prie jos reikia prigulėti, (žmonių.

Kodėl taip nėra? Kodėl
i kapitalistiška spauda meta
i visokius purvus' ant sociali- 

iš sakyklų 
socialistai?

ginusiai unijos įsigalėję, bū- (]f11(v() 
(lent Illinois, Indiana, Iowa 
.ir Pensylvania ir kur darbi-L ^7,, 
įninkai dirba kasyklose tik' 
po 8 valandas, visai k?j ki.,.sufast riežastis 
magino. Illinois valstijoj but, , ku|.,u socialistus visU]. 
vo 3.26 nuošimčiai nelaimu)-; 
gų atsitikimų iššaukusių 
įnirtį, Indiana — 2.95, lo- 

. . .. .v, .. , IV. . iwa —2.27 ir Pennsylvania—jkapitalistiškoji valdžia nesi-
Vadinasi, unijos ne tik pa- 

'gerina darbininkų būvį, bet j 
'dar ]) a i 1 g i n a j ų gy ve n i m ą ;

du ir pusę metų Amerikoj • 
pripenėjo daugybę naujų mi-' 
lionierių ir menkesnių kapi- Į 
talistų, o kaip tik pasigirdo' 
taikos balsas, į dvi dienas 
dalis jų subankrutijo. O 
jeigu tokius apsireiškimus 
mes matome, tai ar galima'

šingi?
— Suprantama, kad ne! 

Dar tokius socialistus pa
remtume savo laikraščiuo
se... Duodu garbės žodi!

(Toliaus bus)
Pagal Sczypawka,

Pašešupis.

Iš Anglijos 
padangės

Šiomis dieųomis gavome 
nuo draugo J. Vasaičio 
pluoštą iškarpų iš “Ranl 
pelnio”. Kadangi o 
“Rankpelnis Amerikon ne
praleidžiamas cenzūros, to
dėl čia paduodame hors ke
lias iš ’’Rankpelnio” ištrau
kas, apie draugų škotiečių 
veikimą. ,

“Rankpelnio” Nr. 49 ra
šoma:

“Jau kelios savaitės pra- 
'ėjo, kai]) “R-ny” buvo rašy- 

• ta apie knygoms leisti drau- 
igijos “Vilnis” reikalus ir bu
vo kviečiama, kad tos drau
gijos nariai, ypatingai val
dyba, pagalvotų ir nusprę-

iškeikia, niekina ir juodina.
Tuom tikslu nutariau nu- 

;eiti pas įvairių klesų atsto
jus, keikiančius, niekinan- 
jčius ir juodinančius socia
listus ir socializmu.

V išų ]) i r m i au si a n u ė j a u
pas vieną, gerai žinomą ka-

eiti draugijai prie savo tik
slo. Bet nė Valdyba, nė 
draugijos k,uopos anei žo
džio nepasakė šituo klausi
mu. Ištikrųjų, taip būti ne
gali. Valdyba būtinai turi 

j pasirūpinti bent ką praneš
ti visuomei apie draugijos

goja nuo belaikės mirties. Į 
ITodėl kiekvieno darbininko j 

šką kazarmę ir pribūdavo- /. .
jus daugybę tvirtovių, ka-'^1 ln ll* l}niJ0S ir kovoti 
riškų laivų, priliejus kanuo- Pagernnmą savi būvio., 
lin ir kitokiu ,/nino,7iuli<kn UllijisLlS

reikia daryti kuopoms; rei- 
jkėtų bent kur galima su-

— Pone! po persistaty- šaukti kuopų susirinkimus, 
švenčiausia pareiga prigulė- ,no savęs tariau aš, — ar’ “ig Londono d. Vasaitis 

už (negalėtum man paaiškinti, šiuo klausimu mums rašo:
“Draugijos knygoms leisti 

sekretorius būtinai turi pra

Kokiais turėtų būti 
socialistai?

kovės gaudo auksą. Ir pakol ~ J
viešpataus kapitalistiškas . Socialistai reikalauja tei
su rėdymas, pakol valdžios .singos užmokesties už dar
gius ne darbininkų, bet ka-į panaikinimo išnaudoji- 

” ' • mo, reikalauja priežiūros
dėl senu, mažu ir netinka- C 7 i

įkiringai kovojate prieš so-'
. nešti per “R-nj”, kiek iš vj-j 
■ so Draugijoj yra narių, kiek

i pinigų ižde yra ir ar turi 
i Draugija nupirkus ar pasi- 
j rūpinus bent kokį rankraš
tį knygelei? Jeigu turi ran
kraštį, tai kiek prekiuotų jo 
latspauzdintais ir ar butų 

’ galima dabar spauzdinti?
Kuomet nariai matys visą 
Draugijos stovį, ir ką jinai 
veikia arba nori veikti, tuo
met žinos kas reikia daryti 
ir prasidės gyvesnis darbas. 
Jeigu nebūtų galima nieko 
veikti čionai, tai galėtume 
prisidėti prie Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Drau
gijos Amerikoj. Bet man 
rodos, kad Draugija ir čion

I Kapitalistas pažvelgė 
mane tokiomis akimis, kad: 

įtartum man būtu pritrukę ! 
jsveiko proto, po tam atsa-: 
į ko su nusistebėjimu:
I — Tamsta klausi manes to-I *■

kili dalykų? Ar tamsta ne- 
žinai, kad socialistai savoi 
partijos programe sako, jog 
jie eina prie išardymo, prie 
sunaikinimo visuomeniškų

kad kiekvienas žmogus tu- |vo rankas šventos privatiš- 
rėtų teisę prie gyvenimo ir kos nuosavybės?.. O tas ir 
kultūros dovanu.

Reiškia, kiekvienas turė
tų teisę mokytis, kiekvienas 
turėtų teisę naudotis poilsiu 
ir malonumais, kiekvienas 
(turėtų teisę ir galę naudo- 

........... tis tais visais išradimais, 
nes unijiniai |ęurįe pa(jaro maloniu žino- vihn riHimnAn.............. x

Kiekvienas susipratęs dar-; 
bininkas stengiasi prigulėti 
prie unijos, i 
darbininkai dirba trumpes
nes valandas, gauna didesnę 
algą ir turi geresnes darbo 
sąlygas. Bet didžiuma dar-

yra prasižengimas!..
Pasauly turi būti vargšai 

ir turčiai! Turi būti klesinis 
skirtumas!...

Nieko neturėtume prieš
socialistus, jeigu jie neskel-1 ro?°s’ Kaa yraugija ir ciuu 
btų tokio iškraipyto šauks-, 
mo, kurį vadina neva moks-j 
lu. Tegul jie sau būtų, mus 
tas neapeina!

Bet, jeigu tas nenuorama;
bininkų bijo unijos ir deda ^tls’ ^.aiP 
visas pastangas, kad tik be būtų brohais^.
jos apsiėjus. Jeigu neuniji- •— ----- —
nėj dirbtuvėj pradedama or- neturi būti ponų ir 
ganizuoti unija, tuomet di- džilb turčių ir beturčių, kad 
džiuma darbininkų griebiasi ^ebutų amžinai dykaujan- 
kovo.ti prieš unijos suorgani- Čių ir amžinai dirbančių, 
žavimą. Dauguma tokių Socialistai sako, kad biedni

; noro ir jos Valdyba dau- 
igiau darbuotųsi. Kuomet- 
buvo pradėta ta Draugija 
tverti, Londone vienu karti’ 

skiepi na tokį iškraipytą ln_'įslrase ^dv.nar11^ ir į1 Z7no 
mokslą, — karė jiems! mo^scius, bet dabar,

— A-a! Ponas sakai, kad kRomet ™ai nem.ato ,Drau‘
dabartiniai socialistai nėra veiki1?0’ tai nei mo- 
gerais socialistais? kesčių uz siuos metus nesu-

— Suprantamas daiktas! m°ka.”
— Tai kokie .socialistai i “

turėtų būti . 
draugų nuomone? jf

Mano nuomone, sočia- .nei? Pamatysime.



UžGESUSEI ŽVAIGŽDEI.

Jau stygos nutruko gilaus įkvėpimo, 
Ir ugnis užgeso —krūtinėj jausmai, 
Kuomet užmigdyta siela jų supimais: 
Ilsėjos, kai žuvo tos žemės skausmai.

Ir būdavo laime man mintįs užtvinę, 
O ateities vaizdas — toks mielas švelnutis 
Dvasioje kartoja dainą sutartinę, 
Kurs liko lyg sapnas šventumo pilnutis.

Gyvenimas — Jūrės... per amžius snaudė. 
O laikas galingoms bangams pavirto. 
Kartkartėmis lairpės sapnelį išaudė, 
Bet kartais lyg žvėrįs pikčiurna įnirto.

Ir daužė laivelį į uolas granito, 
Ir žaibo ugnimis, jo plakė krutinę. 
Bangos nemeilingai ant jo vertės, ritos, 
Ir skaisčiąją viltį žudė paskutinę!

Tad tie atminimai praeities jaunutės, 
Ašaroms karčiomis man širdį apliejo, 
Tos skaisčios svajonės jausmų kupinutės. 
Pranyko! Lyg rūkas, nuo kilančio vėjo!

Dabarties tik audros ten rūstingos kaukia!
Ledais surakinti svajonių sparnai...
Žydrioje erdvėje —tik debesiai plaukia, 
Ir knarkia tankynėj, išalkę varnai...

žemutis Svyruoklis.
Scranton, Pa.

— Kunigėli, kunigėli, kas atsitiko?
— Niekas ’neatsiliepė ir niekas nesuju

dėjo.
“Dieve mano, dieve mano, ką čia jie 

pridirbo ir kas per nelaimė atsitiko” —su
dejavo ji.

Jausdama ką tokio negero ir norėdama

Ir “Naujoji 
Gadynė

tone prasidėjo agitacija už riksmų: kurlink, girdi va- iškentė nepagyręs p 
fondų suvienijimą — “Ko- ižiuoja drg. Michelsonas! j kad jis apsivedė su £ 
va” prieš tai protestavo, ra- (Lygiai taip, kaip “Naujie- te. Esą, seniau Lietu 
šė. Čia ji išpildė savo prie-’nos,” — girdi, Kapsukas teligentai vesdavo sau 
dermę. Bet dalykas ne ta- i baladojosi iš Philadelphijos teris lenkes, su didv

Naujojoj mai tik erzina žmones, o la- savo glėby turtą ir iš latur, 
ji falsifikuoja da- bai mažai išaiškina. Tik vie- bet lietuvaitę. Tik ir geru- 

' .'..’.L “Kovą” mg]is to Yčo!” -
Ir kodėl Yčui nevažinėti? 

i Amerikoj dar yra gera
širdžių, kurie jo kelionėms 
nesigaili kruvinai uždirbtų 
savo centų. Amerikos lietu
viai darbininkai geriau pa
badaus, bet Yčui sumes au- 
kų ir jis galės važinėtis.

šė. Čia ji išpildė savo prie-!nos,” — girdi,

TZ ,, j . , v me. Dalykas tame, kad ra- į Brooklyną). Tokie riks- turtais; p. Yčas parsive.
KOVOS red. jau nebeuz- xVf]QniQ Qnin lai “Naninim mni tik erzina žmonos n ln- nn,-n zv1^k«r :x 1^4..“KOVOS reu. juu nęocu/.- g dama je tai

savo ponui pagelbėti, pradėjo atsikratyti (naudojasi savo privdegjja, i)ykus taip,' kad, tarytum, tik na gerą straipsnį 
nuo apimtos baimės atsirado nepaprasta | kaipo Naujosios Gadynes^ j ų 
drąsa, kuri kartais ir paprastas moteris redakcija, ir kelia ginčus dėl * 
paverčia į karžyges, tuojaus nubėgo į virtu- Lietuvos šelpimo į teorijos 
vę, pasiėmė iš ten lempą ir su šviesa įbėgo laikraštį. Mat, “Nauj. Gad.“ i 

daug svarbesnis istorijai do-'j 
,ba tylėjusi.

I vėl melas. Nejaugi tie

į kunigo kambarį.
Įėjus į vidų, palei duris sustojo. Pir

miausiai jai metėsi į akis valkata, kuris 
gulėjo ant divono palei sieną ir miegojo, ar 
tai nudavė miegantį ir nieko nežinantį, kas' 
čia atsitiko; i 
pa, paskiau dvi kunigo kojas, apmautas 
juodomis pančekomis, kurios kyšojo iš po 
stalo. Matomai jis ant nugaros krito ir 
bekrisdamas, galva sudavė į būbną, kuris 
už jo nugaros kabojo.

viena 
pratusi.

ji sako, 
girdi, tik vieną

su- parašė prieš vienybę, tai N. 
’47, kur pravesta ta ] 
““Laisvės” mintis, kad šelpi-

viską 
Apie “Lais- 

kad “Laisvė”., 
o..... , ......... kitą žodį mas šimtais ryšių rišasi su

prieš vienybę parašiusi ar- 'politika, tik plačiau dalykas 
’ ' • 'paimta, na ir jai dar padėjo

drg. Stilson su savo pusėti
nai geru strąipsniu. Šiaipgi 

iji mažai aiškino, mažai gvil
deno, mažai faktiškų argu
ment ų žiurėjo, o tik kartojo 
.vieną stereotipišką, monoto-Į 
nišką sakinį apie tai, kad 
“vienybės nėr ir negali būt”. I 
Žinom mes tai žinom, bet 
žmonėm reik faktų, argu
mentų, išvadžiojimų, o jais 

viską permatė, sonas pasakė Brightone pra~”Kova“ begalo bėdina. Tą 
. - 1 nu° kalbą apie 

'svė“ 
ir neparausta! kad i 
d ta “revoliuciji-!nybę,C 

ne" redakcija buvo nuslydo- jokiu būdu žiūrėt negali- mes niekados nenorodavom 
si iki penktadalio ir pati ma.” Čia “Laisvė” dar pri- 

iurėti kas čia'l)i,,niutinr? paskleidė sąjun-,(lurė, jog ji norinti būti be- 
;u„n|(’ i^e(‘iu(,se al)ip bend-'ęalo atsargi su tom šnekom laudoną sKy-|ra darba klerikalais ir ai) 
Ji tuojaus su-;ta„tininkaiS - “Naujojoj V(t

Gadynėj” nei žodelio nėra. 'ni “Ar bus vienybe.” 
go Apie tai, kad slysdama prie(Straipsnyj mes šaltai 
ne-,penktadalio ji net Pildančio žvelgėm ta visą, kas dėjosi

kumentas. “Kova” susidras- 
, kys, o “Naujoji Gadynė” pa- 
' siliks atminčiai. Ir kaipgi 

čia žmogus iškentėsi neira- žmones taip silpni jaučiasi, 
naskui narnate sumušta lem- s^s savo nuoPelnib 0 kltV kad Pe ^Iga p^ididziavi- 

’ 'nuodėmių, į tą amžinasties(mo manija? Kuomet Bosto-
knygą! |ne prasidėjo išpradžių ne-

Eina kalba apie šelpimo aį-skus, o paskui vis aiškes- 
darba, tik apie šelpimo dar-'nis linkimas prie vienybės— 
bą, o* ne apie politiką. “Ko- .“Laisvė” atsiliepė į tai visa 
va” duoda generališka mūšį' C1^' straipsnių.
visiem laikraščiam. Tik vie
na “Kova” '
tik ji viena nenuslydo 

(kelio!

Tarnaitė vėl pradėjo drebėti ir karte

-— Dieve mano, dieve mano, kas čia da
bar galėjo atsitikti?!

Palengva, nedrąsiai, mažais žingsne
liai, ji artinosi prie kunigo, bet staiga už-(

ir vos neparkrito. .
Tuomet ii pasilenkė 

gali būti ir pamatė 
stirną, bėganti per grind

Gui de Moupassant.

’aukas apsodintas 
alyvų medžiais.

Vertė švenčioniškis.
—o----

Nepaisant i tai, kad jis buvo išgėręs 
visą vyną ir visiškai apsvaigęs, vienok 
greitai suprato tėvo grūmojimą ir jame nu
budo prasižengėlis. Jis tuojaus pertraukė 
tėvo kalbą sekančiais žodžiais:

— Ar jau tėtis taip elgiesi?.. Neverta 
taip su manimi elgtis... Tu — kunigas.. Tu 
dabar esi mano rankose... ir tu busi mink
štas, kaip šilkinė vilna... Kas pakliūva į ma
no rankas, tas pasidaro minkštutis!..

Kunigas pašoko nuo kėdės; jis jautėsi 
stipriu, ir norėjo pagriebti savo sūnų, su
malti, sulaužyti kaulus ir numesti į kertę, 
parodydamas jam savo galę.

