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Žmones tiki i burtus
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Draugai, paremkite Par, 
žiuj einantį tarptautišką ru
sų socialistų dienraštį “Na- 
čalo”. Aukas siųskit per 
’’Laisvę.”

i p rez i deri to u žt vi rt in imo.
i Pirmininkas ateivystes 

i, kad jis

Laisvės” bendrovės kon
certas Newark, N. J. įvyks 
17 d. vasario Turnbull Au
ditorium, ant Market gat-

■-•

Deiroit, Mich. inks- plu Kongreso atstovu, tuo- 
tanciai svieto renkasi tr ' 
namu Celes Vrublevskaitė

su minia. Kiek kartų minią ,p01nįsj jos pasake 
nuveja nuo namo, tiek kar- pas;sįcngs tą įst: 
tu ji vėl susirenka. Mat, J*>jjaus pravesti be
natiškose miniose pasklydo’ 
gandas, kad Celė Vrublevs-I 
kaitė gali pavirsti i piktą 
dvasią, į raganą, į levą, Į 
mešką.

Galop, reikėjo paršikvie- [ 
sti ir kunigų. Nors dabar i 
minia jau galutinai išvai- i 
kyta, bet gandas eina, kaip 
ėjęs, kad mažoji Vrublevs- 
kaitė esanti ne kuo kitu 
kaip ragana.

užtvirtinimo.

NĖRA KURO.
Iš Vokietijos, Franci jos ir 

Anglijos praneša apie nepa-

'žmonės neatmena. O kuro 
'veik visur trūksta. Pary
žiaus bėdinos moteriškės il
giausiomis eilėmis stovi ties 

’ miesto krautuvėm, kad ga
ivus bent kelis svarus ang

lių, perpus sumaišytų su ak- 
menais.vietos laikraščiai ir 

šneka vietos tamsus 
nės, piktos dvasios ii 
los vaidijasi name po
Tyler gatve. Dalykas tame.’
Tame name gyvena tūla Li-i 
Sajienė (lenkė). Prieš tūlą ; 
laiką mirė jos sesuo, 
persiskyrė ant visado 
abidvi persiskyrė į 
mos dantimis be šešėlio mei- i 
les. Nuo laiko sesers mirties 
praėjo du mėnesiu ir štai 
name pradėjo vaidvties. 
Trankosi kokios tai nebūtos 
esybės, lekioja daiktai. Pa
veikslai, nušokę nuo sienų 
lekia iš vietos i vieta, dra
bužiai ir kas kita. Sako,tame 
name buvo ir kunigų ir jie 
taip pat matė ši tą ir tulus 

užgavoir jų taip pat pat 
tekioj anti daiktai.

zmo- |
vn!t'k WILSONO KONKUREN-
\r. 16. TAS.

Madridas, Ispanija.

VII METAS.

Wilsono

moterų
Telegramom

sinimo, bet reikia faktiškai!

l NORĖJO NUNUODYTI įpiezidento Wilsono rūpės- 
ANGLIJOS MINISTERIŲ kis apie “amžiną taiką” n 

PIRMININKĄ. apie Įkūrimą “
nyti, kad jos vien tik del 

iki šiol Wilso- apsisaugojimo nuo užsivei- i

į?

TO
'į

kuri >ir,c'v* P1’*0 V/ilsono suma- žmonėms par-
j t nyto plono įvykdinti Euro- rien tik dėl
7 poj “amžiną taiką” ir įkur-:apsisaugojimo nuo užsivei-

ti “taikos lygą”. ' Ispanijos[sinimo? Prokuroras į tą 
ministerių pirmininkas lai-[klausimą negalėjo atsakyti, 
kraščių reporteriams paša-[Tuomet teisėjas pasakė, kad 
ko, kad Ispanija jau seniai,tos pompos yra vartojamose 
pienuoja pati, išeiti tarpiniu- ir del švaresnio užsilaiky- 

Ike kariaujančioms šalims, nio, kad neužsikrėtus li- 
todėl ir atmetė Wilsono pa- gomis, todėl neužtenka ma- 

i kvietimą.
Vadinasi,

nas nešiojo

&$a:

1) Pirmas vaizdelis per
stata šveicarų kariumenę 
Alpuose.

2) Vaizdas perstato upę 
?s Bazeliu.
3) Transportacija kariško 

baliono.
4) Vokiečių ir šveicarų 

parubežinė gvardija broliuo
jasi.

Šveicarija skubiai gink
luojasi, nes pastaruoju laiku 
vis daugiau ateina neramių 
žinių, kad jau ir Šveicarijai 
gręsia pavojus.

runa.
PROFESORIAI GAUNA 

$4.671 Į METUS.
Cambridge, Mass. — Har

vardo universitete yra 87 
profesoriai,kurių kiekvienas 
vidutiniai imant, gauna $4.- 
671 į metus.

Taip gerai apmokamiems Ir;Skos valdžios, privalo dir-| 
profesoriams, žinoma, nega-‘bti , iai su visais kitais Vo- 
Ii prisisapnuoti bedarbių ir - — •
persidirbusių darbininkų 
bėdos.

SVETIMTAUČIUS
ČIA DIRBTI.

Iš Danijos praneš

• ant tolinus išnešima nuo
I • vsprendžiu.

Brownsville (Brooklym 
priemiesty) susitvėrė mote

Generolas'Anglijoj tapo susekta šuo-- 
įGrocner, viršininkas karės kalbininkai kurie norėjo nu- 
J.iiūro, praneša, jog Vokieti-.nuodyti Anglijos ministerių 
joj tuoj bus sumobilizuota ;pirmininką Lloyd George. 1 
imliomis moterų. Mobiliza- [ypatus suareštuotos ir kalti- 

■cija bus pavesta pačioms narnos tame suokalby, 
•moterims, o vyriausia Mari-| 
Jai Lueders,

kalbininkai kurie norėjo m

Ir kur čia nešaukti 
pergalės, kuomet nuo pra- 

taikos lygos” džios karės pavyko uždirbti 
— lyra pagirtinas, bet dabartį- šimtus milionų dolierių. 
ik iriuoju laiku taika jokiu bū 

.uiti negalima. Taik 
reales negalėsianti ;

0 
jeigu karė dar ilgiau užsi
vilks, tuomet vėl galima bus 
šimtus milionų užsidirbti. 
Todėl reikalinga sakyti pa
triotiškas prakalbas ir šau-bus atbudavota

Serbija, Juodkalnija ir Ru- kti prie pergalės, 
munija, bet dar esą reikalin- 

JSALkE 
ipriemiesiyj susitvėrė more-. jau yra patarėju prie kari-'NAUJĄ KONFERENCIJA, 

visi svetimtaučiai tų šalių,, rų kliubas platinimui San- į-]<0 
su kuriomis Vokietija ka-;gor idėjos. Prie kliubo pri- |.()S

gyvenanti šiaurinėj j klauso 15 moterų. Jos visos [tarnaus kariumenėj,, nauja, g,--------- -------- (
j Vokietijos daly, įsakymu ka- j pasižadėjo kovoti, o jeų 

bus pasodintos į kalėjimą 
badauti.

keti jos piliečiais. Kurie at
sisakys nuo darbo, bus bau- v 7

Vilniaus Vargai

prasidėjo 
darbininkų 

Moo-

TEISMAS SAN 
CO

San Francisco 
teismas keliu 
vadovų. Kaltinamas
ney, būk tai už užmušėjystę 
laike bombų ekspliozijos per 
patriotų parodą. Prokura
torius sako, kad San Fran
cisco anarchistai grasinę už
mušti patį prezidentą.

Žinoma, tai jau paprastas 
kapitalistų išmislas.

WILSONAS ATMETĖ 
PRIEŠ ATEIVYSTĘ 

ĮSTATYMĄ.
“Laisvėj” savo laiku buvo 

minėta, kad kongresas pri
ėmė įstatymą, draudžiantį 
įvažiuoti į Suv. Valstijas 
nemokantiems rašyti ir 
skaityti. Kada tas įstatymas 
tapo perduotas prezidentui 
Wilsonui dėl užtvirtinimo, 
pastarasis jį atmetė.

Dabar jau trečiu sykiu šis 
įstatymas atmetamas. Ir 
jeigu ketvirtu sykiu už tą

KOVA SU GIMDYMO 
KONTROLE.

Pastaruoju laiku Brookly- 
ne tapo nuteista Ethel Byr
ne, sesuo Margaretos San
ger, mėnesiui kalėjimo už 
platinimą žinių, kaip reikia 
kontroliuoti gimdymą. Ji 
kalėjime apskelbė badavimo 
streiką ir jau septinta diena, 
kaip streikuoja. Kalėjimo 
valdžia ją prievarta maitina 
su pagelba tam tikrų įran
kiu. Priverstinam maitini
mui ji betgi nesipriešina. 
Veikiausiai valdžia turės ją 
per visą mėnesį prievarta 
maitinti.

Dabar eina teismas Mar
garitos Sanger, kurią kalti-j 
na už įsteigimą slaptos kli-i 
nikos gimdymo kontrolei, 
bet galima tikėtis, kad ji 
bus išteisinta, nes laike tei
smo teisėjas uždavė proku
rorui tokius klausimus, į 
kuriuos pastarasis negalėjo 
aiškiai atsakyti. Pavyzdžiui, 
teisėjas užklausė prokurorą,

v-io-r .žirni F17^n< T < 1 nVin ’’ RUSIJOJ YRA DEGTINĖS sugiazmu mzaseb-Eoiai m- , vvma
gija., Austrija turėsianti | ' iNU.
perleisti Italijai daugelį sa- j Stockholm. — Praneša, 
vo teritorijų, o Rusija pri- kad blaivybė Rusijoj vieš- 
valo valdyti Dardanellais,,' patauja tik iš vardo. Ypa- 
kurie dabar priklauso Tur- tingai pietų Rusijoj žmonės, 
kijai. kai]) gėrė, taip tebegeria.

Iš to aiškiai matosi, kad, Padėkim, vienoje tik Dono 
Rusija nenori taikos be už- ^rytyje (Donskaja oblast) 
grobimu, tokiu būdu Wilso-, bėgyje aštuonių mėnesių 
no triūsas, kad taika įvyktų užeita 410 slaptų degtinės 
be pergalių, neturi pamato 'dirbtuvių ir dirbtuvėlių. Ta

riaus laikraštis ’’Priazovski 
Kraj”, išeinantis Rostove 
ant Dono tvirtina, kad tai 

j tik dešimta dalis visų slap
tų degtinės varyklų. Per 
metus tose dirbtuvėse išva* 
romą 240.000 galionų degti
nės (80.000 viedrų). Žino
ma, už slaptai gaminamą 
degtinę reikia daug bran
giau mokėti.

Kaukaze, kur auga* vy-

tarybos. Sumobilizuo-1 Neperseniai talkininkų j 
ir ne[buvo konferencijos Paryžių-* 

jo, Ryme ir Londone, ku-1 
riose svarstyta apie karės 
reikalus, tolimesnį jos tęsi-' 
mą ir tt. Dabar tokia pat 
konferencija šaukiama Į 
Petrogradą. Talkininkų de
legacijos jau atvyko ir 1 d. 
vasario prasidėjo posėdžiai.

Iš Petrogrado praneša,, 
kad konferencija prisilaiky
siantį tos linijos, kurią pra
vedą pirmos tris konferen
cijos, buvusios Paryžiuje, 
Ryme ir Londone. Konfe
rencija užsibusianti svarsty
mu tų klausimų, kuriuos iš
stūmę paskutinių laikų nuo- 
tikiai.

Petrogrado laikraščiai dar 
priduria, kad konferencija 
esanti sušaukta geresniam 
sudrutinimui savitarpinių 
ryšių ir uždėjimui pamato, 
ant kurio galima būtų pla
čiau bendrą darbą varyti.

Vadinasi, apsvarstyti,

faktiškai imant, vistik dirbs 
karišką darbą. Daug mote
rų galės pavaduoti vyrus, 
dirbančius ammuniciją. Tuo 
met didesnis vyrų skaičius 
galės eiti Į karės frontą. Be
je, mobilizuojant moteris, 
nebus prievartos. Mobilza- 
cija bus liuosu noru parem- singa.

jimą Vilniuj. Laikraštis sė 
mė inlormacijų iš žydų šalti pašauktos visos moterų or- 
ūių. ganizacijos. k

Vilniuje yra 25.000 varg-‘patsai feldmaršalas 
dieniu, kurie maitinasi mie- idenburgas esąs 
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sto valgyklose. Viso labo pa
našių valgyklų yra 20. Val
gio porcija susideda iš pu
sės svaro duonos ir toriel- 
kos bulvienės.

Vilniaus žydai gauna iš 
Amerikos 100.000 markių 
kas mėnuo. Dalį tų pinigų 
paima vokiečių administra
cija, kuri daro su jais, ką 
'norėdama. Žinoma, 100.000 
■markių anaiptol neužtenka, 
kad suteikus žmoniškos pa- 
gelbos patiems tik žydams.

Vokiečių administracija 
stengiasi sukurstyt lietu
vius su lenkais. Tarpe tų 
dviejų tautų santikiai yra 
labai aštrus, tarpais daeina 
net ligi peštynių.

Mobilizacijai atlikti bus

ganizacijos. Sakoma, kad
Hin-

su m anyto-

Iš to aiškiai matosi, kad 
Vokietija rengiasi prie dar

IR FRANCI JO J MOBILI
ZUOS MOTERIS.

Paryžius. — Netik Vokie
tijoj, bet jau ir Franci jo j 
susitvėrė kėmitetas, kuris 
rūpinsis organizuoti mote
ris kariškai tarnybai, 
mobilizuotos moteris
siunčiamos prie tokių dar
bų, prie kokių palieps ka
rės ministerija.

Sumanytojom iš to judė
jimo yra kelios ponios iš 
buržujų klesos.

prisieitų^ peštis.

Sa
bus RUSIJA NENORI TAIKOS 

BE UŽGROBIMŲ.
Petrogradas. — Buvęs 

Rusijos vidaus dalykų mi- 
nisteris S. Sazanovas, kuris 
dabar paskirtas į Londoną 
ambasadoriumi, vėl melagin 
gai prabilo sakydamas, kad'

KANUOLIŲ KARALIUS 
TROKŠTA PERGALĖS.
Kanuolių karalius Krup- 

pas, kuris valdo didžiausia

prie kurios priklauso ir Vo
kietijos kaizeris, sušaukė 
visus savo darbininkus ir
pasakė labai karšta ir pat-.nuogės, begalo didelis biz- 
riotišką prakalba. Jis kvietė |nis varoma vynu. Vynas gą. 
darbininkus nenuilstančiai įberiamas iš ten į Maskvą ir
kovoti, kad nuveikus savo 
priešą. Nurodė, kad talki - 
ninkai atsisakė tartis apie 
taiką ir jie pasiryžę sunai
kinti Vokict i ją, todėl dar
bininkai privalo dėti visas 
pastangas, kad tik nuvei
kus priešą. Didžiausias Vo
kietijos priešas — Anglija. 
Kruppas savo prakalbą už
baigė šaukdamas: “Mes pri
valome pergalėti savo prie-

Petrogradą.

ITALIJA PRITARIA, I 
WILSONUI.

Rymas. — Italijos apt- • 
švietos ministeris Ruffoni 
pranešė, kad Italija pilnai 
sutinka su Wilsono pienais, 
jeigu tik jis turi omeny pra
plėtimą Italijos, t. y., pria* 
kaitymą jai tų kolionijų, u$ 
kurias ji išėjo į karę. j

SS • ’■

■
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3eri uždarbiai’ kavo — $5.00. Viso kartu 
aukų LSDP. $18.37.

Per “Kovą” įplaukė:
Nuo d. X. $100.00.
Per Naujų Metų LSS. 1 

kp. vakarienę J. Abromavi
čius surinko $4.75.

kad | Bet kaip ilgai darbininkai Išviso per “Kovą” $104.- 
dabar “geri uždarbiai”, dar- taip gali dirbti? Kaip tas

įsteigimas “Grūdo” Dr-jos TRIS KLAUSIMAI.

Prasidėjus Europos damas tokią algą, ant visko 
skerdynėms, Amerikos ka- ‘spjauna ir dar koja užtri- 
pitalistai ir jų spauda visa na!
gerkle ėmė šaukti, kad | Bet kai]) ilgai darbininkai 
dabar “geri uždarbiai”, dar- taip gali dirbti? Kaip tas 
bininkai neprivalo skųstis, [darbas atsilepia ant sveika- 
kad gaūna mažąs algas, ne- tos?
privalo dejuoti, kad sun- Tame skyriuj, kur verda- 
kiai dirba. Ypatingai taip [ma sprogstanti massa, dar- 
šaukė ir šaukia amunicijos bininkai 5 miliutas dirba, o 
išdirbėjai. Ir ne tik taip,pusę valandos sėdi ir niekas 
kapitalistai šaukia, bet tam nei žodžio jiems nesako. Jie 
pritaria daugelis darbiniu- katiluose maišo tą massa bei 
kų, dirbančių amuniciją. košę ir kada ji išverda, pila

Ir kaip čia nepritarsi ą vidurį granatų. Darbas la-

Viso labo per sausio mė
nesį LSDP. Atstovybės ka- 
son įplaukė $144.27.

Nuo pereitos rokundos 
(žiūrėkit “Laisvės” N r. 2, 
1917 ir “Naujienų” Nr. 7, 
1917 m.) buvo kasoje $76.- 
68. Tąigi, viso labo, užbai

Išlaidos sausio
arba nesidžiaugsi gerais už-'bai lengvas ir pelningas. Bet ITuseikai, Kapsukui ir Ru- 
darbiais, kuomet amunicijos1 darbininkas, išdirbęs šešis daičiui nutarus, išsiųsta

$150.00. N N.— socialistiško 
laikraščio išleidimui. Taigi, 
kasoje lieka $70.95.

dirbtuvėj gali uždirbti nuo mėnesius prie to darbo, turi 
25 iki 45 dolerių į savaitę ir.būtinai važiuot pas Abrao- 
daugiau! Juk pirmiau, nė-mią. Buvo net tokių atsitiki- 
sant karei, tie patys darbi-anų, kad keli darbininkai, iš
ninka! uždirbdavo nuo 10 iki dirbę tame skyriuje po šė
la dolenų į savaitę, dirbda-‘šis mėnesius, krito prie 
vo daug sunkiau ir ilgesnes katilo ir atidavė dievuliui 
valandas. ’savo dūšelę. Net kompanija,

Neseniai man teko kalbe- ^priimdama darbininką i tą 
ti su didelės amunicijos įkyrių, pasako, kad darbas 
dirbtuvės inspektoriumi irjabai lengvas, tik sveikatai 
jis papasakojo neapsakomas kenksmingas, 
baisenybes. Dirbtuvė dirba Kituose skyriuose irgi ne- 
dieną ir naktį ir į 24 valan- geriau. Pavyzdžiui, kada tą 
das padaro apie 40.000 gra- j skystimą išverda ir supila į! didele D. Dabar dievui ka 
natų. Samdant darbininkus, granatas, jis suakmenėja. J --1-
pirmiausiai klausiama, ar Kitame skyriuje gręžia toje 
tiki į dievą, ar eini bažny- suakmenėjusioje masoje 
čion ir pildai tikibynes ap-’skyles. Ten darbininkai il- 
eigas. Jeigu darbininkas at- giau negali dirbti, kaip ir 
sako, kad tiki į dievą, eina pirmame skyriuje, nes to- 
bažnyčion ir šventai pildo'mis pačiomis dulkėmis užsi-

į MARGOS 
MINTIS

3

Seniau ir progresyvų 
žmonės rašydavo dievą su

i-una nuimta nuo

kiu būdu likosi viena vieta, 
patariu rašyt su didele D
žodi Darbas.

Darbininkai, išdirbę tuo-liepia, tuomet dar klausia-'
ma, prie kokios bažnyčios (
priklauso ir tankiai veika-, sius, netenka sveikatos 
laujama nuo kunigo paliu-

ir 
žymiai sutrumpina savo am- 

dijimo, kad tikrai priguli žį. Bet darbininkai į tai ne- 
prie parapijos. Vadinasi į paiso. Jie nejiagalvoja Kas 
tą dirbtuvę negal papulti bus rytoj, bet tik žiuri, kas 
bedievis. Jeigu bedievis'yra šiandie. O juk šiandie 
dirbs brolžudiškus ginklus, ’dirba lengvai ir uždirba £a-^ 
tuomet jie bus prakeikti ir,na daug. Už pinigus atiduo-l 

’šaudys tiek žmonių, kiek-da savo gyvastį. Pagalinus, 
gali išžudyti tie, kuriuos pa-1 juk ten tikinti darbininkai 
dirba tikintieji žmonės. lir kunigai jiems liepia nesį- 

Darbininkai dirba ]a])ai^uP’nti i y tojaus diena, i ( 
lengvai ir uždirba gerai. P^s dievas.’
Paprastas darbininkas į sa-: ^U’()P°;1 krinta žmones 
vaitę uždirba tarpe 35 ir,11”0 '^-birnnku pad.rbtn 
45 dolerių. Na, ar nepuikus bet na, Amenkoj,

Ne franeuzų, ne lenkų, ne 
amerikiečių tauta mums tu
ri rūpėt, bet darbininkų 
tauta.

jos kalėjimuose žmonės ba
idų maitinami, bet pasirodo, 
'kad taip yra ir Amerikoj, 
j Štai, Trentono kalėjime 
i linini maitinti kas dien 
leidžiama tik 17 centu. €

k a

iš turiu nauja
nes gumentą prieš Bergcrį. 1909 

metais jį pagavo rūkant ne
imi ji n i cigar;). Užklaustas

kad už nikeli ji- 
uždarbis?' Juk tiek 7ždh" ':Pi™h>''. Iriasi su šiuo pa-Jsai negali gaut gero unijinio 
oant nereikia galvoti nei a- ...
pie unijas, nei apie streikus (^an
ir net apie socializmą, kuri ,!‘?s j ziau 
taip perša socialistai! Pa- t'11’1*110-’1 fkW- 
prastas darbininkas, gau-Į šv<

šauliu tie darbininkai, kurie 
tpadirha tas granatas. Tik!

o1
* * * * *

nėra socialpairiotai.

