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Wilsono ir kaizerio valdžia rodo“ oži ”
kystę Šveicarijos pasiunti
nio, pasiūlė Amerikai vesti 
tarybas dėlei submarinų 
klausimo. Vokietija žadė
jusi Amerikai suteikti liuo- 
sybę pasažieriniams lai
vams. Ji būtų užtikrinusi 
jiems saugumą. Šveicarijos 
pasiuntinys pasakęs, kad 
Vokietijai nerūpi skandinti 
žmones. Jai rupi tik, kad 
amunicija ir maistas nebūtų 
gabenama Anglijon ir Fran- 
•cijon.

Wilsonas atsisakė tarties 
tame klausime, reikalauda
mas, kad Vokietija atšauk
tų savo pirmesni parėdymą 
iš 31 d. sausio. Kada at
šauks, tada Amerika tarsis.

Iš Berlyno gi p ra neša, kad 
kaizerio valdžia nei nemano 
atsisakyt nuo žiaurios ko
vos su submarinų pagclba.

Nepaisant to. kad iš A- 
merk os ir Vokietijos žmo
nės nenori kares, ir vienos ir 
kitos šalies kapitalistai ir 
jų valdžios varo “ožius” ir 
eina vis arčiau ir 
prie karės.

arčiau langai mazgojami, ke-. taikytų. Apart kitko Suv.

Nuskandintų laivu buvo: Niiskand iiO dideli laiva llon kttrėn su centralinėmis DIDELE EKSPLIOZIJA. 
.  • ’ '•’.....kumpio. Mexico City. — Čia iškilo 

!..........................patvirtiname ekspliozija; eksplioda-
tavo ištikimumą principams vo Mexikos centralis sande- 
Uarptautimo solidariškumo Įjs_ Ekspliozija įvyko dina- 
■ir brolybės visų darbo žino- mito skyriuje. 10 žmonių už 
irių, ir siunčiame užreiški- baustu, daugelis sužeistų, 
mą pasauliui, kad jei jau Į 

’■'mus privers imti ginklus į' 
c, i - - rankas, jie bus atkreipti iŽuvo penki žmones, o apie r.. ..’ J . 1 . 1i • n « u.uuvo iCikrajĮ musu priešą, kapita- septymohka nėra jokios zi- .. ,.:u . 1 •?

• ai* - lonnn in hstiską sistema, vienatinemos. Al ric ture o 12.000 to- . . *- . . v’ .i rP • • 4-t visu, kariu priežastį, nil 1U> nny niO’l 1 fi 1 h 1VH * •- J 1

1 amerikoniškas, 34 šiaip 
neutralių, 51 britų, 7 kitų 
k ariau j ančių valsti j ų.

Europos valstybėmis.
SUBMARINE NUSKAN- .[ “S1U0 mcs 1

DINO DIDLAIVĮ
"AFRIC”.

Londonas. 14 d. vasario.
— Submarina paleido juros

(prigulėjo White Star linijai, j
Iv 1 • v •— • '
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RUSŲ VALDIŠKA KOMI
SIJA PRIBUVO Į AMERI

KĄ.
San Francisco, 13 d. 

sario. — Rusų finansinė 
misija, susidedanti iš
žmonių, pribuvo į San Fran
cisco. Sykiu su komisija at
vyko ir valdiškų taupi na
ujųjų bankų inspektorius. 
Komisijos tikslas — varyti 
agitaciją, kad visi Rusijoj 
ateiviai pinigus dėtų i rusų 
valdžios įkurtus taupamuo- 
Įsius bankus ir kad visi am
atu inkai ir pramoninkai

ir amatninkų, tuo met ji

nes tamsu žmonelių ivalias t *4.

Vokietija rengiasi prie 
naujos ofensyvos.

vienas iš didžiausių laivų, 
nuskandintu submarinom. 

v

FORDAS UŽDARO SAVO 
K ROMELĮ.

Detroit, Mich. — “Taikos 
v apaštalas” Fordas iki šiol 

New Yorko socialistu su-!11“ tai,P 
sirinkime priimta rezoliuci- falkos B\ur.f ’ kun® 
ia, kad jeigu kuris bent llkla,s buvo sataikytl1.

- :pos kariaujančias salts. Da- 
mene, tai jiai turi būti ))ra. jbargi Fordo sekretorius pr» 
šalintas iš partijos. Tiktai i "cs,e’ kad tas biuras nuo 1 
Iraudonai, kryžių valia i-‘A k?vo Jau užsidaro, ną 
1... ‘ (girdi, esanti nenaudinga į-
|S ’ ___ Įstaiga.

LIEPIA POPIEŽIUI PASI- l’:lrtlUs pąyys įstos į kariu-j
IMTI SAVO TARNUS. ....................... ‘'
Mexico City. — Meksikos 

valdžia kreipėsi pas popie
žių, kad jis pasiimtų iš Me- 
xikos visus kunigėlius, nes 

>jie esą nereikalingi. Mexi-|

,kunigai, kurie čia gimę ir 
j baigę mokslą.

Vokietijoj vis labiau auga 
1 neu žsiga n ūd i n i mas ]) rez i - 
plentu Wilsonu. Vokietijoj 
manoma, kad Wilsonas nori

Carl Ackerman,
Amerikos laikraščiu ko

respondentas pribuvęs iš 
Berlyno į Šveicariją, prane
ša, kad dabar.kiečiai vįįjj'k^ 

Menasi mfenriii
ję — langai mazgojami, ke-jaiKyių. Apart KitKO buv. • ,

[t< irtdienyje — mebliai valo-j Valstijų valdžia sako, Kad :siiLhkumu
* " * __skalbi- [daug atydos atkręipianti į|platesnio kariško veikblio,

... . • , prįvede |kurį mano pavasary pradėti 
prie nesusipratimų ir sykiu A't nmalis stabas pareikala- 
išreiškia viltį,kad abidvi pu-;vęs,kad iki pavasariui butų 
si susitaikys'. (padirbta kodaugiausia amu-

 mieijos. Korespondentai ra-

mi, penktadienyje • 
niai skalbami, pirtis. Kita-;priežastis, kurios 
me įsakyme, Varšuvoje iš-

bu s
IAUJA PRIEKABI 
mjas ginčas kilo t

kad vokiečiu nuomone, A- 
menkos prisidėjimas prie 
—„•'"A neturės jokių pasek-

SUSTREIKAVO CHICA-
GOJ MOTERIŠKŲ DRA

BUŽIŲ SIUVĖJAI. „
Chicago, 1.3 d. vasario. —

Chicagos moterišku drabu-

AMERIKONAI APLEI 
DŽIA BELGIJĄ.