Pirmiau, negu griebti savo sūnų, ku-j jokiu būdu negalėjo jį ii 
nigas pradėjo stumti stalą ir šaukti:

— Apsisaugok, apsisaugok!... Aš 
nebijau ’

trenkė lempą, kad daugiau nieko
galėti] matyti ir leidosi bėgti kaimo linkui. Komiteto įsakymą sulaužė-

šaukti ir

Štai kada drg. S: Michel-

“Lai- darba turėjo “Laisvė” atlik-“vienybę” 
tuojau N r. 87 pu

“lietuvių dienos” vie-į Rami “Laisvė

duoda ilgiausią straips-
Tame

lietuvių dienoj, mes 
dėm, kad tos šnekos

revoliucionieriais.
i “Kova”, 

šelpimokada ji apsirinko 
dirvą dėl revoliucijinės rek
lamos, tai yra lygiai tą pa
čią dirvą, kur ji pati labiau-

nuro- 10,1.
, . .. ___  __  . __ apie | Ištiesti keista likimo iro-

delio nėra! Pildantis Komi- (vienybe vystosi į norėjimą nija. * , ■

vienaip, liepęs stovėt už tai, bYir užbaigom žodžiais: 
kad visi rinktų į savo fon- j “praeities patylimai neturi' 
rl i i r” za za y t 4- y 1— i* 1 T • j • v

Sir užbaigė m“Vagis!., vagis!., gelbėkite, vagis!...”
Kada ji pribėgo prie pirmutinių grįte- 

lių gyventojai išgirdę šauksmą ir nusi
gandę, išbėgo laukan, apsupo ją ir pradė
jo klausinėti, kas atsitiko. Ji, iš didelio per- 
sigandimo, neteko sąmonės, pradėjo stum
dyti, tartum gindamosi nuo užpuolikų ir, 
nieko nesakydama, dar labiau šaukti: “Va
gis !...* Vagis!.. gelbėkite!..”

Pagaliaus kaimo žmonės suprato, kad skas, ko nenorėjo drg. V. i • , , , . ,i 4 -4.-1 ii- tz i t prirodoma, kokia buvokunigo namuose atsitiko kokia nors ne- Kapsukas! ’
laimL todėl pasiėmė šautuvus, ir leidosi 
jam^iagelbon.

Naktis buvo tamsi. Mažas, alyvų me
džiais apsodintas, kunigo namelis 
do toj tamsoj ir tyloj. Kadangi jame užge-i 
so paskutinė šviesa, todėl pašalinis žmogus;

‘r atrasti, tą galėioj 
padaryti tik vietos gyventojas, gerai ži- k11’*'1' rūpinsimos, kad 
nantis ta vietele...................... :Vm B' -vi!:'rus įvyktų”

Kova” sulaužė tą Į-.būti paskandinti užuomar-

Istorija, vadinasi, bus ap-(mokinimu. 
I gauta. Tie žmonės, kurie už j 
kelių metų skaitys “Naują-!

YČAS SU ŽMONA ŠLIU- 
PIUTE JAU LONDONE.

“Rankpelny” randame iš 
Londono sekančia korės- v

Labiau faktiškesnio strai-
z, ! „ ... , _ psnio prieš vienybe nedavėja Gadynę” neatsistebes • r .k i k,. rr uK „• i.- , joks kitas laikraštis. 1 en .Kovos išmintingumu, to- -į f . . ■. ,,

t-, i • • i 1-4. • buvo laktais kalbama, is-' .. ... _del Kad loie bus paslėpta vi-1 z d . .v . , ., ramios svetainei “Rūtos
j j t i traukomis is visu laikraščiu

draugijos surengtas vaka
ras su perstatymais. . ApievienybėIr gudrus gi tie žmonės.

'Jiem valia iki penktadalio i
vvu uic-'s^is^ Pem va^a- demorali-Į Kuomet draugai keleivie- 

* pasken-lzuf)^ sajtmgiečius pasiūlymu čiai agituodami už fondo 
įdidžiaušių nusileidimų, jiem suvienijimą, pradėjo rodyti

iti negalima, nes buvo tik ke
letas pasikalbėjimų, viena
is ita deklamacija, daina. Šį 
darbą šiek tiek geriau atli-

medžiu, a
Girtuoklis, kuriam stalas įsirėmė i ] 

krutinę, pradėjo netekti lygsvaro ir supra*' j 
to, kuomet su kode parvirs, tuomet jau at-'r 
sidurs kunigo rankose, greitai griebė nuo'naktinis sargas ir kiti vyresnieji. Margari 
stalo dideli peilį! Kunigas ta pastebėjo ir!ta jau negalėjo eiti ir ja kaimiečiai vedė

kiemis

Telephone 595 Greenpoint.

Daktaras J. MISEVIČE 
Specialistai Airdiea ir 

Plaučių ligų.
Nuo
Nuo
Nuo

270 BERRY STREET
BROOKLYN, N. Y.

ll—2 po plot

l'Ompaniiai, kad mes 1 jiems aiškiais žodžiais Nr. ; ,. ‘ . •' - ” nurodėm jiems I-u-papeikti ne kitų vei-
,ke)ų scenoj. i pac mote
rims, retai rengiančioms 

^vakarus, papeikimas butų!
perskaudus botagas. Tiek

b<>! štai, eidami su miniom die- 
įsil.vai žino, kur nuėjo.

antgal- tegalima patėmyti, kad šia- 
<■ I 1—1 . v • •

nūs su kede parkrito ant grindų, nesidėda
mas ir peili pa i įriti. Lempa nuo stalo nukri
to ir sudužo. į

Kambary pisidarė tamsu. ” ' 
j nuo stalo nukrito netik lempa, bet stiklai 

. - ir kiti indai, todėl kelias sekundas kamba- 
< 'ry girdėjos triukšmas, o paskui viskas nu-' 

tilo.
Užviešpatavus tamsai ir nutilus tam 

triukšmui, jihdsų: abudu jautėsi nejaukiai.. 
Girtuoklis prišliaužė prie sienos, prisispau
dė ir atgulė ant divono. Kunigas tamsoj, 
baimės apimta^,^sėdėjo ant kėdės ir nesiju
dino. Piktumas pradėjo nykti, užsidegęs 
kraujas ėmė įveisti ir galvoj atsirado vi
siškai kitoš mįslis— juodos, tamsios, liūd
nos ir neapsakomai kankinančios.

Užviešpatavo tyla, gili ir nepaprasta 
tyla, kurioje rodėsi, visi išmirę, nesiranda 
nei vienos gyvos dūšios. Iš kiemo neatėjo 
nei vienas garsas, nesigirdėjo vieškeliu va
žiuojant, nesulojo šuo ir net vėjalis ne pu
tė ir lapai nešlamėjo.

Taip tęsėsi ilgai, labai ilgai, valandą, o 
gal ir daugiau. Pagaliaus sutrenkė būbnas.; 
Pasigirdo tik vienas ?
neskardų ir neaiškų garsą, po to kas 
krito su "kede ant grindų.

Margarieta, kurį visą laiką nerimavo 
ir ištempus ausis klausė, ar nepašauks ją, 
tuojaus atbėgo. Bet kaip tik pravėrė duris 
ir įžengė į vidų, atsidūrus tokioj tamsoj, 
tuojaus metėsi atgal. Ji nusigando, širdis

’ klaidas. ‘ viu “Politikoje vienybės* nė- vakarėly moters mažai 
literatiškų 1 >’a — fondų vienyt irgi ne- teatkreipė atydos į pasikal- 

■dakci-!galima.” Tonais aiškiai bu- bėjimus: kiti pasikalbėjimai 
griež-'vo pasakyta, kad šelpimas įišėjo pamokslais ir maldo- 

įpas mus šimtais ryšiu riša- mis, kuriems vieta geriau 
“Lais-^i politika ir nors ideale 'pritiktų bažnyčioj, negu pa

ines ir norėtume taikinties silinksminimų vakaruose, 
jaut trečdalio — tai gyveni- Vakaras neapsiėjo be tusti
nas, patyrimas, Lietuvos, nimo bačkučių. Vaidų-peš- 

i Rusijos, . Amerikos pavyz- jynių nebuvo. Pabaigoje va
džiai ir tt. — visa tai kai- ikaro, atėjo ir p. Yčas su 

i pasakyt, kad klydusi, ji vis ^'a pi’ieš fondų vienijimą J savo jaunavede H. J. šliu-
ji (Tas straipsnis ir pavartoti 'piute; p Yčas labai trum- 

jame,argumentai galėjo per-)paj papasakojo apie savo

sumanymas jun-.po daugelį fondų vienijimo ,bėjo apie Amerikos lietuvius 
jsahninki^ kad vienut fondus hzLietuvill Dieną. Jis ir 

pirmasis] 7'okjo politikieriškumo, to- negalima, kad, vadinasi, net kun žiĮius važiuodami! A- 
;- -’-. u antrasis kį0 jsigeidimo net pačią is- šelpimo darbe vienybes ne-'me].ikon m ka(J t(?n vigi 

— stipriu girtuoklio miegu. Žandarai visu.torija apgauti vistik negali-.na. Liogiska to straipsnio . . . . ' k k .
smarkumu puolė ant pastarojo ir jis dar’nla buvo Įauktj nuo “Ko- i pasekme buvo ir Brooklyno n01,-sUet] anį g‘j0 pasir0.

dė, kad tik tautininkai su 
i” redakcija, rašyda- i klerikalais jiem , paklusni 

Nauj. Gad.,” nori su- į buvo. Socialistų vadai, ku-
- - - - - ta_ rie nemindžioja po kojų sa-

rytūm tik ji viena kovojusi vo principus ir neina savo 
o priešininkams pozicijų tvir-

' Praslinkus pusvalandžiui laiko, visas ku-' • 
nigo namelis buvo apsuptas žmonėmis. ’ •

Prisiartinus prie durų, visi sujudo, vi- J* 
sus apėmė kokia tai baimė ir nei vienas ne-;vk'J 

.. Pagaliaus, vienas žando 
rų įsidrąsino, pagriebė iš kaimiečio liktai

KOVOS 
kokių

>AR TURI TĄ NAUJĄ 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

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

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

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

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

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

paveikslais, kurie palengvina aprašo
mus dalykus suprasti. c

■ KAINA TIK 50c.
AR MYLI DAINAS?

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

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

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

Dainos visokio tūrinio: meiliškos, 
juokingos, kalinių, tautiškos, kariš
kos, politiV^s ir kitokios.

K A 50c. *
' Ali VERTA

Visada yra žin- 
dorai ir teisingai 
iife gauna už tdi at. 
likimas, —parodo ' 
gaus istorija. Jo g 
imantis, jog skaito; 
< a pasaka. Tos kn 
Kovotojas ui

Jeronimas Sava
Kas nori žinoti apie t 

gaus vargus senovėje ir . 
kijos darbus, tam ši knyg 
reikalinga.

KAINA TIK 2
Reikalavimus ir pinigus i 

šiuo adresu:
J. STROPUS,

6 Loring St.,
> So. Boston, Mass.

KINGUI |

nt. pirmo smuiko, 
les jai pasakėme 
’ kad ji prisipažintų prie 
d.ų, bet kas tau davė!

: Sugauta taip, kad jau ge
riau negalima sugaut, ji

kith ivistik neturi moralės doros
Tarnaitė neapsiryko. Kraujai, dabar1

jau sukepę, padengė visas grindis, tartum į s pirnultinė pas5j0 ta vie
raudonu divonu. Visos grindys buvo uzlie-! sgkla jš kuri(js iš'd ^tikrint ir faktiškai pertikri-‘“e|io' * bet u^tai‘daug kal. 
tos krauju ir net valkatos viena ranka ir \ ■ -- zi»..^i; a
koja mirko juose.

Tėvas ir sūnus miegojo, —
amžinu miegu, perplauta gerkle,

Kadangi (|rjso eįtį j vidų, t . I » 1 . 4 ” v

‘‘Keleivio” 
gti fondus.

smarkumu puolė ant pastarojo ir jis dar ’nla buvo laukti nuo 
nespėjo nubusti, kaip jo rankos tapo re te- vos”, 
žiais surakintos. Valkata nubudo, praplėtė1

Ko- .
■konferencijos rezoliucija.

/Jalo ouiaiYincuo. Vainata nuuuuu, piapicvėj Bet lUOS pasakysim^! gtl-^ Tai J<ajP
akis, nustebo spajutęs rankas surakintas, “Kova”, bet močiutė is-| ~

... tori ja dar gudresnė. Jos ™a . ™
tai jau jus neapgausite. Jei- falsifikuoti dalykus taip 

. i y ' ~ ’’ 1 .
dieVpi’ieš vienybės skelbimą, 

]v_(“Laisvė” arba nieko nerašė, tinti, matyt, p. Yčui nepa-
1 ” v 1V* |tinka. “Tautos” reikalai vis

(turi stovėt augščiau už par- 
Et, vyrai, vyrai, sarmata! įkalus; žinoma, dar

bininkų reikalus. Jeigu vie
nos tautos buržuazija susi-

ėmė žvalgytis ir jokiu būdu negalėjo
prasti, kas čia dabar dedasi, nes alkoholis i kuomet nofs bus para. 
nespėjo is jo galvos išgaruoti. Pagaliaus'§yta istorija lietuvių 
atsipeikėjo ir, pamatęs kunigo lavoną, 4a-(nos, tai ji bus pradėta

lauš SUtrenKC Duonas.; . . v. . v. . . . : *’ . ,•, r , r !nrbq tik knliq žodžiui ,kirtis būbnas išdavė kai nnsigando, nes nežinojo, kame čia daly-,giai nuo penktadalio balos cU oa LIK Ktlls zouzius paša į 
rarsą/po to kas tai kas- ' ties Wilkes Barre! |ke"- i
idų. —Ir kaip jis nepabėgo? — prabilo šal- Taigi, “Kova” klydo. Tai Et, vyrai, vyrai, sarmata.

Tik ką išėjo iš po spaudos 
Puikus Teatrališkas Veikalas 

Ant Dugno 
Sis veikalas tinkamas perstati
nėti bile griovei be skirtumo.

Taipgi labai naudingas ir 
šiaip kiekvienam perskaityti, 
nes- labai vaizdingai aprašo 
skurdų biednų Rusijos miestų 
žmonių gyvenimą, ir kokios bū
va to skurdo ir vargo pasek
mės.

Šį veikalą parašė garsus ru
sų rašytojas MAKSIM GORKI J. 
Lietuviu kalhon išvertė KARO
LIS VAIRAS.

Sulošimuj šio veikalo reikia 
17 ypatų.

Dabar užstojus lošimų sezo
nui, kiekviena kuopa, Draugija, 
bei grupa renkasi ir mokinasi 
geresnius veikalus kad suta
šius šiek- tiek pasipelnyti Ir 
pastumti musų kultūrą pirmyn. 
O šisai naujas 4-rių aktų vei
kalas kaip tik ir atsakanti to
kiam reikalui.

Knygutė susideda iš 96 pusi.
Kaina 40c. Reikalaukit pas:

P. M. 8OLOMSKAS, 
255 Broadway, S. Boston, Maas

neužginčijamas faktas, kurį (Tiesa, tuose “Laisvės” strai- 
'ji baisiai nori paslėpt, žino- psniuose buvo daugiau ra- 
lina, vėliau ji pasitaisė. Prieš munio, daugiau faktiškų ar- Pyksta su kitos tautos bur- 
pat lietuvių dieną ir po lie- 'gumentų, kurie ir mažiau .žuazija, tai kiekviena par-. 

Visi sutiko su žandaro išreikšta nuo- tuvių dienos ji elgėsi gana prasilavinusius musų.drau- tija savo programą turi 
_ ------- : ----------- ------------------•„ i ............... . gus ga]ėj0 pertikrint, jogkišti užpečiapsirkardąpa-

gįnti
vo Bostono ir Brooklyno su- o “Kovoje” buvo daugiau tuos ponus — tų ponų reika- 
tartyse. O vėliau, kada Bos-Jerumo ir tokių bergždžių lūs. Beja, musų klebonas ne-

tyšius.
— Jis buvo visiškai girtas, — atsakė; 

žandaras.
’ i , tuviu U1VI1U& (1 £

mone, nes nei vienam neatėjo galvon min- radikališkai. Ji nurodėU • • C-’ * • # z • | UlVllVj 4 Y A a vw **. A A VZ Y XZ A A AAAAAA Jį et H L č 11 1 O IS. et 11 CJl I1L11VV.IV £ O LA O £)C41vJ M |JV1 VAIVA Ali V^ J VA V* A A 4

ėmė smarkiai plakti, visa pradėjo drebėti tis, kad kunigas pats sau galėjo gyvastį a- tulūs neaiškumus, kurių bu- ir šelpime nėra vienybės — sigriebę turi bėgti
ir nežinodama, ką daryti ir kas čia atsiti- timti. 

užkimusiu nuo baimės balsu prabilo. (Pabaiga)

j l*mokqs tas lakcijas Jau mokiai j

f Kalbėti Ir Rašyti Angliškai j 
i Jei netiki šitam pranešimui, tai perskaityk j 
» pirmą lekciją, c persitikrinsi ar teisybė. • 
j PHsiųskt 10 centų, o tuojaus (ausi lekciją j 
i i MONTELLO CORRESPONDENCE SCHOOL. j 
’ L MONTELLO MASS. , J

AUJMMAM*I
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Ncdėlioj, 28 d. sausio, i 

“Laisvės” spaustuvėj 183 
Roebling St., bus metinis su
sirinkimas Lietuvių Koope- 
latyves Spaudos Bendro
vės (“Laisvės”) šėrininkų. 
Pradžia 10 vai. ryte. Visi 
Bendroves šerininkai, ga
linti atvykti į susirinkimą, 
tą dieną atidėkite savo kas
dieninius reikalus į šalį ir 
pasistengkite suvažiavime 
dalyvauti, šiame suvažiavi
me turėsime labai 
svarbių reikalų.