Gruodžio 11 d. 
steigiamasai naujos “Grū
do” Draugijos tremtiniams 
šelpti susirinkimas. Kaip

įstatų, į šį susirinkimą at
vyko steigėjai ir jų pakvie-

LIETUVOS SOCIALDE
MOKRATŲ PARTIJOS 

ATSTOVYBĖ AME, 
RIKOJ.

; 151 kuopos draugai,
vos neiLS.-DP. ir jos uždavinius ir, ; ' _ ..

'norėdami, kad socialistiškas ls1.,1.l,lz,a' ..
'„..„„.„nndn. .).,>« h,-.r„ susigraudinimo, liesvcikin-

damas Samuelį Gompersą, 
iubileata, iš priežasties 50

Sausio mėm 1917, atstovy 
bes kason įplaukė:

Akron, Ohio. per LSS 
kuopos prakalbas, paragi
nus 
15. 
?ai

C*h. Čhivis $1.00; B. Užei
nąs, Milašauskas, A. Tiške- ir išrinkta komisija aukoms kų vadovas tiek sykių išda- 
vičiu, J B Ulevičius, S. Pres- parinkti, kuriai aukavo šie vė darbininkų reikalus, kai])

'plačiau varomas tarpe Lie
tuvos proletariato,' nutarė

- .. . . , . naremti Partija aukomis.JiePruseikai, surinkta $21. į5|.(,isk5 no, ka(1 ir kitos L.
Aukavo sekanti drau-ce >.........„ r •

mos ant darbininkiškos dir
vos.

Gėda, vyručiai, iš N. Y.
Gali. Rotai kuris darbinin-

A. Sagaitis klausia: w
1. Kokie vaistai yra ge

riausi nuo galvos skaudėji
mo ?įvyko Jusiems del karo Lietuvos

gyventojams. Jų tarpe žy-f'*2.’ Ar kenkia moteriai, jei 
imą vietą užima socialistų jjos antdrapanės pasirodo 
’’Lietuvos šelpimo fondas”, savaicia vėliau arba ir dar 

visiems žinomų prie- daugiau, negu turėtu būti ir 
’ ’’ i, negalėjo siųsti kas varto t,

nėra normaliai. Bet jei ji 
turi jas visada retai, tai 
nereikia nieko vartot ir vi
skas yra gerai. Bet jei į- 
vyko permaina tankume, 
tuomet svarbu atkreipti aty- 
dą.

kuris, 1 
žasčių dūlei kad mėnesinės

ro, nei Petrapilio Komite
tam Aukų jis surinko ne-

Grūdui” M
L. Požėla nurodo, kad
L h i rli i i t-i a-v Ii zaL t-i t 1 .* za 4 :

norą stoti Draugijom
Susirinkimą atid 

viens steigėjų R. Juodelis, | (dabar surinkta 
kuris trumpais ruožiais su-1giau, Red.) Iš jų 
pažindino susirinkusius su i jau atsiųsta 20,000 rubl. 
naujos Draugjos įstatais. 
Lietuvių “Grūdo” Draugi
jos tikslas — duoti pagal- kėtic 
bos del karo nukentėju- rūpinčios organizavimu tu
siems Lietuvos gyventojams kų rinkimo savo tarpe. Be 
ir padėti gerinti jų materi-jto, esama svetimtaučių or- 
jalcs ir morales gyvenimo 
sąlygas. Pagalba teikiama 
Lietuvos gyventojams be 
tautos, tikybos ir įsitikinj- 
mu skirtumo.

Pirmininku buvo išrink
tas atst. M. Januškevičius, 
sekretorium —G. Liutkevi
čius. M Januškevičius ben
drais ruožiais nurodo, ko
dėl kilo reikalas steigti nau
ją draugiją tremtiniams 
šelpti. Esantieji komite
tai tinkamai neįstengia rū- 
pinties tremtiniais; jų var-

3 Ar kenkia moteriai, jei 
ji nežinodama, jog liko nėš
čia, paima piliukių, kurias 
aptiekoriai parduoda del 
iššaukimo mėnesinių pas 
suaugusias merginas, kurios 

įmano, jog joms reikia jas 
!jau turėti?

kiek
A (sakymas. —

1 Jokių vaistų nėra gc 
liausiu nuo galvos skaudė

ligišioi duoti pinigų vei
kiantiems lietuviu komite-1 
tams, nes jie varė siaurai j

,1- kurios pasižymiC(

A. Montvidas.
(Pabaiga bus)

LIUOSYBĖS STOVYLA.

Būti New Yorke ir nema
tyti Liuosybės Stovylos, 
reiškia tą patį, ką būti Ry
me, o nematyti popiežiaus. 
Ta milžiniška stovyla, kurią 
lietuviai vadina Kolumbu, 
randasi ant Bedloe Island, 
sale salos, kur išsodinama, 
e m i g ran tai, atp Jau kusie ji

New York o uostan, todėl ir 
daugeliui Lietuvių ji yra 

i matyta. Apie patį jos didu
mą gana sunku spręsti išto- 

paduo- 
i jos

' 5 iVAMų M V<JLA_z ▼ JLXzA UkJ, A 1 VU j ' ~. y

paliauskas, K. Jurgeliunas, ’draugai:
A. Balčiūnas, R. Grigaliu-
i

B. Siurblis, K Preskaliaus-' () _ Jul DaubaraS( K. Ju. 
kas, N. Vaitkevicia, J. Milą- stinaviėins, M. Pupclis iv

.Ye,nc^e.Vlclu^ i P- Kriščiūnas, Po 50 c. -
P. Sideris, T. Valevičius, F.

j nijus Amerikos darbininkų 
nas, V. Laurinaitis po 50c.'[)y]is $1.25; po $1.00 auka-'i 
D O ui vt lt Tz DitAol/n Ii m i .! _ _ _ „

. Baltrušaitis $2.00; nne.

juos aplankę asmens, yra 
didžiausias. Kilo reikalas 
tverti naują organizaciją, 
kuri turėtų varyti tą dar
bą visai kitais jiamatais, 
negu kad esančiųjų komite
tų dabar jis varomas: to 
darbo pamatu turi būti no 
labdarybės, bet susišelpimo 
principas.

Sekretorius perskaito iš- kad, darbui issiolėtus, 
reiškusių norą stoti Draugi-’skaičius m inis ganė

doti šitais šaltiniais.
Prieinama prie Valdybos 

narių, 
ir revizijos komisijos rinki 
mo. Valdybom išrinkti ši( 
žmonių: atst. M. Januškevi-įviduriu 
čius, G Liutkevičius, I.. Po
žėla, V. Žubovas,. atst. P. 
Keinys, inž. V. Bielskis; Val
dybos kadidatuosna — Ig. 
Lapinskas, J Dumša ir Ba- 
kanauskas. Revizijos koini-

Vaidybos kandidatų !|ame

Juodelis ii

nakeltas klausimas apie
padidinimą Valdybos narių , 
skaičiaus Remianties ista-l

mat nėra liga, o tik ženklas
kokios ners ligos. Galvą , l()d-, a- či(,n ir 
skauda veik visose agose, siu bent pavil.iuti] 
T . , '. . . . '^’V'iaprašvmą, kad būtu leng-
Jei ypata neturi jokios uz-1 * 
degimo ligos, priežastis tan
kiausiai būna viduriu nedir- 
___ Tuomet arba pilvas,; 
arba žarnos ;

viau atsivaizdinti ir patį di-

arba syyir.iaiLkulĮ|t01.iaus Bartboldi) 'ku. 
isiigę ir is'rjs padare ją atminčiai sa

vo motinos, o 1885 Franci- 
.» h 

Su v. • Valstijom, kaipo 
valstybei geriausiai atsa 

"; kančiai stovylos reikšmei.
Jeigu mes persistatysim, 

l" kad stovyla turi 150 pėdų 
’ y11"; augščio, kaa jos milžiniškon tanias irgi skaudina galvą. į į kuri turj penkioliką 

A lgi mas smegenyse guzų. (liamet b sutnpti 
spau< imas, padarytas koku. 1<eliasdešimts vyi.u; kad še.

duoda dideli galvos skaudė
jimą. Akių ligos, jų perdi- 
delis įtempimas, jų tam tik
ras stovis, reikalaujantis 
tinkamų akinių, irgi yra la
bai tankia priežastimi. Gir-

' ’ 1 '' , HK,.
mienų. Buvo nurodoma,6. .

Pakeliamas klausimas, 
kur “Grūdas” sems

Keinys ir L. Požėla. “Ameri
koje yra, - -- sako P. Keinys 
— trys organizacijos. ku
rios renka aukas n u kent ė-

Paaiškinimai

skulų apmirimas ir ar 
ma muskulų apmirimą,

At sakymas. — A

li

i i anie

ypatose jQg pau(ps padovanojo

Misižeidimo \isatla vyras, stovėdamas
■ <ka.\os skaudep- Į..nt j0 apaįjn£S ]Upos sun-

n)as,'mi> Vienam gali reikėti a- 
Įsta-įkinjų, kitam išsivemt, tre- 
butų ^i.un vidurius paliuosuoti, 
k’iau i ketvirtam iodino druskos 
1Ą- |(hl u c ir kitokį gydymą nuo

nesistebėsime. kad jos pada
rymas kaštavo autoriui aš
tuonis metus laiko, apart 
vario ir plieno, kaipo mate-

Jos rodomasis pirštas turi 
tuonias pėdas ilgio; nosis 

daugiau negu tris pėdas; ži- 
>VUI .weu auR™ guzusil.intuvas kuri ji laiko iškė-
i kad kas vienam gero pada 
'rytų, kitam visai nereikia.

!. smogom- ■. srioi

maitina tūlą si 
s m t genu guzai 
yra jautimo

(gali reikėti augančius guzus'
.išplaut ir it. Iš to aišku,'

j v a n don i o į iav iršiaus.
žmones, kurie ima visokius* 1 7 > !vaistus nuo galvos skaudė- -.

<žsi- Uni<’ ir ri‘-ina pas atsakanti
Kuri kč'Jytoją priežastį ištirti,!
,i;\ daro daug blogo palis sauJ

tin pasaulyj. Garsioji Co

lyžiaus

■ .gos ir susizciuimm. kurie mu- r r u ' 4 •.. gali sugadinti jautimo cen-

rai klausimą, nes muskulų 
apmirimą, Puriau e ypata1 
nejaučia, mes vadiname: 
anasthezija, mes vadiname i 
m a, kuriame muskulai ne
veikia, paralyžiumi, (kilimą 
vadinti judėjimo paralyžium 
antrąjį 
jautimo

atsitikimą 
paralyžium 

jausmas

ir

ki! riais jautimas ei 
cent

perdaug toli nuėjo, o 
ne, tai visgi nuodai, nu
verčia galva skaudei;

imą, ypač jo gyslas ir senui|na į galvos smegenų 
rus visada ])agimd\ 
iheziją. Reikia rasti prie- ■ 
žastį ir nesunku yra atras
ti, ar priežastis galvoj, ar 
nngarkaulyj ar iš j<, i'šč.iuV"11.*^ fabrikantų ir visose! 
šiuose nervuose. Bet čia jau JM’tiekose parduodamos 
daktaro amatas. ' '“headache powderiu” ir vi- 

į šokių pilių ir bonkučių pa-

Stovyla ypatingai teikia 
gražų regini nakties laiku, 
nes dabar Įtaisyta ant jos 
elektross žiburiai; vienas y- 
tin didelis - iršui žibintuvo*

Nuvažiuoti galima bile 
kada nuo Battery Place 
Now Yorke (netoli nuo- 
South FerrvL Laivelis nu- 
\ eža ir parveža už dvidešimt

... . jienkis centus. Nuvažiavus
ima \]so\ius senA>’j galima pabūti ant salos, taip

iiki pat viršaus ir pasidairy
ti ant plačių jūrių.

A. Petriką.

ma minose atsitikimuose ii 
visai negalima kituose. Jei. 
dalei?,kimo, ji paeina 
hysterijos, tai yra viltis

apmarina kiek nervus ir 
smegenis, net protiškai žmo- 

nuoigUS lieka atbukęs, bet jie

TAUTININKŲ TARPE.

— Tautininkai pamaine

’’Ateitis” rašo apie sočia-1 
listų ginčus ir prieina prie 

, 7, Vr r, v, , ' cOKost. Stašinskas, J. Žukas,.išvedimo, kad nei 
Indikas, V. Kulikauskas, S. o. T?.. (Grigaitis, 1
Reikauskas, L. Balčiūnai J St? ^1J?)vlc.11a’ P'-Bu«vieie. ,,loi oi,
Keblaitis, A. Lekavičia, A. "e\K. ' ov!lo"!s'Po 2a CA 
TZ .J. t oi 1 1 mi 'K. Šukys, A. Sheins, A Ado-Kuprevicia, J. Stelmokas, M ... 1Tl.Poška, A Poškienė, A Tu-f V Verbickas k. Ur
mas, K. Joneliunas, J. Vėb-;^ona^ J Jančiauskas, J. 
ra, Ig. Puišis, M. Kuprevi- (^tams, ..K. Stasinskas, k. 
čienė, M. Tamošauskas, J. ‘Bagdonienė, A. Bagdonas, . motoru ir sūnp 
Žablackas J Aidukevičia P Marcinkevičius. Po 19 c.i^Maimingų motetų n sOnt-
^aoiacKas, j_. AiuuKevicia, 1 t ^panikas- no 18 c —J.hų ir nugrūdo juos Sibiran, Joskov.™ V. nPSPnč,„s. J.I A Cean,kas po 18 c. J|A;n ^niekgJ 

Kybartą; po 15 c. — A. V a- ( J .
laitis ir A. Valaitienė; po 10,^’.bet Ud“ Vokietijon pra- 
c. - Jul. Virbickienė, ir ^1° Sabe.nt Į36'^13 lr staK: 
tSanisl. Bijavičiutė. Viso įl pFie <i.ar'30'., --------
per komisiją įplaukė — *” 
$13.37. LSS. 151 kuopa au-

klausėjas nebūtų paralyžių 
pavadinęs apmirimu. Bet jei 
jis anaesthezija vadina ap
mirimu, tai aš atsakysiu

i Grigaitis, nei Michelsonąs, i tai, ko jis nori, 
'nei Pruseika nesirengia eit 
įSirvydo-Baniulio-Račkausko 
-Vitaičio keliais.

* * ♦ ♦ *

•ūsų Lietuvos apie 15.000

Anaesthezija arba jauti
mo paralyžius paeina arba 
nuo hyste rijos, arba lepros, 
arba lokomotorinės < 
jos, kuri didžiumoj atsitiki-' 
mų paeina nuo syphilio, ar
ba nuo augimų (tumorų bei

generaliu ligonio pataisymui 2. Mėnesinės vienai mote-'jo^ fondo į Lietuvos nepn- 
ir anaestaezija prašalint,bet,iLii gali būti reguliariškos gulmybės fondą. Žinoma, 
ji vėl gali atsikartoti. Nu-'kas 25 dienos, kitai kas 28 tai dar nereiškia, kad į ne- 
garkaulis džiovoj irgi yra uieuos, trečiai kas 30 dienų,Įprigulmybės fondą plauktų 
viltis išgydyt. Syphilyj, t.Į0 tūlos gali turėt kas 20 die- ’daugiau. aukų, negu plaukė 
y. kuris pagimdo lokomoto-įniL Esama ir tokių, kurios į autom fondą.
rinę ataxija ir yra savo rų-;turi tik kas 40 arba 60 die-l — “Tėvynė“, kuri pasta

bios anaesthezija), gali būti nu. Kas vienai moteriai'ruo j u laiku neproporciona- 
etaxi- įirgi viltis. Bet smegenų gu-ireguliariška, kitai gali būti.liai daug vietos pašvenčia 

z <11, 1111.^ <. 1 1\ iii c. . mėginu , m reguliariška. Bet jei mo- | tautininkų partijos reika- 
ligos ir ligos, kurios sunai- terš paprotys yra turėti jas lams, klausia kodėl L. Sei
kimi jautimo centrus ir ne- kas 35 dienas, visada jos tu- pimo Fondas nesiunčia aukų

ri pasirodyt apie tą laiką.
Juskevičia, V. Desenčius, J. j 
Mockevičia, J. Žablackas, P 
Griška, K. Griškienė, G. E. 
Grekey, V. Pocius, ir J. Vai- 
dvitis po 25 c.

Smulkių aukų $5.65. Viso 
t S2U5.

' is fu X»-

, tuomet 
suriko visa Amerika.

čiru Vinį.

nyse, arba nuo nugarkaulio 
džiovos, kuri pasiekia sme
genis, arba nuo pūlinių vo
čių, kurios gali slėgti nu
garkaulio smegenis. Galvos 
smegenų ligos, tbkios kaip 
apopleksija (kraujo išbėgi-

tironus, labai mažai vilties,
duoda. Susižeidimai irgi yra Daleiskime, moteris visada
prastas dalykas, jei jie su- turėjo mėnesines apie kas nutarta į

>,25 dienas ir dabar ji pra-Į Lietuvą. Mes gi paklausim 
“Tėvynės” kaip ten einasi 
su tuo sumanymu surinkt

Lietuvon. Nuraminimui
“Tėvynės” pranešiu, kad jau 

pasiųst $5.000 į
gadina nervus. Mat nėr
vai susideda iš tokių celių, dėjo turėt tai po 30 dienų, 
kurios jokių budu nesidau- tai po 40 ir tt. arba ji gali 
gina ir neatsitaisb po suga- pradėti turėti jas per tan- 1000x$10=$100.000 nepri 
dinimo kiai. Tokie atsitikimai jau gulmybės fondui?

Y
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M eikš Laipsniai
Jų išsivystyme

r

Švenčioniškis

Mes jau matėme, kad tūlų tautų vyrai tyčia sten
gėsi pačias suleisti su kitais vyrais dėl užsiveisimo ir 
kuomet užgimdavo kūdikis, skaitydavo jį savu. Taip, 
pas eskimosus mes randame Įpročius, panašius į .seno
vės spartiečių įpročius: tyrinėtojus C. Bastholm’as 
sako, kad eskimosai labai būna užganėdinti, jeigu su 

(dvasiškis arba 
susilaukti sūnų,

jų pačiomis turi ryšius “angekas” 
burtininkas), nes tikisi nuo jų 
kurie bus gabesni uz visus kitus. Panašiai tvirtina 
R. G. Latham’as apie keyus. Apie senovės arabus sa-
koma: “Antrasis šliubas yra tas, kuomet vyras savo 
pačiai praleidusiai mėnesinės, sako: pasiųsk žinia, tam 
ir tam ir paprašyk, kad jis su tavimi susidėtų. Kada

tėvų. Laukiniai ir puslaukiniai žmonės myli mažus 
kūdikius, visiškai neskirstydami į “savuosius” ir “sve
timuosius”, kaip dabar civilizuoti žmonės elgiasi. Lau
kinis žmogus nepaiso ar jo tas kūdikis ar svetimas, 
bile pas jį randasi, —<nyli jį ir auklėja. Man’as pasa
koja, kad Andam’o salų gyventojai dėl didesnio drau
giškumo bei prietelystės apsimaino kūdikiais ir jų 
šeimynose visuomet randasi daugiau svetimų kūdikių, 
negu savų, vienok tarpe jų nėra jokio skirtumo, visus 
lygiai myli ir lygiai prižiūri. Vienok tikrieji tė
vai nuolatos aplanko savo kūdikius. Apie tokius įpro
čius daug medegos suteikia-tyrinėtojui Post’as ir Lub- 
bock’as. Mariner’as pasakoja kad Tangos salų 
moteris stengiasi tapti motinomis svetimų kūdikių tik 
todėl, kad geriau juos išauklėjus ir suteikus visas gy
venimui reikalingas malonybes. Tankiai taip daroma 
ir tuomet, kuomet tikroji kūdikiu motinu gyva ir a- 
bidvi motinos lygiai rūpinasi kūdikių auklėjimu ir jų 
likimu. Tyrinėtojas Williams pasakoja, kad Fidži 
salų gyvetojai, ga\ę svetimą .kūdikį, kurį reikia 
krūtimis maitinti, savąjį nužudo.

Jau pradėjus žmonėms kultūros laipsniais kilti, 
dar randamo Įpročius apie priėmimą svetimų kūdikiu 
ir skaitymą jų savais. Pagalinus prie šių įpročių

“RUSSKAJA ZEMLIA.”

Petrograde pradėjo eiti 
naujas dienraštis, kurį į- 
steigė dabartinis vidurinių 
reikalu ministeris A. Proto- 
popovasi Dienraščio vardas:

bąnkierių organas, kuriam,' 
rodosi, nekuomet nepritruks 
šmero. Jeigu spręsti iš pir
mo numerio turinio, tai 
<< d .. .,.i,..i....

din iii

triotiška demagogija pana
šiuose laikraščiuost* visuo
met jungiasi su reakcijiniu 
chamiz.mn ir demoralizuo
jančiu minių auklėjimu. Kad 
atlikti (uos margus uždavi
nius i “Russkaja Zemlia”

----- —------—“ ------—"1 
šimtų jam prielankių ir nešimtų jam prielankių ir ne J 
prielankių Amerikos laikra- ■ 
sz v • 1 • t L vščių, bet tokių, “šposų” nėra 
dom. Mes žinome, kad laike 
’’Lietuvių Dienos”, kuri bu
vo organizuota visai ne jo 
inicijatyva ir triusu, su
rinkta apie 200.000 dol. Ma-

g. atstovas truputį nukrypo 
mm tiesos.

Reikia spėti, kad lietu
viams jis pasigirs, jog jo pa
tariamas Vilsonas taika pu

V r.” suprantama, jis to ne
galėjo sakyti. Priešingai M

linu darbo intensyvumu Ja
ponų karo fabrikuose” ir 
tuo. kad “Londone ir visoj 
.Amdijoj giliai Įsitikinę, jog

čia kūdikį. Ir davė ji

patol, pakol aiškiai nepamato, kad ji nėščia pastojo 
nuo to vyro, su kuriuomi turėjo ryšius... Vyras ta 
daro tuo tikslu, kad susilaukus geresnių kūdikių.”