Londonas. — Iki šiol Be 
gijoj darbavosi amerikonų gu kas gatvėje pasirodysiąs į 
organizacija suteikimui pa- labai susivėlęs^ purvinas ar- 
gelbos belgams užimtose vo- ba turįs kokių nors 
kiečiais vietose. Dabar vo- džių, — tokie tuojau 
kiečių valdžia tos organiza- 'areštuojami, be to, gah
cijos nariams liepė išsikrau- ir barzdos plaukai bus nu 
styti iš visų rajonų ir tik kirpti. Panašiems areš 
pavelijo kelintai ypatų pasi-.tuotiems laikyti išlaidos a: 
tikti Brussely ir varyti savo ba lėšos bus išgaunamos iš 
darbą toliau. Iš tos prie- jų pačių, priverčiant juos 
žasties visi tos draugystės prie kokio nors darbo, 
nariai apleidžia Belgiją. [ -------------

< BERNSTORFF 
LAIDO AMERIKĄ.

\B-
GRAIKIJA NIEKO NEGA

LI VEIKTI.
Wilsonas buvo užkvietęs (von Bernstorf f jau apleido 

ir Graikiją prisidėti prie Ameriką. Iš Washingtono 
veikimo, kad apgynus neut- jis išvažiavo utarninko na- 
ralių šalių prekybą, arba, 
geriau sakant,uždraudus vo- daugybė žmonių, 
kiečiams skandinti neutralių Slaptoji policij;

ktį, kur su juo atsisveikino

amerikiečius jurininkus, ku
riuos Vokietija1 laiko, kaipo 
belaisvius. Tuos amerikie
čius vokiečiai suėmė pietų 
[Atlantike ant anglų laivo 
kur jie buvo tarnais. c__ 
dirbo, kaipo apmokami Bri
tanijos žmonės, aktyviškai

mus laukuose didžiausius že 
mes [įlotus, pastačius dirb
tuves ir pradėjus dirbti gin
klus, granatas, minas ir ki
tokias kariškas reikmenis.

Vokiečiai dabar turi 300 
dideliu submarine,V c. 7

Amerika jau seniai

džia davė Wilsonui atsaky
mą, kad ji dabar bejiegė ir 
nieko negali veikti, kad pa
gelbėjus tame dalyke.

Iš Londono praneša, būk 
Graikijos “naujoji valdžia”, 
po vadovyste Venezeloso, 
sužinojus, kad kaizeris da
vęs atsakymą Graikijos ka
raliui Konstantinui, jog da
bartiniu laiku negalį jam su 
teikti jokios pagelbos.

VOKIEČIŲ ĮSAKYMAI 
LENKIJOJ.

Austrų Cholmo 
komendantas sveikatos at
žvilgiu išleido įsakymų, kad 
visi miestiečiai, išskyrus li
gonis, keltųsi rytmetį ne 
vėliau, kaip 8 valandą. Na
mų švarumo palaikymas tu
ri būti daromas taip: pir
madienyje — kilimai turi 
būti dulkinami, sienos valo
mos; antradienyje — grin
dys plaunamos, trečiadieny-

miesto

saugojo buvusi ambasado
rių.

Išvažiuodamas jisai pasa-

IŠAUKIMA I VI- (UNIVERSITETĄ PAVER- 
RĖPIU- TĖĮKAZARMĘ.

Chicago, Ill. — North- 
westren universitetas jau. 
virto kariška kazarme. Ten 
suorganizuota kariški kur
sai. studentams įteikta šau
tuvai ir jie kasdien po tris 
valandas užsiima tuo savo 
mokslu. Tik nežinia, kokį 
jiems išduos diplomą,kuomet 

ublil ir: taip pasiel-, mokiu. Tik nežinia, kuomet 
gtų, tuomet, be n! ejonės,;užbaigs kazarminį universi- 
Europoj taika įvyktų. 'tetą?

jsAS AMERIKOS
< LIKAS

/lesdamas j 
iriaujančim

■f ..•■>,

lūkima i vi

duntinėt i 
ims mai-

Didžiuma darbininkų pri-i 
klauso prie unijos. Mano-;

kieriu skaitlius pasieks 12 
000.

„ . . . . . .“’IPROTESTAI.
jje [skandinti prekinius laivus. |_________

Ik pavasariui vokiečiai ma-i
ną sunaikinti viena trečdali!
Anglijos laivyno ir padaryti! 

rci- taip, kad neutralių šalių pre*
kalauja, kad tie 64 amerikic-P‘jn\a^ laivai bijotų prisiar-iri

Iv. • 1 . 1 . -r r 1 n ifinfl Hl'in ll'/rlroiicln vinl-n

Amerikos ambasadorius Ge
tai 
jau 
bet

kaizerio valdžia buvo 
sutikus juos paleisti,

rioj išsireiškė, kad jisai ti- Amerika paleistų jos juri- 
kisi, jog tarpe Amerikos ir ninkus, kurie yra sulaikyti

1 Philadelphijoj ir Newport,
News.'

Kad kaip tai gali dar su
sipešti dėl šito dalyko.