V. Paukštys, 
r..' LKSB. Kasininkas,.

daug

“Laisvės” bendrovės kon
certas Newarke įvyks 17 d. 
vasario.

Neužmirš”’N r

i
ms vistik 

nekėti.
4

santikius su 
dar

ir mūsų laikrašti- 
l nevertėtų pamislyt 

.vidavimą socialisciš-
Krašeių “sandoros?’

otijos “Rankpelnis” 
.ndžiasi, kad jam mažai 

as rašo.
................. ........... .

“Moterų Balso” medžiagi
škas padėjimas yra labai ge
ras. Progresistės tuomi la
bai užganėdintos.

mūsųApie dabartinius 
laikraščių ginčus spręskite 
tiktai tuomet, kada išklau
sysite abidvi pusi. Kas gir
di tik vieną pusę — tas nie
ko negirdi.

A. BULOTA KALBĖS.
Gerb. A. Bulota ir vieš

nios Žemaitė ir A. Bulotie
nė kalbės:

Shenandoah, Pa., nedėl- 
dienį 14 sausio, 2 vai. po pie
tų Man duros svetainėje.

Mahanoy City ,Pa., Utar- 
ninke, 16 d. sausio, 7:30 vai. 
vakare svetainėje High 
School, E. Centre Str.

St. Clair, Pa. 17 d. 
šio.

Coal Dale, Pa. 18 d. 
šio.

Vietos su kuriom dar nė
ra susirašinėjamą dėl pas
kyrimo dienos, o nori reng
ti prakalbas, tesikreipia iki 
16 d. sausio šiuo adresu:

V. žemaitis,
304 E. Centre Str.

Mahanoy City, Pa. %

sau-

sau-

Vaizdelis iš Škotlando Lietuvių Gyvenimo.
Mažame miestelyje, kaip paprastai es

ti labai tylu, o ypač dienai auštant. Tik 
staiga sužvengė budininkas laikrodis, pra
nešdamas, kad jau laikas kelti ir eiti į ka
syklą pelnyti duonos kąsnį.

Gaspadinė iššoko iš lovos, užsimovė 
trumpą sijoną ir nemielaširdingai pradėjo 
barškyti atšalusį pečių. Po trumpo ir ener
giško darbo, ugnis degė, kaip reikiant, 
kambarys prišilo ir arbata 'stovėjo ant sta
lo. *

Kelkitės. Ar vuodegas pagulėte? Jau 
ir bizės (švilpukai) rėkė, o jis nesijudina. 
Kelkitės. Net per klyną, — pliekdama vie
no burdingierio kelines šaukė gaspadinė.

— Kodėl nepažadinai pirmiaus? Taip 
pasivėlinau, o čia dar pikį (Įrankis anglims 
kirsti) neužsikaliau ant koto, — murmėjo 
lipdamas iš lovos gaspadorius.

— O kas mane prikelia? Kaip aš galiu 
atsikelti, taip ir tu gali. Kam aš-vis turiu 
būt kalta? — atkirto gaspadinė.

— Nagi, kad ji paraliai, mano amerys 
(kūjis) be koto liko, — trindamas akis 
st rinkavo burdingierius.

Vyrai pradėjo ristis iš lovų, kurių bu
vo net čielos trįs viename mažame kam
baryje ir kiekviena lova turėjo savo nuosa
vybės mažiausia po du žmones. Kiekvienas 
skubinosi, kiekvienas dirbo, ar jieškojo rei
kalingo daikto.

— Gaspadin, kur mano marškiniai? — 
šaukia vienas.

— Gaspadin, ar šita duona mano? — 
klausia kitas.

— Gaspadin, ar pernešei man knatą į 
lempą? — rėkia trečias.

— Koks velnias išpylė mano aliejų iš 
butelio? Tik vakar parnešė buteli, o jau 
nėra nei lašelio.

— Nugi, tu, murza, mano sviestą tepie- 
si ant duonos.

— Ar nevistiek tam sviestui, ar aš ji 
tepu, ar tu tepsi? — baikavo sviestvagis.

— Ar velnias tuos marškinius prari
jo? Nėra ir tiek. Keno šitie marškiniai? 
— šaukė rodydamas marškinius.

— Nagi, tai aš tavo marškiniais apsi
vilkau, kad jie sudegtų. Apsivilk manai
siais.

Greičiau atiduok marškinius, o atsi
imk savo.

— Nagi ar tau nevistiek? Matai, kad 
skubinu kalti ameriui kotą ir lyg tyčia ne
lenda.

—Sakau, kad atiduok mano marški
nius ir tiek. ,

—O, kad tu užspringtum, su tais save 
marškiniais. Lyg jau nevistiek? Bile tik 
gaišyt kitą. Tai užsispyrėlis. Te jau, te.

— Dar pyksta mat. Kitąsyk žinosi, kad 
reikia nemiegot, jeigu ką imi.

— Kur trumpa, ten ir trūksta. Ar ne
turi, gaspadin leicius į batus? Nutruko ir 
negaliu sumegsti.

— Kad nors vieną mielą ryteli apsiei
tumėte be tos gaspadinės. Kaip iš vakaro, 
tai jums niekas nerūpi. Te leicius.

— Labai dėkui. Subatoj užfundysiu.
— Visi pasakykite, ką parnešti pie

tums, — padavė ultimatum gaspadinė.
— Man pameskit svarą jautienos.
— Man pusantro svaro jautienos.
— Man švara seko.
— Man kiaulenos.
— Tai tau, Jurguti devintinės... Nugi 

užmiršau pasakyti, kad reikia parako. Ar 
neturite katras? Paskolinkite.

— Palauk. Aš, rodos turiu.
— Ale, susimildama greičiau, nes jau 

laiko liko tik kelios minutos.
— Kas man galvoj su tavo laiku. Pa

lauk, jei rasiu, tai gausi, o jei ne, tai ne.
Vyrai keikdamiesi, bardamiesi išėjo į 

darbą, gaspadinė užgesino žiburį ir atsigu
lė. Miestelio gatvėmis maršavo mainieriai 
vieni pro kitus su žiburiais ant kaktų. 
Kaip ant gatvių, tai ir keliais einančių dar
bininkų batai, audė kokią tai nepaprastą 
melodiją. Po to, pradėjo čiauškėti lokomo
tyvai stumdydami vagonus prie kasyklų, 
barškėti vežimai, ir paleido savo gerkles 
žuvų bei daržovių pardavinėtojai.

Lietuvės moterys, kurios paprastai 
turi po kelis burdingierius, pradėjo viena, 
po kitos, slinkti krautuvės link. Vienos su
sivynioję galvas į dideles skepetas, kitos tik 
ant pečių užsimetę skepetas, apsiavę nu
plautais vyriškais .batais, vaikščiojo viena 
pas kitą su naujienoms, kas pas ką atsiti
ko.

Musų gaspadinę pažadino jos kaiminka 
su labai svarbia naujiena.

— Ar žinai ką sesele? Ugi Kriaučių 
vaikas mirė.

— Ar tas, kuris neseniai gimė?
— Taip, tas. *
— Ir nepakrikštino?
— Kur jie tau krikštys. Įėjau pažiūrė

ti,— žvakelės, nei mukelės, guli,kaip šuniu-jeigu jos būtų neapsileidu- 
kas ir tiek. Tyčia, lyg nuduodama 

n anti, paklausiau:
— Ar spėjote apkrikštyti?
— Kas čia su juo baderuosis. Numirė i tik sau, bet ir visuomenei, 

ir nekrikštytas, —atsakė, kad žinotum se-ĮlJ^b deja, jos nieko nevei
kia, Tiesa, yra moterų drau- 

niegie-T’-ystė* užvardyta PŠŠA., 
prie kurios priklauso kelios 

i dešimtis moterų, bet kur 
ne_ kitos? Pagaliaus, ką vei- 

'kia ir tos, kurios priklauso 
; draugystės?

i Visos snaudžia, nieko nevei- 
-kia ir nežinia ko laukia.

! Kitu miestų moterįs vei- 
Įkia, tveria Lietuvių Mote- 
irų P.rogresyvio Susiviemji- 
.mo kuopas, o kur yra to- 

ten jau varo- i 
s veikimas,!

Musų mieste randasi ne
mažas moterų būrelis ir

neži- sios, nors kiek veiktų, tuo- 
■met be abejonės, galima bū- 
itų nuveikt gero ne

sele, taip šaltai, taip ramiai.
— Tai nei šermenų nebus ir 

dos?
— Kas ten giedos. Paklausiau:
— Tai gal nei šermenų nekelsite, 

giedosite? 4. 7
— Yra ir be musu kam 

kinti su tais giedojimais, — 11
— Ot, kad .dievas .duotų, pradėtų

anglikus juo- P’Je minėtos

sigąstų ir neštų krikštyti vaikus.

vu.

vai

retorė — O Ardinavičienė, 
fin. sekretorė — P. Arba- 
šauskienė, iždininkė 
Žemaitienė.

Naujai susitvėrus 
gystė tarėsi paimti

— 0.

drau- 
sau už 

organą “Moterų Balsą”.
Linkėtina naujai susitvė

rusiai draugystei bujoti ir 
darbuotis dėl apšvietos la
bo.

Ūkininkas M. A.

PHILADELPHIA, PA.

Baisi nelaime lietuvių 
šeimynoje.

30 d. gruodžio, apie 6 vai. 
ryte, Šilburskienė kure pe
čių. Kadangi pečius grei-

M. Moode tvirtina, kad per
siskyrimai kas met eina ‘ 
didyn ir galų gale nežinia 
kuo tas galės užsibaigti. Jis 
sako, kad 1915 metais,JSuv 
Valstijose įvykę 125,000 per- 
siskirimų. Bėgy .paskutinių 
16 metų, buvę 1,400,000 per- 
siskirimų.

Minėtas kunigas kreipėsi 
pas prezidentą Wilsoną, • 
prašydamas jį reformuoti 
šliubų įstatymą. Girdi, jei
gu ,valdžia padarytų refor
mas, tuomet nebūtų ir per
siški rimu.

Matomai dvasiškas tėve
lis nori įvesti Rymo-katali- 
kų įstatymus, nedaleidžian- 
čius persiskirti iki grabo' 
■lentos. O kuomet bus tokie 
|įstatymai, tuomet jau galės 
tarpe vedusių viešpatauti 
“(jidžiausia meilė ir vieny-

I .- ° ‘ itai negalėjo įsikurti, mote- j 
ris sumanė kerosino įpilti.

:Juk mūsų veik visos lietu- i *
į ves panašiai elgiasi. Ir štai, 

,, .... , , 'rl-'niH'/ionKi 'incvinln, To I ]>(> tamSiaiS, VictOl) kci’tlSl-Kur tau nesivaidma? Ana kur tas i ^iCKi/Jama apsxiela tai pc o-olinm o-n-nlinn•i - 4 • • ii -i Tmisesn n motoru Bos mus 1(), pasiėmė galioną ge/.o!inopasikūrė, tai ir dabm; niekas negy- įm<^> 1 ... biskut.
jtuojaus iškilo ekspliozija, 
j moters drabužiai 'apsiliejo 
Jgezolinu ir akies mirksny ji 
■ pavirto į liepsnos stulpą.
i Vyras buvo ant antrų lubų,;
!g vaikinas (burdingierius) | 
i kitame kambary. Jiedu iš- ; 
J girdę baisu šaukimą, įbėgo !

nelai-! 
lieps- ĮSį

Bet čia turbūt nesivaidina? Kai]) Lie-;! . nuopus, 
ie, tai nelabai galima baikauti su die- ' <10S.in.'i platės

ktą, tai ir meto pikčierius nuo sienų. | ^an rėdosi, galima ii
— Kur tau negyvena? Nugi pats cici- ir,us sutverti Lie- 

listų kunigas jau dvi nedėlios, kai]) susi-, ll.ivaį Progresy-
kraustė i ta siūba ir sako gavės labai už:V)'’ Susivienijimo _ kuopą 
pigią randą. ‘ z (gulima būtu pradėti platin-

’ — Ar susikraustė?!.. Tai mat, kad if’.V-i’/Y-lV-?.'? VūPC.’’i ’oT 
nebijojimas. Aš už j'okius pinigus neičiau : a, <iasc.,t,s' .IA . ęarbas 
ten gyventi.

— Turbūt tuos cicilistus ir velnias pa' 
vožoja? Mat gyvena, kaip siu broliais.-

— Aš ir nesuprantu: nei jie veselijų

Ne šliubiniai įstatymai 
’reikia reformuoti, bet šis 
(netikęs surėdymas, kuris di- 
idžiumą priveda prie persis- 
.kirimu.

Geriausia pirmeiviška užeiga 
pat

! $ GEO LASKEVIČIA

771 BANK ST.. T»l. »64-l 
WATERBURY, CONN.

Joms mūsų moterims išro- p \ n tuvi 
"'do. pningają

Mūsų mieste randasi ne- |n« .ir j«os pagriebė. Tuomet 'f 
. .• i ’imažas skaitlius jaunu mer-jv'R' (’a1’ SPO° išbėgti ant g nei krikštynų, nei šermenų kelia— gyvena .v. , . . . m . L>-;itvės ir nradėio šaukti no-. . ’i-r : • r__ mm igaicni. Jeigu tik los imtu-11 inaucjo saunii ])d-kai]) gyvulėliai ir nieko nebijo. . s j , „ ., ,. .. . nsi už darbo, tuomet ir ki

neša. Greitai skaityk, gal sesuo atvažiuojat
— Kad aš nemoku skaityti. Gal tu m o Z:— Kad aš nemoku skaityti. Gal tu

— Aš irgi nemoku.
— Kas dabar galėtų paskaityti?
— Aš nežinau, kibą nusinešk 

Kriaučių. Juodu abudu moka skaityti.
— Aš žinau, kad moka. Jie mums ir su 

rašo gromatas. Bet, kad ten dabar 
vaikas mirė.

Tel. kiti* Greenp«i>t.

TUMIAUSIA UŽEIGOS!
VIETA PA3

A. SHRUPSKI
Pa* *ua galite gauti eka- 

Mlaesie alėtu, puikiei degti- 
ir akanaue vyne. Pa

to raavimae paikiaaoiae, at> 
tikite, e penitikrlndta.

I Si 8. 2nd SL,
į BROOKLYN, N. 7.

|gclbos.Pribuvo policija ir ug 
inagešiai. Visi trįs tapo nu- 
igabenti į ligonbutį. Moteris 

kuo- Juojaus mirė. Vyras irgi 
nors labai apdegęs, bet daktarai 

•sako, kad jis pagysiąs. Vai- 
. kinas truputį mažiau.

Nelaimingoji moteris bu- 
-vo nėščia ir po trijų mėne- 
įSių būtų susilaukus kūdi- 
!kio.
! Jau kelintą sykį tenka pa- 
tėmyti tarpe lietuvių pana- 

išių atsitikimų, bet musų mo
ku rios su- iei’člčs vis nepasimokina ir 

;pečius kuriant, vartoja ke
rosi na.

mergaičių

Ar nevertėtų 
draugėms pagalvoti a- 

u tvėrimą LMPS. kuo-
Dabar daugelis mor

ka ip • 
b io griaustinio, bet jeigu i 

kuo- ;

pas Pie •
'pos?
ginų bijo socialistų,

— Ir labai geri abudu. Tik jiems duok 
žodi, jeigu ko tau reikia: gromatą sura
šyk sukalbėt kur tik, nepasisuks, ten pa
tarnaus. Tik ot. bedieviai, tai net sarma-
ta ir eiti pas juos.

tas

— Eiva. Bet ar klaupsime poteriauti?
— Reilla klauptis. Sukalbėsime už ki-

— Na tai eiva.

Kriaučius sėdi prie stab, ir skaito lai
kraštį. Jo moteris prisiartino prie nabaš- 
ninko, nudengė nuo burnelės kyrą, paglos
tė ir vėl uždengė. Per jos veidus nuriedėjo 
dvi didelės ašaros ir nukrito ant baltos, jos 
rankose esančios skepetaitės.

Pro duris ikiutino dvi nedrąsios mote
riškės ir, suklaupusios pradėjo žegnotis. 
Kriaučius padėjo laikraštį ir mandagiai 
prabilo į klūpančias.