Daugybe senovės tautų vartojo panašias priemo
nes ir tuomet, kuomet neturėdavo kūdikių. Pavyz
džiui, pas žydus: Rachelė buvo bevaisė ir ji savo vy- 
rui tarė: “Štai mano tarnaitė Velia; eik į jos kamba
rį; lai ji pagimdo ant mano kelių, kad aš nuo jos gail

avo vyrui tarnaitę Valią pa
čia; ir Jokūbas su ja susidėjo. A'alla tapo nėščia, ir pa
gimdė Jokūbui sūnų. Rachelė gi pasakė: išklau-ė die
vas mano balso, susimylėjo ant manę s ir davė man sū
nų. Rachele suteikė jam vardą: Dan’as.”

Eikime dar toliau.
Pas senovės žydus viešpatavo toki: Įprotis, kad 

mirus vyrui, jeigu pasilieka brolis, jis privalo su naš
le gyventi, bet gimusieji kūdikiai visgi, skaitėsi lega
liais velionio kūdikiais, nepaisant to, kaip ilgai jis liū
tu miros.

Pas ka f rus įpėdini? 
no nors kito turtą, syki
silyti prie savo motinos arba tos našlės, kurios vyras 
jam turtą paliko, bet jas atiduoda arba, geriau sa
kant, laikinai atiduoda svetimiems vyrams ir gimusie
ji kūdikiai skaitosi numirėlių legaliais kūdikiais

pa veldeda mus tėvo arba ke-

Pas indusus, jeigu vyras bevaisis, moteris turi ry
šius su vyro broliu arba artymiausiu gimine ir visti 
gimusių kūdikių skaitosi tėvu bevaisis, vyras.

Ant Marinos salų jeigu moteris, turėdama kūdi
kių, persiskiria su vyru ir išteka už kito, antrasis vy
ras skaitosi tėvu ir tų kūdikių, kuriuos ji sugyveno su 
pirmuoju.

sių metų sūnų, apženija ji su suaugusia mergina ir 
pats su ja gyvena, bet kūdikiai skaitosi jo sūnaus le
galiais kūdikiai it randame ir pas

Tyrinėti i > ■ l o

kad sūnus privalo gerbti 
tėvus ir pratėvitis. Pas

įsigyvenę:
i)- melstis už mirusius savo tėvus ir pratėvitis. P 
tas tautas skaitosi didžiausia nelaimė žmogui numirti 
neturint bei nepaliekant vaikų, nes bevaikio dūšia, 
atsiskyrus nuo kūno, niekur negauna prieglaudos, nie-

kimu. Pas rymiečius priėmimas svetimo kūdikio t 
gi kiše nėr 
nu, moteri 
moteris pi 
dymo, tuo: 
kūdikiu.

sulošti role gimdymo ir jeigu 
,‘timą sūnų, nesūlošia roles gim-

priimdamas, už sūnų Tiajoną, liepė

daug žingeidžių žinių suteikia 
graikų gyvenimo ir priduria, kad 

ūmi Gerkulcsą, turėjo sulošti 
Priėmimas svetimu kūdikiu 

's (arpe iaponiečiu. Dalinas

1 nedoras is senovės 
Junona, uriimdama už 
visa gimdymo procesą, 
ir dabai* labai išsiplatir 
savo knygoj apart kitko.sako: “Japonijoj priimtų kū
dikių begalinis skaitlius.” Paprastai beturčiai savo
kūdikius atiduoda turtingesniems ir pastarieji priim
tuosius skaito savo sūnais ir dukterimis.

Keisti primityvių žmonių įpročiai, surišti su tė
vais ir kūdikiais. Ir jeigu mes pradėsime giliau ty
rinėti tuos įpročius, tuomet pamatysime, kad jie tarn

lį gyvulių taipgi apsireiškia motinų meilė kūdikių lin
kui, nesurišta su gimdymo procesu. Paukščiai, katės, 
ir šunis maitina ir auklėja svetimus kūdikius neblo
giau už savus, nors jie būna visiškai kitos veislės ir 
skirtingos išvaizdos. Yra patirta, kad kalės rūpes
tingai maitina, auklėja ir prižiūri lovelius, kačiukus, 
viščiukus.ir ančiukus, nors pastarieji visiškai turi 
skirtingą išvaizda. Tarpe paukščių veik visur vieš
patauja įprotis priimti našlaičius ir juos auklėti. Va
dinasi. nors primityvių žmonių tokie įpročiai geri,

žmoni

keriopiausio svieto ---ten y- 
ra ir tikrų reakcionierių ir 
modernišku biznicriu ir ra-

Itvi duota užkampis 
im extra revoliucio-

niermi, socialdemokratų bob 
ševikai G. Alexin,’kini, ka 
res laiku pavirtusiam i ne-

ią ' policiiini

u

GUI'

?.i(

>. b

u

r ne 1

jam ?,1 imi i p. '

ir prili

skoje Siuvo” korespondentu 
Ryme. p. Amfiteatrovui bus 
mokama 150.000 rubliu me
tinė jeigu R

merikos doleris, tai Amfite
atro viii bus lemta nueiti tais 
rožų keliais, kokiais 
eina A. Brisbane, Re

šia. Sako, jog’ Rusijoj dar 
nei vienas dienraštis negimė

apie taip vadint
Ir tie įproči 

įpročiams, i.-aiš 
kilis ne kaipo i :

tautui neturėjo r”p 'alinio 
s i • nelegalius kūdikius.

r

i
y r m o pati

vieno lč\ 
motinas

skaito nuosavu turtu, t< 
kiai priklauso jam, nei 
kuo prigyventi. Siam 
labai gerą palyginimą:

. klauso sodo savininkui, 
no.” Tain lyginai nrimit

s auga sode, p ri 
kes sėjo ir sodi- 
žiūri i šeini\na. ». • »

nezino.i

Daugelis autorių tvirtina, kad z; lonės, stovėda
mi ant žemiausio kultūros laipsnio, abclnai neseka nuo 
kokio laiko moteris pastoja nėščia ii* nekontroliuoja is

meili

nės turi susinėsimus ne tuo tikslu, kad susilaukus kū
dikių, bet kad užganėdinus sa 
tus, todėl primityviai žmonės

instink-

kie išvadžiojimai neturi pamato, nes mes užeiname ir 
dabar laukiniu tautu, kurios nepaiso kas yra tikrasis 
jų kūdikių tėvas, vienok gerai supranta užsiveisimo 
procesus ir žino su kuo eteris turėdama ryšius pas
toja nėščia ir pagimdo kūdikį. Todėl mes drąsiai gali
me tvirtinti, kad buvo tokie laikai, kuomet žmonės (ar
ba į žmones panašus jų prabočiai), laike susinešimų

dabar gyvuliai nepaiso. Juk ir dabar dar galima su
rasti tarp “civilizuotų“ žmonių, kurie tiki, kad moteris 
gali pastoti nėščia nuo saulės spindulių, dasilytėjus 
tam tikrų augmenų bei žolių, susitikus girioj žvėrį ir 
nuo šventų ir piktų dvasių, t. y. nuo aniuolų ir vel
nių. Dauguma ir dabar tiki, kad yra tam tikras gy
vulys ir jeigu tik moteris jį pamato, tuojaus pastoja 
nėščia. F. von Reitzenstein tvirtina, kad pirmiaus 
pasakai apie garnį tikėjo ne tik kūdikiai, bet ir suau
gę žmonės.

Tarpe primityvių tautų buvo išsiplatinęs įprotis 
apsimainyti kūdikiais ir svetimus priimti ir skaity
ti neva tikrais savo kūdikiais. Šis faktas bei įprotis 
aiškiai parodo, kad tie žmones nepaisė tikrų kūdikių

h

Telephone 6H Grot
Daktaras J. MISL

Specialises Širdies Ir 
Plačių lin.

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

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. 2320 Gręenpoint.

J. GARŠVA

Ida'.i,-imliose nesiskii ia nuo] 
savo draugų rusų, kurie ne-;

’iliiemi žmonių

/>

4 • t.

\ V f
i

GRABORIUS (Undataker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

> šhal sainuoju ir laidoju nutnirusiiM 
ant visokių kapinių.

1 Parsamdau Automobilius ir Karie- 
tas Vesflijoms, Krikštynoms ir Šiaip 

; pasivažinėjimams.
Ofisai:

HI N. 5th St, 261 FRONT ST.
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N Y.

Telephone 7867 Jilain.

kapitalistų (tin tuo- ■ 
eika Ii ngus D 
asirodė. jog mt

ŠOKIŲ MOKYKLAI
_ Tau 3G metai, kaip ;

gyvuoja Prof, štern f 
šokit} Mokykla, 9;">2 ' 
Broadway, kamp. • 
Mvrtle avė. Brook- 1 
lyn. N. Y.

Waltz, Two Step, j 
Foxtrot, Otte Step j 
,ir įvairus naujausios 
madošs šokiai mpki- 
anmi, privatiškai ir 
narni, privatškai ir 
kliasoje. Mokestis

nuo $5.00 iki $10.00 pagal šokiu. Mo
kykla atdara nuo 9 ryto iki 11 vai. 
vakaro, taipgi ir nedaliomis. Mokina
me balių šokius ir stago’aus. Klausk 
atsilankvdamas informacijų.
THE STERN SCHOOL of DANCING 
950-52 Broadway, Brooklyn, N. Y.

Pirkite LAIKRODĖLI
kitką, M. Yčas kalba 
mytą audijenciją pas* 
. bet čia, matvti, vien' 
" i akis leidžiami.”

EXTRA!
šioj gadynėj 

nieks negali apsi
eit be laikrodėlio 1.
Tai pirkite laik

rodėlį mano krautuvėj, kur yra 
puikiausias pasirinkimas.

Perkant laikrodėlį, lenciūgą ar 
žiedą reikia mokėt tik po $1.00 Į 
savaitę, kol išmokėsi suderėtą su
mą.

Pas mane galite gauti sieninių 
laikrodžių visokios rųšies. Patai
sau sugadintus arba išmainau ant 
naujų.

Iš kitų miestų galite rašyti ir 
musų agentai ateis su sampeliais 
ir paims orderius.

P. VALUKONIS, 
255 Broadway. So. Boston, Mase.

Buk pardavėju.
Mes išmokykim jumis prekystės ir 

anglų kalbą. Jus dirbdami ša po j, bė
dinu i savo namuose galėsit išmokti 
pardavėju ir uždirbti $30.00 j savai- 
t ;. Prisiųskite štampą gausit paaiš
kinimą- kaip galima išmokti.

MONTELLO CORRES. SCHOOL
Mvntello, Masa

c*

am

8—16
ir

žmonių šeimyniškas 
'gyvenimu, kai)) kad

T< 1. 2372 Greenpoint.

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly- 
Taipgi parduodame pijanus.

o'imilyviu žmonių veik 
ir vienos molinos, bet- ki

ui et bus
1 tusi joj

įve. !>,: I' i visi k ų 

ir tuoj gausi. Ad ešuckitcpip

ūkų jc
ai ii štukų katalogą, p»isiųsk stamp;

. Ad esttokiO tąip:
THE MAGIC SHOP,

BOX 309. HOLDROOK MASS

MAGIC SHOP. I

smaile

a-m*’

e n:

R)

Kam
Viedomost i”, i:

$1.00 ANT 
savaites 
Prisdatom j namus ir toli

mas apielinkes, Jersey New 
York, Central Broklyn, Mas- 
pet h, ir tt.

MACYS & MARON 
FURNITURE CO 
198-200 GRAND STREET 

Tarpe Driggs ir Bedford 
Brooklyn, N. Y.

neva zurzėdami

J1MAS TAIP VADLYAMOS “ROMANTIš- 
ŠKOS MEILĖS.”

igiant pir-mą skyriui, mums prisieina susipil
si! '. it nu i)- labai žingeidžių apsireiškimu:

■ u bei i ; 'iurūjimu to, lai mes vadiname “mei- 
icii' > lis Ii sociologai už\ ardino “romantiška

žarijoj, turi meiles jausmu 
imi vienos vpatos prie kiti

greičiausiai susieiti į poras, jaučia smagumą ir malo
numui glamonėjimuose, pasibučiavimuose, ir tt. Taipgi 
jaučia dideli pavydumą meilės, jei viena iš įsimylėjusių

žmones nieko panašaus nejaučia ir-jų jausmai niekad 
neperžengia lytiškų jausimi rylai. Primityviai žmo-

daug gero padaryti, kad sukrovus ant jos pečių visą 
naminį darbą, žodžiu, kad įgijus naudingą naminį

siskiria nuo gilių meiliškų ryšių, arba, geriau sakant, 
gyvuliškai atlieka lytišką aktą.

Kad taip yra, liudija daugybė faktų, kurių niekas 
negali užginčyti. Tyrinėtojas Loskiel savo knygoj 
apie indijonus taip sako: “Vyrai savo žmonas skaito 
svetimomis ir su jomis elgiasi, kaip su svetimomis ir 
tūli jų atvirai pasakoja: mano moteris— man ne 
draugas, t. y., ji man ne giminė ir aš neprivalau ja 
arba jos reikalais rūpintis.” Tyrinėtojas Morgan pa
sakoja apie tūlą indijonką Atabę, kuri buvo ištekėjus 
už vyro svetimos gentkartės, išgyveno su juomi tris 
metus ir per tų visų laikų nei žodžio su juomi nebuvo 
pratarius. “Kadangi jiedu vartojo skirtingas kalbas

(Toliąus seka)
/

v

_______

K rimus, 
n esi va r

ilt 
prad 
t vno

įsre;
ančių

dami ją.kursto nacionalizmo 
ugnį, kursto patriotizmą,

Brooklyno Dėde.

M. YČAS IR “VEČERNE 
JE VREMIA”.

“V. Vremia” N r. 1093 idė

su

kraščio korespondento su M 
Yču. šis “pasikalbejr'™” 
nėkiek neatsilieka nuo 
garsi ų “ pasik a 1 bė j imu” 
įvairių užsienių laikraščių
korespondentais. Sandarbi- 
ninkui ”V. Vr.” M. Yčas gi
riasi, kad jam Amerikoje 
pavykę surinkti “apie ket- 
virtdalį milijono dol. ši su
ma kasdien vis daugėja.”
Nors mes išvartėm porą de-

.♦ «:E; . Y; :i>*'
i

i gi'
>8 :
vi u

pa-

dinoms

nyga, kurioj ra
ni d.r.įg to'viy dainų, kurių niekur jau 
r.< ruiitl rm. Knygos vardas

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

kurioje telpa d.'.tigybo įvairiausių dai
nę, '1 arpkitų yra nemažai senoviškų, 
kurias minų senoliai dainuodavo, bet 
kuri"S dabar veik visai užmirštos.

Dainos visokio tūrinio: meiliškos, 
juoki’-gos, kalinių, tautiškos, kariš
kos, politiškos ir kitokios.

Visada yfa žmonių, kurieso .,ia«i 
dorai ir teising.’.i gyventi, bet I <>i<j 
jie gauna už tai atlyginimui? koks jų 
likimas,— parodo vieno tokio žmo
gaus istorija. Jo gyvenimas taip už
imantis, jog skaitosi, kaipo gražiau
sia pasaka. oa knygua vardas 
Kovotojas už Teisybę

Jeronimas Sayanorolla.
Kas nori žinoti apio teisingo žmo

gaus vargus senovėj© ir apie dvasiš
ki jos darbus, tam š) knygelė būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigus siųskite 

šiuo adresu:
J. STROPŪS,

6 Loring Si.,
' So. Boston, Mass.

* . .■ p'1'---:

Dr. H. Mendlowitx
271 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis* 
o ypač mano speciali

tai moterų llfifoe*
Gerai įsitCmj’kit adresą:

DR. H. MENDLOWITZ
271 Berry St., Brooklyn.N.^
r Kampas So. 1-moa gatvia.



npoint 5231.
J. A. Svyrūnėlis.

du sykiu savaitėj, Utarninkais

JERSEY CITY, N. J.
Užbaigiant senuosius me

tus, užbaigė gyvenimo die
nas jauna lietuvaitė, Ona 
Bagaišiutė, persiskirdama

BroowA?^0™ Uidžta Lktulių Koo'su šiuo pasauliu. Kas ją nu- 
peratyviška Spaudos Bendrovė, 183 varė į kapilS? Ne kas ki- 
feoebling St, Brooklyn, N. Y. . I R . dk K; italistijkas 

Pirmininkas —Ch. Liutkus, Sekr 1 T* • t

rotorius A. Jurevičius, Kasierius V. surėdymas. Iš jaimil dienų 
Paukštys, Redaktorius L. Pruseika, ciml ioi nuorinin rlivlrii riiuhl pagelbininkas red. V. Paukštys, (SUnRiai piaUCJO (111 DU Uli D-

Prenumerata metams: Amerikoj tllVŪSC ir patol dirbt), pakol 
— $2.50, Kanadoje ir uzrubežiuose . . ..

— $3.50; pusei metų Amerikoje —-neteko JlCgU. Sulaukus 20 
$1.25, Kanadoje ir užrubežiuose $L75. ’nietlJ amžiailš, turėjo porSlS- 

kirti su šiuo" pasauliu. Argi 
’rastųsi bent vienas, 1” 
i tokiame amžy norėtų 
Ibaigti savo gyvenimo m i • v •

Mobilizacija.

jau pasirengiau į kelionę.

rią reikės krauju apmokėt. Bet (Numoja ^5 
ranka) mano namo niekas nepalies pakol 
sugrįžšiu.... (karčiai šypsosi, linguoja gal-'ag 
va) Sugrįžšiu! Kokia tuščia mintis!.. Taip! 
sugrįžšįu į juodą purvą... (sunkiai atsidu- 
sta) Mano Uršulė!.. Argi ji ištikrųjų mane (£v 
mylėjo?.. E—e, kam dar bereikalingomis'fgg 
mintimis galvą apsunkinti? Geriau užmirš- ji

Telephone Grenpoint 5231.

The Lithuanian Semi-Weekly
“LAISVE”

;akyt mano sumanymas?
Gabrys. — Mano visas turtas čemoda- 

pasiėmiau ir cinu. O kur tamstos narni-

Published by the Lithuanian
Cooperative Pub. Soc. (Inc.) 

f.very Tuesday and Friday
at 183 Roebling St. Brooklyn, N. Y. 

Pres. Chas. Lutkus, Secretary A. Ju
revičius, Treasurer r „ .
Editor L. Pruseika Ass’t editor V. 
Paukštys.

uz- 
die- 

jnas? Tokių žmonių nesiran- 
:da, bet šiandieninis kapitali-

tokiame amžy atima gyvybę 
mary a. ju- • • Jv. Paukštys, ir nuvaro į kapines.

—----------------------------- ris gali sulaikyti darmnin-
Yearly subscription rates: in U. S. kuS LILIO belaikinės mirties— 

>2.30, to foreign countries }3.50 !socia]jznias. TicStl, SOCializ-
“Entered as second class matter1 mils visiškai nesulaikys nUO 

.y^iVn,1 N4 Yal u\!oer'Oth<.OrAcet mirties, bot kiekvieno dar-
March 3, 1879. jbininko amžj pailgins So-

* - - ........ —įcializmo gadynėj žmogaus
I

Metinis ’’Laisvės” bendro-' 
vės suvažiavimas pasibaigė; 
labai pasekmingai. Plačiau 
J-pie jį parašysime kitame 
“Laisvės” numery.

biau branginama ir apsau- 
tgojama nuo belaikinės mir
ties. Šiame kapitalistiškame 
surėdyme kapitalistai nepai
so darbininkų gyvasties, bet 

_____ e “Laisvės“'.tik, stengiasi'kodaugiausiai 
nebus plačiųjų špaltų 0>clno bc 1:!lko -”’os

” ” nuvarydami į grabą. D. P.
Sekančiame 

num. j 
(’■Meilės Laipsnių” ir Mobili 
zacijos). Visas numeris bus 
užimtas straipsniais apie 
bėgančius gyvenimo klausi
mus. Tėmykit, bus įdomių 
straipsnių.

Prie “Laisvės” bendrovės 
prisirašė:

M. Viltrakių te.
J. Žekonis
P Dėdynas,
J. .Grybas,
J. Jankūnas.

CovK žemaitė prisiuntė 
“Laisvei” vaizdelį “Žydai”, 
kuris greitu laiku tilps mū
sų laikraštyje.

CLIFFSIDE, N. J. 
Moterėlių vargai.

Iš daugelio miestų prane
šama apie moterų veikimą, 

bet iš mūsų miesto 
nesimatė jokios žinutės, 
juk ir čia yra moterų 
jos turi savo bėdas, 
manote, kad mūsų moterįs 
neveikia, Jos deda visas pa
stangas, kad tik progresui 
užkenkus. Kada pradėjo or
ganizuoti LDLD. kuopa, tuo 
met mūsų moterįs subruzdo, 
kad ir čia yra bedievių, ėmė 

ir tartis, 
užkenkus, 

moterįs 
Bet dabar 
atsirado: 

j kalbama apie LSS. kuopos 
žėrimą ir, veikiausias,

kaip tam darbui 
Kuopa sustivėrė, 
šiek tiek nurimo.

dar

Drg. J Baltrušaitis pasi ( .
žadėjo nuolatinai rašinėti PaĮJ.las pavojus
“Laisvėje”. p«.xM<uij

Rasinės į ’’Laisvę” ir drg. !sutvci !* ’ , . .
P. Kurkulis iš Philadelphi- Pas )U? £leltu laikujiadary-

;ta. Musų moterįs ir tikros 
■katalikės, išgirdę tokią 
j naujieną, pradėjo plaukus 
'rauti nuo galvos ir dejuoti, 
. kad dabar, susitvėrus “cici- 
Jikii” kuopai, bus svieto pa
baiga.
| Bet man rodosi, kad mo
terims nevertėtų taip sun- 

, kiai dejuoti. Susitvėrus so
cialistų kuopai 
moterį} paakiai bus sveike
sni, nes kuopa kovos su 
tamsybe, o kuomet ir jūsti 
vyrai apsišvies tuomet, be 
abejonės, nedaužys jums

REZOLIUCIJA, KURIĄ 
PRIĖMĖ “LAISVĖS” ME 
TIMS SUVAŽIAVIMAS. 