Vokietijos iki karei nedacis.
Manoma, kad su Austri

ja, Turkija ir Bulgarija taip 
pat tuo jaus- bus sutraukyti 
dipliomatiški ryšiai.

ARGENTINOS SOCIALIS
TAI PROTESTUOJA 

PRIEŠ KARE.
Buenos Aires, 12 d. vasa-

v

■ .v* • •>

[tinti prie uždraustų vietų. renge didžiausi protesto mi- 
Vadinasi, vokiečiai ren- tinga prieš karę. Nepaisant 

giasi. padėti visas savo Jie- j taf kad tą dieną 
gas ir nenusileisti priešam, [smarkus lietus, į ___
Tokiu hudu karė gali tęstis susirinko tūkstančiai darbi- 
dar kelis metus. ninku ir darbininkių. Prim-

i———• Tose rezoliucijose darbinin
kai protestuoja prieš Euro
pos valdžias, surengusias di
džiausias skerdynes ir sykiu 
protestuoja prieš savo val
džią, kuri dabar stumte stu
mia savo šalį į europinį sū
kurį.

IMPERATORIŲ PASIMA
TYMAS.

Londonas. — Vokietijos 
imperatorius atvyko į Vien
na, kad gavus progą ypatiš- 
kai pasikalbėti su Austrijos 
impel *a to r i u m i Karol iu.

KIEK IŠVISO NUSKAN
DINO LAIVŲ?

Nuo 1 d. vasario iki 13 d. 
pabaigos vokiečių submari
nes nuskandino blokados 
srytyje laivų, turinčių išviso ’plaukiant Europon, bus ap- 

smarkių susirėmimų. Dabarj200.000 tonų įtalpos. L ...... - _
Santa Clara provincijoj su- į 
sirėmimai tęsiasi. Kitose 
provincijose padaryta dau
gybė areštų. Sukilėliai nori 
nuversti visą dabartinio pre
zidento valdžią.

Suvienytų valstijų valdžia 
pasiuntė draugišką atsišau
kimą valdžiai ir sukilėliams, 
kad jie kogreičiaUsia susi

CUBOJ IŠKILO REVO
LIUCIJA.

Guboj iškilo revoliucija. 
Tarpe revoliucionierių ir 
valdžios kariumenės buvo

LAIVUS, TUR BUT, 
APGINKLUOS.

nierikos prekybiniai laivai,

ginkluoti. Valstybės depai t-
Tiek vadinasi, nuskandi- mentas pavelijo laivyno de- 

no veik per pusę mėnesio. 
Jeigu antroj pusėj mėnesio 
nuskandino tiktai tiek, tai 
iki miliono tonų dar labai to 
Ii šauks, nes nebus nuskan
dinta nei pusės tiek. O vo
kiečiai buvo tikėję nuskan- 
dint per mėnesį visą milio- 
ną tonų.

partmentui suteikti laivų 
kompanijoms derama pagel-

Manoma, kad Wilsonas 
vėlei pasirodys kongrese ir 
padarys kokį nors praneši
mą.

Išrodo, kad viskas kryps
ta link karės. -

buvo s
> v? MM

Dalis graikų kariunienes, remiančios talkininkus.

Suvalkuose. “Dabartis” (ŠVEICARIJOS VALDŽIA 
rašo, kad nuo spalių 1 d. ligi j PROTESTUOJA PRIEŠ 
kovo 31 d. šiaip žmonėms 

:nuo 4 vai. ryt. ligi 10 vai. 
naktį; norint eiti ir va- 

I žinot i nakčia, reikia turėti

VOKIEČIŲ PASIELGIMĄ.

CIIICAGIEČIŲ REZOLIU
CIJA.

Milžiniškame Chicagos sg 
cialistų ir darbininkų mi-

“Mes, Chicagos darbinin
kai, tūkstančiais užpildę 
IJod Carriers sales, taip 
kad daugiau žmonių jau ne
betilpo, užreiškiame šiuo 
musų nepakeičiamą opozici
ją (priešingumą) visom tar
ptautinėm karėm, ir, ypa
tingai, Amerikos valdžios ir 
kapitalistų samdytinių pa
stangom įvelti mus kruvi-

Paryžius. — Šveicarijos 
valdžia paskelbė savo pro
testą, kad Vokietija ir Aus
tro Vengrija pradėjo skan
dinti neutralių-šalių preki 

• nius laivus. Ji nurodo, kad 
j toks Vokietijos ir Austro-

„ . , v ... . [Vengrijos pasielgimas yra '>1
1 roduktų stoka Švedijoje. nežmoniškas ir peržengian-
„-Am’. ...... C 4 z. 1, U. AMO I

Kaune taip pat leista vai-j 
kščioti miesto gatvėmis Ii- ,

Gyvenimas Stokholme vis ltis tarptautines teises. Taip- 
rbiąn daros, panašus į vo-! ; nurod kad • kargj £ 

korteles duonai, mažiau te-i a(U>iVlkai.n.ePrisllaiko tar? ’
parduodama duonos ir viso
kių pyragaičių, švedų laik-

tautinių teisių.
Juokinga ir kalbėti, ne

raščiai dabar siūlo gyvento- reikalauti, kad kariau- 
jams visokius receptus, kaip jančios

su kokio ten žmoniškumo arbakepti duoną sumaišius 
ryžiais ir bulvėmis.