— Malonėkite stotis. Pas mane tokių 
jurtų nėra mados daryti. Žegnotis taip pat 
nėra reikalo, nes mano namuose velnių nė
ra. Nebijokite. Jeigu namuose kurią pristos 
velnias, tai aš jį išvarysiu.

Moterįs pakilo ir nežinojo nei ką besa
kyti, nes jo žodžiai, taip jas sugėdino, kad 
neturėjo kur dėti akis. Joms taip aiškiai 
■pasirodė, kad jisjjutų girdėjęs jų kalbą a- 
pie juos. Kriaučius matydamas, kad juod- 
vi labai susimaišę, vėl tarė:

— Sėskitės pas mus. Mat, musų sūnūs 
supyko ant mūsų ir numirė. Gerai ir pada
rė. Atsiskyrė vaikelis nuo šijO pasaulio 
vargų ir nereikės vargti taip, kaip mums, 
kad reikia. Lai ilsisi sau ramiai.

— Nabagytis, —atsipeikėjus let ištm’ 
re, tą žodį viena iš moterų.

— Kad loska, ar . nepaskaitytu mete 
man gromatą iš krajaus? — pasidrąsinus 
ištarė gaspadinė.

— Kodėl ne? Duokite šen.
— Štai. Kasžin ką čia per naujieną 

oraneša? — duodama laišką kalbėjo mote
riškė.

Vyriškis paėmė laišką, siaurą kraštą 
atplėšė, išvyniojo ir pradėjo skaityti. Laiš
ko turinys maž daug susidėjo iš sekančių 
sodžių:

būtų sutverta LMPS. 
tuomet ir jos 
ką nors veikti pra-

na, gal

ie apsvieią ir prog 
•tę, kurios norim 
is del visuomenė?

PERSISKYRIMAI KA 
MET EINA DIDYN.

Telephone lUOU ureenpoint.

Dr. H. Mendlowitz
271 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano speciaiė

Liti moterų Ilsios.

ifin irx t adre.’rv
i)k. B.
ilerr

A !) gatves. 4.

musų pa- ! Tūlas iš Chicagos kunigas:
iegos nedideles, bet jeigu ' 
)radėsimc dirbti, turėsime: 
r vaisius, nes aplinkui save 
lu'iine dideli buri savo se

sių, miegančių letarginiu 
miegu. Todėl mes jas turi
ne išbudinti iš to miego ir 
jritraukti į savo eiles.

SVARBU KIEK
ŽINOTI

Žinok' t 
dėjimą, 
n vaist 
ti akin

tikslui ..r

a u g1, r. uc.na 
i nuo ;;i<i

BOSS'

M. Karka uskiu te.

Iš MICHIGANO LIETU
VIU ŪKININKŲ GYVE

NIMO, 
u

25 d. gruodžio buvo ba- 
ius Michigano Lietuvių U- 

kininkų pašelpinės draugy
stės. Kadangi iš vakaro la
bai daug prisnigo, todėl ant 
rytojaus ir žmonių neper- 
daugiausiai susirinko. Vie
nok parengtasis balius atne
šė nemažus vaisius. Kelin
tas darbštesnių moterų su-! 
manė sutverti kokią nors I 
moterų ūkininkių draugys- i 
tę. Po trumpo pasikalbę ji- i 
mo, likosi sutverta moterų 
pašelpinė draugystė ir už-i 
vardyta “Apšvieta”. Prie 
draugystės išsyk prisira
šė 8 narės. Bet yra viltis, 
kad greitu laiku ta drau
gystė pakils narių skaitliu- 
mi.

Draugystė išrinko ir ko
mitetą pirmininkė — Nata
lija Vaivadienė, prot. sek-

v;”n i’'cnum * k ......

suteikė geriausia pagelba. Malonėkit 
atsilankyti ir pen itikrlnti. Akių ofi
sas randas jo aptiekoje.

DR. H. MEDOFF
Akinių specialistas

ir Aptiekorius.
500 GRAND STREET,

Kampas Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Patarimų suteikiu už dyka. Aki
niai prisirašo jeigu būtinai yra rei
kalingi DR. H. A. MEDOFF.

Atydai Lietuvių
TURINČIUS GIMINES TOSE GUBERNIJOSE!, 

K’TRIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI
Par mūsų banką Kalite pagelbėti save f Įminima bei pa*|rt»* 

tūlėm* užimt ana vietose vokiečiai!. Męs turime

Sutartį su Vokie ‘os Banka
Perline, todėl galime persiųsti pinigus į tas vietas aat busm
sugččiau 800 markių (apie T25 rubliai).

MŪSŲ BANKAS PO NTT°l ATINfi VALDŽIOS PRIEMUBA, 
TODĖL TAVO PINIGAI GVARANTUOTI.

Norėdami gauti daugiais informacijų kreipkitės y pati i kai ar m* 
lykite laišką pas

HENRIKAS C. ZARO, Bankieriu.
Metropolitan Saving Bank Building

No. 1 T ’rd Ave. cor. 7th St., New York City
______

L



CARNEGIE, PA

v KORESPONDENCIJOS V Čionai mus

gi tiem kunigužiam iš šalies 
žiūrint darosi ant širdies la-

Žiburėliui aukavo:
Ig. Savukaitis ir J.* Rau 
įaitis — po $1.00; J. Vaiš

MONTELLO, MASS.

vi
ii ž-

Guodžio 31 d. buvo 
suomeniškas mitingas 
baigimui “Lietuvių Dienos”. 
Iš priduotų raportų, pasiro
dė, kad varde “L. D.” aukų 
surinkta $2,779.08 iš kurių 
‘Raud. Kr.” pasiųsta $2,700> 
00; kiti dar tebėra pas ko
mitetą. Visi komiteto nariai 
dirbo už dyką. Tik vienas 
“vyčių” lyderis p. J. K. pa
ėmė $15.00 už atliktą darbą. 
Prie to komiteto didžiuma 
(taut, ir klerikalai) buvo pa
gaminę rezoliuciją “palaiky
mui vienybės ant tolinus.” 
netik aukų rinkime, bet ii 
išgavime laisvės Lietuvai ii

kaip ir kitur apsilanko viso- 'n§s sutikime gyveno, nes'uol ius, J. Kavaliauskas, St. 
ki agentai. Gruodžio 10 die-'nėra kam juos kurstyti, (Bakanas, V. Poškus, S. Po- 
įną, š. m. lankėsi tūlas agen-'p^v., galima paimti iš Pitt- ;škus, J. Kučinskas, M. Čer- 

ir pavaręs jį iš burdo, bet .tas> Padavinėdamas Ac- 
po kiek laiko jis vėl sugrį- ?ne ?ef.a.s
žopasjį. Iv._

Racevicius yra ramus irlf^’ ^\k’a 1’^^^ . ...................
rimtas vyras i du LSS. 108 kp. di augai pii- ]U. praliejimo, nes tenai?

' Vaidotas. k0 P°'5 ŠSrus“

ar McKees Rocks, vinskas ir A. Strenkauskas 
po 50 c. Smulkių 75. 
Viso $6.75.
Visiems aukavusiems šir-

CHICAGO, ILL.

Amerikos Lietuvių Mokyk
los veikimas.

Pastaruoju laiku ALM., 
subruzdo gana smarkiai vei
kti. Nors ji jaunutė, bet 
savo veiklumu, bei darbštu-

sburgo 
tenais kokį tik parengia ba-,

(bet galima imti iki $500.00 Įa| vejk nevienas neap--
kad sieina be muštynių ii’ krau-|

jo praliejimo, nes tonais ka^s .dingai ačiū.
_ . 'nedėlia skelbia iš sakyklų1

Ar draugai'apsižiūrėjo (iorQ ir artimo meilę, o čia,S
dėl to dalyko? Carnegie’ nėra kam skelbti^

J. Gataveckas. (]()>.os ų. artimo meilės. Ir

'SHENANDOAH IR APIE- ’neatsitinka, nežiūrint kas <
LINKĖS DRAUGAMS 
PUIKI VAKARIENĖ.

juos nerengtu,

rengia 
mu, pralenkė visas kitas mo-, draugišką vakarienę, kuri 
kyklas, kurios jau nuo se- atsibus nedėliojo, 
niau gyvuoja. .7 vai. vakare, 21

Minėto j mokykloj yra su- Manduro svetainėje 
sitvėrus mokinių kuopa, ku- al Str. Shenandoah, 

1 .................. ! Bus žaidimai,
I _

ko mitingus ir lavinasi lite- trumpos ppakalbėlės
j raturoį. Prieš “Lietuviu žvalgiai ir minkšti gėrimai, i 

reikalaujama, kad Suv. Vai- Dien!>” buvo mokiniu lavi- j Todėl nuoširdžia _ kym- 
stiju valdžia pasiųstų į Vii- ’^hnosi susirinkimas, kuria-,ciam netik Shcnandoriecius, 
niu Amerikos pilietį kai- = me suaukauta $23.50 bet ir apielinkės draugus ir 
po'konsulą ir kad tas rū- >ušelpimvi nukentėjusiu drauges, k. t. iš Mahanoy 
pintus išdalinimu aukų, 
teikimu informacijų apie 
Lietuvą, — priimta. Apie t 
tą rezoliucija vienas sociali- ni0Kyklos.^pr. 
stas pasakė taip: “Nors to-1 

rezoliucija duos tiek nau-Į 
s, kaip pernykštis snie

gas, bet ir blėdies manau 
nepadarys ” Prie užbaigos , .
p. A Vaitkus paskaitė čie-P“ Nors buvo paskirta 
lą “litaniją socialistų prasi
žengimų L. D.” Nors tame 
klausime ilgai diskusuota, 
bet viskas paliko “bezpos- 
ledsvija.” . 

* *
Sausio 3 d. F. J. Bago- 

čius skaitė prelekciją temo
je: “Kilimas ir besiplėtoji- 
mas civilizacijos”. Prelekci- 
ja puikiai apdirbta ir’ žin-

tt. Ta rezoliucija, po apkal-h'i kas antrą nedėldienį lai-1 
bėjimo, didžiuma balsų at
mesta. Rezoliucija, kurioj

ELIZABETH, N. J.

tano draugystės. Visuomet ' 
apsieina be jokių vaidų ir 
muštvniu. Taigi šita turėtu.

piauzia Įritemyti visokį soči 
sausio šmeižikai ii* “Draugo” 

E. Co- (Inktnrini.

HARTFORD, (’T.
70 18-i i

Jau pusantrų metų, kaip 
čia gyvuoja “Lietuviu Bro
liu” draugvstė. Pirmiau bu- 
vo nariais neskaitlinga, bet 
misi .‘u’uoju laiku žymiai | 
i'i”',dč’o kilti. Dabar jau tu-i

mie 500

Afi Ičti a.'klu dantis be skausmo Ir veltui tiem 
rurie duoda taisyti ir naujus indėti.

vii&n“A,bes Skausmo J 
Ne kiekvienas dantistas moka apsieiti su dan- 
t,inis sunkiam atsitikime, tankiai siunčia pas A . 
specialistu. Dr. Chas Tcschberg yra gera; Ži- \ 
nomas kaipo specialistas ir įvairiose atsitiki- v
AM!: ir duok Fejfzaminuot. Informacijos dykai. Mano karūnos trtfi. 

> utik”. su dubt liavu apačia. Visas darbas jrvsratn uotas. Kainos pri- 
r,. <li liu. Guzas ir kokainas vartojamas pagal reikalą.

nuo 9 A. M. iki 9 P. M. PAtnyčioms nuo 9 A.M. iki 6 P. M. 
Nevėliomis i.t.o 9 A. M. Iki 1 P. M.

<,HAS TESCHBEPO, D. D. S., lietaiškas Dentistas
Cirtiitct kaniprs Union Avenue, Brooklyn, IN.V.

> J.:« tėviškai. I . iisiskai,Rusiškai Tciephcne Ftagg 8698.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Jau 36 metai, kaip 
gyvuoja Prof, štern 
šoki') Mokykla, 952 
Broadway, kam p. 
Myrtle avė. Brook-

^eį nuo karės. City, Minersv
3 d. gruodžio, Mildos sve- ville, ir kitur, 

.tainėj, buvo prelekciįos mi- I
. A. L. nam vyrui) $1.50( pavienei 

Graičiunas skaitė temoj: merginai bei moterei 50 c. 
“Amatai iš higieniško at-' Kurie dalyvausit, malonė- 
žvilgio.” Prelegentas savo kit užsiregistruot, bile pas 

■užduotį atliko gerai ir susi- kurį kuopos narį, nevėliau 
|rinkusieji likos užganėdin- 18 d. sausio. Iš foliaus drau- 

10 gai praneškit šiuo adresu: 
b- ! J. Vilkelis,
ig. 1135 W. Coal Str.*

Įžanga norai (arba vic

Cor. So. 2nd St. Brooklyn, N. Y

PHONE WMSBURGH MIS

DR. I. COHN
\ Specialistas įvairių H* 
į KM. o ypač vaikų, m$te- 
7 rų ir prie gimdymo.
) OFFISO VALANDOS: nuo 8 iki 10 v. 

K ryto: nuo 12 iki 2 v. po plot; nuo 
s 6 iki 8 v. vnk. Nedalioj iki 12 ryto.

W V?altz, Two Stop, 
9 I’oxtrot. One Step 

ir įvairus naujausio; 
riadoss šokiai moki- 
annii, privatiškai ir 
narni, privatškai ir 
kliasojr-. Mokestis

$ i 0.00 pairai šokiu. Mo- 
nuo 9 ryto iki 11 va!.

! ir nrdėliomis. Mokina- 
us ir sta;re’ąus. Klausk 

atsilankyJamus ii.foimncijii.
I’ERX senom, of DANCING 
Broadway, Brooklyn, N. Y.

-i j 
nuo $5.00 iki

ta spaudon ir neužilgo bus t 
gatava. Dabar reikalinga • 
smarlu-s’iio veikimo, tuomet

kmiIeroncųa i įtari- me. 
vo. Nuo 8 kuomi pribuvo 18, 
atstovu, taikei dalyvavo ii 
Rajono vablybo. Tokiu būdu 
su sprendžiamais balsais 

1 buvo 21.
Pirmoj serijoj buvo ren

kamos įvairios komisijos ii 
išdavinėjami raportai. Ra
jono organizatorius prane
šė, kad pavyko atgaivi 
viena knoną ir surengti 
pie betveriąs Prakalbas.

t • *. 1; >ino?ne

950 Ji

(' t L it G, ■

Se-

gan- I
Prisinsk savo adresą ir kokiam 

mėnesį tui esi gimęs ir 10c. <’ėl prisun- 
timo, o gausi knygelę, kuri pasakys 
tavo visą gyvenimą, kokis tavo talen
tas, kuom ir kada turi užsiimti, su 
kokia ypata apsivesti; kaip auginti 
kūdikius papai ja mėnesio planeta. 
Planetos daigte dėl vyry ir motery 

adresuok:
A. ZVINGILAS

P.O. Box 3232 Boston, Mass.

vvYIH’ a VE., k i. u;?.
BROOKLYN, N. Y. 

' ji tph-*"* '..-tcnpolnt <*11
krotorius pranešė, kad I ra- ■ respondentais neveita uz- j 

į su vesti polemiką, nes tuščias ( 
203 naria,is. Per metus laiko darbas. Geriau visiškai ne-1 
prisirašė apie lOOnaujų na- ;
rių, bet 37 . garini išstojo.
Kuopos su-’epgusios daugy- 1 
be prakalbų; teatrų, knn-1 

čia certu i>’ tt. Rinkimu a gitą-1
. A,ini kuopos išleidusios ’j i.-tuvninku“ visokiais ne 

sąmones. Mums rodosi, ge 
riausia nutylėti, negu užve 
sti polemiką, ypatingai su 
“feljetonų

centų Įžangos, vienok 
blikos susirinko gana

* * * * *
šiuom tarpu darbai

mieste eina gerai, veik vi- j 
su r stoka darbininkų. Kar- į 
tais net gatvekariuose bū- . .v ATTZ T, , ;. . *11 -i 'lankėsi is McKees Rocks,na pagarsinimai, kad reika- 111
linga darbininku. Iš kitur . , x .. 
pribuvus taipgi darba gali- •]'* pardavinėjo kalant
ma gauti. .plotkas, o jo moteris

.. V. K. Rusinskas. ; .I Draugo užraše, tai 
!nia, tik tiek žinoma, 
’užsirašė toki,

jone randasi 9 kuopos

mūsų;
A n t a n u i Šmulkščiui, 

gentiniečiui. — Gaila h:

BOSAK STATE BANK
434 LACKAWANNA AVE., SCRANTON, PA.