“Laisvės” bendrovės me 
tinis suvažiavimas užgiria; 
1 arptautinę “Laisvės” pa- 
kraipą, atsakančią dvasiai 
Zimmarwaldo rezoliucijų ir 
darbavimos. “Laisvė” elgia
si gerai, kritikuodama so- 
cialpatriotizmą ir socialpa- 
triotus. Suvažiavimas pa
geidauja, kad “Laisvė” ir 
ant toliau tuo keliu eitų: . • j
kritikuotų socialpatriotizmą l)aalįllb j<aų) kad dabar da- 
i” visais galimais budais 
remtų zimmerwaldieciii ju- : 
įėjimą. i

ro. Susitvėrus 
Ikuopai ir jūsų 
į pasigerins.

Taigi, sesytės, nusiramin- 
“Kova” sako, kad sociali-ncT'adinkite savo 

Įrangai Rusijoj gavo leidi- :!,ervi\* socia^ls^ų kuopa 
ną leisti “Tiesą”. Ta žinia ‘Jums blėdies nepadarys, 
įtėjo tuomet, kada Pitts-L___  ~ A
)urgo “Tiesa” susiliejo su MOTERIS SUOR- 
‘Naujaja Gadyne”.

man, rodos,
(mhr vs.

— Džiaugiuos, kad jie mane 
. Bet, žinai, Gabriuk, kas 
nitų gerai., ką sumislijau..,

Aš manau neit į karę.

— Kur?
sumanymas. Tik ku-

riuo keliu ir kaip?..
Rckšlys. —- Hm., kuriuo keliu? Pasam- 

dom vada, kaip ir visi kiti daro ir lai veda. V ' 1 '

negalima rasti.

turn, aš pasakysiu atvirai: pas Mauša jau 
buvau.

Rckšlys. — Buvai! Na ir ką sakė?
Gabrys. — Ir ką gali sakyt? Mauša sa- 
duok du šimtu rublių, tai išvedu.
Rekšlys. — Tik du šimtai! Reikia

ko:

Scena V.
Uršule. — (Įeina su ryšeliu rankoj).

Ar tu vienas?.. Buvau užėjus j tavo namus’3$) 
ir kai]) neradau, mislinau neb’teks ir bepa-lxa

slaptas kentėjimas).
Gabrys. — Ką aš veiksiu dvokiančioj 

pelėsiais stubelkoj? Geriau čia, tarpe žmo-, 
niu. i wV i _

Uršule. — Štai, Gabriuk, ant atminties, i 
pora apatinių marškinių ir du sūriai. At- įį? 
leisk, kad taip mažai. 2®

%

yiT., f-opreno.

Uršule. — (Išsiima krepšelį su pini-; 
gaiš) Čia turiu dvidešimts rublių, tau de-i

Neimsiu! Pasilaikyk
juos sau, tau reikalingesni.

Uršule. — Man reikalingesni?! 
juokies. Aš pasilieku, o tave išveža..

Gabrys. — Bet tamsta palauk, reikia 
pirma pamislit, ar galės ką padaryt.. Norė
jau duot, bet....

Rekšlys. — Ir kodėl nedavei?
Gabrys. — Viena, kad neturiu, o an

tra... Buvau užėjęs pas daktarą Levitą, ži
nai, pasiklausti rodos: daktaras sako, kad 
tik tai]) esąs gązdinimas, mobilizacija dėl 
praktikos, sako, reikia nenusigąsti. Aš, 
daktaro neklausydamas, nuėjau prie Nuo- 
kamo to didžiojo linų pirklio, tai šis net su 
ašarom tvirtina, kad karė jau prasidėjo, 
sako: “šiandien laikraščiai rašo, kad rusų 
kazokai jau eina ant Tilžės. O kada aš pa
sakiau, kad Mauša dar žadėjo išvest per j 
Prūsus, tai tik nusijuokė ir pasakė: “Jeij 
turi dar keliatą rublių, gali padovanot negrįžti. 
Maušai...” TT v

Palauk.

Lietuvių Ko operai) viškos Spaudos IL

Kam

o pinigai... daug man jų reikės?... ;
Uršulė, — Nekalbėk taip. Pasidalink: 

su manim; žinai, kad aš tau pasižadėjau' 
būt amžinai ištikima: tu vienas mano siela1 
valdai ir jeigu tu tai]) myli mane, kaip aš 
tave, tai suprask, kad mano sielą kruvinai. 
su žeidi....

žmiršk apie
meilę... jau viskas žuvo. b.

1 aJUršule. — (Perkerta). O ne, ne! Argi1 
nežadėjome būti, vienas antram ištikimu 
iki grabo?.. Dar neįnirštam!

Gabrys. — Ar nevistiek kai]) mirti, eiti | 
į karę? L

Uršulė. — O, ne, ne! Tu sugrįžši.... su-'& 
grįžši vėl prie manęs.

Gabrys. — Tačiaus jei ir grįžčiau, gal 
amžinu paliegėliu: be rankos, kojos, be svei- 
katos... Argi ir tada mane mylėtum?.. Bu- J? 

jčiau vien tik sunkenybe dėl tavęs., geriau-&

rjh M. JABLONSKIUTĖ, soprano
Žvaigždute iš Worcester. Mass, pirmu kartu suži-
i>es inusv padangoje.

J. BUTĖNAS, baritonas
Konservatorijos mokinys iš Brooklyn, N. Y.

BR ’NIL'S KALKIUS > -
HENRY RUDY > siumkci-iai

Mokiniai “Brooklyn Conservatory of Music” iš 
Brooklyn, N.Y.

C. H. TAMULIONIUTE, pianistė
Pabaigus Jersey City Konservatorija su aukso me
daliu ir diplomu.

Teipat dalyvaus didelis vokiečių choras “SOZIALIS- 
T1SCHE LJEDERTA FEL”. dir. K.Nledermeyer. 
Newarko “SIETYNO” Choras, dir. P. Indonqs. 
GARSUS MANDOLINŲ KVARTETAS ir kiti.

SUBATOJE, 11 VASARIO-FEBRUARY, 1917 m.
Koncerto pradžia 7:30 v. v. Šokiai—10 v. vak.

Turnbull Auditorium
283-285 Market St., Newark, N.J.

t

grįžtum... Aš lauksiu tave sveiko, lauksiu &?/ 
)uok pabaigti, paliegusio.... Grįžk nors šešėliu, o vistiek1^ 
ą išvažiuot iš mylėsiu, kaip mylėjau... Amžinai tau savo.^ę 
onija Bet ten sielą aukuoju, amžinai....

l’rogromas blizges dainomis, muzika ir Šokiais. Dailės ir 
linksmybes atmosfera viešpataus koncerte, kokio Netv
arko ir Jersey City dar nematė. Žodžiu, programas 
kaip kvepiančių rožių bukietas.

TIKIETŲ KAINOS: 25 c

KOMISIJA

35 C., 50 C.
DOBINIS

ūkti nuo karės nematau kaip.

Scena III.
Scena VI.

Tie patys ir senukė.Justinas. — (Eidamas) Ateinu, kaimy- 
prašyti, — važiuokit jūs mano vežime, ___ x—-__ _ ___ __ _ __

jsvetimų nelabai noriu, savybėj man ir'rinkas!... Jau pasirengęs kelionėn. (Gabrie- 
daugelio jums bus geriau. į liūs ir Uršulė stovi susigėdę). Neteko tau,

Rekšlys. — Ačiū kaimyne. Prašom vai^c^> nci pabūti ant laisves... Oi vargas, 
S. GM nn<kui;ni« vargas!... .(išsitraukia makelį su pinigais)

Te, Gabriuk, nors ant kelio; priimk nuo ma
nęs tą mažą dovanėlę. ;

Gabrys.— (Ima pinigus, bučiuoja, se
nukei ranką). Dėkui!... Nieko negalima be- 
padaryt.. Neaimanuokit, užsibaigs viskas 
gerai... sugrįžšime..

Senuke,-------Duok dieve, duok dieve
sugrįžti... ■

!

Gabrys. — Ach, buvau pamiršęs: reikia ' 
eit padėt Justinui prirengt vežimas, (išei-, 
na. Uršulė pasilieka, bet už minutės ir ji1 
išeina).

Justinas. — Nusiramink, kaimyno. Ne- 
i, kad bus karė: manoji buvo bažnyčioj,

Senukė. — (Eidama) Ach dievo! Gab-'

TURINČIUS GIMINES TOSE GUBERNIJOSE 
KURIAS UŽĖMĖ VOKIEČIAI.

Per musų banką galite pagelbėti savo giminėms bei pažįsta
miems užimtose vietose vokiečiais. Mes turime

socialistu 
gyvenimas

mas,
Rckšlys. — Kad taip gi būtų!
Justinas. — Kokią savaitę, kitą pabū- 

sit Vilkmergėj ir sugrįžšit, mes, pasilikę, 
gelbėsimės kiek galėdami.

Rckšlys. — Ačiū už suraminima. Sės-

Berlino, todėl galime persiusti pinigus į tas vietas ant sumos aug- 
ščiau 800 markių.

MUSŲ BANKAS PO NUOLATINE VALDŽIOS PRIEŽIŪRA 
TODĖL TAVO PINIGAI GVARANTUOT1
Norėdami gauti daugiau informacijų, kreipkitės ypatiJkai ar ra
šykite laišką pas

HENRIKAS C. ZARO , Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building,

No. 1 Third Ave., cor. 7th St., New York, .City.

GANIZUOTI.
Wahsington, 28 d. sausio.

■ Tarptautinės mašinistų 
organizacijos pildantis ko
mitetas pakėlė klausimą, ar

Justinas. — Nesisėsiu, einu, baigsiu 
rengti‘vežimą. Aš dar užeisiu vėliau. Su
diev. (Išeina). Rckšlys išlydi).

“oKva” sako, kad sociali- 
tų kuopos turėtų rengt 
koncertus “Naujosios Gady- 
lės” naudai. Ištiesų, primi- 
limas visai vietoje. Mokslo 
aikraštį gali paremt tik la
jau susipratę draugai. ■ ■ I ■ I ————■——v

Aukos LSS. namui.
Pereitą subatą įvyko pra-’ oficialiai skaitysis mašinistų 

albos LSS. 59 kuopos Jer- unija.
ey City. Kalbėjo L. Prūsei-’ Dabar šis klausimas pa- 
a. Nors žmonitj buvo tik leista per referendumą ir,, 
pie 70, bet aukų Lietuvių veikiausiai, mašinistų uni- 
odalistų Sąjungos namui, jos nariai nubalsuos priimti 
arihkta suvirs $26. j ir moteris.

ir moterįs? Komitetas nu
rodė, kad dabar metalo pra
monėj labai daug dirba mo
terų, todėl reikalinga ir jas 
organizuoti į uniją, kuri

Scena IV.

pigu turtingiems!.. Jiems ir nelaimėse ge- 
kurie 
Tiesa, 

motina,

riau. Turi užtektinai prietclių, 
juos paguodžia, prižada pagelbą... 
sunku skirtis su šeimyna, pačia, 
palik mažą dukrelę, kad ir mano šeiminin
kui.. Bet turi užtektinai pinigų, gali užru- 
bežin išvažiuoti, išsipirkt, arba, ant galo, 
nors lengvesnėn vieton pakliut.... (Pauža). 
Turtingieji, eidami į karę, gali sakyt: “Ei
nu kariaut už tėvynę....” Kas man sakyt?
Už ką kariaut?.. Kokia mano tėvynė?. (Pa
sityčiodamas) Ach! maną tėvynė, tai supu
vusi stubelė,, kurioj tik vėjas švilpauja, -7

Scena VII.
Senuke, Rekšlys, Rekšliene ir Maryte.

Senuke. — (viena,. Tai ko mano žila 
galva susilaukė... Oi dieve, dieve..

Rekšlys. — (Eidamas į vidų.) Taip j 
mieloji: visas mano parėdymas, gyvenk ir 
rėdyk ukęr kaip rasi geriausiai, svarbes
niuose dalykuose, klauskis savo tėvelio, kai
myno Justino... .o aš... aš kažin ar berėdi-l 
siu šią ūkę,

Rekšliene,— Bet visgi Jonai, tavo pa
tarimai daugiau reiškia negu keno kito, 
nors per laiškus (liūdnai) man rašyk ką ir 
kaip darj/t?

(Toliaus bus)

SVARBU KIEKVIENAM 
ŽINOTI.

Žinokit, kad daugiausia ? 
dėjimas paeina nuo akių, 
h vaistai, tai yra moksii.šk 
ti akiniai.

Dr. 11. A. Mi loff’as at 
tikslui ir savo atsidavimu Krienam

suteikė geriau.-i:< ".'.re]bą. Ma’onėklt 
atsilankyt' ir per. iokrinti. Akių ofi
sas randas jo aptickoje.

DR. H. MEDOFF
Akinių specialistas

ir Aptiekorius.
500 GRAND STREET,

Kampas Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Patarimą suteikiu už dyka. ' Aki
niai prisirašo jeigu būtinai yra rei
kalingi DR. H. A. MEDOFF.
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' Vyrai, nebijokite, jūk sočia- Į arba namuose betuŠtindami kitų vidurinių sriovių, mds žoms, Gabriams 
listų kuopa nepašelpinė * ~ j __._-xi_.-x

nesivienis su jokiomis pa- iškįla ir peštynių. Neseniai liuosa namie šeimynoj.” i
" ‘ ' v‘ J. AS,) Uni- kiams dėl to-ir yra įsteigta

listų kuopa nepašelpinė • •_ • _  • 1 _
1 šelpinėms daugystėms. A-

žoms, Gabriams ir širvy- skienė, Smulkių aukų
1 dams; iš kitos pusės Maliau- rinkta $9.80.
'skams, Bartuškoms ir Biels- A ,

PATERSON, N J.

15 d. sausio buvo pra
kalbos Liet. Neprigulmingo 
Ukėsų kliubo. Kalbėjo Dr. J. 
Šliupas. Žmonių prisirinko 
gana daug. Kalbėtojas pri
buvo 8:30 vai. vakare. Šliu
pas savo kalbą padalino į 

•tris dalis, būtent, kas Lietu
voj buvo, kas yra ir kas tu
rėtų būti. Pradedamas nuo 
18 šimtmečio, nurodė, kaip 
lietuviai išgelbėjo Europą

Aukų surinkta “Žiburė- 
—j”, p. Al. Bulotiene $7.20. 
Aukavo po $1.00 
nius, J M. Ramanauskai, po 
50 c. J. Čiudinis; smulkių, 
aukų surinkta $4.70.

Visiems aukavusiems ta
riu širdingą ačiū.

J. Ramanauskas.

ant Wayne gatvės, du ka- prie pečiaus 
_______ part to, susivienijusios dr- ziriniu susipešė už 75 cen-

Nupiešęs katalikus, priėjo nemokės. Vadinasi, jus ne- .stipresnis, o antras silpnės-rėšiu nieko, o teisybę šaky- fondu pešasi už “viršenybę. 
v’ i savo

mane informacijos biuru, suvalgė 
ir... visą tautos fondą, o R. Ka- 

■ruža “Lietuvos Gelbėjimo 
ko^Fondo” įgaliotinis už $400 
su- surinktų aukų negavo nė po

piežiaus pantaplių palaižyti, 
’ sando- nes perprastos kilties. Yčas 

štab-aficierai” kurie kuris persistatė kaipo gra- 
. D.” komitete, per,fas, tas dastojo tos malonės, 

Kemešio “Dar-ką” mėto nors paprastai, kai]) katali- 
šalininkus LŠF. ir <kai vadina “fliukas”,bet po-

versiteto studentas, pasili- • L. Gelbėjimo Fondas” ir ■I 1 v 1 Z/AV v • — 'zzrn _ _ i_ _ T1 . _1_ . M • i •'■ stės taipgi parapijos skolų tus. Kadangi vienas jų buvo P^s kad sušuks: “Aš nežiū-f “Tautos Fondas”, ir tie du

prie socialistų. Socializmas ’ būsite suvaržyti nei iš vie- nis, todėl pirmasis parmušė.siu‘stačiai į akis ar kam tiks Paryžiaus Gabrys su
nos, nei iš kitos pusės. Teesąs dailus ir geras moks

las ir Šliupas jį gerbiąs, bet dėl drąsiai galite prisidė- 
. ’ - - ti.socialistų neapkenčiąs. So

cialistų laikraščiai esą pilni 
purvų, jie šmeižia kitus, ne
atsižvelgdami į save. Socia
listų draugai užmušę kun.' 
Žabrį. Jiems tėvynė, savo’
tauta smirdanti. Socialistai 
net patį Šliupą vadiną de- 
nunciatoriumi vien tik to- 

____ ____ „ v „ dėl, kad jis važinėjęs į Wa-! 
nuo mongolų užpuolimo ir shingtoną dalykų aiškinti.! 
kaip jie sunaikino kryžeivių) Socialistai norėję trečdalio! 
ordeną. Bekalbėdamas, pri- surinktų aukų ir tt. Taip! 
eina prie dabartinio lietuvių Į bekalbėdamas, pradėjo so- 
padėjimo karės metu ir Jcialistus vadinti broliais, 
kaip Lietuvoj susitvėrė ko- kviesti prie vienybės ir pa- 
mitetas šelpti nukentėju- sakė, kad ir jiems ranką pa
sienis nuo karės. Čia sumi- duosiąs, jeigu tik jie prisi
dėjo visus Europoj esančius (dėsią prie lietuviškai-latviš- 
komitetus ir pasakė, kad 
didžiausias tų komitetų esąs 
Centralis Lietuvių Komite
tas, kuris dabar randasi Ru
sijoj. Jis surinkęs tiek 
daug pinigų, kad ne tik ba
daujančius žmones ištesėjęs 
maitinti, bet pajiegęs įsteig
ti mokyklas, gimnazijos ir 
net Sana?brijos, kurias da- pelnus. TMD. privertus ru- 
ar užlaikąs.
Dabar prieina prie klau

simo Lietuvos laisvės. Su
prantama, Šliupas perša lie-/odis atkartojo apie Juoza- 
tuviškai-latvišką republika. :P° pavogtą mulą ir tt.
Girdi, daugiau ką nors rei- Katalikai Živatkauskui 
kalanti būtų gėda. Kalbėto- L1zdąyė klausimą, kodėl jie 
jas pasako, kad mes nemal
dausime nei caro, nei kaize
rio malonių, kad gavus Lie
tuviai neprigulmybę ir di
džiu balsu sušunka: “šalin 
carai ir kaizeriai!” Kartais, 
girdi, gali taip atsitikti, kad 
taikos konferencija gali 
tarpe Rusijos ir Vokietijos 
padaryti atskirą neprigul- 
mingą lietuvių karalystę.

Iš ekonominio atžvilgio 
Lietuva galėsianti labai pui
kiai užsilaikyti, nes esą la
bai ddug upių ir ežerų, to
dėl prekyba ir pramonė ga
lėsianti puikiai kilti. Iš 
dvasiškio atžvilgio irgi ne
būsią bėdos, nes daug esą 
kunigų, nors juos kalbėto
jas vadina pusinteligen
čiais ir mažamoksliais, bet 
nemažai esą ir pilnų inteli
gentų, būtent daktarų, ad
vokatų, inžinierių ir tt. Da
bar tie visi inteligentai esą 
Rusijoj, bet kaip tik Lietu
va taps republika, f

kos republikos įsteigimo.
Pabaigus Šliupui kalbėti, 

pradėjo Živatkauskas. Jis 
pirmiausiai griebėsi girti 
TMD. Matomai buvo infor
muotas, kad vietos kunigas 
tą draugystę boikotuoja, to
dėl iškėlė ją į padanges, nu
rodydamas didžiausius nuo-

si! valdžia suteikti Lietuvai 
spaudą ir tt. Živatkauskui 
kalbėti nesisekė. Kas antras

Katalikai Živatkauskui

* * * * *
Kitų miestų lietuviai pro

gresuoja, skaito laikraš
čius, rūpinasi visuomenės 
reikalais ir tt. Bet 
su lietuviai užsima? Didžiu
ma vietos lietuvių nieko ki
to nežino, kai]) tik karčiamą 
ir kazyras. Ir kas keisčiau
sia, kad jie tokiais savo pa
sielgimais bei darbais di
džiuojasi. Ar ne puiku? 
Bot kam tokie žmonės nau
dingi? Jie jokios naudos ne
atneša, bet dar daro didelę 
blėdį, nes kitus iš doro kelio 
išveda. Pavyzdžiui, vieni ka- 
zyruoja, o kiti per 
žiūri ir mokinasi to 
kaus amato.

M: :|: * *
Dar gramafonas, ant ku

rio tikietai išparduoti, lai- 
m ė j i mu i n e leidžiam as...

naktis
“pui-

Lietuvių patarlė sako: 
‘“jei šuniukų nebūtų, kas gi 
tuomet palotų.” Taip ir 
pas mus yra. Meškeliunų 
Juozukas gula ir kelia so
cializmą į dantis įsikandęs. 
Gaila, kad tokie žmonės to
liau savo nosies nieko nema
to. Patartina tokiems nors 
skaityti pramokti.tikėjimą vadina privatiniu 

dalyku, bet savo kalbose ne 
apsieina nešmeižę ir tt. Ži
vatkauskas pasakė, būk ka
talikai kišą savo nosis kur 
nereikia, todėl ir gauną per 
nosį. Nekurie katalikai pra
dėjo klausinėti apie tą Juo
zapo Mulą.