šalys prisilaikytų1.
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Įdomus laiškas
’’Laisvės” 12 n-ry tilpo 

prieš-kariška rezoliucija, ku 
rią priėmė didelis Brookly- 
no lietuvių* susirinkimas ir 
pasiuntė pezidentui Wilso- 
nui varde kriaučių unijos, 
socialistų ir moterų progre- 
siscių susivienijimas. Dėlei 
tos rezoliucijos mes gavome 
sekamą laišką nuo vieno iš 
musų skaitytojų:

“broliai lietuviai! Nuo 
tokių rezoliucijų, kaip bu
vo “Laisvės” n-ry 12, mel
džiu susilaikyt, nes darote

-r. BW■ • ‘V«M • ••‘W' ■ ■ -i•

' . * 4 • i •' | . *-\r •’ - * J ’ . "I • .• j . ' , J I’JMl. " ;‘?o

LAISVE
prieš karę. Pritarėjai tai
kos, protestuokit! Jūs kata
likai, neužsimurykite chiniš- 
kom sienom jūsų bažnyčiose 
[ir nesiduokite savo tėveliamkaizerio valdžios. Bet smer-

kdami kaizerio valdžią, ir užtarti karę, o minias pluk- 
Vokietijos karininkus, mes(CĮytį kraujuje ir aiškinti, 
smerkiame kartu ir kitų ša- kacj taį tokia dievo valia.

Pro testuokite prieš karę vi- 
J si!

LSS. Raj. Sekr.
I). P Pilka.

lių “civilizuotus” barbarus, 
kurie vieni kitų verti. Tasai 
Brooklynietis, rodosi, turėjo 
jau seniai žinoti, kad sviete 
'esama taip vadinamų tarp
tautinių socialistų, kurie 
stoja uz tarptautišką visų 
darbininkų vienybę. Mes 
einame su jais. Tie tarptau
tiniai socialistai yra karės 
'priešai visose šalyse, — ir 

gėdą visiem lietuviam. Vi- SGermanijoj ir Austrijoj ir 
remia Francijoj ir Rusijoj.

Senoj tėvynėj

džiusių ten lietuvių juostas. 
Kadangi jų dauguma — zi- 
tininkės, tai ir visą tos dir
btuvės priežiūrą pavesta zi- 
tininkių pirmininkui kun. 
Pr. Bieliauskui.

Beto parodon pristato
juostų lietuvių prieglaudų Buvo vėlybo rudens vaka- 
vaikai. Lietuvių skyriui pa- ras. Apsireiškė pirmas drū- 
rodoje puikiausia sekės ir 
1916 met. Kas mėnuo mūsų 
juostų ir kitų dirbinių dau
giau kaip už 2000 mar . Vi
so lietuvių skyriaus prižiū
rėtojas — dailininkas A. 
Žmuidzinavičius.”

sų tautų žmonės 
Wilsoną. Net Anglijoj gy- Augščiau išcituoto laiško

Vilniuje išėjo kalendorius 
— “Musų kalendorius” — 
1917 metams. Jame randa
me gana Įdomių žinių apie

Paaiškinimai
venanti Amerikos citize- parašytojas kalba apie pi u- visuomenišką veikimą Lie
jinį atsišaukia ir sako, kad, so penkdolerinę. O mes ma- įUVOj Pasirodo, jog veiki-
jeigu bus reikalas, tai irpiom, kad “prūsas” kaip^ tik 
jie stos į kariumenę. Irmekenčia tokių laikraščių, 
sufragistės moterįs skai-jkaip “Laisvė” ir jeigu “Lai- 
čiuje 20.000 pritaria Wil- svė” būt Vokietijoj, tai jos 
šonui. O jūs ką turit prie-,redaktoriai jau seniai būtų 

kad jūs kalėjime.
Neteisybė, būk visa šalis 

-- - - y

telpa dideliausia

šai tą kontrą, 
priešais jį einat. Jus ką 
tik nprit viską gaunat, remia Wilsona. ’’Laisvėje 
Norėjot dienus pakole-.tilpo ir 'V------- ---
ktuot pinigų Lietuvai, ga- daugybė žinių iš visos Ame- 
vot ją. Taip pat mažu rikos, kad ne 
Wilsonas padės ir apie įkai, bet daug 
Lietuvą, o jūs einat prie-(buržuazijos

mas Lietuvoj vistik neap- 
miręs. Žmonės vistik juda- 
kruta, darbuojasi.

Kooperacijos. Vargas pri
vertęs Vilniaus lietuvius į- 
steigti dvi kooperacijas, ku
rių viena gyvuoja pačiame 
Vilniuje, kita taip vadina- 

|mam šnipišky. Tai šnipiš- 
kooperacijai sekėsi pratik darbiniu- , . , .’ . . ., \

kas ir iš S^a1’ ^ai ' perleido len- 
, / kams, bet pirmajai koopera-

xmcvuv,, v .v-,""—■j— ^arpo, neii°ri ic.. . vanju Lajmg sekėsi
sais visus. O ką jum pru-pares. Dalis sufragiseių n'Ki| L šiuomi Iaiku ko.
sas gero padarė. Jūs, lie-.eina prieš karę. Kas hnkjoperaįiia jgijo gorosnį bū. 

tą šv. Jono gatvėje.
Agronomijos ir teisių 

draugija (kurią remia Ame
rikos Lietuvos Šelpimo Fon
das), ligi 1916 m. pavasa- 

Brooklvno iao veikė visoje Lietuvoje 
vyriausiai šelpdama moki
nius; 1916 m. pradžioje bu- 

kad vo įsteigusi maitinimo punk-

Kas link
New Yorko, tai aišku, kaiptuviški socialistai užsis

tojai už visus, kas tik y-Į diena, kad didelė dauguma 
ra bjauriausio ant svieto, jto miesto gyventojų eina 
Jūs sugadinsit vardus vi- prieš karę. Paimkim tik 
šiem lietuviam. Kur kat-’darbo federacijos narius, 
ras lietuvis ir gerą darbą,kurių yra virš 300.000. Visi 
.turi, tai turi neišsiduot, t jie prieš karę.
kad jis lietuvis, ba šarma-Rietuvių dideliausia daugu- 
ta —juk priešininkai viso ma eina prieš karę. Juk tik | 
kontro. O prusai kibą da-jaklas negali nematyt, L..' 
vė jum penkis dolerius, [ginčai su Vokietija veda- 
kad jus taip užsistojai. Aš ma vardan amunicijos fab- 
nesu jūsų priešas, bet jJlean tų interesų!