UŽTV IŠTINTAS IR LAIKOMAS PO PRIEŽIŪRA BANKINIO SKYRIAUS 
PI N\SVLVANUOS VALSTIJOJ.

neži- 
kad 

ką nemoka 
“Lietuvių Dienoj” aukojo visai skaityti. Reikia patė- 

jšios ypatosr S. Dilis $3.00; , niyti, kad prisirinkę pusdol. 
iM. Dilis— $2.25; E. Daiir doleriu iš nesusipratusių 
!tė ir M. Šlekiutė — po $2.-

per visą sezoną, kas seredos
vakaras, skaityt prelekcijas
iš Istorijos ii* Mitologijos.

Prelekcijas rengia L. T.
Namo Komisija.

* * * s): *
LSS. 17 kuopos ’___v__ (

ant 1917 metų išrinkti :'<lrg. T- Gelaženikas, O. Vaičeko- 
V. Dubendi’is —ore. )3 me-įn’
tai); protokolu sekr. drę. jšiutė. ir P. Labakojutė — 
A. Liutkus, f in. sekrt. K. p’0 $100: šv. Juozapo drau- 
Tamošiunas (2 m.) ir iždi- Ws10 — $25.00. Visos ali
ninku — K. Beniulis. ,kos $285.92) pasiųstos Ame-

J. A. Svyrūnėlis.

WESTFIELD, MASS.

Pa. dievo muzikantas (var- $251.96. Viso agitacijos rei-i 
$278.96.! 
randasi ( 

Kiek $386.88. Motoru prie kuopu i v • i 1 A c__ • priklauso 16.
Iždininkas pranešė, kad

išl eista 
ižduose

$24.53. Ižde

BOSAK STATE BANK nej aprastai greitu augimu kapitalo, per 
;:o visus lek udus ir šiandien pnTkaitt n.as prie didžiausiy Pennsylva*

rašė jais.
Wilmerding, P 

e-išla.i- :— Jūsų korespondencij

rhpsniu nutarimu
žmonelių nepamiršo i)- sa 

valdybon'00: J- Pavinskis. P. Repšis, Kūnų. Žinoma, kad pinig 
'TT ZN ir -v (tykų yra, ta’l " "n"‘~

iniutė, M. Kuginiutė, P. Rep- vienas kitas s “mos-

tartn iš Rajono iždo paau
kuoti 350 Sakingos namui.

vasarą surengti 
u — vieną Rajo- 
i, o kita Sąjungos 
Surengti du pra-nai lankosi netiktai dievo .

lizU- n E ei 1 n vil.'r, ii> 00113111.
kalbi! maršrutu, — vieną a- 
pie vasario mėnesi, o kita

LAWRENCE, MASS.

mie žymiai
buvo daug
ja uti'po “L

Štai augimas padėliy tik per reptynis menesius
"H d. Lapkričio (Nov.) depazitas

12 ., Sausio (Jan.), 1916 ,,
30 ,, Kovo (March), ,,
30 ., Birželio (June) ., ,,

Toks greitas ir didelis padėlio augimas aiškiai liudijau kad musy ban- 
trri gerą užsitikejimą tarpe depazitoriy. Ir jtigu jys gorite, kad ju- 

it-nkiai uždirbti ir sutaupyti pinigai buty pilnai apsaugt i ir išmokėti 
rs ant kiekvieno jtif y pMT« ikalavimo, dėkite juos j BC JA K STATE

- ’J 6.39
- J 1J5.0L
- )17.68
- $1.13,7.181.85

st i | inigus j Rusiją aibe j užimtą vokieči įs Lietuvą 
r pažystamiems, arba taupinimui į Rusijot\ valdiškas 
•Jsuonvt per BOSAK STATE BANKĄ. Auginkite, 

nešinti 100 rublių, kuriuos taip sunku Uždirbti

parduodame ant visų’geriausiv linijų eu'yg korr.
Klauskite infnrn'rciių. Patarimus suteikiame dykai.

!’ ' N K AS turi didelį lietuvišką skyrių.

Jeigu norite si 
giminė’ s 

h>;”kns. rii skil 
keti už $33.PO galite 
Lietuvoje.

patįs Bananijo tėvukų a-
per gentai (Anuot kun. M. Moc

kaus), pernai čia lankėsi iš
s, Pa. kunigu-;

• žis rinkdams aukas, ir jei-'
gi: kur pasitaikė rasti ko-;,.|)s <list,.iktns. kn(, naskl,;

. kl socialistą namie, tai.sten- pa,.ankiau ,,aIinlą hnt,, -
susi- gesi kritikuot ir pasismle j vnryt; T;lipgi • nu.

tarta daugybė kitų dalyku.
J. Kemėšis

Central] komitetą.
E. X. P. McKees Rock giinnp-os namui.

Išrinkta komisiia, kuri I

BOSAK STATE BANK
ckawanna .Avenue, Scranton, Pa

CICERO, ILI
Subatos naktį, gruod. 30 

d., F. Racevicius vos išgel
bėjo savo gyvastį nuo savo rinkimas Apšvietos draugy-' socialistų diskusijas, jei ka- 

v, ku-(Stės, prie kurios priklauso dą bus, bet kada socialistai! 
teisme i vyrai ir moters. Apart kitko užkvietė ant diskusijų, tai i 

jiem .buvo pakeltas klausimas ir ir po šiai dienai nepribuvo. 
Šįmet čia lankėsi iš 

Bridgeville, Pa., kunigužis 
1 

dievo garbės, kaip kur net 
šėtonais pradėjo gązdinti. (kp. na rengė prakalbas gerb. 

paimti Kaip tai, pav.: pas drg. J. svečiams iš Lietuvos— Že- 
Čirvinską, bet kada d. J. čJmaitei ir Bulotai. Nors ir 

yra nedaug publikos atsilankė iš 
to kasdien. imatės ir kaip jis išrodo, tai .priežasties lietaus, ale kaip

Labai malonu, kad Ap- kunigužis A. vieton atsakyti musų nedidelėj kohonijoj, 
švietos draugystė šviesioj išvadino drg. J. Č. kvailiu ir tai turiu skaityt pasiseki- 
dienoj užgimė ir dabar žen- išbėgo per duris. (Mat tie'mu. nes surinkta aukų į Lš. 
gia progreso keliu. Dar tik Romos agentai su savo mo-iF. $14.06,

31 d. gruodžio buvo

burdingiero J. Degučio, 
ris, kaip pasakojo 1 
Racevicius, einant 
dviem namo, apie 1 vai. ban-i apie organą 1917 metams. | 
dė nustumti jį nuo augšto (Nutarta paimti už organą 
tilto į. Merrimack upę, ir (“Laisvę” Iki šiol musų drau- šitas ir rinko pinigus 
tik Racevičiui nusitvėrus už gystė turėjo organu “Nau- 
geležinės tvoros ir pradėjus jienas” (savaitinį leidinį), 
šauktis pagelbos, po kelių bet dabar nutarė 
minučių tąsymo, Degutis pa-(“Laisvę”, nes “Naujienas” 
bėgo. Ant rytojaus J. D. ta-,ir taip veik kiekvienas skai- užklausė kas šėtoną 
po areštuotas ir utarninke 
teismas nubaudė jį ant $10. 
Mat J. D. turėjo du advo
katu, o F. R. tik vieną.

Tą vakarą F. R. dirbo 
ba:*zdaskutikloj iki 12 vai. 
Einant namo pasitiko J. D., 
ir ,nieko blogo nemanyda
mas, ėjo su juo namo. Ei
nant per tiltą iškilo 
minėtas incidentas, 
teisme sakė, kad F. R. jį pir- i 
ma kirtęs ir kad jie tiktai i 
susimušę, bet jis nenorėjęs 
jį įmesti į upę.

Tikros priežasties užpuo
limo ir pats F. R. nežino. 
Sako buvo biskutį supykęs

BRIDGEVILLE. PA. 
Aukos Lietuvos šelpimo 

Fondui.

26 d. gruodžio SLA., 90

Didžiausia Lietuviška Krautuvė, 
kurioj galima }<auti įvairių muzikos 
instrumentų, įvairių išdirbysčių, gra- j 
mafonų. Kurie perka pas mane gra- i 
mafoną, —rekordus duodu dovanai, ,| 
visokį tautų dainų, maršų ir šokių, j 
kas kokiu myli, taip pat mano krati- ' 
tuvėj galima gaut visokiu rusių laik- I 
rodžių ir laikrodėlių retežėlių ir dei-( 
mantų, šliubiniai žiedai vėliausios j 
mados parsiduoda nuo $5.00 iki 12 j 
dolerių pora. Už savo tavorą duodu j 
gvarantiją. Agentams duodu gerų 
nuošimtį’. Taippat pristatau geriausių 
muziką baliams ir veselijoms už že- I 
minusią kainą. Su visokiais reikalais 
ypatiškai ar laiškai kreipkitės šiuo 
antrašu:

V. GARŠVA, 
689 —3rd Avė. (Kampas 21 Str) 

So Brooklyn, N. Y.

TREJOS DEVYNERIOS

TREJANKA

.."------——-

nvuu. ivcu ftUIUOS ėlgUIlLČU »LI SČIVO 1IW T.

[ketvirtas metas, kaip* ji gy- kslu tiktai gali mandrauti —
o “Žiburėliui”

vuoja, o jau turi didelį tarpe savo nuolankių buru- 
skaitlių narių ir su sociali- čių,' o susipratusiem darbi- 
stais labai dailiai sugyvena, r,inkam negali pasirodyti). įStraukauckas, L. Taurulis, 
t k..: > Reikia pasakyti, kad čio- St.Bakanas, M. Čerinckas,

nais, Carnegie, pareina dau- K. Simonaviče ir J. ir Bro- 
Paprastai giau šimto egz. darbininkiš- nė Brazauckai po $1.00; T.

kų laikraščių, o klerikališ- Gelckus, S. Gulbinas, J. Vai
kų tiktai apie 7., bet ir tai

prie jų laikraščius skaito toki,

. t Labai retai galima rasti to-'
virs,kių pašelpinių draugysčių,

kaip kad mūsų.
pašelpinės draugystės ma
žai apšvietos reikalais rū
pinasi ir tankiausiai
visuomeniškų darbų nepri- ką visai nemoka arba labai 
sideda. Mūtų gi draugystė ‘mažai moka skaityti, o kas 
kaip tik atbulai elgiasi. (tik daugiau moka skaityti,

J. Aceris..tai tų blekių neperka. Taip-

Aukavo sekančiai i LŠF.
Ign. Savukaitis $2.00; A.

šnoras, V. Poškus, Ž. An- 
drekienė, S. Poškus, J. Ku
činskas, Fr. Meškauskas, M. 
Slirienė ir A. Kaspucikė — 
po 50 c.; smulkių aukų $1.- 
06; viso $14.06.

DR. LA. LEVITT
«URGEON P-fiNTIST <

.rav-jyk. Ritrawkia b« fakv 
ikiRwtim*. P^klenfikiU, tau 
j?at« #aaft« duTtis uiiaA

■221 So- Stresu 
Brooklyn. N. V.

, Skaityk! 
Būk Muzikantas arba Giedorius 
tai visiems patiksi. Išsimokini- 
mas ’’Notų” (gaidų) ant visokių! 3 
įstrumentų lietuviškoj kalbai 8 Į Į 
lekcijos be mokytojo kuris yma > I 
50c. už L lekciją. Visokių noh.< j I 

š'• ■ ė:o uUCCd uz ».Vu j i 
adr k bu o kiti- . G, A. D A R O N A S I
p. o. o. d. McKees Kocks,

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

DAUNOROS trejanka, t. y. trejos 
devynerios, tai ištikimiausias

• Lietuvių draugas-gydytojas vi
sose rugalėsa bei ligose.

DAUNORUS trejanką reikalaukit 
prisiųsdami 35c.r ženkleliais (markėm)

P

TAI FAKTAS, kad DAUNOROS aptlekoje 
yra didžiausias sądelis ir pasirinkimas 
įvairiausių naminių gyduolių, visokių ša«

REIKALAUKIT rašydami, kokly norite nemažiau kaip ai Uc. 
bus jums prisiųsta.



JUOKŲ
KĄSNELIAI ą

- ■ LAISVE

Dar negali pasakyti. — Taip, buvau.
— Na ir ką, ar gavai?

Šiomis dienomis susitinku 
savo drauga daktarą 
pasisveikinęs, klausiu:

— Na, daktare, kaip tu 
žiūri į mūsų redaktorių pe
štynes, ir kaip tau išrodo, 
kokios iš jų gali išeiti pa
sekmės?

— Aš tik tuomet galėsiu 
pasekmes pasakyti, kuomet 
visu redaktorių makaules 
išegzaminavosiu, — atsakė 
man daktaras.

ir, — Na, nors prieš naujus 
metus pajuto sąžines 
žinia ir atidavė... Tai 
man!..
. — Kad neišdrįstu...

— O kiek gavai?
— Du sykiu j dantis 

kį į sprandą.

Paslaptis.
Vyras parėjo namo gir

tas. Pati ant jo užsipuolė ir 
sako:

— Kaip tu gali visą die
ną karčiamoj būti ir gerti?

ti! Jeigu pasakyčiau tą pas
laptį, tai ir tu panašiai pra-

ras.

Pasivėlavo.
Tūlas vaikinas, atėję 

merginos tėvą, sako:
— Aš neapsakomai my

liu tamstos dukrelę ir iš
drįstu prašyti, kad tamsta 
pavelytum mudviem apsive
sti....

—Labai gaila, bet nega
liu tamstos prašymo išpildy
ti, nes pasivėlavai: vakar 
aš jau kito apmokėjau visas 
skolas.

pas

IMM

t

K

didžiau*!*
> receptai

daktarų.
aptieka

i valstijoj.

>

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIETUVIIKA

Mokslo Nereikia Jicškot
j Įeito. kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką?’ 
j/Mfuviu kalbos gramatiką savo namuose liuesam e laike. Visi išmoks t.

Nurodymai ir knyga DYKAI., įdėk stempą. Adresas*

jtmviu KoresDondenciiine Mokvkb.1327 N. RobevSL Chte

cr

nd

M

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykus J
Ji 8

Ofi-.-oJ. MARTINAITIS

£«■<*<**
M

NEWARK!)
AKUŠERKA

'■'fe.

Diena pn dienai, metas po metui 
sergant ių žmonių, 
k.ek aš išlydžiau, 
gyvenimą. Jeigu 

i rėjų vartojant 
jaučiatės nuo- 
nuko nelauk

ia!- gerai supran- 
specialistą 
UtD LANDĖS 

gi- patars, ką d; 
gyvastį ir paai 

dau per 20 met 
didžiausiomis pa- 
nusilpnėjimą, už- 

!i»o, širdies, plan

uotu a:
i. i 1 .ONARD LANDES .
vai.: nuo 10 vai. ryto iki 8

nuo 10

SUčfiDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ.

Tel. Greenpoint 1569.

A. DOBROVOLSKIS
Pirmos kleaoa CAFE.
Geriausi Girymai.

grau- 
duok

jaučiasi labai blogai. Dak
taras pažiurėjo i pacijentą,

— Tavo padėjimas la
bai blogas, ypatingai tau 
kenkia tie mėlvni plotinai

juos panaikinus,

vartojau mėlyną 
nusitepiau rankas,

šiandie 
maliavą.

skubindamas pas tamstą, 
neturėjau laiko nei nusima-

— Tokiu būdu tavo dide
le laime, nes aš galėsiu tave

Turbūt atsitiko kokia 
-i n .nė.

Diiaprieti a gerokai
kaušusiu, vakare ėjo 
keliu. Tuo/arpu užėjo trau

 

kinys. Vi/.ias jų spėjo nu

 

šokti nuojgelžkelio, o kitas1 

 

jakliuvo/po traukiniu. Ku

 

ris išlikf gyvas, atėjo namo 
ii* ėmė

nors

Bjauriausias skausmas dantų 
sustabdomas ant syk. IŠTRAU
KIMAS danties atliakamas be 
mažiausio skausmo. Artistiškas 
“bridge” ir “plate” darba atlie
kama mano moderniškame ofise 
už prieinamą kainą.

DR. J. LIEBERMAN, 
DENTISTAS,

408—110 So. 2nd St. 
Brooklyn, N.

Telephone Stagg 3020.

Kalbame Lietuviškai, Lenk 
Rusiškai.

Taipgi suteikiu rodą vinokiH®- 
se atsitikimuose ir patarnauja 
visokiuose reikaluos*.

\ DOBROVOLSKIS.
3 7.7 Graham Ave. 

cor. Skilman av. Brooklyn, N Y.

1 emykite
PAGAL NAUJĄ BUDĄ GREIT. GALI U SUJIEŠKOT JUS GIMI
NES, VIETOSE, UŽIMTOSE VOKIEČIAIS, ARBA RUSIJOJE.