Atsistoja Šliupas ir pra
deda aiškinti kas tai yra 
katalikai. Girdi, jeigu nori 
būti geru kataliku, vaikų ne- energišku darbštumu įgijo 
privalai leisti į mokyklą, Plačios simpatijos. Jisai pa
nes mokslas apie pasaulį žaruoju laiku jau ir 
skelbia vienaip, o tikėjimas-kalbas sakydavo ir tatai jam 
kitaip. Jeigu katalikai nori vis labiau ir labiau pradėjo 
žinoti apie tikėjimą, lai už- sektis.
kviečia juos, tuomet paskai- mintį įgijo drg. V. Andriu- 
tysią tame klausime lekciją, Jevičius, begyvendamas Ak- 
o dabar neturį laiko.

Šliupas su Živatkausku' gai iš LSS. 244 kuopos.
apleidžia steičių, keliatas- Šiuomi laiku drg. V. An- 
dar reikalauja balso, bet. driulevičius mokosi Valpa- 
niekas neklauso. I raišo universitete. Jam sun-

AKRON, OHIO.

Drg. V. Andriulevičius y- 
ra gana plačiai žinomas mu
sų visuomenei, ypač Penn- 
sylvanijoj ir Ohio. Jisai ga
la daug darbavosi socialis
tų judėjime ir savo gražiu,

pra-

Ypatingai gerą at-

savo priešą ant žemės, už-.ur ne, . tegul mėto 
gulė ant jo ir ėmė kumščiuo-''kiaušiniais — nepaisau 
ti kur pakliuvo. Nuveiktasis ^ikt, mikt ir amen.? 
negalėdamas iš apačios iš
siristi, apkabino 
“draugą” už kaklo,

' .| Prie to buvo lošiama 
savo mediją “Tris mylimos”;

p risi- lošė prąstai.
traukė prie saves ir danti- . Vietos katalikų ii 
mis ėmė “bučiuoti” į žandą.liečiu “č4“1' 
Tokiu būdu tik pasiliuosavo įtuv0_”JA 
nuo užpuoliko.

Bet vėl jį patiko nelaimė: j purvai (
ant rytojaus, užmušta akia, uori primęst, bei pagimdyt .piežiui tas neapeina kokios 
norėjo nusiprausti ir pylė 'prasikaltimus, kuriais pasi-(tikybos, bile grafas. Taigi, 
į bliūdą verdantį vandenį. Iremiant galima 
Vanduo smarkiai pašoko į 
viršų ir nušutino žandą.

Mušeika gi visą naktį die
vai žino kur praleido, o ant 
rytojaus sugrįžęs nusiskun
dė, būk ant jo bomai užpuo
lę ir sumušę.

Tai matote,
jaunimas elgiassi ir kokiems 
darbams pašvenčia savo 
liuosa laiką. Ar negeriau 
būtų, kad perskaitytų laik
raštį arba kokią nors kny-

norėjo nusiprausti ir
būtų dis- tautos šulams abiejų Fon- 

kredituoti socialistus. Ir dų neužtenka, reikia naudo
tai pastebėta: rašo ir šaukia ti sudėtas aukas nuo kares 
ant socialistų ir LŠF. šąli- nukentėjusiems, ką atskai- 
ninkų kai]) tik tos ypatos, i tos parodo (leidžiamas ku- 
kurios tiek murzinos, kad nigų “Draugas”).
jų pačių akių nebežymu, | 
nuo visokių intrigų.

Prie šitokio išvedimo nė 
Bet neįstabu, kad publika atša-

kaip musu tegul juos dievai. O tos pa- los aukaut, nes pasirodo, iš
• • 1 1 • ‘ ..7,1 Uolko n.ujl ------- XX" 1_____1 ____ ....čios ypatos vėl kalba apie laikraščiu, kad sudėtos au- 

vienybę. Ir keista ta jų vie- kos nukentėjusioms nuo ka- 
nybė: čia tik sako: “LŠF. • rėš Lietuvos žmonėms, siun- 
šalininkai kaip šunės uode- čiamos per Centralį Komi- 

dąu- 
giausiai iš klerikalų ir tau-

gas nuleidę”, o pabaigoj vėl ttetą, kuris susideda 
sako, kad nori s utais šu-

Saliune Buvęs ■ nims vienytis. Ar tai ne kei- jtininkų nepasiekia tų varg
sta? :šu žmonelių, kurie badu

i c C 7

RUMFORD, ME. Brocktono kurpiai neri- miršta, tad girdint tokius 
Nors čia gyvuoja LSD ir,mau.ia: spiria “Boot and .atbalsius nė ne dyvai kad 

LSS. kuopos, bet visuome-1Sb°e Workers” unijos afi- Truputį susipratę darbinin- 
niškas veikimas lyg ir apmi- jCierius, kad tie darytų viską,kai atšalę nuo aukų. Nes 
ręs. Trūksta žmonių, kurie ji vedimui _8 vai. darbo dienos .nepilnai žinant visus prieti- 

ir kad būtų pakelta mokes-Įkius, sunku žmonėms ir 
tis ant 20 nuošimčių. Vidu-’atskirti tuos komitetus, ka- 

i' tiem varg- 
Išam aukas padalins. Di- 
džiuma tų vargšų žmonelių 
darbininkų įsitikėję į šven
tumą savo vadovų kunigų 
ir jeigu jau jie nepasielgia 'čiu 
teisingai, daro visokias va- 
gystas, tai kaip galima už-

RUMFORD, ME.

suprastų savo užduotis ir 
kitus paskatintų prie vei
kimo.

1 d. sausio buvo šv. Roko. 
Mat, romiečiai žada namą 
statyti, todėl ir fėrus suren
gė. Nenuostabu, kad jie tą 
daro, bet labai nuostabu, 
kad tūli laisvamaniai ir net 
socialistai šlapiomis kakto
mis darbavosi surengime tų 
fėrų, kad tik palaikius ro
miečius. O kada buvo suma
nyta statyti tautišką namą, 
tuomet nebuvo kam darbuo
tis ir žmonės sudėtus pini
gus turėjo atsiimti.

D.-s.

MONTELLO, MASS.
Sausio 16 d. buvo F J. Ba

gočiaus paskaita “Romos

tiniškai čia kurpiai uždirba (t ras teisingai 
nuo $15.00 ki $25.00 savai
tei, dirbdami po 9 vai į die
na, v

J. A Svyrūnėlis.

MINERSVILLE, PA.
21 sausio, aplankė mus 

miestuką, pribuvę iš Lietu- sitikėti tiems bedieviams, 
vos svečiai pp. A. Bulotai ir kurie kunigų nedorybes iš- 
gerb. J. Žemaitė.

Prakalbos prasidėjo
pietų 1-mą valandą, publi- nukentėjusiems $28.30 įžan- 
kos prisirinko ] 
giausia, dėl blogumo

po

SHENANDOAH, PA.
Pirmas, bet pavyzdingas 

vakarėlis.
21 d. sausio buvo draugi

ška vakarienė LSS. 28 kuo
pos. šioj vakarienėj dalyva
vo ne tik vietos, bet ir apie- 
linkinių miestų draugai ir 
drauges; ypač Mahanoy Ci
ty draugai parodė savo drau 
giškumą, nes veik visi LSS. 
46 kuopos nariai dalyvavo 
ir tiek pat atsivežė pašali
nių. Viso susirinko apie 150 
ypatų; dalyvavo tik užkvie
stieji. Vakaras visais žvilg
sniais pavyko labai puikiai 
Vakarienė buvo be svaigi
nančių gėrynių. Taipgi buvo 
ivairiu žaislu, šokių ir kal
bų. T-- -* ”
čiu 
m a 
Žei 
aul
DI

vie 
nii 
s m 
$1. 
pei 
$11

kelia Į aikštę?
Aukų surinkta nuo karės

vusioms laike vaka<*
Visi svečiai vakariene ir 

visa tvarka likosi pilnai už
ganėdinti. Tai dar pirmas 
toks draugiškas vakarėlis 
visame LSS. V Rajone. Gei
stina 
relių.

neperdau-’ gus $19.20 atėmus lėšas pa- 
1 oro, Idengimui surengimo prakal

bėt visgi vidutiniai, ir užsi- bu priėmė p A. Bulota $36. 
laikė kuo rimčiausiai.

Pirmiausia atidarius susi
rinkimą vedėjui (kuriuom 
buvo J Ramanauskas), tapo

tankiau tokių vaka-

Korespondentas.
Aukautojų vardai, kurie 

nemažiau 50 centų aukavo.
Po $1.00 — J. Žienius, P. 

Mičiulienė, A. Streyinskas, 
A. Dilius, T Margelis, M. 
Plejevis, J čiudinis V. Čiu- 
dinis, V. Čiudinis, Po 50c. — 
|J Mickus, T. Arbašiauskas, 
M. Brusokienė, P. Mičiulis, 
lEd. šapornienė, V. Kran- 

Pabaigus kalbą senelei, p. tauskas, J. Kupčinskas, J. 
A Bulota trumpai paaiškino .Šaparnis, Chas. Šaurazas, P 
publikai, ko jie čia atsilankė 'šiaulinskas, J Jakimčikas, J 
ir su kokiu mieriu, kad ren- Stavinska 
k a aukas nuo karės nuken- Dėginska?

• ba- tėjusiems Lietuvos žmo- 
“Vieny- 'nėms. Ir persistatė, kad

Į istorija nuo Kristaus gimi- pakvesta kalbėti gerb. J. 
'mo iki vidurinių, arba tam- žemaitę, kuri ir nupiešė vi-

i L t t t! \/a n lAAnlllsybės amžių.'
Sausio 2 3d. vėl buvo F.

Bagočiaus paskaita “Pra
garas ar ištikrųjų jis yra?”

Visas tas jų triūsas mūsų ku iš tuščio mokinties; jisai Žmonių per abi paskaitas— 
tautiečiams neatneša jokios ir taip niekuomet s nebuvo’pilna svetainė (apie 400 y- 

republika, tuo- naudos. Net patys rengėjai piniguos pertekęs. ( -
iaus visi sugrįžšią ir prade- likosi neužganėdinti, 
šią dirbti savo tėvynėj.

sas baisenybes karės metu 
Lietuvoje. Jos žodžiai pub
liką gana užgavo, kurių likę 
tėvai ar giminės Lietuvoj.

Todėl
Tik savo draugą norėdami pa- 

vienas lietuvių advokatas li-jemt, kad jam lengviau mo- 
1 ir 

ateityje dar daugiau galė-
Pagaliaus ir vietos lietu- ! tų darbininkų judėjimui pa- bės” draugijos. Kalbėjo drg. > jiedu su senele Žemaite eis 

viai patyrė, kad su Šliupu (tarnaut, Akrono draugai Slesariunas iš Philadelphia, I rinkti aukų, 
kas tokio nepaprasto atsiti- nutarė parinkti aukų savo,Pa., tarpais buvo monologų! ......
ko. ’draugui — moksleiviui. Ak- ------j—

Socialistas. i roniečiai parodys, kad jie 
neužmiršta saviškius, dir
bančius darbininkų labui.

Iš kuopos iždo paskirta

Amerikos lietuviai dabar kosi labai užganėdintas to-.kinties sektųs, kad jisai 
gerau galį rūpintis Lietuvos uus prakalbomis, 
laisve ir privalą tą daryti, 
bet deja, tik vieni tautinin
kai tuo klausimu besirūpi
ną. Kunigai su tautininkais 
nenorį tartis. Vienas kuni
gas Šliupui sakęs, kad kuni
gai turį didelę armiją, o 
tautininkai esą puikus gene
rolai. Jeigu su tautirftnkais 
susivienyti ir prileisti tuos 
generolus prie kunigų armi
jos, tuomet kunigai liksią 
be nieko, neturėsią nei ką 
veikti. Priminė apie kuni
gų rezoliuciją, įteiktą amba
sadoriams ft’ pasakė, kad 
darbas esąs geras, tik jo
kios naudos nesuteiksiąs. 
Kunigai pasivadinę save 
katalikais, o katalikų parti
ja politikoj jokios rolės ne
lošianti. Nurodė, kad dakta
ras Bielskis,, pasirašęs po 
ta rezoliucija apgavingąi, 
.es jis nesąs daktaru ir da

ręs tą todėl, kad kunigai po
litiškuose klausimuose jo- 
Idos roles, nelošią ir mažai 

' į juos atydą atkreipia.

JERSEY CITY, N. J.

LPK buvo surengęs link- <j;10 00> 0 suaukauta $21.00. 
smą vakarą. Pelnė apie pu- kukavo sekanti draugai.

M. Bolevičius $5.00, K.

Sausio 20 d. buvo 
liūs ir prakalbos

V Samuolienė, 
J Kubilius, A 

Draugelienė, M. Išganaitis, 
J. Savukynas, A. Rutka, 
M. Kaminskienė, O Strevin-

ELIZABETH, N. J.
15 d. sausio, LSS. 147 kuo

pa, buvo surengus referatą.* 
Prelegentas buvo drg. X 
Jukelis. Skaitė temoj: ° Dar
bi ninku socialės sąlygos po 
karei”. Publikos susirinko 
nemažai. Prelegentas savo 
užduoti atliko labai gerai ir 
'publika likosi užganėdinta..

Kuopa rengia čielą eilę 
tokių prelekcijų, kurias 
skaitys K. Petrikienė, Pil
ka, žolynas, ir Sweetra.

J. Kantrus.

ir deklamacijų. Prie drau
gijos prisirašė 
nariu, 

v

30 naujų

Berinkus aukas, tapo per
statyta kalbėti p. Al. Bulo
tienė, įgaliotinė ir atstovė, 
Žiburėlio draugijos šelpi
mui moksleivių, jaunuome
nės. Paaiškinus “Žiburėlio” 

p. jmierius, ėjo rinkt aukų, kas 
tur-'kiek tam tikslui paaukaus.

kalbėjo
žmogus
“štukių” bei(Užbaigus rinkimą aukų p..

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

UŽTVIRTINTAS IR LAIKOMAS PO PRIEŽIŪRA BANKINIO SKYRIAUS 
PENNSYLV ANUOS VALSTIJOJ.

Sausio 21 d. 
Vitaitis. Tas 

f j būt kalba nuo
Pa" Joneliunas $3.00, S. Reikau-(Pavalkų, nes taip skubina ir’Bulota užėmė platesnę kal- 

viską velia j krūvą, kad ir (bą apie Lietuvos neprigul- 
suprast negalima. Prakalbas ‘mybę po karės. Kuo aiškiau- 
rengė L. Mokslo Draugija. 
Aukų surinko $2.00,

skapį dolerių, 
politiškas, kad 
varytų už tuos pinigus po- skač^$2,00; P° $1.00 — R. 
lituos, tuomet ir aš kitaip Grigaliūnas, B. Užeinąs, K 

Morkūnas, J. Stelmokas, B. 
Jakštis, S. Praspaliauskas,

Manau, kad draugystė iš- j Grigošaitis, B Siurblis, M 
rinko tam tikras komisijas, Milašauskas, J Milašaus- 
kurios darbuosis, kad suvie- kas, A. Wenčkevienė. 
nijus visas vietos pašelpi- < Išviso drg. V. Andriule- 
nes draugystes į vieną. Gei- vičiui pasiųsta $31.00. 
stina būtų, kad tos komisi- S. Reikauskas.
jos išdirbtų gerus įstaty
mus ir pritrauktų prie pa
šelpimų draugijų tuos žmo-1 
nes, kurie nori prigulėti, kitokio užsiėmimo neturi, a- sriovės reikalauja moterims !vo tautiečiu, kaip tėvynėj, 
bet nedrįsta., . part saliunų lankymo. Visą laisves, bet mes. katalikai, Į štai kokiems ponams rei-

Girdėti, kad parapijine,' nuo darbo litiosą laiką pra-J negalim pritart reikalavi-galinga neprigulminga Lie- 
draugystė nežada prisidėti. tleidžia vien tik saliunuose hnamas socialdemokratų irjuva — šliupams, Karu- 

tis •

į jį žiūrėčiau.* * * * *

JERSEY CITY, N. J.
Didžiuma vietos jaunimo

siai publika galėjo suprasti, 
ar gal būt Lietuva nepri
gulminga? Ką duos darbi
ninkams jos neprigulmybė,

Sausio 21 d. katalikių mo- ir kokie ponai reikalauja ne- 
terų draugija rengė p rakai- prigulmybės Lietuvai. Pasi- 
bas. Kalbėjo vietinis pra-’rodė, kad neprigulmybė rei- 
baščius ir koks tęn univer- kalinga tik tokiems ponams, 
siteto studentas (pavardės kurie norį užimti vietas val- 
nenugirdau). Prabaščius džios tarnų,vie to j rusų lietu- 
tarp kitko pasakė: “Visosjviai ir dar geriaus engti sa-

, Į štai kokiems ponams rei- 
reikalavi- kalinga neprigulminga Lie-

terų draugija rengė prakal

BOSAK STATE BANK nepaprastai greitu augimu kapitalo, per 
viršijo visus rekordus ir šiandien priskaitomas prie didŽiausiy Pennsylva 
nijos BANKŲ.

Štai augimas padėliy tik per septynis mėnesius:
'11 d. Lapkričio (Nov.) depozitas
[12 ,, Sausio (Jan.), 1916 ,,

30 ,, Kovo (March), ,, ,,
£30 ,, Birželio (June) ,, ,,

Toks greitas ir didelis padfliy augimas aiškiai liudija, kad musy ban
kas turi gerą užsitikejimą tarpe depazitoriy. Ir jeigu jys norite, kad ja* 
sy sunkiai uždirbti ir sutaupyti pinigai buty pilnai apsaugoti ir išmokėti 
jums ant kiekviėnb jusy pareikalavimo, dėkite juos j BOSAK STATE 
BANKĄ. . .

$ 652.316.39 
$ 815.515.04 
$1,011,017.68 
$1,137,131.85

Jeigu norite slysti pinigus j Rusiją arba j užimtą vokietis Lietuvą 
savo giminėms ar pažystamiems, arba taupinimui j Rusijos valdiškas 
bankas, siyskite visuomet per BOSAK STATE BANKĄ. Atminkit^ 
kad už $33.00 galite nusiyti 100 rubliy, kuriuos taip sunku uždirbti 
Lietuvoje.

Laivakortes parduodame ant visv"geriausiv lini j y sulyg kompanijų* 
prekes. Klauskite informacijy. Patarimus suteikiame dykai.

BANKAS turi didelį lietuvišką skyriy.

BOSAK STATE BANK 
434 Lackawanna Avenue, Scranton, Pa.
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SĄfclNIAKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.
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Nusipirk gerus ir (virius čeverykus Į!

Mačiau — žmones purvini,

Pažiūrėk ir nusijuok!

gydymas

Union Labaratory,

;T6ve mano, niekad, jau

fčvas tarė, — O. sūnau

K

sandarokai, draugu

\

-

iftk'Vi AUS1A UŽJ&IGO2I

Tol. Grocapelnt.

augti
už

plaukai. Mes jumss prisiusime 
už $1.00. baksuką Calvacura Nr, Ii, 
syku su augščiau minėta iliuostruota 
knygute. Iškirpk šitą kuponą ir siųsk 
šiandien pas Union Labaratory, Box

3

.... ........  na«rvmvmt«wnrm

NORINTIEMS PASINAUDOT PROGA.
Goriausias grafafonas su dabartinėmis lietuviškomis dainomis, labai pi

giai, kurie kreipsis pas mus.

1917 limbinis jau 
n’spauzdiiitas ir 
gatavas iĄsinnti- 
nėti. Reikalauk 
aptiekoj arba ra- 
Ryk tiesiog inums, 
o mes mielai pa
siųsime

Dovanai

iMMnrvur&MiimM
-a. MX•*. * - W - U(J

t VzWW****»*<****tJUli

’Suvisai menki, silpni.

> cn

energija

j

k

. Miestas r

KĄSNELIAI

& O i

' ” U '' ;

TELEGRAMOS.

Pypkių Cibukų agentūros.

Waukegan; Ill. — Atžaga
reiviai sureštino kunigą 
Mockų ir džiaugiasi. Džiaug 
kites, džiaugkitės, kad tik 
jums neprisieitų taip, kaip 
Siaurusaičiui, kuris užkure 
ugnį, kurių visos Amerikos 
klerikalai nepajiegia užge
sinti.

magaryčių palieku jums jos 
redaktorių!” Rodosi, išlygos 
labai geros, bet mūsų tau
tiečiai ant pinigų godus, jie 
pasakė, kad sykiu parduoda 
ir redaktorių, nes tuomet 
mano daugiau gauti.

Katalikų atstovai apžiu
rėjo, apčiupinėjo redakto
rių ir pasakė, kad jis nie
kam nevertas, todėl nuo jo 
atsisako. Tuomet vienas tau-

■

SUČJRDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ.

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

DR. J. LIEBERMAN, 
DEN TĮSTAS,

408—410 So. 2nd St.
Brooklyn, N.

Telephone Stagg 3020.
Kalbame Lietuviškai, Lenkiš

kai ir Rusiškai.

Tel. Greenpoint 1509.

A. DOBROVOLSKIS
Pirmos kleioa CAFE.

Geriausi Gėrynai.

▼iKokiue-

TEISINGIAUSIA Ir GERIAUSIA 
LIETUVHKA

< Sutaisau receptui «w didžiau#!* 
z rtyda, nežiūrint, mr ti» receptai 
z Lietuvon nr Amerikon 
s Tai vienatinė lietuviška
( Boston® ir Massachuactti valstijoj.
\ Gyduolių galit gaut, kokio* tik pa- 
? šauly yru vartojamos. Galit rei- 
s kalant p<r laiškus, o aš pid*iųsla 
( per

daktaru.
aptiek*

Taipgi suteikiu rodą 
a’ si likimuose ir patarnauja 

visokiuose reikaluose.
> DOBROVOLSKIS.

3 7.7 G r * ii n m A v o. 
cor. Skilman av. Brooklyn, N Y.

226

tfxpre*ą.

K. ŠIDLAUSKAS, 
Aptiekorlaa Ir Savininkas 
Broadway, kamp. C Str«®t

SOUTH BOSTON, MASS.s
s T«i. 80. Buste n 21014 ir mil

Aukų delegatams Lietuvon.
“Amerikos Lietuvio” Nr. 