— • - toks jūsų elgimasis,
man nepatinka... Jus ra
šot, kad su jumis eina 10.- [darbo nebūnant 
000 lietuvių, ________  (
kiu, kad Brooklyne butų 
tiek daug durnių...”

(Seka parašas).
Tasai laiškas ištiesų įdo

mus. Pasirodo, kad Chica- 
gos dantų gydytojai Drau
gelis ir Žymontas ir redak- Jo. Bet tiktai todėl, kad mes 
torius B. Balutis turi pase- norime naudoties ta palygi- 
kėjų ir Brooklyne. Skirtu- narna liuosybe ir plėšt ją, 
mas tiktai tame, kad anie 'augint ją —tiktai todėl mes 
savo ištikimybę reiškia gud-jr esame priešingi tiem iš- 
riai suformuluotom frazėm, naudotojam, kurie stengiasi 
o Brooklyno žmogus kalba įvelt Ameriką į karę. Karė 
praščiau, vulgariškiau, na... neneša liuosybės. Ji slopina 
ir atviriau. jliuosybę, ji didina kapitali-

Žinoma, mums nėra ko(stų galę, ji užmuša darbi- 
• aiškinties, kad mes neinam ninku judėjimą.

”su prusu.” Mes buvom

tai j Tasai Brooklynietis pri- 
. [mena, j~j; —I-i- 

; patriotu, 
bet aš neti-įTo tai galima laukti.

ar galima mainyt savo 
žiūras dėl dolerio?

Mes irgi mylim šią 
ir naudojamės ta palygina
ma laisve, už kurią senieji a- 
merikonai savo kraują be

tus Kuršėnuose ir Papilyje, 
Žemaičiuose, gi Šiauliuose 
vaikų prieglaudą. 191(Wm. 
gegiZuo meriesį br-josr vei-

jog galima nustoti kimas buvo apribuotas vien
Vilniaus miestu.Tuomet D- 

•Ret ja įsteigė čia tris savo prie-
pa-

Štai kodėl socialistai šau- 
tebesame ir busime priešais(kia — šalin karė!

Iš “MUSŲ” POLITIKOS, syti. “Tėvynė”, girdi, tikėji- 
---- mą griaunanti iš pat pama- 

Daktaras Šliupas kalbėjo ;tų. Kunigas jau toj temoj

Iglaudas mokyklas: Zakre- 
te. — Ved. Radzevičienė; 2) 
Užupyje — vedėja E. Ru- 
cevičienė; 3) Snipiškyje — 
vedėja Sakalauskaitė. Mo
kinių jose 1916 m. buvo a- 
pie 150.

šviesa — tai nauja drau
gija, veikianti Vilniuje, ta- 
čiauš “Mūsų Kalendoriuje” 
apie ją labai mažai tesiran- 
da žinių.

Lietuvių Mokslo Draugi
ja pereitais metais leido mo
kykloms vadovėlius. Birželio 
mėnesį 1916 m. buvo tos 
draugijos metinis suvažia
vimas.

Vadovėliams leisti sunau
dota apie 8500 rub., iš jų 
tik 2318 r. iš tam tikrojo Va
dovėlių fondo; kiti gi pinigai 
pasiskolinta iš vadinamojo 
L. M. ir L. D. D-jų namųPatersone ir man pasidarė net pamokslus sako. Kuni- 

aiški;, kad jam dar vieną sy- Kas taip stačiai ir sako: jPndo- ^aldybon 1916-1917- 
kį reikės vykt į Washingto- tautininkai priskaito SLA. 
ną, kad išaiškinus, jog D- 
ras Bielskis anaiptol nėra 
daktaru, o tik masažistu.

Kunigija, sako Šliupas,
neturi jokios įtekmės, todėl J* švegždžio 
sarmatijasi pasirašyti kimi- pieno. D _ 
gu, bet rašosi daktaru.

Šliupas giriasi jog ir ku- tikėkit... 
nigai pripažįsta, kad tautie
čiai yra geri generolai. Man 
rodosi, kad kunigai nebe- 
reikalo vadina juos gerai
siais, nes jie seniai nuvežė 
savo partijos vežimėlį į Ry
mą... Ten tą savo minią pa
liko ir jau vargiai kada at
siims.

Jau ir Patersono kunigas 
Švagždis pradėjo jieškot pas 
tautininkus principų ir vyti 
Juos laukan. Jau P Nor
kui Įdebonijoj nemokytojau-

I

prie tautiškų organizacijų, o 
kartu skelbia tai esant be- 
partyviška.

Tai dabar tautininkai peš 
», kaip iš ožio!

. O jie dar vis t_.„ 
■‘geriem” kunigam. Tikėkit,

Du dolieriu ir

kalas yra tikrai svarbus. Aš 
sakiau, jai, jog ji gali rei
kalingą sumą gauti, jei tik 
ji stengsis.”

penkiolika centų

| MARGOS
< MINTjS

J Stropus.
Boston, Mass.

nai, kuri, girdėjau, labai 
blogai serganti. Gyduolės 
buvo gana brangios — du 
doleriu ir penkiolika centų, 
— ir jinai prašė pabarguott 
Aš nesutinku. Mergina pali
ko receptą ir žadėjo pasi
imti gyduoles šį vakarą. Tie 
žmonės visada randa būdą

tesnis šaltis. Iškvepiamas 0- 
ras rinkosi į mažus garo de
besėlius. Erdvė viršuje buvo 
tyra, tamsiai mėlynos spal
vos. Kur-ne-kur spingsėjo 
keletas žvaigždelių...

Veik kiekvienas džiaugėsi 
pirmu žiemišku vakaru. Aš 
irgi tą vakarą jaučiausi ra
in iaus ir lėtai goglinau gat
ve stengdamasi užmiršti ka
sdieninius įkyrimus ir .kal
binėdamas sau, jog visur vi
skas taip ramu, kaip šį va
karą gamtoje.