Reikalaudami informacijų (dėkite štampą už 2 centu.
Pabėgėliam nuo karės nusiunčiu pinigus ir laiškus nes per mano 
Banką galite siųst i visas vietas, užimtas vokiečiais, o tikrai nu

eis.
Kurie turit eavo gimines paimtu? nelaisvėn Vokietijon, galit siųst 

pinigus ir laiškus per mano Banką.
Kas norite atsiimt savo gimines j Ameriką, kreipkltėa prie mane. 
Taipogi parduodu LAIVAKORTES - ŠIFKORTES ant visų linijų 
Ir geriausių laivų.
Kas nori pasidėt savo pinigus Į Banką, tai aš moku 4 nuošimti 

Ir galite gaut savo pinigus atgal ant kožno pareikalavimo.
Mano bankus yra gvarantuotoa, per New Yorko ateitą, užtat Jū» 
pinigai užtikrinti.
Paiduodu farman, lotus ir namus. Padarau ir užtvirtinu visokius 

dokumentus-raštus ir Išjieškau dalis.
Padarau apdraudimus (Insurance) gyvasties, nuo ugnies, Ir tt.

VISOKIOS RODOS-PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
I ai 4 Filis: 155 CLINTON AVB..36 Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

Borough *? Rraoklyn.

LIETUVIAI!

sąžiniškas atlikimas visu reikalu.

Persiskvrė su niotcria.

moterių!

esi kavalieriumi.

■r*

no.

su
moterių, bet su kaimy-

nes krautuvę 
perkrauščiau nuo 109 
Grand Street, po numeriu 
157 Grand Street.

Kūmute, na kaip tava-

157 GRAND ST., 
BROOKLYN, N. Y

Sutaisau receptus *w i 
atyda, nežiūrint, ar ti* 
Lietuvos ar Amerikos 
Tai vienatinė lietuviška 
Boston* ir Massachusetts 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
sauly yra vartojamo*. Galit rei
kalaut per laiškus, • aš prisiusią 
p*r *xpresą.

K. SIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

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

Tai. So. Boston 21014 Ir 21®1X.

Jonas MATHUS
GERIAUSIAIS DIDMAIDMA* 

IR SVARIAUSIAS BALU®.
N AS VISAM 80. 

BOSTONE.
;, ixial ir užkandžiai. Fatarnavi- 

ma» pri«ia>ikua. Atnilankyklt.*, 
paraltikiinBlt*.

JONAS MATHU8
(I..i*tv via Savininkas) 

^42--5(44 W.

So. Bouton, Mrs®.
(DušitnU Nn^nlų naa LiatMVIų 
Labdarystėj Drnuyljxp <aioo^L

■jnraivnl

Pabaigusi Imperatrica Marij A- 
kušerkų mokyklą Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turiu puikias pasekmes 
praktikoje prie gymdimo, taip
gi serai apsipažinun bu nipto- 
mals visų moteriškų ilgij ir rei
kalui esant, galite xauti patar-

O. 8TROLIEN5&
Jaaniškaiti

SI® Walnut St.,NEWARK, N. J.
Telephone: 4085 Market.

8052

LIETUVIŠKA APTIEKA.
Aiuomi pranešame, kad gavome daugybe daiktų, reikalingų Maja 

■•tonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galima 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mu* randasi Kito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikam* ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linlmenta* dėl reumatizmo. Bea- 
ka 26 ir 50c. 8) Tikra lietuviška TREJANKA, baksės 25 ir Ms. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl Įvairių ligų žiemo* laike. 5) [VAI
RUS VAISTAI DEL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumos ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotoja* dėl vi
durių, Bonks 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptiako- 
*• kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiam* atsilan
kyti. Visas persiuntmo lėšaa apmokame męs. Siunčiant laiškas, 
galima siųsti pinigais arba įtampomis.

I. SHAPIRO, Li«tnvižk an Aptiekorius
41# 8o. 2nd Street, kampai Union Av»

Skyrius.- 745 Driggn Ava, kampas 2nd St., Brooklyn, N. Y.

SERGANTIEJI! SVEIKATĄ IŠ 
PRIEŽASTIES LIGOS?

U

n ir lytiškų ligų 
žinomą elektrišką 

i. per kurią 
Ne kiekvienas 
aparatus, dėl 
Chemiškas iš- 
Neat įdėliokite 

nojau ateikite pas

"T —•i

140 EAST 22 ST,N.Y

vakare.
to iki -I
E. 22nd

3rd A ve

vai. po pietų.
St., Lexington ir

DENTSTASJai kad g*ral Išrū
dytum, pirk skrybėles, warfi- 
kiniu* Ir vIbub aprėdslv*

K. LIUTKŲ.
Apie gerumą tavoro Ir irL 

•1ngum» kalnų, ner®ikall«tęs. 
flrUo. Nes* visi brocziynū*- 
čiai gsritl tino, kad pigiais ?x 
iwiaw niekur negauni, 
j M

K. LIUTKUS
UI GRAND 87.',.

Hriniklyn, N. Y.
(arti Berry St.)

Gvarantuota ant 20 metų
Uždėjimas kepuraitė* 22 k. ... J5.WI 

Užplombavima* 50 e. ir Bugščias.
Išvalymas .......................................... KGc.
Nžplumbavimas suksn ............. S1.0®

Skaudantį dantį duok ištraukti 
ryt©, v vaks.ro apžiūrėt.

Sanitary Dental Parlor 
307 Bedford Ave. Tarpe 2-re* Ir 

l-inos gatvių. 
BROOKLYN, N. Y.

Kalbame lietsviškai.

pi-

b

numirti.

DYKApačiai

rmun

Kaina: 25 ir 50c.

Valstija

— Jau trečia diena, k

WWBBIk’WrTOWfT (WMuMTĄ-

Į—IMIII MBIirfDf.»ntwv.RO, įpU1

DORINTIEMS PASINAUDOT PROGA.
Geriausias grafafonas su dabartinė nils lietuviškomis dainomis, labai 

1 ylai, kurie kreipsis pas mus.

Adresuokite:
GREATER NEW YORK PHONOGRAPH, CO. . .

310 Grand Str., New York. N. Y. Dept. L.

AR TAMISTA KENTI

Miestas
515

Pristųskit Šita Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien
DR. J. RUSSELL PRICE CO.. L. 502,Madison A Clinton Sts., Chicago. Ill.

Brangus Daktarai:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti vysai dykai, apmokėta 
pačta, jūsų brangi«ą medikališką knygą.

.Tame npr:O<mi:i nykioje, paprastojo kalboje apie tokias 
s, kaip sifilis arba kraujo užnuodijimas, spuogai, odos ligos, 

skauduliai, triperis, užkrečiamos ligos, nerviškas silpnu-

— yla, mudu su Ratilu už 
ėjon/e į karčiame, gerokai 
išs/gėrėme ir paskui gelž- 

iu leidomės namų linkui.
Judviem beeinant, aš iš

girdau švilpiant ir nušokau 
nuo gelžkelio. Kada trau
kinys pro mane prašvilpė, 
užlipau ant gelžkelio, pra
dėjau dairytis, o Raulo kaip 
nematyti, taip nematyti. 
Manau sau, kad jis spėjo į- 
šokti j traukinį ir nuvažia
vo, mane vieną palikdamas. 
Ką daryti, reikia vienam ke
liauti. Einu sau gelžkeliu, o 
gi žiūriu, guli ant relių 
Raulo kepurė, toliaus paė
jus, randu vieną koją, pas
kui ir kitą, dar toliaus —gu
li viena ranka ir kita, dar 
paėjus, užeinu ir galvą, o 
jo pačio kaip nėra taip nė
ra. Ir taip, atėjau net iki 
namų, o Raulo niekur nera
dau. Turbūt su juomi atsi
tiko kokia nors nelaimė...

Doros nesusideda.
Kunigėlis per išpažinti 

barasi ant vaikino:
— Ir kaip tau negėda su

sidėti su nedoromis mergi
nomis ir dar eikvoti pini
gus?

— Gėda, tai gėda, bet ką 
daryti? Išsyk bandžiau prie 
dorų prieiti, bet tos su ma
nimi nenori susidėti.

Pajuto sąžines graužimą.
— Jonai, ar tu buvai savo 

pinigų atsiimti, kuriups esi 
Petrui paskolinęs?

— Mano miela, pas mus 
namuose visiškai nėra tvar
kos, viskas suversta, su- 
rausta ir jeigu prisieina ko
kio daikto j ieškoti, jokiu 
būdu negali surasti.

— Tikrą teisybę sakai. Aš 
irgi norėčia geresnes 
kos, ypatingai viską 
muose rasti, o dabar 
vakaras nerandu nei 
nei pinigu.

į c.<
( ,i/N

DUODAME DYKAI 
20 lietuvišku dainų, 1000 adatų 

albumą.
Grafąfonas tik 20 dol, su gvaran 

t i ja ant 10 metų. Tik 20 dolerių.
1‘risiųskite 3 dol. rankpinigių, liku 

siuos užmokėsite prie atsiėmimo. Gra- 
fafonas su didele triuba, paukš lotais 
kraštais, mechanizmas grafafono ge
riausios konstrukcijos, kuri g Hm» 
užsukti laike grajinimo. Tinka re
kordai įvairaus didžio. Balsą išduo
da čystą, kuris girdot balsiai Ir aiš
kiai. Vietinių meldžiame atsilankyti j 
musų krautuvę, kuri atidaryta nuo 
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro ir taip 
pat nedčldieniais. Siunčiame dykai 
katalogą muzikališkų instrumentų ant 
pareikalavimo,

Sveikata
pajiegos

II

energija SITAS BRANGUS
VADAS I SVEIKATA

v

tvar- 
na- 
kas 

tavos,

seni
inas, nusilpnėjimas, spermoterea, kvaitulys, pūslės, inkstų ir

| baisiai skauda, tuomet rei
kalinga bus ištraukti ir pa
skutini dantį, — tarė dan
tistas ligoniui.

—Daktare, ar negalima jį
dar butu palikti nors trum
pam laikui. Matai, aš tik 
vakar nusipirkau naują dan
tims plauti šepetuką ir jei
gu tamsta dabar ištrauksi 
man paskutinį dantį, tuo
met jis liks nenudėvėtas.

Jis nieko neprimoka.
— Aš tankiai matau tam

stą scenoj dalyvaujant. Ar 
tamsta visą laiką uždyką 
dalyvauji?

I — Taip, iki šiol dar nie- 
ikas nereikalavo primokėti

Scveros 
Lietuviškas 
Kalendorius
1917 mctntns jau 
atspauzdintas ir 
gatavas išsiunti
nėti. Reikalauk 
aptiekoj arba ra
šyk tiesiog mums, 
o mes mii lai pa
siųsimu

Dovanai

Kosulys 
dažniausia buna įki- 
rėjusiu apsireiškimu 
ligose, kaip: pažan- 
džių uždegimas, in
fluenza arba mėšlun
giais krupas. Kad 
sulaikyti kosulį ir 
palengvinti slogoms, 
patariama vartoti

Severa’a 
Gothard Oil

I Severos 
Got hard i čk as 

Aliejus.]
Yra žinomas kiek- 
zienaose namuose, 
kaipo parinktoms 
linimentas tri 
sopančias viei 
ypač gimusias 
reumatizmo, 1 
sifaldymo arba 
uždegimo. 25

SEVERA’S
BALSAM FOR LUNGS

(SEVEROS BALSAMAS PLAUČIAMS)
Tuoju gydymo bildu gali naudoties ne tik suaugusieji, 
bet ir vaikai. Net mažiausias kūdikis gali apturėti pa
lengvinimų. Taigi vartok tuos vaistus nuo kosulio, per
sišaldymo, užkimimo, nedifterinčs gerklės skaudėjimo, 
kosulio, gimusio iš pažandžių uždegimo ir nuo influen- 
tinio kosulio.

PrnSoma np'iekoso reikalauti tiktai Severos Gyduolių, saugoties dirb
tinųjų arba falsifikacijų ir visuomet pasakyti firmos vardų: “Severą” 
Iirie kiekvieno pirkimo. Jei vietos aptiokoj negalima gauti, užsakius 'tuo- 
aus bus pasiųsta.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

lytiškai-šlapimo organų ir kitos ligos, kurios tik kankina 
ko, kaip tos ligos gali būti pasekmingai gydomos tanhstos 

namuose už labai mažą atlyginimą.
S;ita dykai duodama knyga jums taip gi pasakys apie musu pasekmingą gy

dymą tokiu ligų, kaip pilvo bei jaknų negalės, tulžingumas, prietvarius, raudonoji 
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys ii pan.-rios ligos.

nuo skaudėjimu strėnose; nuo skaudžiu ir skaudančiu sąnariu; nuo galvos skau
dėjimo; nuo apetito nustojimo; nuo aprugusio pilvo; nuo atsiriaugėjimo maistu; 
nuo vėmimo; nuo tulžingumo užpoulimu; nuo apdengto liežmio; nuo blogo kvapo; 
nuo negalėjimo miegoti; nuo blogu sapnų,. Ar esi silpnas, lengvai sujudinamas, 
nervingas, piktas bei greitai užgaunamas, nuilsęs ir nusilpnės rytmetyje! Ar 
turite juodus plėtmus apie akis, ambicijos nustojimą gėdinimas) draugijos? Ar 
ėsi nusiminęs, nulindęs ir ar turi širdgėlą ’ Tie symptomai nurodo, kad jūsų kūnas 
yra blogose sanlygose ir kad jums reikalinga medikališka priežiūra ir patarimas.

Musu brangi dykai duodama knyga pasakys jums faktus apie tokias ligas, 
negales ir symptomus. Ji pasakys jums apie musų gydymą deiėi sugrąžinimo žmo
nių į jų senų laikų sveikatą, spėką ir stiprybę — ir kaip tapti vyru tarp vyrų. 
Tai yra sandelis žinios ir užtini gerą, sveik:) patarimą ir informacijas kurias 
kiekvienas vyras bei moteris turčių žinoti ir sekti — ypač svarbi tiems, kurie 
ketina apsivesti. Jus dažinosite priežastis savo kentėjimų ir kaip jūsų negalės 
gali Imti sumažinamos. Skaitykit šita brangų vadą į sveikatą ir pasinaudokite 
jo laiku suteiktu patarimu ir nurodymu.

Vardas ir pavardė

Gatvė ir Noė

vaks.ro
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PROTOKOLAS
APLA. komitetų generališ- 

ko posėdžio.

sėdis buvo laikytas 
gruodžio 31 d. Lietuvos Sū
nų svetainėj, N. S. Pitts
burgh, Pa.

Posėdis prasidėjo 1 vai. 
po pietų. Pribuvo: pirm. J.

Sykiu

Įvairių įplaukų:

rv jy.vv^Ą. * t'“““

Maskeliūnas, pagelbininkas .nei programo

24 60 1 Tel* 2320 Greenpoint 

42.00

$2.068.95
J. GARŠVA

" w.'-
APLA. 1 kp. už finan

sų knygą . $2.00
APLA. 1 kp. aukavo 

. 5.00
J. Sabolinkos čekis su- 

gražintas 5.10

Turėk muziką savo name
Pilni namai linksmybes iš vieno GRAMAFONO.
Duodam ant išmokesčio. Nusipirk sau vieną.

J. Riukas, sek. J. K. Mažiu
kna, ižd. K. Varašis, turtų 
kontrolės komiteto pribuvo; 
M. Urlakis, V. Markūnas. I 
Naujo komiteto pribuvo- 
šios ypatos: sek. P. Samu- 
lionis ir turtų kon. kom. F. 
Pikšrys; kiti tie patys na- | 
riai. Nuo kuopų pribuvo šie pusmetį iš US. banko $7.95 
delegatai: 1 kp. J. Kaževa, Nu 
2 kp. —K. Zabela, M. Na- garnį 
viekas, 3 kp. — J. Galginas,!
4 kp. atstovavo Pikšrys; 5: 
kp. —J. Menkevičia, 8 kp.— 
J. Mickevičia.

Cent, komitetas paaiški
no, kad šiame posėdy turi 
būti peržiūrėtos knygos 
Centro sekr. ir parvestos 
naujam sek. Knygas per
žiurėjo turtų kontrolės ko
misija ir kuopų delegatai. 
Knygos rasta tvarkoje. Po 
p' "ži urėjimui knygų, se- 

sek. J. K. Mažiukna, 
tvietė naują sekretorių 

priimti knygas. Naujas se
kretorius P. Samulionis at
sisakė užimti vietą sekreto
riaus iš priežasties, kad nė
ra šios šalies pilietis. Samu- 
lioniui atsisakius, buvo už
klausta J. Mickevičiaus, ar 
apsiima būti APLA. centro 
sekretorium ant 1917 m. 
Mickevičius apsiėmė būti 
sekretorium ir paėmė APL. 
A. centro knygas.

Tarimai:— 1) Pastatyti 
cent r. sek. po kaucija $500.- 
00;

2) Kad senas sek. J. K. 
Mažiukna, nuvažiuotų ko
kią dieną pas naują sekre-

uz pirmą

212.30

GRABORIUS (Undataker) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

šbalsamuoju ir laidojo numirusius 
ant visokių kapinių.