51 rašo:
“Ponas Martus antram 

atvėjyj kalbėjo, nurodyda
mas, kad reikia siųsti Lie
tuvon delegatai ir kad vi
siems privalėtų dėti aukas 
gelbėjimui.”

(Kalbėta Clevelande).
Dilgys.

ginu ir paėmė visą bizni.
Dabar, broliai tautiečiai, 

aš bijau, kad tas pirklys 
mūsų ateities ir vado ne
parduotų kokiam nors žy
deliui, o tie smaguriai tau
tiečiai, kurie pardavė ateitį, 
nepaleistų ant “okšeno” vi
sos mūsų sandarokų susai- 
des su gabiausiu kalbėtoju 
Martu.

Taigi, mieli broliai ir se
seris, kviečiu jus gerai pa
galvoti, kaip apsisaugojus 
nuo šios baisios katastro
fos.

KAPITALISTAS IR JO 
SŪNUS.

— Tėve, vakar aš buvau 
Pamatyti dirbtuves.
Tėve, mane ten daugiau 
Nei pats velnias nenuves.

...i rjy'Vieinus tau
tiečius.

Broliai, vierni tautiečiai!, 
Mūsų gyvenime įvyko ne-į 
girdėtos, neregėtos, nesva- Į Spjovė liepsna j akis, 
jotos ir net nesapnuotos Ir negyvas suvisai 
permainos! Jūs žinote, kad Krito lozorius tasai, 
mes, visi sandarokai, susis
pietę j didžiausią, galingiau- Kitur, 
šią, strošniausią ir baisiau
sią tautinę organizaciją, ap
sirinkome sau organu ’’At
eitį”, o savo organizacijos 
vadu jos redaktorių. Mes 
svajojome apie ateiti, šau
kėme: broliai tautiečiai, ra- 
šykitės prie sandarokų, nes 
mūšų tėvynei,, nupirksime 
neprigulmybę, įgysime ka
ralių ir vaiską. Mums dau
giau nuo jūs, broliai, nieko, jog žmones pure 
o ni’eko nereikia, tik pini- .Suvisai menki, silpni, 
gų. Jeigu jūs mums duosite 
pinigų, tuomet viskas ateity kas diena ir md' 
jums prigulės. i Juosius naikina mirti

Ir štai, mums taip bošu-,rj’uščixi. jų! Tu nebijo] 
kaujant, berėkaujant ir pažiūrėk ir nusijuok! 
garsinant savo jiegas, So. į
Bostone susiunko keliolika Ijpį karščiausioii ugn 
neviernų tautiečių ir... 
šmakšt pardavė musų “At
eitį” ir net su redaktorium

Broliai ir seserįs, ką jus, 
manote ant tokio musu tau
tiečių pasielgimo? Dar aš 
nieko nesakyčiau, jeigu jie 
būtų pardavę vieną mūsų a- 
teitį, bet dabar, broliai, par
davė ir redaktorių, musų 
gabiausį organizatorių, Lie
tuvos demokatų partijos at
stovą, Žiburėlio įgaliotini!.. 
Ar tai neskaudu s smūgis? 
Nejaugi mes, i 
taip nusibankrutijome, kad 
mūsų organai, mūsų vadai jku-satyros eilutes, 
iš okšeno pardavinėjami? 
Šeim, šeim mums!

C Bet dar ne viskas! Išgir-r 
s ' do Kunigas Kemėšis, «

mūsų broliai tautiečiai žada laurU vainiką, tai žinosiu, 
į rįį5. parduoti “Ateitį”, f ‘ ~ ‘ ■

Taip nugązdino mane, 
Net sapnavosi sapne.

ė 
I.

LIETUVI A iiTe mykite
PAGAL NAUJĄ BUDĄ GREIT.GALIU SUJIESKOT JUS GIMI
NES, VIETOSE, UŽIMTOSE VOKIEČIAIS, ARBA RUSIJOJE.

Re-ikalaudanii informacijų įdėkite štampą až 2 centu.
Pabėgėliam nuo karėk nuiiančiū pinigus ir laiškus nes per mane 
Banką galit® siųst į visas vietas, užimtas vokiečiais, o tikrai nu

eis.
Kurie turit savo gimines paimtus nelaisvėn Vokietijon, galit siųst 

pinigus ir 'aiškus per mano Bar ką.
Kas norite atsiimt savo gimiiuni Ameriką, kreipkite prie rnnne. 
Taipogi parduodu LAIVAKORTES - ŠIEKORTES ant visų linijų 
Ir geriausių laivų.
Kas nori pasidėt savo pinigus į Banką, tai ai mok?, i nuošimti 

ir galite gaut savo pinigus algai ant kožno pareikalavimo.
Mano bankoH yra gvarantuotos, per New Yorko eteitą. užtat jūn 
pinigai užtikrinti.
Parduodu farinas, lotus ir namus. Padarau ir užtvirtinu stookiuu 

dokuiuentus-raštus ir išjieškau dalis.
Padarau apdraudimus (Insurance) gyvasties, nuo ugnDž, ir tt.

VISOKIOS RODOS-PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkite# šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
z, _ . Filis: 155 CLINTON AVP.,Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

Borough ®? streak!

Joms MATHUS

W 
>1

CfJ

■3

.k.

w 
?>aŠte*-.S K,.A:

Tėmyk, nes krautuvę j; 
perkrauščiau nuo 109 | 
Grand Street, po numeriu ! 
157 Grand Street. J;

J. MARTINAITIS,
157 GRAND ST.5 

BROOKLYN, N. Y.

vėlei mašina 
Stvėrė žmogų ir, viena 
Ranka liko to žmogaus; 
Jisai jos jau neatgaus...

'Kolei gyvus,—ton daugiau 
’Nei pats velnias nenuves.

Mokslo Nereikia ^ieškot
T 

fMto. kad mes nurodome kaip lengvai išmokti angių kalbą, aritmetiką, 
’’toi.Mrhf kalbos gramatiką savo namuose liuosame laike. Visi išmoka^

Nurodymai ir knyga DYKAI.. Įdėk s tempą. Adresas

aMmviu KoresDondenciiiae Mokyki 1327 N.Robey$L Chw

ini,

.Juos kasdiena ir naktis 
Jšinitų šimtus iškopti], 
•iVistiek mums gana liktų!

.Tikėk man. Aš tai žinau.
Bot patarsiu nuo savos, — 

.Mano mylimas sūnau, 

.Neik daugiau i dirbtuves....
Hocus Focus.

Jis nemyli juokų...
Draugas šnekasi su savo 

i Hocum Focum.
— Tu puikiai rašai juo-

— Negaliu žinot tikrai.
— Kodėl?
— Tai priklauso nuo V. 

kad Kapsuko. Jei jis uždės man

f, tuojaus jog gerai rašau, o jei ne, — 
. pasiėmė savo kompaniją, at- tai ne.

Ooo!.. Aš sakyčiau, nebčgo ir sako: “Vyrai, aš — Ooo!.. As sakyčiau, ne- 
dgiuosi krikščioniškai! tikėk tam, ne/ V., Kapsukas

GERIAUSIAI? DIDtlJi
IH ^VARMUSIAR

N AS VISAM SO. 
BOSTONE.

'»*! ir užkandžiui. Psitanaavį- 
oow prielankus. Atiilankykiic 
<v ptrsltlkilnjdto.

JG.NA3 MATUTI#
(LiatovN Savininkai#)

§42--$44 W. į
So. ?

(Dcti’mtfl žingaulą uuo LI»twvIą • 
j/aI> Draugijas aut#).

Pas .tju ^alita gailia aka- 
UlsiUJ, >uii£10» SJ®KU- 

nt'i ir V'jc.o. Yx.-
pyikla-inlar;, xx- 

aikltfi, ® perti tikri nalt®.

jSI S. St., 
į BROOKLYN. N.

LIETUVIŠKA APTIEKA
fiiuomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų šiam 

«ezonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galima 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mua randasi šito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai gerai nuo kosulio vaikams Ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linlmentai dėl reumatizmo. Bos
ks 25 ir 50c. 8) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir M®. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) IVAL
KUS VAISTAI DEL ATAUG1N1MO PLAUKŲ ir TONIC’AS. fl) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumoi ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojai — bonka $1.00. Mūsų aptieko- 

kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atailaa- 
ayti. Visas persiunlmo lėšas apmoktm# męi. Siunčiant laiškus, 
galinau siųsti pinigais a.rb& įtampomis.

I. SHAPIRO, Lktangffcpa Aptukoriuv
Jtreet kampa# Union Ava
Drigg# Av#., kampa# 2nd St., Brooklyn, N. Y.

TREJOS DEVYNERIOS

TREJANKA
>

•j-J

I £
i •> 
■ M

tfj

o

DAUNORUS trejanktt Tftcraf 
lietuviška. Saugokitės padirbi
nai imitacijų.

DAt'NUROS trcianka. t. v. treios
ui'. ’ nerias, tui ištikimiausias
I i tuvių drmj»-«s gydytojas vi- 
suse n<.;v«!’ėsa bei ligose.

DAt NORUS ti vjaiiką reikalaukit 
j. >u-ti pač’o

1 ;s (marlu in) ■ V)

yra Br auias sądelis ir pasirinkimas 
įv Gi > n.iininių gyduolių, visokių ša
knų, žv'.ų ir t. t.

RŪKALAI L 
I u s >

LIETUVIŠKA APTIEKA

3 
O

Žemiau paminėtas gyduoles galim* 
apturėti per pact:}:
Nuo reumatizmo
Kraujo Valytojas

DUODAME DYKAI
20 lietuvišku dainų, 1000 adatų i, 
albumą.

Gral'afonas tik 20 dol. su gvarxw 
tija ant 10 metų. 'Pik 20 dolerių.

l’i isiųskite 3 dol. rankpinigių, llka 
siuos užmokėsite prie atsiėmimo. G ra- 
talonas su didele triuba, paukš -otab 
kraštais, mechanizmas grafafono ge
riausios konstrukcijos, kuri g linu 
užsukti laike grajinimo. Tinka re 
kordai įvairaus didžio. Paisą išduo
da čystą, kuris girdei balsiai ir aia 
kiai. Vietinių meldžiame atsilankyti ] 
musų krautuvę, kuri atidaryta nut 
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro ir taj> 
pat nedėldieniais. Siunčiame dyka' 
katalogą muzikališkų instrumentų an> 
pareikalavimo.

Adresuokite:
GREATER NEW YORK PHONOGRAPH. CO

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

■•.i, P i! >i£ norite nemažiau kaip vž 25c.

229 BcDFORD.-AvE.
IOMPA5 NOnTH 4X09 GATVĖS"

Teisybe apie plaukus
t
v> 
p 
< 
te

Scveros 
Lietuviškas 
Kalendorius

fty/p WMDHEf ta lY
j. e A -^w»*uiWK»aM-M'r.'A«w * ______

im;•i-Lik'fvwt.tnMUHaBzw/ MliUirtifMginfiu iffirm

dažniausia buna įki- 
rejusiu apsireiškimu, 
ligose, kaip: pažu n- 
dzin uždegimas, in
fluenza arba mėšlun
giais krapas. Kad 
sulaikyti kosulį ir 
palengvinti slogoms, 
patariama vartoti

Golhr.rd Oil
I Scveros 

Gothiirdiškaa 
Aliejus.)

Yra žinomas kiek- 
/lenuose namuose, 
kaipo parinkt in.-is 
linimentUH trinti 
sopančias vietas, 
ypač gimusias iŠ 
reumatizmo, per
sišaldymo arba 
uždegimo. 
50c.

SEVERA’S
BALSAM FOR LUNGS

(SEVEROS BALSAMAS PLAUČIAMS)
Tuoju gydymo bildu gali naudoties no tik suaugusieji, 
bet ir vaikai. Net mažiausias kūdikis gali apturėti pa
lengvinimų. Taigi vartok tuos vaistus nuo kosulio, per
sišaldymo, užkimimo, nedif turinės gerklės skaudėjimo, 
kosulio, gimusio iš pužandžių uždegimo ir nuo influen- 
tinio kosulio.

Kaina: 25 ir 50c.
Pražoma aptiokose reikalauti tiktai Sovcros Gyduolių, saUgotloa 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.

.. $1.00 

... 1.00 

... 1.00 
Vidurių Reguliatorius.................... 50c
Trojankn 25 c., 50 c., ir $1.00.

Ir visokias kitokias gyduoles nuo 
visokiu ligų, kurios čia dar nepaini 
notos, galima gauti per pautą.

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVI 

BROOKLYN, N. Y. ,

Pasek m in g, as 
visai dykai.

Ar kenti slinkimą plaukų? Ar tavo 
plaukai žilsta? Ar tavo plaukai silp
ni ir lūžta? Ar kenti nuo plaiskanų. 
niežėjimo odos? Ar tu plinki ar pli
kas? Jeigu tu kenti nuo kokios nors 
iš augščiau minėtos plaukų ligos, 
tuojau neatsidėlojant, j ieškok pagol- 

Reikalauk musų iliustruotos 
ės “Teisybė apie Plaukus” — 
žinomas, Europos specialistas. 

Mes norime tave pertikrinti savo 
tščiais. Calvacura Plaukų Gyduo- 
sulaiko plaukų slinkimą, 
plaiskanas, niežėjimą ir

čionai rasite 10 c. kurie padės pa
dengi išlaidas siuntinėjimą knygučių, 
kurią už 10 c. ir man prisiųskite. Taip 
gi prisiunčiu $1.00 už kurį meldžiu 
prisiėst Calvacura Nr. 1 ir augščiau

sunaiki- minėtą knygutę. (Iškirpes įdėk Šitą 
pradeda kuponą).

pajėgos /f - ■

ir

Jame

VADAS ž SVEIKATA
kalboje apie tokias 

, kaip sifilis . il'.i kraujo užnuodijimas, spuogai, odos ligos, 
skauduliai, triperis, užkrečiamos ligos, nerviškas silpnu- 
nusilpnejnnas, spcruiorerea, kvai uiys, pūslės, inkstų ir 
lytiškai šlapimo organų ir kitos liį, < kurios tik kankina 

iko. kaip tos ligos gali buli pasekmingu i gydomos tamistos
namuose už labai mažą atlyginimą.

šita dykai duodama knyga jums taip ei pasakys apie musu pasekmingą gy- 
lyma tokiu ligų, kaip pilvo bei jaknu negalės, tulžingumas, prietvarius, raudonoji 
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys u j

AR TAMISTA KENTI
skaudančių sąnariu; nuo galvos skau- 
įsio pilvo; nuo at si riaugėjimo maistu; 
u apdengto liežuvio; nuo blogo kvapo; 

Ar esi silpnas, lengvai sujudinamas, 
nuilsęs ir uusilpnęs rytmetyjef Ar 
uustojinm gėdinimas) draugijos? Ar 

Tie symptomai nurodo, kad jnsų kūnas 
ja medikališka priežiūra ir patarimas.

Musu brangi dykai duodama knyga pasakys jums faktus apie tokias ligas, 
les ir symptomus. Ji pasakys jums apie musų gydymą delbi sugrąžinimo žmo- 

i jų senų laikų sveikatą, spėką ir stiprybę — ir kaip tapti vyru tarp vyrų, 
yra sandelis žinios ir užtini gerą, sveik:} patarimą ir informacijas kurias 
vienas vyras bei moteris turėtų žinoti ir sekti — ypač svarbi tiems, kurie 

riežastis savo kentėjimų ir kaip jūsų negalės 
šitą brangų vadą į sveikatą ir pasinaudokitegali būti sumažinamos. Skail 

jo laiku suteiktu patarimu ir

Prislųskit Šita Dykai Duodamos Knygos Kuponą Šiandien
DR. J. RUSSELL PRICE CO., L. 502,Madison & Clinton St#., Chicago, III.

Brangus Daktarai:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti vysai dykai, apmokėta 
pačta, jūsų brangią inedikališką knygą.

Vardas ir pavarde

Gatvė ir Noė

.Valstija
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• LAISVE

25 c

A. Burke, J. Kupčinskas, K 
Stabinsky, J. Ždrazdosky, 
Wm. Parulis, W. Gobaitis, 
J Lisauskas, C. Bunnemar, 
J Grabauskas, P Merkevi
čius, M. Sabaliauskas, J. 
Sartauskas, J Martusevi- 
čius, A. Strimaitienė, Mrs. 
Brusokas, W. česalavičia, C 
Wrazalis, Wm Karando, M 
Ackuman, Rev. Gazdik, S. 
Muraška, I. D. Nlaitin, A. 
Shabaki, Mrs. Erbash, V. 
Talandis, J. Luckas, J. Lut-

Draugijos, kurios turi 
“Laisvę” savo organu.

AUKOS LŠF.
Burlington, N. J. — Per 

I Joe Bimbos su S. Valintai- 
čiute vestuves surinkta L. 
ŠF. $7.25. Aukuoto jų var
dai: J Mikolaitis ir J Kan- 
?.erka ~ po $1.00; Joe Bim
ba, S. Valintaičiutė (Jau
navedžiai) J. Bimba, J Bim- 
bienė, J Bogdonas, E. Lep
šiuke, D Deveikis, J. Buziu- 
tė, A. Gudonis ir J Devei
kis * po 50 c.; J Grinciu- 
nas -

Visiems aukuotojams ta- sky, J. šilkaitis, K. Šilkai- 
riu širdingą ačiū. |tis, A. Dilius, J. Buzas, J.

J. Bimba. |Stasiulaitis, S. Stasiulaitis,
Aukų $7.25 Į K. Burauskis,, T Larkin, 

Rev. Grotbey ir A. Šėmis— 
po $1.00; Blekinėse dežėse 
rasta $285.17. Viso labo 
“Lietuvių Dien.” surinkta— 
$758.23. “ j

Išlaidu padaryta $8.30. 
Lieka ‘$749.93.
Pagal sutartį trečdalis vi-

Nuo red.
gavome ir pasiuntėme Lš.
F. kasieriui.

St. Clair, Pa. — Per Bu
lotų ir Žemaitės prakalbas, 
parengtas LDLD. 76 kuo
pos, aukojo šios ypatos: J. 
Smilgius $2.00; J Mikalaus
kas, A. Zuikis, J. Petraitis, 
A Stanaitis, A. Didejaitis, 
M. Žuikis, S. Mikėnas — po 
$1.00; S. Bulota, M Oličius, 
J Kaskus, J Volunas, A. 
Kaunas, J. Lideka, J. Birbi
lą, P. Dumbliauskienė, M 
Jurksutis, K. Dumbliauskiu- 
tė, F. Čikauskas, P. Spau- 
dis, J . Prusauskas, S. Mi- 
kolauskas, J Lietuvninkas, 
Karošiunis — po 50 c.; J 
Gustaitis už paveikslą 50 c.;

. Stikliunienė — 25 c. Vi-

APLA. DR-JOS CENTRO VALDY
BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI:
Centro pirminink. J. M.. Maskeliūnas, 

202b Colwell st., Pittsburgh, Pa. 
Pirmininko pagelb. J. A. Rūkas 
3015 Stayton st. N. S. Pittsburgh, Pa. 
Centro sekretorius J. B. Miskevičia, 
2135 Sarah Str. S S„ Pittsburgh, 
Centro Iždininkas K. Varašis, 
12&Carson sts. S. S. Pittsburgh, 
Turtų Kontrolės

F. Urlakis 
313 6th St., 
W. Urnežis, 

, P. S. Pittsburgh, Fa.
W. Markūnas,
2120 Forbes St., Pittsburgt,

Kuopų sekretorių adresai:
1 kuopos — J. I. Alexis, 

.O. Box 344 N. Diamond Str.
Pittsburgh, Pa.

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

Pittsburgh, Pa. 
J Galginas

P O Box 118^ Loupurcx, 
lg. Rasinskis, 
Soho St., Pittsburgh,
P. O. Box 292, Cuddy,

Komisija:

Charleroi, Pa.
1429 Reedsdale

4

Pa.

Pa.

st.,

kuopos
Pa.

kuopos
205

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

kuopos, A. žvirblis,
2228 Forbes Str., Pittsburgh, 

kuopos A. Palučis.

Pa.

Žibui^ėliui aukojo:. M. 
Zuikis, A. Dedulaitis, J. 
Smilga — po 50c.; S. Bulo
ta — $1.00; smulkių aukų 
Surinkta $3.65. Viso $6.15.

Visiems aukuoto jams ta
riu širdingą ačiū.

7

— , Kuopus 1 UIUGID,SU aukų, t. y. $249.98, 6 d. : 2123 Wrights St., S. S. Pittsburgh,Pa.
‘ -IV. * . . . ta ’-----------------

gruodžio pasiųsta į Wash- 
ingtoną Amerikos Raud. 
Kryžiui pažymiant, kad pa
siųstų i Vilnių toms įstai
goms, kurias nurodys LŠF. 
Centralis Komitetas.

Kolektorių buvo 70; dau
giausiai aukų surinko B. 
Bataičiutė ir Pauliauskiute, 
— $70.27. Bet reikia paste
bėti, kad jos rinko geriau
sioj miesto daly. Nors ko
lektoriai buvo pasiųsti ir į 
apielinkinius mestukus, bet 
mažai ką laimėjo, nes kur 
lietuviai negyvena, ten 
aukų negalima surinkti.

Varde “Lietuviu Dienos” 
komiteto tariu širdingą a- 
čiu visiems kolektoriams ir 
aukuotojams.

“L D.” komiteto narys
J. čiudinis.

9 kuopos K. Stasinskas,
Box 283 Arnold, Pa.

10 kuopos J. Shapis,
713 McKean Ave., Donorą, Pa.

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ, 
MAEANOY 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 raštiniu. P. Petčiulis, 

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

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

Maršalka W Svintickas,
515 W. Pine Str.

Susirinkimai atsibuna paskutinį pa- 
nedėlį kiekvieno mėnesio 7 vai. vaka
re, Juozo Margelio svetainėj^, 60 N. 
Jain St., Mahanoy City, Pa.