Man prisiėjo pereit į kitą 
gatvės pusę, bet gatvės vi
durys buvo dar vežimais už
pildytas ir man reikėjo 
laukt, kolei išlengvo slen-

NOSIES KEBLUMAS.
J. B—ius iš Brooklyno ra

šo: Esu 25 metu. Mano 
nosis visada užpuolusi (ne
galiu kvėpuot per ją). Dak
taras pataria operaciją. Ar 
manote, kad operacija man 
pagelbėtų? Ar neužkenktų kanti vežimai praretės. Man 

ir | bestovint,

imti ir reikalavo, kad duoti 
jai du doleriu ir penkiolika 
centų. Aš nieko nesuprasda-’gauti biskį pinigų, jeigu rel
inas atskaičiau jai reikalau
jamą sumą, ir ji skubinai iš
ėjo.

Visas tas šio vakaro atsi
tikimas buvo man visiškai 
nesuprantamas. Visas mer
gaitės užsispyrimas, jos kele 
ta žodžių, jos rūpestingu
mas, galop, jos užsispyrimas 
dėl pinigų, buvo apdengta 
kažkuo nepaprastu, slėpiniu 
gu.

Jos žingsniai nuo trepu ką 
tik užmirė ore. Aš pažvel
giau per langą ir pamačiau 
jos ploną, kūdikišką ir ne
kaltą— taip pat nekaltą, ko
kia ji ir pirmiau buvo, kada 
įėjo į šį namą — stovylą sku 
binant tolyn.

Aš nerymavau. Man no
rėjosi daugiau apie tą mer
gaitę patirti. Kodėl ji taip 
nepaprastai elgėsi? Kas ji
nai buvo ir kur jinai nuėjo? 
Urnai atėjo man mintis. Pa-

Po i)rezidento rinkimų, Re- 
publikonų partija sušuko:

— Jus suvogėte mūsų bal
sus. Palaukite, mes surasi
me jūsų darbelius ir iškel
sime aikštėn, tai .bus jums 
nosis su savo Wilsonu.

— Gerai, gerai, —atsa
ko Demokratų partija, — 
jus irgi nemažai pavogėte 
mūsų balsų. Mes taipgi 
skaitysime, tai ir jums bus 
dar didesnė nosis.

— All right, — atsako 
Republikonai, —nesibade- 
riuokite su tais balsais, nes 
kaip du pešasi, tai trečias 
laimi. Besipešdami, nei ne
jusime, kaip socialistai lai
mės. Wilsonas irgi moka

, kažkas palytėjo 
mano ranką. Tai buvo jauna, 
biednai, bet dailiai apsiren
gusi mergina. Pamislinau, 
gal ji nori pagelbėti jai pe
reiti skersai gatvės, ir pa
kėliau savo kepurę.

“Jūsų malonė, veskitės 
mane su savim!” — mergai
tė pratarė.

Didžiausiam nusistebėji
me, aš atsigrįžau į ją, bet 
ne tiek mane nustebino jos nai pasisuko už kampo; 
žodžiai, kiek rimtai liūdna, irgi pasisukau ir pasijutau valdyti šalį neperprasčiau- 

akių praščiausioje miesto daly- 
gilių padidėjimo, išraiška, su kuria ji į manėje, kur dar veik nei nebu-

Įvau buvęs. Galop jinai įėjo 
jumis su manim?” J silpnai apšviestą vaistinę.

Aš sustojau šalę ir lau- 
nevisai aiškiai suprantu, ką kiau. Aplinkui niuksėjo di- 

pęaleist nepąsakęs, jog esą- jūs norite pasakyti,” — pri-Įdėli pigių kambarių namai 
dėjau, kaip ir atsiprašyda- su mažyčiais kambariais ir 

nuskurusiomis, purvinomis

sveikatai apmarinimas 
pati operacija?

Atsakymas. — Jeigu vie
tos daktaras pataria opera
ciją, tai jis žino, ką daro. 
Yra kelios nosies lygos, ku
riose būtinai yra reikalinga 
operacija dėl atitaisymo 
kvėpavimo. Augimai nosyj, 
nosies vidurinio perskyrimo 
išsikraipymas arba padidėji
mas tų dalių, kurios dalija 
nosį į skyrius— reikalauja 
operacijos. Nosis gali būti 
užpuolusi ir dėl prie jos 
esančiu 
Egzaminuojantis daktaras žiurėjo
mato, kas kenkia ir jis gali “Ves
pasakyti, ar operaiija reika- — išlengvo atkartojau. “Ašf 
linga. Bet neturi daktaras

išbėgau gatvėn paskui nyk
stantį tamsumoj mergaitės 
pavydalą. Jinai buvo jau 
veik pusantro bloko atstu, 
bet aš sparčiai artinausi. Ji

bot sykiu pasitikinti

uraieisi įiepąsanęs, jog csč 
na’ tokių-i^eįies ligų, kuriu 
išgydymas negali būti gva- 
rantikotas. Daleiskime, chro 
niškasis nosies uždegimas 
neretai atsikartoja po ge
riausio gydymo. Bet jei rei
kia operacijos,būtinai reikia 
ant jos sutikt, nes nosies už
puolimas yra daugiau svar
bus, negu daugelis mano. 
Nors pati liga nėra sunki, 
bet žmogus užkimusią 
sim rizikuoja gaut plaučių 
uždegimą, branchų užde
gimą ir net, džiovą, nes jis 
turi per burną kvėpuot ir [no namų linkui. Einant, aš 
traukt tiesiai į plaučius šal- [keletą sykiu bandžiau ūž
tą ir suterštą orą. Apart vesti kalbą, bet mergaitė ty- 
tc, pats nosies uždarymas Įėjo.
tankiausiai yra surištas su, Priėjus prie durių ir man 
puliavimu, kas gali pagini- i besirengiant jas atrakinti, 
(lyti keblumus akyse, " už- mergaitė vėl paklausė:

mas.
’’Veskitės mane bile kur užlaidomis mažuose laguo- 

jūs norite”, — jinai prata- se. Vaistinė buvo viena se
re, rausdama, o jos akis jau 
vengė manųjų susitikti.

me dalykaą.
“Aš čia netolimai gyve

nu,” — atsakiau. “Jeigu no
rite pas mane užeiti, tai yra 

no-[knygų, paveikslų ir kitokių 
! dalykėlių, kuriuos gal jums 
žingeidu bus pamatyti.”