Parsamdau Automobilius ir Karie
tas Veselijoms, Krikštynoms ir šiaip 

( pasivažinėjimams.
Ofisai:

r. C. Brooklyn, N Y. 
Telephone 7867 Main.

Turi dolerį ir gali būti savininku gramafono

SS

Sykiu $283.05
Viso įplaukų buvo $2.352.00

J THE MAGIC SHOP.
I Pirmas Amerikoj lietuvys uždėjo ma„ .
) dirbtuvę. Dirba visokių štukų daiktus. Jei 

nori gauti štukų katalogą, prisiųsk štampą
Į ir tuoj gausi. Adresuokite taip:

THE MAGIC SHOP,I P. O. BOX 309. HOLBROOK. MASS.

(Daugiau bus sekančiam 
“Laisvės” n-ry.)

LIETUVIŠKA APTIEK A

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačtą: 
Nuo reumatizmo ... , 
Kraujo Valytojas . . . 
Vidurių Valytojas . . 
Vidurių Reguliatorius 
Trojanka 25 c., 50 

Ir visokias kitolc 
visokių ligų, kurios 
netos. galima gauti

$1.00 
1.00 
1.00 
50 c. 

ir $1.00.
its gyduoles nuo 
čia dar nepami- 
per pačtą.

P. A. URBONAVIČIUS.

i. Y. ,

Ateina Linksmos 
KALĖDOS.

Ateina laikas prezen- 
tus pirkti, tai yra gera 
proga dėl Brooklynie- 
čių, nes mes turime vi
sokių AUKSINIŲ IR 
DEIMANTINIŲ žiedų, 
špilkų, laikrodėlių. Pas 
mus galima gaut, arba 
užsisakyt daug pigiau, 
negu kitose krautuvėse, 
todėl kad mes už savo 
tavorą gvarantuojame. 
Jeigu butų kam reika
linga, tai nepamirškite 
musu adreso:
BALAUCKASIR

BUCHINSKAS.
119 Grand St.

Na. 85. Columbia Gradfactoia, kurį ma
tai čionai ant pavs-ikuluko re
kordai uudedaml pagal numerius, 
taip kad paspaudus guziką au
tomatiškai ištotumia rekordą 
Padaryta* iš raudonmedžio (ma
hogany), brangaus išdarbio, aug- 
ščio 42 coliai, 19X21. . Galima 
sudėt 45 rekordai.

Kaina ..................  $85.00

APLA.
BOS

RAUGUOS, KURIOS TURI “LAISVĘ 
SAVO ORGANU.

No. 25. Celuaabin Grwfenelie. Fada- 
rtya« iš nnuudnmėdžio, 
Išdabintai; Didume IftftXIRft.

Kaina ..........  $25.00

Naujausio išradimo vargouas.
Sitų vargonų galima neštis ant balių, 
Piknikų, nes jis susideda iš 4 kavalkų, 
išrodo kaip baksas. Šitų vargonų gali
ma sulankstyti, kad neužimtų daug vie
tos kada negrajini. Kaina 3 oktavų 
$30.00, 4 oktavų $35.00, 5jok tavų $40. 
50, 6 oktavų $58.50. Reikalaukit ka 
talogo su visomis kitomis mašinomis.

Lietuviški rekordai įvairių šokių Ir 
dainų. (Kaip matot* ant paveikslėli* 
— klumpakojis).

į E 2397) Klumpakojį*
j ) Kokietka Polka ir ’dumpa-
| kojis.

E 2360. Varpelis. Valca* Dr. Kudirka. j 
*' ‘“no mielas. Polka.

Tekio pat išdarbio kaip na.
didžio ir pločio, tiktai 

sunumeravimo rekordą ir

Ne.78 
85 
be 
automatiško išmetimo.

Kaina ................175.01

J Ne. 66. Columbia Grafonola. 
rinktinio raudonmedžio ir 

i tuole puikiai šlipuotas.
į 2UX18I ir 13 col. augičis.

Kaina ..................  $50.*
Didis

E 2581. Gražioji. Po’ka. 
Pavasario rytas. Vale&iu

E 2582. Kalnų augštutnaa. Vale**. 
Kariškas mariau.

K 2706. Žemaičių Polka.
Gudri. Mazurka.

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS, CENTRO VALDYBOS 
IR KP. SEKRETORIŲ ADRESAI.

DR-.IOS CENTRO VALDY- 
IR KUOPŲ SEKRETORIŲ

ADRESAI:
pirminink. J. M. Maskeliūnas, 

Pittsburgh, Pa. 
J. A. Rūkas

Centro
2025 Colwell st.

Pirmininko pageli).
3015 Slayton st. N. S. Pittsburgh, Pa. 

no APLA. 5 kp. nario, kuris .Centro sekretorius J. Mažiukna 
.. , . . .. 1111 Market St. N. S. Pittsburgh,
i I rro I o i I z o rwir m i trn ’ /« . i * i • • i t r x r..... y?

mo knygų;

Pa.

buvo su tankiom pertrau
kom. Pavesta daugiau ištirti 
5 kuopai, ir apie tai praneš
ti APLA., centrui.

Posėdis užsidarė 6 vai. 
vakare.

J. K. Mažiukna
Senas Centro sekrt.

Centro Iždininkas K. 
12&Carson sts. S. S. 
Turtų Kontroles Komisija:

F. Urlakis
313 6th St., Charleroi, Pa.
W. Umežis, 1429 
P. S. Pittsburgh, 
W. Markūnas, 
2120 Forbes St., 

Kuopų sekretorių adresai:
1 kuopos — J. L Alexis,
P.O. Box 344 N. Diamond Str.

Pittsburgh, Pa.
2 kuopos P. Francikevičus, 
222 Sagamore st. Esplein,

Pittsburgh, Pa.
3 kuopos, J. Galginas, P. O Box

Varašis, 
Pittsburgh,

Reedsdale 
Pa.

Pittsburgh

Pa.

St.,

Pa.

Centro Valdyba.
Pirmininkas J. Jakimavičius, 

183 Roebling st. Brooklyn, N. Y.
Vice pirmininkas V. Vitkevičius,

29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.
Sekretorius F. Kalpokas,

183 Roebling st. Brooklyn, N. Y.
Kasierius J. Semenas,

334—29 th St. Brooklyn, N. Y.
121 Grand

Sirgedas, 183
Trustisai: M. Likeri 
st. B’klyn, N. Y. , 
Roeblings St., B’klyn, N. Y.

Kuopų sekretorių adresai:
J. Purenąs, 292 Manhattan Avė., 
Kuopos Brooklyne —A. Vitkevičia,

29 Hudson avė., Brooklyn, N. Y.

Ir daugyba kitokių liotaviikų, 
aiškų, lenkiškų rekordų.

PRANEŠIMAI APLA.
SENOJO CENTRO 
SEKRETORIAUS.

Susitvėrė APLA. 11 kuopa 
Courtney, Pa. gruodžio 3 
d. 1916 m. Naujai kuopai 
išduota parteris.

Ambridge, Pa., tveriasi 
nauja APLA., kuopa, pa
siųsta informacijos, blankos 
dėl įstojimo, konstitucijos ir 
tt.

APLA., kuopų sekreto
riai ir nariai su visokiais 
APLA. reikalais kreipkitės 
pas naująjį sekretorių J. 
Mickevičių, 2134 Sarah Str., 
S. S. Pittsburgh, Pa., nes aš 
savo tarnystę užbaigiau su 
gruodžio 31 d. 1916 m.

J. K. Mažiukna, 
Senas APLA. Centro sekrt.

4

b

7

kuopos

113, 
Pa.

Ig. Rasinskis,
Soho St., Pittsburgh, 

kuopos, J. Kvetkauskas,
P. O. Box 292, Cuddy, 

kuopos, A. Žvirblis,
2228 Forbes Str., Pittsburgh, Pa. 

kuopos A. Palučis,

Pa.

Pa.

8 kuopos A. Palučis,
2123 Wrights St., S. S. Pittsburgh,Pa.
9 kuopos K. Stasinskas,

Box 283 Arnold, Pa.
10 kuopos, V. S. Riukas,

713 McKean Ave., Donora, Pa.

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

Viršininkų adresai: 
Pirmininkas F. Raškevičia, 

1012 So. Main Str. 
Vice pirmininkas B. Vosylių.., 

535 Island Ave.
Protokolų raštininkas O. Užbaliutė, 

622 Hulin St.
Finansų raštininkas P. G. Aleksynas 

1516 — 14th Avė.
Iždininkas S. Buzinskis,

719 Lincoln Avė.
Kasos globėjai:
A. Kunca, 829 Island 
P. Kazokevičius, 1530 
Maršalka P. Vaitkus, 
Organo prižiūrėtojas:
A. Kelly, 1032 Loomis Str.

Susirinkimas atsibuna pirmą nedel- 
dienį, kiekvieno mėnesio, 1010 So. 
Main St., 2 vai. po pietų.

Avė.
West Str. 
415 Wall st.

Kaltėm yklt! Galima įgyt labai garą 
grafofoną su 12 dainų tik už $15.00. 
už kurį turėtum mokėt 25 dol. Parduo
dame taip’pigiai,todėl, kad geriaujpasi- 
garsinus.

Reikalauk11 kataloge._____________

N o. i# H. Columbia Grafonola. Pada
rytas Iš auks-aržuelo medžio, 
kaip kabinot taip ir triuba.

Kaina .................. $60.00

N*. 1 H. Columbia Grafouela. A»- 
i uolini o labai gerai padarytai, »- 
namaliuotas žaliais ar raudonai* 
ruožais, metalini traba.

Kaina ..................  $25.16
Ne. 4. Improved Rey I. Veik teks 

kaip No. t bet biikj dides
nis, pagerinta mažini ija, tri
mis spronžinomis, aržueliais 
141 celių piečio ir 7 ft aagMie.

Kaina .................. $35.ff

APLA. FINANSINIS RA
PORTAS Už SPALĮ, LAP

KRITĮ IR GRUODĮ, 1916.
Kuopų sumokėta.

APLA. 1 k. sumokėjo$367.90
a kp.

ii
507.80
115.10
248.55
108.60
433.95
173.50
46.95

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAHANOY CITY, PA.

Valdybos adresai: 
Pirmininkas W. Žemaitis, 

312 East Centre Str. 
Pirmininko pagelbininkas P. Įsėda, 

315 E. Centre Str.
Protokolų raštininkas A. Ramauckas, 

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

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

St., J. Baukus, 1121 E. Mahanoy 
avė., W. Simniškis 1227 E. Ma
hanoy avė.

Maršalka W Svintickas, 
515 W. Pine Str.

Susirinkimai atsibuna paskutinį pa- 
nedėli kiekvieno mėnesio 7 vai. vaka
re, Juozo Margelio svetainėje, 60 N. 
Main St., Mahanoy City, Pa.

AETUVIŲ PAŠELPINĖS DR-STĖS 
“LAISVĖ”, EASTON, PA.

Viršininkų adresai.
Prezidentas L. Bačkis,

668 Northampton St, Easton, Pa.
Prez. pagelbin. B. Davidonis,

1820 Fairow Ave. Easton, Pa.
Protokolų raštininkas ir organo 
žiūrėtojas Alex Vituris,

223 So. Maple St. Easton, 
Finansų rašt. Mar. Urba,

606 Northampton St., Easton, 
Kasierius J. Jankauskas,

1820 Fairow Ave.
Kasos globėjai:
A. Biga, 1021 Elm 
A Meškauskas, 1222 
Maršalka J. Garnis-

Easton, Pa.

pri

Pa.

Pa.

Pa.St., Easton, 
Pine st. Easton.

634 Ferry Štr. Easton, Pa.
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

cialistu ruime po Nr. 439 Northamp- 
pėtnyčią kiekvieno mėnesio anglų se
ton St., Easton, Pa.

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininkas K Jankauskas,
P. O. Box 749, 

Pagelbininkas D.
P. O. Box 849, 

Protokolų raštin. 
907 —22nd Avė., 
Fin. rašt. W. Strumilla,

1314 So 50th Avė. Cicero, 
Iždininkas F. Lapinski,

P. O. Box 1109, Melrose Park, 
Iždo globojai: W. Janėnas, Box 675 
J. Snarskis, P. O. Box 761, Melrose 
Park, Ill.

Maršalka: A. Plėštis, P. O. Box 
676, Melrose Park III.

Susirinkimai atsibuna kas trečią 
savaitę kiekvieno mėnesio Frank and 
James svetainėj, 23-čia Avė. ir Lake 
gatve, apie 1 vai. po pietų.

Melrose Park, 
Rimša, 
Melrose Park 
A lek. Morkus, 
Melrose, Park,

Ill.

Ill.

Ill.

Ill.
Ill.

LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
COLLINSVILLE, ILL. VALDYBA.
Pirmininkas J. Čebanauskas,

420 So. Chestnut Str.
Pirm, pagelbininkas, P. Papeiks, 

424 So. Chestnut Str.
Nuatrimų raštininkas, A. Dzidolikas, 

358 E. Wickliff avė.
Finansų rašt. F. Skamarakas, 

416 Wickliff Ave.
Iždininkas J. Willimat,

887 Central Avė.,
Susirinkimai buna kiekviena mėne

sio 1-mą ir 8-čią nedėldienį, 1-mą va
landą po pietų, Sallel salėje, kampas 
E. Main ir N. Morrison avė. Collins
ville, III. —....2—

4 t iW *Li

Šiuomi pranešame visiems savo kostumieriams, kad aš persikėliau nuo 103 
Grand St. po numeriu 170 Grand St. kampas Bedford avė. (kur seniau buvo Gro- 
chovskio Banka). Todėl atsiprašome visų jeigu iš priežisties kraustimosi, negavote 
užsisakimus į laiką. Dabar bus visiems išpildyti užsisa tymai į laiką.

Į /^IDTYpC 170 Grand Street, Brooklyn, N. Y 
«>• kJll\JLzlŪlJ^ TEL. 4659 GREENPOINT

802

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.
Pirmininkas A. F. Sabeckis, 

8st St,
Vice pirmininkas K. Dimša, 

812 — 8th Str.
Užrašų rašt. B. Masiliūnas 

922 — lOth Str.
Finansų rašt. J. Waicis,

1320 Lincoln st., Waukegan, 
Kasierius M. Kairaitis,

166—10th Str. North Chicago, Ill.
Glob. M Rekis,
Sheridan Road N. Chicago, 
Glob. R. Ruleviče, 
S. Jackson st. Waukegan,

Ill.

ll!.

Ill.

Ill.

Kasos 
1548

Kasos
1330

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

Pagelbininkas J. Wardauskas, 
1448 Jackson st. Waukegan, Ill.
Susirinkimai atsibuna kas trečia 

nedėlia kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų Liuosybės svetainėj, 801—8th 
St., ik Sheridan Rd. ^Waukegan, Ill.

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI,

Pirmininkas G. K. Budris, 
1231 Cherry Str.

Vice pirmininkas J. G. Vasilait 
1021 La Salle Str. 

Raštininkas A. Vegela
1029į Lockwood avė. 

Turtų sekret. S Geluinbauskas,
920 Jackson Str. 

Iždininkas J. J. Juozapavieia,
921 Herrick Ave.

Globėjai: A. Dukteris. 
444 Park View, 

” M. Kavaliauskas, 
1339 Center Str. , 

LBD. laiko savo susirinkimus
trečią nedėldienį kiekvieno menesio, 
Winter Hall, 412 6th St. Racine, Wis.

Turtų raštininkas J. Jankauskas 
232 Front Str.

Iždininkas J. Juzapaitis, 
234 Clark Place 

Iždo globėjai: E. Makutienas, 
149 Clark Place, 

” S. Morkiukia
109 So. Park Str 

Maršalka B. Budrus, 240 Second 
Visi Elizabeth, N. J.

st.

viena sėrėda, nuo 7:30 vakr. ant 
Schwab svetainės, 6131 St Clair ava. 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna kas 
trečią pėtnyčią kiekvieno manasis, 
nuo 7:30 vai. vakar, ant Schwab sve
tainės 6181 St Clair avė. Knygynas 
randasi Neųros krautuvėje, 2047 Ha
milton avė. Knygos išduodamos kie
kvieną Panedėlio vakarą, nūs 7:8# ▼. 
vi kare.

I ždo

kas

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

Viršininkų Antrašai.
Pirmlnnkas P Kardokas, 122 Court st.
Pirmininko pagelbininkas S. Lutkus, 

211 First Str.
Nutarimų raštininkas S. Morkls, 

255 Bond Str.

VALDYBA CTDD. MIRTOS 
CLEVELAND, OHIO.

Pirmininkas D. Petrauskas,
1600 Oregon Avenue

Vice Pirm. T. Rimkus,
1062 Ansel rd.

rašt. H. P. Pratkionla,
1527 E. 83rd SU

Antanas Banelis,
1447 E. 25th Str.