Ma-

LIETUVIŲ BKOLIŲ DR AUGIOS
VALDYBOS ADRESAI,

Pirmininkas G.. K. Budria, 
1231 Cherry Str.

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

Raštininkas A. Vogčia 
1029^ Lockweed avė, 

Turtų, sekret. S, GelumbaUskas,
920 Jackson Str.

Iždininkas J. J. Juozapavičia,
921 Herrick Avo.

Iždo Globėjai: A. Dukteris, 
444 Park View, 

M. Kavaliauskas, 
1339 Center Str.

LBD. laiko savo susirinkimui?, kas 
trečią nedėldienį kiekvieno mėnosio, 
Winter Hall, 412 6th St. Racine, Wis.

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

Viršininkų Antrašai.
Pirm inn kas P Kardokas, 122 Court at.
Pirmininko pagelbininkas S. Lutkua, 

211 First Str.
Nutarimų raštininkas S. Morkli, 

255 Bond Str.
Turtų raštininkas J. Jankauskas 

232 Front Str.
Iždininke J. Juzapaitis, 

234 Clark Place
Iždo globėjai: E. Makutienas, 

149 Clark Place, 
” S. Morkiukia 

109 So. Park Str
Maršalka B. Budrus, 240 Second st. 

Visi Elizabeth, N. J.

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininkas K Jankauskas,
P. O. Box 749, Melrose Park, Ill. 

Pagelbininkas D. Rimša,
P. O. Box 849, Melrose Park Ill. 

Protokolų raštin. Alek. Morkus, 
907 —22nd Ave., Melrose, Park, 
Fin. rast. W. Strumilia, 

1314 So 50th Ave. Cicero, 
Iždininkas -F. Lapinski,

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

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

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

III.

III.
III.

Draugiškai A Petricka, 
Liet, Pol. Kliubo Pirmininkas,

AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PRESĘRIŲ 
58 Skyriaus KOMITETAS.

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

Protokolų raštininkas J. A. Bekampi*,
183 Roebling st. Brooklyn, N. Y 

Finam-ų raštininkas VI. J iečių*,
67 Stagg St., Broklyn, N. Y. 

Kazimiera* Šimkų*.

“LAISVĖS” KNYGOS.
Paslaptis ............................ ...........
Gyvenimo Banga ............ 
Revoliucijos Atbalsiai .................
Kontrobandninkai .........................
Išvogimas ii Paviako 10 kalinių 
Fileniečiai........................................ ;

LAISVĖ
183 Roebling st.,

Brooklyn, N. Y.

Ui 
u« 
Ui 
Mi
lit

AR NORI VALGYT GERĄ DUONA, OT sa.'S 

GARSAS <2!SU“ KEPTUVE
Kepa geriausių duonų iš 
Cystų ruginių miltų. 
Teipat mes kepame go
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poky
liams *******

Turėdami kokį nors užsa
kymų ir norėdami va’gyti 
gerų, skanių, puikiai pa
darytų duonų, tai visados 
kreipkitės į mus. Duonų 
siunčiame ir kitų miestą.

BENAS.
Lietuvių Unijos 

Muzikantų
Visiems gerai žino

ma, kad Unijos muzi
kantai sutaiso geriau
sią muziką dėl įvairių 
teatrų, balių ir pasilin
ksminimų. Visada kvie
skite unijos muzikan
tus. Ofisas 73 Grand 
St., Broklyn, N. Y.

Repeticijos atsibuna 
kiekvieną seredos va
karą, 73 Grand St.

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

SERGANTIEJI! AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IŠ 
PRIEŽASTIES LIGOS?

•HA;

M ■ B

zAv

Aukos surinktos APLA.. 
4 kuopos, susirinkime su- 
Šelpimui APLA. 5 kuopos 
nario J Mitkaus .Aukuotoji! 
pavardės:

V. Pečiukinas, Jonas Ka
valiauskas, F. Pikšrius, M. 
Klebonas/ M. Baltušninkas 
ir K. Daubaras pd 50 c.; K 
Cipaitis, V. Midvikis, S. 
Skamarakas, J Jurak, J. 
Urbonas, P. Klimas, A. Pet- 
ronaitis, K. Strioga, A. 
Kazlauskas, F. Bagšys, A. 
Jodionis, J. Lukošiūnas, L. 
Pakalnis, Juoz. Kavaliaus
kas, P. Lapinskas, J. Stul
gai tis, P. Rinkevičius, J. 
Vasiliauskas, J. Jodionis, 
Jurg. Janiulis, A. Bitinas, L 
Rasinskas, F. Poviliūnas, P 
Palikevičia, P. Prunskunas, 
M. Žalga ir K. Andriukaitis

po 25 c.; P. Savinis —20 
i'*.; M. Jonaitis, — 10 c
< Viso labo $10.05.

L P. Rasinskis

“Vilniaus že
li a r-

šnai-
rašo,

Tautininkai ir klerikalai 
organizuoja 
mės banką”. Jau turi 
duotų serų už $55.000.

— Kolei socialistai 
ruojasi ir rezoliucijas
tautininkų vedamas Susivie
nijimas vis auga. Štai, prie 
jo prisidėjo jau pirmeiviško
ji DLK. Vytauto draugija iš 
So. Manchester, Comi.

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

Viršininkų adresai.
Prezidentas L. Back is,

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

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

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

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

1820 Fairow Ave. Easton, Pa.
Kasos globėjai:
A. Biga, 1021 Elm ■ St., Easton, 
A Meškauskas, 1222 Pine st. Easton. 
Maršalka J. Garnis,

634 Ferry Str. Easton, Pa.
Susirinkimai atsibuna kas pirmų 

cialistų ruime po N r. 439 Northamp- 
pėtnyčių kiekvieno menesio anglų bo- 
ton St., Easton, Pa.

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

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

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

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

416 Wickliff Ave.
Iždininkas J. Willimat,

837 Central Avė.,
Susirinkimai buna kiekviena mėne

sio 1-mų ir 3-čių nedėldienį, 1-mą va
landų po pietų, Sallel saloje, kampas 
E. Main ir N. Morrison avė. Collins
ville, III.

X<!>-

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

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

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas su didžiausiomis pa
sekmėmis kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą 1.ra ujo, pilvo, širdies, plau
čių jaknų ir lt.

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

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

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

3rd Ave., New York City.

X Tik ką išėjo iš po spaudos 
X Puikus Teatrališkas Veikalas 

l Ant Dugno 
X Sis veikalas tinkamas perstati- 
X nėti bile sriovei be skirtumo.
X Taipgi labai naudingas ir 
X šiaip kiekvienam perskaityti, 
X nes labai vaizdingai aprašo 
X skurdų biednų Rusijos miestų 
X žmonių gyvenimą, ir kokios bu- 
o va to skurdo ir vargo pasek- 
X mės.

X šį veikalų parašė garsus ru- 
X sų rašytojas MAKSIM GORKIJ. 
S Lietuviu kalhon išvertė KARO* 
X LIS VAIRAS.

X Sulosimai šio veikalo reikia 
V 17 ypatų.
X Dabar užstojus lošimų sezo- 
g nui, kiekviena kuopa, Draugija, 
X bei grupa renkasi ir mokinasi 
S geresnius veikalus kad šulo- 
g šius Šiek- tiek pasipelnyti ir 
X pastumti musų kultūrą pirmyn, 
g O šisai naujas 4-rių aktų vai- 
g kalas kaip tik ir atsakanti to
ft kiam reikalui.
X Knygutė susideda iš 96 pusi,
g Kaina 40c. Reikalaukit pas:
g P. M. ŠOLOMSKAS, 
g 255 Broadway, S. Boston, Mass

į Akušerka
c,

pri-
Pa.

Pa.

Pa.

MINERSVILLE, PA. 
Aukos “Lietuvių Dienos”.

A. Manei r, J Degutis, E. 
Kulbickas, M. Kružinaus- 
kas, Kulbickas, K. Kalpuc- 
kienė, Degutis, Waidelis, A 
Visockis, JRinkevičius, A 
Šeris, A Vasiliauskas, T A. 

Lalies, Mr. Quinn, N E. 
Watkins, Squire Bright, A. 
J. Banišauskas, K. Stepo
naitis, F L Hummel, M. 
Batutienė, V. Brusokas, P 
Jusaitis, I A. Bružas, J. 
Barkauckas 
Šumtskis,
Margin, A. Ruatis, M. Kra- 
snicki, A. Guravičius, . Ba
lulis, V. Kvederavičius, T. 
Leskeviczius, J Kirtiklis, B. 
Bankavicz, A. Zebertavicz, 
A. Grigaitis, V. Frank- 
steing, S. Arnosky, F. Prei
kšą, I. Arnosky, J. žarkau- 
^as, J. Radzevičius, J. 

Ikinkis, V. Pašvinckis, J. 
Jekimčikas, J. čiudinienė, 
J Stange, J ždanevičius, A. 
Vordegalis, J. Ališauskas,

FERSKAITYK!
i*’ »kaityt«jaii 

\ kuri*
“«*• "L*i’ 

>, 'A vę” ant metų L 
užsimoki* $2.EC 

fai,r knygų
1 doleri# arb» 

S' < “Kardą” ant ma
Rkai- 

tytojas, kuria cl» 
naujina, tvmar 

knygų uš Š0e. Kas iž nukaitančią 
dar prisius až “KalsivĮ” $1.50, gaoi: 
knygų u* *3e., asnaa skaitytajam 
gaus knygų už 25e. Kas prisius ui 
“Kovą” $2.00, gaus knygų už 7fie.) 
kas prisius už “Kardą” $1.00,tw gaus 
knygų už 85e., senas skaitytojas ui 
25 centus. Kas užsirašys “Naująją 
Gadynę”, kaina metams $1.58, ta* 
gaus knygų už 50e.

Todėl visi užslralykit tues Įeik 
raičius per mane. Tiek pat mekid» 
ml gausite gerų knygų pasinkaity- 
mui. Būtinai pasakyk apie tai su 
▼e draugui ir pažįstamu!. Kuygat 
dueaiu tik “Lai* vi s” laidės.

Pinigus siųskit šiuo adresu l
J. POCIUS

ItTt Margaret 8U Philadelphia. Pa

Ka.fr

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. Užbaliute, 

622 H ui in St.
Finansų raštininkas P. G. Aleksynas 

1516 — 14th Avė.
Iždininkas S. Buzinskis,

719 Lincoln Avė.
Kasos globėjai:
A. Kunca, 829 Island Ave.
P. Kazokevičius, 1530 West Str.
Maršalka P. Vaitkus, 415 Wall st.
Organo prižiūrėtojas:
A. Kelly, 1032 Loomis Str.

Susirinkimas atsibuna pirmų nedėl- 
dienj, kiekvieno menesio, 1010 So. 
Main St., 2 vai. po pietų.

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

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

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

922 —10th Str.
Finansų rast. J. Waičis,

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

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

1548 Sheridan Road N. Chicago, 
Kasos Glob. R. Ruleviče,

1330 S. Jackson st. Waukegan, 
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 Liuosybčs svetainėj, 801—8th 
St., & Sheridan Rd, Waukegan, Ill,

III.

III.

III.
III.

L Balsys, I.
Su r m as, T.

■ x

DR. LA. LEVITT
SURGEON DENTI8TA8

Skaumų dantų cantAlidaa 
antayk. Ištraukia b« jokia 
tfkausma. Faklausckita, Ium 
pa* naana dantdn

221 So. 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

Vyrai ir moters nenustokit vilties! 
PATAISYKI!’ SAVO GROMULĮ IR SU- 
TVARKYKIT KAIP REIKIA SAVO SIS

TEMĄ, TUOMET BUSITE
SVEIKAS ir LINKSMAS

^HOFFMAN’S BITTER WINE 
kuris yra kombinacija parinkto vyno ir 
geriausių ekstraktų. Jis yra lengvas ir 
užtikrinantis. Saugiausia ir geriausia gy
duolė nuo netvarkaus PILVO, PLAUČIŲ, 
JAKNŲ, NERVŲ LIGŲ, NEGROMULIA- 
VIMO, NE TURĖJIMO, APETITO ir abel- 
no nupolimo kūno. Vartojant HOFFMANS 
BITTER VINE, įgausi daugiau kraujo ir 
gerų gromuliavimų. Tiktai $1,00 už bonką 
arba 6 bonkos už $5.00. Reikalauk nuo arti
miausio pardavėjo arba aptiekoriaus. Jei
gu jis neturėtų, tai rašyk stačiai pas mus, 
prisiusdamas čekį arba Money Order j:

PORTONOL DRUG CO.
231 N. Main Street, Yonkers,, N. Y.

v,*

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

Centro Vaidyba.
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. Senienas,

334—29 th St. Brooklyn, N. Y. 
Trustisai: M. Liberis, 121 Grand 
st. B’klyn, N. Y. A. Sirgedas, 183 
Roeblings St., B’klyn, N. Y.

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

29 Hudson avė., Brooklyn. N. Y.

VALDYBA CTDD. MIRTOS 
CLEVELAND, OHIO.

Pirmininkas D. Petrauskas,
1600 Oregon Avenue 

Vice Pirm. T. Rimkus,
1062 Ansel rd.

Nutarimų rašt. H. P. Pratkionis, 
1527 E. 33rd St.

Fin. Rašt. Antanas Panelis,
1447 E. 25th Str. 

Iždininkas T. Neura,
2202 Hamilton Ava 

Kasos globėja V. Ivonaus.kiuti, 
1452 E. SSrd Str.

Dainų repeticijos atsibuna kiek* 
viena sėrėda, nuo 7:80 vakr. ant 
Schwab svetainės, 6131 St. Clair ava 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna kas 
trečią pėtnyčią kiekvieno menesio 
nuo 7:30 vai. vakar, ant Schwab sve 
tainės_ 6181 St. Clair avė. Knygyną* 
randasi Neuros krautuvėje, 2047 Ha* 
milton avė. Knygos išduodamos kie
kvieną Panedėlio vakarą, nue 7:8$ v 
Vi kare.

Knygius Pranas Tumooas, 
8570 E. 72 8t.

LIETUVIŲ NEW YORKO POLITI
KOS KLIUBO VALDYBA,

Pirmininkas — A Petriką,
327 Pearl st., Brooklyn, N. Y.

Vice-Pirmininkas — T. M Lisajus,
183 Roebling st, Brooklyn, N Y, 

Susinešimų sekretorius — V J.
Gedvilas,

442 Greenwich St. New York City.
Fin. sekrt. — MJ. Iškauskas,

878 Grand st, Jersey City N J, 
Iždininkas —-A Pietaris, ' '"J.

98} Ferry st, New York, City.

-■*. 8' . •’H’T '- V V--Z.’

12-ka ŠŪVIŲ VIENU UŽDARYMU!
Juodas—tam tikro metalo, gerai pa
darytas, tinkamas visiems 
“Special” Išpardavimas 
Šitas 12 šūvių pišta'ietas ir jaksas 
žuvinių gaunamas visai dykai, jeigu 
pagelbesi išgarsinti musų naujį 21 
akmens pagražintų laikrodėlį. Darbas 
visai lengvas. Reikalaujama tik tai, 
parodyt tų laikrodėlį savo draugams 
ar pažįstamiems ir pasakyt kur ga
vai. Jeigu tau patinka musų pasiuli- 
jimas, tai iškirpk tuojau šita prane
šimų įdėk į laiškų ir prisiusk mums. 
Męs prisiusime tiesiai jums į namus, 
kaip ant. paveiksluko parodyta, tąi 
yra 12 šūvių pištalietų ir baksų šovi
nių, taigi sykiu prisiusime labaj gra
žų, auksu pleitita LAIKRODĖLĮ 21 
AKMENS, GVARANTUOTĄ. Po ap- 
laikymui užmokėsite tiktai $6.70 už 
laikrodėlį. Mat ta kaina speciališkai < „ . . _
ir baksas šoviniu visai dykai gausite. Siusk savo užsakymų tuojau— 
šiandien. Atsitikime, jeigu nepatiktų, męs apmainysime arba sugra
žinsime pinigus. Adresų uždek aiškiai:

ELITE COMPANY 109 UALT1M0,^Sl>. ill.

lel agentų, o 12šuvių pištalietas

be r kova i

Jeigu

skaitykite ir platinkite

NAUJĄJĄ GADYNĘ’
Mėnesinį socializmo teorijos, mokslo 
ir literatūros žurnalą, papuoštą gra
žiais

NAUJOJI 
to, 64 
puikios

NAUJOJI
Liausiuv

paveikslais, kurį leidžia L. S. S.

GADYNĖ” yra storas, didelio t’orma- 
puslapių žurnalas, spausdinamas ant 
popieros ir dailiai techniškai apdirbtas.

GADYNĖ” turi skyrius iš visu svar-
visuomenes

teorijas.

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

Norintieji vieną numerį gauti pasižiūrėjimui, pri-

Pinigus siųskite šitokiu adresu:

£ A

F«b«igu»» Wuro*n»
CoUe*e Baltimore- Md 

atliek* aa'- t. dar&i

wwr 1 bn 'nvairi«> molera ifeoie

F.Siropiene,^:e ą ..... . ........ .

Muzikos Žodynėlis.
Parašė Mikas Petrauskas.

Kaina 25 c.
Patartina turėt kiekvienam muif- 

kos mylėtojui.
Adresas:

LITHUANIAN CONSERVATORY
OF MUSIC.

395 Broadway, So. Boston, Mam.

VIENATINE AUTOMOBILIŲ

MOKYKLA.

šita mokykla gyvuoja nuo 1905 m. 
ir duoda lekcijas jūsų prigimtoj kak 
boj. Mes turiųae stadalą prie mokyk* 
los kuf galima sustatyt 20 auttk 
jnobilių. Musų ilgametiriė praktika it 

Igė-m sutvarkymas, duoda progg 
sakyti, jog musų mokykla yra viena 
iš geriausių, kaip iš praktiško taip 
ir iš teoretiško atžvilgio mokinimą* 
mašinerijos įvairių konstrukcijų au
tomobilių. Musų mokytojai turi da
lomus apie savo mechanišką išsua* 
vinimą, užtvirtintus konsulio. Užbai
gus mokyklą duodame rekomendacijas 
gavimui darbo. Mokiniai užbaigę ant 
šoferio ir norį važiuot Europon, gau
na skirtingą diplomą, vadinamą ui- 
rubežinį. Ateikite ir persitikrinkita. 
INTERNATIONAL AUTO SC0QQI*

147 E. 40 st. New York City.

“NAUJOJI
229 N. 6th Street

GADYNĖ”
Philadelphia, Pa

X A *N ‘u^Hoojg ,J)S -wdooH 9l> 
X ‘SVNQMSaW *V *A
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X -onu li)-09 nl?PPlnN ‘saujoj j| 
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d. vasario, Tautiškame 
Name, bus susirinkimas L. 
KPD. 1 kuopos. Pradžia 
7:45 vai. vakare. Visi nariai 
malonėkite į paskirtą laiką 

, ---- ---- - x--~ --------- - pribūti. Šiame susirinkime
kooperacijos, kuriame daly- bus mėnesinis susirinkimas. I bus renkama nauja valdy- 
vavo gana daug žmonių. , ■
Susirinkimas tęsėsi labai ii- pavasarį, kaip ir pereitą) 
gai, ir susirinkusieji svarstė klįubas parengtų puiku kon- 
dalykus rimtai, tas parodo,'certa New Yorke. Nors iš 
kad pas žmones yra didelis |to didelio pelno ir nebutu, 
noras įsteigti savo valgomų bet tai turi didelę idėjiška 
daiktų krautuvę. !vertę ir traukia

Iš susirinkimo .nutarimų išsisklaidusiuosius 
galima pažymėti šie: jYorko lietuvius.

1) Nutarta mokėti 4-tą būtų, kad tas klausimas
procentą šerininkams. Isvarstytus! sekančiame mi-

2) Išrinkta draugijos vai- ‘ 
dyba.

Ir daugelis kitų klausimų 
buvo ^varstoma. Rinkimai 
direktorių ir krautuvės ve
dėjo atidėta ant kito susi
rinkimo. 

Skaičius šerininku —137. 
Brooklyniečiai, rašykitės 

pre ”L. L. Bendrovės.”

'•’sekrt. V Gendvila, finansų 
sek. J Iškauskas. . Kliube 
viešpatauja gana geras sūLietuvių Labo Bendrove.

Pereitą nedėldienį buvo tikimas.
ekstra susirinkimas “Labo”| 4 ą. vasario pas Bartašių

Geistina būtų, kad ir šį ba. 
pavasarį, kaip ir pereitą) Komitetas

PAJIEŠKOJIMAI
vienybei!

New

Kliubietis.
Ccnral Brooklyn.

Dramatiškosios Dailės 
t1 raugi jos. Programas susi
dėjo iš 3 veiksmų dramos 
“Gairės”, “Jaunikio” ir 
koncertinės dalies. Gairėse 
dalyvavo sekančios ypatos: 
J Butėnas, M Litviniutė, A

1 d. vasario, 8 vak. Pallace Vitkauskas, A. Kriaučių n ai- 
Hall įvyks “Labo” koopera- ]tč, K Kriaučiūnas ir A. 
rijos susirinkimas. Draugai ‘Liutkaitė. Jaunikyje dalyva- 
ir draugės, malonėkite visi vo:. A \ itkauskas, J Skerai- 
susirinkti, bus senos valdy-jb.' ir K. Kriaučiūnas, Butė- 
bos išduota raportas. Naujo
ji valdyba užims vietas. 
Naujos valdybos pirminin
ku išrinkta K Vilkas, se- 
kret. Kudirka, kas. Valci- 
kiutė, fin. sekrt. J Pata
šius.

nas ir Kriaučiūnas sudaina
vo kelias gražias dainas.

Reikia pažymėti, kad va
karas dailės žvilgsniu gerai 
pavyko. Veikalas ir veikalė- 

ilis, nors ir nesvarbiausio tu
rinio, dėlto gerai buvo atlo- 

Senas sekrt. S Laurinaitis ’sti. Manau, kad p 
'galėjo užsiganėdinti, 

Nr. 73 !l(,simo turinys gimdė 
i kantrumą ir rūpestį, 
\ iskas užsibaigs.