Po to mudu pasukova ma

* * * * *
Socialistai pešasi, klerika

lai pešasi, tautiečiai miega. 
Kad nebūtų jie toki snau
daliai, tai geresnės progos ir 
nereikia: du šunes pešasi, 
trečias kaulų griaužia, bet 
tautiečiai ir to nesuvokia 
pasiimti.

*****
Man, kas tai į ausį pasa

kė, kad drg. Kapsukas jau 
rašąs ’’Note of the peace”. 
Labai džiaugiuosi, sakau, 
nes jau ir taip bereikalingai 
daug popieros ir rašalo su- 
cikvota, o naudos nei per 
nago juodymą.

*****
A’ieni nori, kad “Kova” 

būt nukelta į slauniąją Chi-

noviškų pigiosios miesto da
lies krautuvių, kur jokios 
naujybės dar neuždėjo savo 
žymės. Lange mirgsėjo du 
gesiniu žiburėliu, apmautu 
vienas žaliu, kitas raudonu 
stiklu. Už durių viduj sto
vėjo senoviškas pečius, o 
stikliniu stalų stiklai buvd 
nevienoj vietoj sutrukę.

Mergaitė neilgai vaistinėj 
■truko. Išėjus, ji . vėlei sku
bėjo tolyn. Aš vėl pasekiau, Į cagą, kiti į Clevelandą, tre
ja, bet greit praradau. Turji į Waterbury, o jau fila- 
būti jinai įėjo į vieną aplin- delpiečiai, tai išsijuosę agi-

dyti keblumus akyse, 
degimą ausyse ir viską, ką 
daro fokališki uždegimai. 
Be to, pats kvėpavimas turi 
prastą kvapsnį ir kitiem ne
malonu.

Apmarinimas paprastai 
neužkenkia sveikatai, ypač 
kad operacijos ant nosies pa 
prastai yra daromas tik 
tą vietą apmarinus, ant ku
rios operacija daroma —va
dinasi, nėra reikalo apma
rinti visą žmogų. Bet net 
ir pilnas apmarinimas prie 
dabartinio mokėjimo tai at-

liems metams išrinkta: D-
’ras J Basanavičius, M Bir
žiška, A Janulaitis, kun. 
dr. M Reinys, A Smetona, 
Al. Stulginskas, dr. J Šau

dys, A. Vileišis ir J. Vilei-
tiki'šis* Oelei kelionių sunkumo

|tan susirinkiman buvo atvy- likt ir ethero vartojimo vi-
sai nėra pavojingas ir ma-

Patersonietis

PROTESTUOKITE PRIEŠ 
KARĘ!

Žmonės, darbininkai, ne
duokite šiai šaliai įsivelti į 
karę, protestuokite!

Visi privalo protestuoti 
prieš karę, kad Amerika ne
įsimaišytų į tas skerdynes 
dėlei kapitalistų interesų. 
Didelis žmonių balsas ir pro
testai tik galės sulaikyt nuo 
įsivėlimo šalies karėn.

Socialistai visas spėkas 
privalo išnaudoti agitacijai

kę tik vieni nariai vilnie
čiai, iš viso 27 nariai ir 22 žai kenksmingas, 
naujai per susirinkimą drau 
gijon įsirašiusieji, ir 
tiek svečių.

“Dabar, jeigu aš eisiu su 
jumis į čia, ar jūs duosite 
man du doleriu ir penkioli
ka centų?” — ir ji žiurėjo 
į mane savo aiškiomis ne
kaltomis akutėmis.

“Žinoma duosiu,” — atsa
kiau, bet pats vėl žymiai nu
sistebėjau ir žingeidžiai ap
žvelgiau ją, leisdamas pro 
atdaras duris į vidų.

Mano kambariuose jinai 
nusiėmė skrybėlę ii’ rūpes
tingai žvalgėsi. Aš paro
džiau jai keletą paveikslų, 
tūlas knygas, paklausiau, 
kai]) jai viskas patinka.

“Gražiai viskas, puikiai”, 
— sako, bet pati vos tik ką 
mato ir regimai nebuvo čia

Pati operacija jokiu bu- 
šiek du negali užkenkti, jei tik 

švariai padaryta. Visas ne- kam jos užinteresuoti. Ma-
Ryto gimnazija, kuri 1916 smagumas, kokis atsitinka tesi, jogJosjęalva buvo kuo-

m. įsisteigė Vilniuje veikia 
direktoriaujant Mykolui Bi
ržiškai.

Rankdarbių paroda, kurią 
įsteigė Kaizerio valdžia, tu
ri nuolatinį lietuvių sky
rių.

Prie skyriaus įsteigta 
dirbtuvė, ‘ kurioje rudenį 
1916 m. darbavosi ligi 30

tai visai pašaliniu užimta.po operacijai nosyj, tai sau
sumas, nes tūli nepraktiški Abelnai, ji man išrodė labai 
chirurgai išima :..... t sykiu ir nepaprasta ir jos apsiėjimas 
gleivinę plėvę, kurį duoda buvo toks keistas, toks skir- 
šlapumą nosyj. Bet to gali- tingas., 
mą apsisaugoti einant ant 
operacijos pas nosies ligų 
žinovą.

graži,

kiniu namu.
€ V

Kas man liko daryti? Aš 
sugrįžau prie vaistinės, įė
jau į vidų ir paklausiau nu- 
si tepusio savininko.