T. Neura,
2202 Hamilton Ava.

Kasos globėja V. Ivonaur.klutė,
1452 E. 83rd Str.

Dainų repeticijos atsibuna Uak-

Knygius Pranas Tonuotas,
3570 E. 72 8t

Nutarimų

Fin. Rašt.

Iždininkas

AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PRESERIŲ 
58 Skyriaus KOMITETAS.

Pirmininkas A. Mačaitis,
109 Grand Str. Brooklyn, N T

Protokolų raštininkas J. A. Bekampis, 
188 Roebling st. Brooklyn, N. Y.

«

Finansų raštininkas VI. Jiečių*,
67 Stagg St., Broklyn, N. Y, 

Iždninkas Kazimierai Šimkus,
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Shertvitis. Dr. H. Seligman. tomobilių. Musų mokytojai turi dip-
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ATSIBUS SUKATOJE, 13 SAUSIO-JANUARY, 1917

nedėldieni Pallace Hali 
susirinki-

P. O. Box 188
Johnston City, III.

Adresas:
LITHUANIAN 

O E
195 Broadway,

'I lt LB 
-rzvM oivrso'i s.u.dV'isv

Patartina turėt kiekvienam muzi- 
s mylėtojui.

Pajieškau Motiejaus ir Juozo Dam
brauskų, Vilniaus gub., Trakų pav., 
Karaivonių kaimo. Meldžiu atsi
šaukti. S. Zidialis 614 N. Clinton 
avė. Trenton, N: J.

irrthiliilhtfl - -tifcftii1.- - Hir Itin- '-•■Wrdiii

komitetui pasirodė, •

VIE N Ali NĖ AUTOMOBILIU 
MOKYKLA.

o

iu
■t b ■/'

• •• A

. 0WENS,
12-$, Nr. 190 Quiitcy st.

i Brooklyn, N. Y

smirdo metinis
s'isivinkinias, kuriem

CONSERVATORY 
MUSIC.
So. Boston, Mass.

u.-
: UIUISO- Į '.-131'1
iu.izi.dtis .-i;.ą

upilbi

Kas atsiųs dėl mus adresų savo 
• pažįstamų iš mažų miestelių, ‘am 
į duosime puikią dovaną. •

EUROPA BOOK CO.
57 Dey St., New York, N. Y. \
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Pranešu lietuviams^ kad aš a Prie 12 šliubinių paveikslų du»- 
laikau puikią Fotografijų Gale- N du vieną didelį paveikslą dova- 

Padarau visokius pavei- nai. Darbą atlieku artistiškai Ir
i veselijas. nebrangiai. Ateikit persitikrist

MARIJA 
MAGDALIETE
5 aktų drama iš Kristaus 

gyvenimo.
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Muzikos Žodynėlis
Parašė Mikas Petrauskas.

PIRMAS BALIUS 1917 METAMS
Ateikite visi, o busite pilnai užganėdinti, nes tą ba

lių rengia

CITY HALL, 
(tarp Essex ir Common 

sis) Lawrence, Mass.
Pradžia 7:30 va! vakare.

Bus vaidinamas vienas ge
riausių ^lietuvių kalboj vei
kalas. Jis skirias tuomi, kad 
atvaizdina iš istorijos apie 
Kristaus paskutinias die
nas gyvenimo. Svarbiausią

VAIKAM 10 c.

P. A. Jatulevičių aptiekoj,

manauską, Bankon, 101 0- 
ak st,. Lawrence, Mass.

LSS. 64 k p. Rengėjai.

VIETINES ŽINIOS.

i./6

L i

m

(Tau 
dani

TIKRA IR TEISINGA
LIETUVIŠKA
APTIEK A.

ti’taisau receptu- tikrai,
gpžirdškai, su didžiausia at;
8 nežiūrint iš kur jie hutų gauti.
4 Patarimus duodu visiem ypatiš- £ 

kai ir per laiškus dovanai. Gy-J- 
$ duoles siunčiu j visus kraštus

?\:i!<" iko.s, kas tik kokių parei- 5 
3 kalnuja, ir kokios tik yra var- x 
y Iojaruos. Ypatingai užlaikau J

LINKIMO. PLEISKANĄ t 
T.. NUO PLAUČIŲ, REU- Z 

f M.VilŽMO. KOSIU.1O, Nfioį
iPERrtAI.LMO. NUO SILPNU-V 
S? MO ŠIRDIES IK TT. Ji

Kreipkitės prie manęs, o 
t ikrinu, jog busit užganedin-

F. KUDIRKA, 
ef'ivio Apticka ir Savininkam 
64 GRAND ST.

Brooklyn N. Y.

Per keletą pastarųjų sa- ir p.arp 
Vaičių besitesiąs siuvėjų pavelys- 
streikas jau baigiasi su lai-j 
įnėjimu. Jau didesnė pusė 
darbininkų sugrįžo į darbą

bą visi siuvėjai vyriškų dra
bužiu.

Laimėjimas tokis. Pir
miau didižiuma dirbo 50 ir 
52 vai. i savaite, dabar dirbs

darbininkai gaus pakelt už

Rimuos 
ti! limo

Susirinkimas prasidės 
■gi a i

Lietuvių 'nijos 
stovi gerai <luo naujų me- i 
rų mokėjo po $5.00 pašai- ; 

• • »pos į savaitę vyrams, o mer-immti
ginoms po $3.00.

Pikietavimas jau apsisto
jo pas lietuvius, tat ir sua
reštavimas neatsitinka.

Aukos dar pribūva. Ku-, 
r’’os lirbtuvės darbininkai I 
sugrįžo į darbą, tai mielu 
noru aukauja po 10 procen
tą ir šiaip dar biznieriai au-1 
kauja. P. Bugailiškis, gro- : 
serninkas — $5.00 aukavo. ! 
S. Pociūnas — $10.00 ir dar 
kiti. •

Presos komisija:
P. Montvila,
A. Sirgydas,
A. Sedekerskiutė.

»0 po metų.
Seki. J. I Indžiu s

Laurinaitis

PV 
nui

pcraciją valgomų daiktu, 
delegatai Lietuvių Liau-

.uukiiov !,<> 
tolio. Nuo 
siau d i renk 
jokios žinios 
malonu . u. i

Kauno gub. Novoalek- 
piv.. Kamajaus mies-

1905 m. kada pradėjo 
< ija, jis prasišalino ii 
; nėra. Man labai butu 
žinot •, t odei ji.- i >at s

t)l' si 'niuiui.m

-H. KUU

>Vr t

A *

LEIDI SI
SAVO PLA!

■.Uiti

JOHN KULBOK
CAFE

Dideliu hoielin, ^.era vfc“u 
liivinglems, kambnr* i 
U pagal nuają modą, h 
uit užganėdinti.

CHIN
Vr'.-dhfc Cor. 8®. \ o«.
BROOKLYN, N. >
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LDLD. 24 kuopos susirin- tuviu Tautiško Namo. Iš 
kimas atsibus 12 d. (pėtny- ų.i.-tu '

kad draugyste paaugo na- |^'
iriais per parėjusius metus1 a

čioj) po Nr. 27 Hudson ave
C. Brooklyn.

K. Glebauskas turtas pakilo ant $2.-

įuiai pusę valdybos 1917 m.
| Valdyba susideda: pirminin- 

.? kas F. Piniras. vice-pirm.
se-

Streikas apskelbtas.
Veisčių ir marškinių dar-

bininkaę išėjo į generalj Murauskas.‘,pr(>toko’lu 
streiką šią seredą. Reikalau
ja 50 valandų darbo dienos,
20% pakelti algas tiem, ką sjer|us t\t Qervė, knygų da- 
dirba nuo stukų n 2 dol. .7iurėtojas j Gervė, maršai-i 
savaitiniams darbininkams. !b)S j hiulikonis ir P. Kaz-j 

Streikeinų headquarters lauskas> siratu komitetas:
Plaza Hall ant Havemayer Juoz Kivita fr J()nas
St., Columbia Hali (24 St. ,]inskas, trustisai: J. Stanai-: 
ir 3 ave.) So. Brooklyne, ’
New Yorke Forward namas
ir kiti.

Unija rūpinsis organi
zuot visus ne unijinius dar
bininkus.

par;ii>ijos. J uozas
Moli-

.ts*. 5 Se - 4^ y ca . v fc

tu-;;

stt co..

P. O. Box 37, Philadelphia. P/
Fornišiai

Naujausios mados dideliame 
pasirinkime, Lengviausios išly
gos.

LM PERIAL H AI
2 Adams ir kampas 3-čios gatvių,
—Na, o ką sakote, ar ne pirmas balius šiemet. 0 
d]) patinka jums tas vakaras; geras laikas, ar ne 
Ar žinote ką daugiau turime pasakyti?

-»9

Hoboken, N. J.

has atsilankys ant šio baliaus, išanksto užtikrinant 
užsiganėdinimą iki dusios. Linksmas balius, tai jauni
mui dovana. Jus žinote, kad jaunos dienos praleisti už- 
dyką, prasižengimas prieš gyvenimą. Suprantama, ba 
liuj bus ir seniems vietos,tik ateikite—tilpsite visi.

JOSEPH LIPMAN, M. D.
.SpecijslistH* moterų Ijitm

E. 50th St., New York, N. ' 
OFISO VALANDOS;

10 vai ryte; nuo J iki 
,>iet ir nuo 7 iki 8 va).

Nedėliomia pa^sl sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Mę* liti 

iame ir pasakome visas ilg&g ir 
.’vl’t-siime. Iš kitur atvažiavusiensr- ii 
;criizrr>« parūpiname vietą, kol g'.vuc 
1. Reikalui esant kr®ipk<t?a nir, 
■pžiurėsime ir (luošinti* pr.etv.iaką r*>

N*'.T

[ (.ĮMINIU ŽINIAI.
I Numirė Mikolas Švagždis, 55 m.
i .mžiaus, Kauno gub., Raseinių pav., 
Jukainių kaimo. Po mirties yra pa- 

. laikų. Dėl platesnių žinių kreinkitės 
prie Simono Daukanto Draugystes:

Patarnavimas visai piguti, 
airškite mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
14 E. Sflth St.; .NEW YORK.,

Kalbam* lietuviikai

LIETUVIS FOTOGRAFAS

ANTANAS STROKAS 
avė. kampas Clinton Avenue, Maspeth, I 
(vienas blokas nuo Lietuviškos bažnyčios.)

j Specialistas vyrų, moterų, vaikų
pilvo, 
gum- 
el ap-

Daktaras D. Wasennan. kuris pasekmingai gydo ligas 
širdies, žarnų, nosies, gerklės, reumatizmo; nesveikumus 
bo gydome be operacijos ir įvairias kitokias ligas, taipgi 
tingas ligas. Mano gydymas yra pasekmingas. 
Jeigu kenčiate kokią nors ligą, tuojau klauskite mano 
kurią suteikiu dykai, taua galėsite eiti ant operacijos.
Nenustokite vilties, nepaisant kokia nebūtų liga ir nepaisant kiek 
turėjot daktarų, nes mano 32 metu pasekminga praktika ir su pa
galbą naujausių išradimų medecinos srity, aš galiu jums pagel
bėt.

rodos,

Aš GYDAU PASEKMINGAI
Apart mano ligos ir pasekmingos praktikos ir įrengimas mano 
ofiso įvairioms mašinom*, duona progą geriausiai išekzaminuoti 
ligohius. Apart įvairių mašinų turime elektriškus aparatus, kurie 
turi didžiąusią svarbą gydyme įvairiomis ligomis sergančių, kaip 
nervų liga ir kitokių, lygias, galite matyti mano ofise naujau
sios maoos mašinas, kurias eia negalima aprašyti, dėl stokos vi*- 
tos.

Nepraleiskite tokios progos, bet tuojau ateikite ir duokit sava 
išegzaminuot. ir gausite sąžb ;ngą patarimą jūsų ligoj.

DAKTARAS D WASSERMAN
1335 Arch Str. arti Broad St. Philadelphia Pa.

Ofiso valandos: Kasdien Ai iki 12; nuo 1— 8 vai. vakaro; 
Šventadieniais: nuo 10 i 2tm! po pietų. Egzaminavimas dykai. 
Rodą dykai. Kalbame lietuviškai.

vis dar tarpe mus 
yra daug vergų, 
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės

žų kliūčių išaugant j 
jeigu urnai atida ant to atkrei
piama. Ir tas yra jūsų pareiga 
link paties savęs ir savo šei
mynos tai vis atlikti.

j dideles,

T *
žu nensas

CAFE IR POOL ROOM * 

tinkamai laiką pralelaL < ' 
Tat yra geriausia vtete

K. HENSAS 1
S® Gold St,

BROOKLYN. N. Y.
Telephone: Main 7628.

nų, kaipo plovimas skaudžian- 
Čios gerklės intraukimui į save 
apmalšinimui dusulio, ,iuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect.

ELEKTROS VOLTINIS PADAS už
laiko jūsų kojas Šiltai, sausas ir Kuo
sas. Apsaugo nuo vėsumo, šalčio ne
uralgijos ir reumatizmo užpuolimų. 
Stebėtina pagalba prieš mėšlungi), 
skausmų ir gėlimų šlaunyse arba 
kojose, iš priežastes prastos krau
jo cirkuliacijos. Prašalina tą“nuo- 

Įvargio” jautimą. Sulaiko blogą kva- 
I pą ir prakaitavimą. Jie suteikia mu- 
i Šimą viso kūno, maloniai palengvina 
;tekėjimą per visą sistemą ir padidi- 

- . . .. na cirkuliaciją kraujo, gaivindami ją
sakyti, jog musų mokykla yra viena 'nauja gyvybe. Nerviškas silpnumas, 
iš geriausių, kaip iš praktiško taip Į galvos skaudėjimas, inkstu keblumai, 
ir iš teoretiško atžvilgio mokinimas i nugaros skaudėjimas, nemiegojimas, 
mašinerijos  ̂Jvairių konstrukcijų au- i vidurių ir kepenų keblumai

Sekrt. S. M. Karvelis. ' lomus apie savo mechanišką išsiia- 
_______________________ ______ jvinimą, užtvirtintus konsulio. Užbai

gus mokyklą duodame rekomendacijas 
gavimui darbo. Mokiniai užbaigę ant 
šoferio ir norį važiuot Europon, gau
na skirtingą diplomą, vadinamą už- 
rubežinį. Ateikite ir persitikrinkite. 

INTERNATIONAL AUTO SCHOOL 
147 E. 40 st. New York City.

KIEKVIENAI MOTEREI ŽINOTINA

lis, St. Žubavičius, V. Tumo-j 
.sa, F. Poderis, V. Vabalavi-’ 
čius, J. Šeinis,

LSS. 19 kuopos susirinki- 'ant toliaus- 
mas atsibus nedėlioję, 14 
sausio 1917 Sokolų salėje.

Šitas susirinkimas 
labai svarbus, tuomi 
bus išduoti raportai viršinin 
kų iš pereitų metų y eskimo. 
Antra, nauja valdyba už
ims vietas, kuri, kaip girdė

bus 
kad

šita mokykla gyvuoja
ir duoda lekcijas jūsų prigimtoj ka.- 

i boj. Mes turime stadalą prie mokyk
los kur galima sustatyt 20 auto- 
1 mobilių. Musų ilgametinė praktika ir 
I geras sutvarkymas, duoda progą

esant 
priežasčių prastos cirku'iacijos, nega
li būti kuomet ELEKTROS VOLTI- 
NIS PADAS nešiojama.Bet nepirk ne 
tikrų. “Insoles”. Aš parduodu tik ge
riausius (neparsiduoda krautuvėse). 
Kaina, krasa $1.00. Jeigu neužganė
dinti, sugrąžinkit ir aš sugrąžinsiu 
jūsų pinigus. Atsiųsk stem pas arba 
pinigus. Duok čeveryko mierą. Adre
sas: A. P. 1-----------

Dep’t 42-1

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

MACYS & MARCIN
FURNITURE CO
198-200 GRAND STREET

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

apsireiškia esąs is geriausių na
minių gyduolių, esančių ant 
pardavimo—25c. už bonkutę.

Nuo IL‘uiu:itizrno, Ikidagos. NeuniH- 
Rijos, l’i'tsiD.ihlyino, Apšlubitno, Pautu* 
SkauilOjiiuo, Diegliu ir Skaudėjimo Kru
tinėję. kaip ir nuo visokiu kitu reutua- 
tišku ligų, naudoki

PAIN-EXPELLER
kaipo Ken.| ir uztikėtina (Įrangą Šeimy
nos per puse šimtineėio. Tik 26c. it 
50e. bonkute; galima gauti visose ap- 
tiekose arba pas pati fabrikanta—

F. AD. RICHTER & CO.
74—80 Washington Street, New York

V. VAIVADAS 
SPORTING CAF1 

Puikiausia ir Šrariaaate

Užeikit Ir persitikrinkite 
442 Grand St, 

BROOKLYN, N. Y. 
Telephone Staff SSM.