Vienintelis nepatogumas 
i buvo tas, kad svetainė buvo 
’netikusi, nei scenerijos visai

7 d. vasario po 
Grand st. įvyks Dramatiš
kos Dailės Draugijos susi
rinkimas.

nes
ne

kilo

Pajieškau darbo j šlubą arba ant 
farmų. Darbą žinau gerai, esu jau
na moteriškė, Kam reikalinga, at-

TIKRA IR TEISINGA Y 
LIETUVIŠKA $

APTIEKA. ]
Sutaisau receptu- tikrai, t»ą- < 

žiniškai, su didžiausia atyda, S? 
nežiūrint iš kur jie butų gauti, g 
Patarimus duodu visiem ypatiš- 2 i 
kai ir per laiškus dovanai. Gy- Jį j 
duoles siunčiu į visus kraštus Į 
Amerikos, kas tik kokių parei- j ( 
kalauja, ir kokios tik yra var- 4 1 
tojamos. Ypatingai užlaikau 3 
visokių VAISTŲ NUO PLAU-? 
KŲ SLINKIMO, PLEISKANŲ I 
IR TT., NUO PLAUČIŲ, REU- f 
MATIŽMO, KOSULIO, NUO J 
PERŠALIMO, NUO SILPNU- 
MO ŠIRDIES IR TT. f

Kreipkitės prie manęs, o aš 
užtikrinu,- jog busit užganėdin- £ 
ti. ff

JOHN KITLBOK
CAFE

Didelis hotel!*, *,era vieta 
keialvlngiems, kambari i Įtai
syt.! pagal nuają madą, ir ris* 
buMft užganėdinti.

Specialistas vyrų, moterų, vaikų, i
Daktaras D. Waserman. kuris pasekmingai gydo ligas pilvo, 

širdies, žarnų, nosies, gerklės, reumatizmo; nesveikumus gum
bo gydome be operacijos ir įvairias kitokias ligas, taipgi 
tingas ligas. Mano gydymas yra pasekmingas.
Jeigu kenčiate kokią nors ligą, tuojau klauskite mano rodos, 
kurią suteikiu dykai, taua galėsite eiti ant operacijos. ’ (
Nenustokite vilties, nepaisant kokia nebūtų liga ir nepaisant kltk 
turėjot daktarų, nes mano 32 metu pasekminga praktika ir su pa* | 
galbą naujausių išradimų madecinos srity, aš galiu jums pagol** 
bet. I

nui, Waterbury. Conn, 
8—10.

šiauš ir Aleksondro Bartuškevi- 
čiaus, abudu Kauno gub., važiuo
dami iš Lietuvos Amerikon 1914 m. 
susipažinome. Jei kas žinote, ma
lonėkite prisiųsti jų adresus, duo
siu atlyginimo $5.00. P Stočkus,
1* O Box 17, Cliff.-Jde, N. J. ,

4—11

F. KUDIRKA, i
Lietuvio Aptieka ir Savininkai 1

64 GRAND ST. j
Brooklyn N. Y. J

Pajieškau

eina iš 
K renių 
(l avau

3 brolių, Konstantino, My- 
Damazo Minulių, visi pa- 

VVilniaus gub., Trakų pav. 
vals. Darsūniškiu miestelio, 
nuo Juozo Mičiulio laišką 
os, miest. Bovoczi, kuriame

skundžiasi ant sunkaus padėjimo, 
šaukti suteiksiu uau- 
Elona, Valiušiutė, 241 
. Brooklyn. N Y,

? PHONE W’MSBURGH 5415

į DR. 1. COHN

JOHN XIJLbuh. N*riwl»ks.« 
l!>i Wythe A ee, Cor. So. X t/t.

BROOKLYN, N. Y.
To! 279 Greenpolnk

Aš GYDAU PASEKMINGAI
Apart mano ligos ir pasekmingos praktikos Ir įrengimas mano 
ofiso įvairioms mašinoms, duoda progą geriausiai išekzaminuotl 
ligonius. Apart įvairių mašinų turime elektriškus aparatus, kuria 
turi didžiausią svarbą gydyme įvairiomis ligomis sergančių, kaip 
nervų liga ir kitokių, lygias, galite matyti mano ofise naujau
sios mados mašinas, kurias čia negalima aprašyti, dėl stokos ria- 
tos.

Nepraleiskite tokioH progos, bet tuojau ateikite ir duokit sava 
išegzaminuot. ir gausit# sąžiningą patarimą jūsų ligoj.

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

Ofiso valandos: Kasdien mo 10 iki 12; nuo 1— 8 vai. vakara; 
šventadieniais: nuo 10 i 2 va! po pietų. Egzaminavimas dykai. 
Rodą dykai. Kalbama lietuviškai.

giau

Specialistas įvairių li- 
[ KU> o ypač vaikų, mote- 
7 rų ir prie gimdymo.
$ OFFISO VALANDOS: nuo 8 iki 10 v. 
[ ryto: nuo 12 iki 2 v. po piet; nuo 
H 6 iki 8 v. vak. Nedčlioj iki 12 ryto.

ijieškau Jievos ir Marės Cikotukių, 
Marijampolės pav.. Veiverių para
pijos, Biėlevičių kaimo. Meldžiu 
atsišaukti. A Žukauskas, Box 127

Pajieškau Kazimiero Stipino, Kauno 
gub., Panevėžio pav., Gitautų kaimo. 

Jis prasišalino gausio 3 d. 
metu palikdams mane su 
mergaite blogam padėjimo, 
džiu jį pati atsisaukt, arba
tie praneškit. Ona šupinienė,

maza
Mel-

žinan-
88

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

V. VAIVADAS 
SPORTING C AFX 

Puikiausia ir švariaur.tv

MES PERKAM!
« www—imwi*. iw

Męs perkame ir parduodame 
visokios rūšies BIZNIUS viso
se dalyse Amerikos. Padarome 
visokias doviernastis pirkime ir 
pardavime, imame visokias pro 
vas sužeidime (kolestvas) ir 
įvairias kriminališkas, aprūpi
name geriausiais advokatais ir 
išpildomo visokias aplikacijas, 
einame už perkalbėtojus viso
kiose reikaluose.

Panašiais reikalais kreipki
tės pas mus, o užtikrinamo, 
kad busite pilnai užganėdinti.

»
Nepamirškite mus adreso:

M. Balias ir L Bush
119 Grand Street, Brooklyn.

VERGIJOS > 
dienos jau , 
praęjo. Bet I 

vis dar tarpe mus 
yra daug vergų, 
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės 
verg-mist rėš-LIGOS.

'i ra labai lengva išvengti ma
žų klinčių išaugant į dideles, 
jeigu urnai atida ant to atkrei
piama. Ir tas yra jūsų pareiga 
link paties savęs ir savo šei
mynos tai vis atlikti.

Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžian- 
čios gciklės uit mūkimui į save 
apmalšinimui dusulio, .1110 gal
vos ir ausu skaudėjimo; cct.

CAFE IR POOL ROOM 
linksmai laiką praleist.

Tai yra gariauaia vieta

K. HENSA8 j
$9 Gold St, ‘

BROOKLYN. N. V.
Telephone: Main 7528.

Lyros choro koncertas.
Maspetho Lyros chor 

pereitą subatą parengė ga-: 
na gražų koncertą, kuriame, 

kitų chorų i

bė viską gadino.
Publikos buvo neperdau- 

kitų chorų dalyvavo ir giausia ir ta susidėjo iš to- 
Aido choras, vadovaujant p. vyrų, kuriem ne teatras, 
L Ereminui. Žmonių kon-pct Chali Chaplino sorkės 
certe dalyvavo tarpe 300-400 j vūpi. Tatai tie vyrukai^ ir 
ir visiem patiko koncertas, jkole lermc po biskį. Kažin iš 
Be Aido ir Lyros choro da
lyvavo dar keli chorai. Ge
riausia sudainavo Aido cho
ras, kuris dainavo sekamas 
dainas: “labą nakt”, “lai gy- 
vuoj Lietuva” ir “šį vaka
rą” ir “pirmyn”.Publika gc 
riausia pasitiko aidiečius.

Koncerte dalyvavo Lino- 
niutė, Butėnas ir kiti. Ma
noma, kad Lyrai liks šiek- 
tiek pelno» Reikia pastebėti, 
kad Fritzo svetainė nelabai 
patogi koncertams. Jaunuo
menė labai linksmai pralei
do laiką.

Muzika buvo p. Retikevi- 
Čiaus.

kur laike pertraukos atsira
do vyčių generolas ir kad 
jau šaukia, kad rėkia ant 
visos publikos — net ketur
kojais išvadino, už*ką vėliau 
persiprašė..

Tik jau ir sorkininkai tie 
mūsų vyčiai. Tikri Pumpkin 
heads.

Liutkų Kazys.

Dalyvavęs

Iš cukerninkų streiko.
Kaip mums patįs streikie- 

riai praneša, streikas Have- 
mayer Sugar Refinery Co., 
tęsiasi gana pasekmingai. 
Išėjo į streiką ir Long Is
land. City kompanijos dar
bininkai. Pereitą nedėldie- 
nį buvo Sokolų salėj uniji- 
stų cukerninkų susirinki
mas. Prie unijos priklauso 
jau apie 1500 cukerninkų.

Kompanija jau bando 
gauti streiklaužių. Detekty
vai ir policija bjauriai 
giasi. Žmones užpuola 
mažiausio reikalo.

Marškininiu streikas eina 
gerai. Iki šiol lietuvės dar
bininkės buvo pasižymėju
sios savo smarkumu visame 
kame. Bet dabar nuo School 
Str. atsirado dvi moterįs, 
kurios ne tik pačios streik- 
laužiauja, bet dar savo vy
rus prikalbino apleisti pir
mus savo darbus ir nusive
dė streiklaužiauti prie mar
škinių prosinimo.

Gėda taip lietuvėm elgtis.
Streikiere.

LDLD. 22 kp. susirinki
mas įvyks 4 d. February, 
1917 m. Plakščio salėje, 
Great Neck, L I. N 
džia 7 vai vakare. Malonė
kite susirinkti nes turime 
daug svarbių reikalų.

Sek. F. Klastow.

. Pra

ei
be

ijieškau giminių. Veronikos Onos ų 
Adomatičiii (po vyru Blažienė) ir 4 
Vainickienė). Kaimo gub. .šiaušto 
pav.. Gruzdžių vals., Možcikių kai- d 
mo, Turiu svarini reikalą. Meldžiu j 
at siliept i. Marijona šniukonė, <3139 g 
Emerald avė Chicago. 111. I

DR. BUKKLS, 

Medikališkas Institutas 
yra .atidarytas -----
šokiomis 
nomis ir
dėldieniais nuo

Užeikit ir persitlkrinklU 
442 Grand St., 

BROOKLYN, N. If. 
Telephone Stagg 8584.

no-

• Gydimas 
ra vpatišk

Kalbame len 
Škai ir rusi-

škai.
Europos gydytojas, 

padarytas gyduoles.
Dr. Bl'KKI

Medical Instututo 
407 E, 58(h St. New York

duoti U savo

Parsiduoda Barbernė ge
roj vietoj, biznis gerai iš- 
dirtbas. Pardavimo prieža
stis, savininko nesveikata.

Norinti pirkt, kreipkitės 
šiuo antrašu:

580 Grand St. Brooklyn,

.> OKUBAS KANCIFRI U£
CAO

DENTISTAS
G va rantuota ant 20 metų 

Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... 
Užplombavimas 50 c.

Išvalymas .......................
Nžplumbavimas aaksa

Skaudantį dantį duok ištraukti 
ryte, o vakare apžiūrėt.

Sanitary Dental Parlor
307 Bedford Ave. Tarpe 2-rea ir 

1-moa gatvių.
. BROOKLYN, N. Y.

■’<—3 DYKAI! DYKAI!

ir aagščiaa. 
............ itc. 
.......... $!.»«

BlAS ištraukiu dantis be skausmo ir veltui tiem 
kurie duoda taisyti ir naujus induti.

Visiškai ARbeS Skausmo
Ne kiekvienas dantistas moka apsieiti su dan
timis sunkiam atsitikime, tankiai siunčia pas 
specialistu. Dr. Clias Teschberg yra gerai ži
nomas kaipo specialistas ir ivairioso atsitiki

muose siunčiama pas ji. Ateik ir duok iSegzaminuot. Informacijos dykai. Mano karūnos ir til
tukai yra 22 karato čysto aukso su dubeltava apačia. Visas darbas gvnrant uotus. Kainos pri
einamos. Mokestis ant nedeliu. Guzas ir kokainas vartojamas pagal reikalą.

M. Ofiso valandos: nuo 9 A. M. iki 9 P. M. Pėtnyčioms nuo 9 A. M. iki G P. M. 
Nedaliomis nuo 9 A. M. iki 1 P. M.

DR. CHAS TESCHBERG, D. D. S., Lietuviškas Denlistas
500 Grand St., kampas Union Avenue, Brooklyn, IN. V.

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai,Rusiškai Telephone Stagg 3698.

PaM^l*
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{«#» k«- 
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TEISINGIAUSIA UŽEIGA 
m WYTHE AVE., NoHt V 

BROOKLYN. N. Y-
Tslaphan# Gricmpaint MII.

gimei?

O. «

. Prisiųsk savo adrosa ir kokiam 
mėnesį tu esi gimęs ir 10c. dėl pi isun- 
'iimo, o gausi knygelę, kuri pasakys 
tax o visa gyvenimą, kokis tavo talen
tas, kuom ir kada turi užsiimti, su 
kokia ypata apsivesti; kaip auginti 
kūdikius pagal jų mėnesio planeta. 
Planetos daigte dėl vyrų ir moterų.

adresuok:
A. ZVINGILAS

P.O. Box 3232 Boston,Mass.

is NeW Yorko ukėsų kliubo.
Apie New Yorko ukėsų 

kliubą retai “Laisvėj” rašo
ma, nors “Laisvė” yra kliu
bo organas; Narių kliubas 
turi apie 200 ir tasai skai
čius vis auga. Veik kiekvie
name susirinkime prisirašo

Hobokeno lietuvių atydai.
3 d. vasario, Imperial 

Hall svetainėj, kampas A- 
dams ir Third stss. bus teat
ras ir balius moterų drau
gystės Birutė. Pradžia • 7 
vai. vakare. Bus sulošta pui
kus veikalas “Karės Nuota
kos”. Įžanga 2 5ir 35 centai.

Po lošimui prasidės šo-
po keliatą naujų nanų. 
Šiuomi laiku kliubo pirmi* 
ninku yra gerb. K. Petriką,

kiai. I 
lankyti

VISUS

Komitetas

MOTERŲ LAIKRAŠTIS! MOTERŲ LAIKRAŠTIS!
Jau išėjo iš spaudos

“Moterų Balsas4.
Išleidžia L. M. P. S. A. Eis sykį į mėnesį. Tai bus pirmas dar 

lietuvių moterų laikraštis kaip Amerika gyva!
“MOTERŲ BALSAS” yra leidžiamas kad paliuosuoti iš tam

sos nuo amžių prietarų pavergtą musų moterį.
“MOTERŲ BALSAS” rašys apie moterų darbininkių reikalus, 

vaikų auklėjimą, turės speciali sveikatos skyrių, vaikų skyrių, su
teiks žinių iš moterų judėjimo, aiškins moterims politikos teises, pa
duos daug naudingų patarimų apie maisto gaminimą ir tt.

“MOTERŲ BALSAS” bus moterims tikruoju jų gyvenimo veid
rodžiu.

Agentai, sukruskite užrašinėti “Moterų Balsą”. Duodame labai 
didelį nuošimtį.

Lai nei viena susipratusi moteris ir žmonijos lygybę mylintis vy- 
as nepalieka neprisidėję prie “Moterų Balso” leidimo.

“MOTERŲ BALSO” kaina metams $1.00; pusei metų 55c. Pavie
niai numeriai po 10 c.

Pinigus ir visus užsakymus siųskite:
“MOTERŲ BALSAS”

229 N. 6th St, / Philadelphia, Pa. i

IŠRADIMAI.
Pakol susirasite sau advo

katą išėmimui patento, prisiųs- 
kite savo išradimą dėl užpaten- 
tavimo. Dykai suteikiame rodą 
dalykuoses užpatentavimo. Do
vanai gausite kiekvienas kny
gutę, kur nurodoma ką išrasti, 
kaip užpatentuoti. Už užpaten- 
tavimą pinigų iš kalno neima
mo, apart labai mažų rankpini
gių, o likusius užmokate tada, 
kada gaunate risunkus ir po- 
pieras ir Jeigu esate tuom 
ažganėdinti.
AMERICAN EUROPEAN PA

TENT OFFICES. — L.
309 Broadway New York City 

ir
403 Barrister Bldg. Washington, 

D. C.
Rašykite lietuviškai, bent J 

katrą nors musų ofisą.

svarbu moterims.
MOTERŲ PADĖJIMAS EVAN- 
GELIJOJ IR APAŠTALŲ RAŠ
TUOSE. Parašė Z. Aleksa, ši 

knygelė išaiškina, kokis mo
terų padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterų at
sinešdavo Kristaus apšatalaf 
ir pats Kristus, kurio mokslą 
skelbia dabartinė mūsų dva-

perskaityti moterims.
LAISVĖ

183 Roebling Str.
Brooklyn,

Kaina

apsireiškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių, *—'■ ‘
pardavimo—25c.

Nuo Keliniai izmo, 
pijo.-. I’ersišalilv tuo, Apšlubitno, Dantų- 
Skaudėjimo, Diegliu ir Skauiiėjiino Kru
tinėjo, kaip ir nuo visokiu kilu reuma- 
tiskii ligų, naudoki '

PAIN.BXPELLER, 
kaipo sena ir uztikėtin.-Į (Irautrrj Šeimy
nos per puse SiuiDueėio. "" 
5oc. Itouk.ile; galima gan 
tiekose arba pas pati f.ibri

F. AD. RICHTER
74—80 Washington Street,

esančių ant

i visose ap- 
iinta—
& co

hew York

c* Guriausia pirmeiviška ažalga 
I

GEO LASKEVIČIĄ
771 BANK ST., Tel. 964-1 

WATERBURY, CONN.

JOSEPH LIPMAN, M. D.
. Specijalistag moterų ligų 

SI 4 E. 50th St., New York, N.
OFISO VALANDOS:

Iki 10 vai ryte; nuo 1 Iki t vai. jm 
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare

Nedeliomis pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męe iltį 

riame ir pasakome visas ligai ir pa 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiame Ii 
gontams parūpiname vietą, kol gydė 
ei. Reikalui esaut kreipkitėe m»i 
apžiūrėsime ir duosime prletellšką re 
dą. Patarnavimas visai pigus. Nesi 
mirškite mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
S14 E. 50th St., NEW YORK, N. I 

Kalbame lietaviškai.

S* Cu

tt (/)

LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?!

beturėsi daugiau kal-
Vitunuotų. resvų, krintan- !jJ'i
Mėių. plciskanuotų, ap- 

mirusių, žodžiu—Bgui-
plaukų—ko turėtu-

C'lmci visuomet gėdinties, 
ha nes tas daro Tau ne- 
| u apsakomą nemalonumą 
yB—jeigu lik urnai pra- 
\ j dėsi vai tot musų su-

I taisytus plaukams vais-.
‘Dermafuga”. Geresnių plaukam: 

už ‘‘Dermafuga”

a 
tus 
vaistų už "Dermafugą” nėra!

“Dermafuga” padarys tą, kad Ta
vo plaukai bus tankus, švelnus ii 
skaistus’ Oda Tavo galvoje bus ty 

išnyks ant visados 
:ad daugiau neslinka 
is savo plaukais! N< 

puikiems plaukams 
turėti dar dailesnius

o P 
Busi

kitų
nes

Reikalaujant prisiusime Tau pačtt 
suvis dykai išbandymui “sampilą* 
Prisiųsk 10c stamjromis persiuntimt 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Der 
maftigos” veltui, sykiu ir brošiūrą 

“Puikus Plaukai”. V
SPECIALTIES CO„

Dept.7
P. O. Box 37, Philadelphia, P»

maftigos

ARGIL

V Garšva

Didžiausia Lietuviška Krautuvė, 
kurioj galima gauti įvairių muzr Ml 
instrumentų, įvamų iŠdirbysčių, g.a- 
mafonų. Kurie perka pas mane gra> 
mafoną, —rekordus duodu dovanai, 
visoki tautų dainų, maršų ir šokių, 
kas kokiu myli, taip pat mano krau
tuvėj galima gaut visokių rūšių laik
rodžių ir laikrodėlių retežėlių ir dei
mantų, šliubiniai žiedai vėliausiom 
mados parsiduoda nuo $5.00 iki lt 
dolerių pora. Už savo tavorą duodu 
gvarantiją. Agentams duodu 8*rų 
nuošimtį. Taippat pristatau geriausių 
muziką baliams ir veselijoms už že
miausią kainą. Su visokiais reikalais 
ypatiškai ar laiškai kreipkitės Sius • 
antrašu:

689 —3rd
So

V. GARŠVA,
Ave. (Kampas 21 Str)
Brooklyn, N. Y.

Kas atsiųs dėl mus adresų 
pažįstamų iš mažų miestelių, tam 
duosime puikią dovaną.

EUROPA BOOK CO.
57 Dey St., New York, N. T.

LIETUVIS FOTOGRAFAS
Pranešu lietuviam s kad ai 

laikau puikią Fotografijų Gale
riją. Padarau visokius pavei
kslus taipgi traukiu veselijas.

Prie 12 šliubinių paveikslų dw- 
du vieną didelį paveikslą dora- 
nai. Darbą atlieku artistlikai It 
nebrangiai. Ateikit peraitOaiat

ANTANAS STROKAS
88 Willow ava. kampas Clinton Avenue, Maspetk, T N. Y< 

(vienas blokas nuo Lietuviškos bažnyčios.)