“Atleisk man, tamsta, bet 
ar tamsta nepažįsti tą mer
giną, kurį ką-tik čionai bu
vo?”

Žmogus valandėlę pamisli- 
no.

“Merginą? Palaukite. O 
taip, mergaitę, kuri ką-tik 
čia buvo? Ogi, aš mislinu 
jinai čia kur-nors kaimyny
stėj, netolimai gyvena. Jūs 
žinote, kokie yra šios nus
kurusios apielinkės gyvento
jai: jie mislina, jog vaisti
ninkai, gydytojas ir grabo-

guoja už senąjį kreposti. Ar 
nebūtų geriausia, kad Są
jungos namas butų pastaty
tas ant ratų ir keliautų per 
visas kuopas?... Ai bečiu, 
kad visi butų satisfait.

Senas Vincas.

ŠMOČIUKAI.

Pas mus, sąjungiečius, y- 
ra draugų, kurie dėlei pri- 
vatiško biznio patįs kitus 
muša, patįs rėkia ir patįs 
daro tą patį privatišką biz
nį. Nedaryk tą kitam, kas 
nepatinka pačiam.

*****
Kodėl IV Rajono LSS. 

konferencijoj balsavime su-
rius yra mielaširdystės įsta-'silaikė 11 balsų, kada reikė- 
igomis. Jie labai mažai ką j< balsuoti rezoliuciją?

♦ ♦♦♦♦

Beje, rodos, kad ir drg. V 
Kapsukas turės šiek tiek 
prisitaikyti prie Amerikos 
socialistų. 

* * * ♦ ♦ •
Tos “Naujienos” tai tik- ' 

ras ekspertas, kad pradėjo 
tyrinėti Chicago bankus, tad 

(iškelia ir netikėtus dalykė
lius iš didžiausių paslapčių.

Tokia operacija jau senid 
šį rytą ir atsinešė receptą, reikalinga.

perka ir tai tik tada, kada Į 
jau būtinai reikalinga, 
kad jau neišvengtinai 
reikia kokių gyduolių, 
jie ateina ii’ prašo pabar- 
guoti. Kaipgi aš galiu vi
siems barguoti? Pabarguok 
jiems, tai tiek jau juos ir 
matysi.

“Imkime pavyzdin kad ir 
tą mergaitę, apie kurią jūs 
klausiate. Jinai atėjo čion

°! 
p ri
fai

nuolatinių darbininkų^au-1 Chicago, III.

A. Montvidas.
315 No. Ashland avė

Bet jinai buvo 
sveika ir jauna.

O aš buvau vyras.
*****

Paskui aš padaviau Ajai J 
p^^^ jinai nenorėjo ĮT^^^^du()lės ios moti‘



Švenčioniškis
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Pirkite LAIKRODĖLI

EXTRA!

tukstanči

Ji jau stovi
Ateities idea

čiu širdingai autoriui

2.225
2.595
2.709
2.887
2.716
2.834
2.490

1.460
1.641
1.325
1.239
1.339
1.674
2.311 
2.930

rūgs, 
mot..

skaus- 
raudo- 

gerai

1.518
1.986
2.097
2.914
2,393

rugs 
mot.

lebuvo mačiu 
Idas, atliko vi

paskutinę savai- 
1916 m. bu- 
prasikaltimai. 
prasikaltimai 

procentais.

Pavyzdžiui, pas rymečius 
kaip ant jos 
pas graikus 

užsibaigė net 
Indijoj ir Europoj ji pa

tartum dvasiška epidemija; 
negalėjo pakilti iki tokio 

yra pakilus mūsų laikuose.

meilė
visai senovės žmonijai ir tik nuo Dante

Petrarkos laiku rado vieta žmonių

skaičius 
negu 

Šitas, vei-

Teiepnone iv&v ureenpoint.

Dr. H. Mendlowitz
□ 71 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano special© 

tai moterų ligos.
G<*rai įsitėmykit adresą:

DR. H. MENDLOWITZ 

271 Berry St., Brooklyn,N.Y. 
f Kampas So. 1-mos gatves. •

arba
toks brango

kas atdarų smuklių laikymo, 
bet daugybę pats gyveni
mas privertė mažiau 
visai negerti 
m as pragyvenimo.

“Rankpelnis

kuris turtin

šioj gadynėj
/ft q A nieks negali apsi- 

be laikrodėlio!
P 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 ša
mą.

Tas 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, Maso.

Rusiškoj kalboj knyga apie an- 
tomobilų amatą su klaus- 
mais ir atsukimais, kas rd-, 
kalinga prie egzamino. Rei
kalinga Šoferiams, mokiniams 
ir automobilistams. Sutaisė 
L. Tychnievičius. Kaina 75c.. 
su persiuntimu 80 c. Norintis 
gali gauti ir angliškoj kalboj. 
Kainuoja su persiuntimu 80c. 
Taipgi daug didesnė ir su 
paveikslais anglų kalboj $140

L. TYCHNIEVICH,
211 w. M str. Nov York Otg»

Gėrymas, ypatingai alus, 
kaip matome, tiek daug ne 
sumažėjo, kaip kad blogos 
pasekmės. Antrą, tas gėry 
mas, veikiausia, nedelto su 
mažo, kad sutrumpintas lai

REDAKCIJOS ATSAKAI, velijat patalpinti pirmąją 
dalį.

L. Studentui. — Motiną 
kuomet nor patalpinsim.

Muragui. —“Neciesų dva
ras” neblogas vaizdelis, bet 
prilyginimas mums netinka. 
Kodėl tai tas dvaras tupi 
priminti Lietuvių Soc. Są
jungą?

M. Punis 
lai tilps.

Trupiniai iš Argentinos

gautais nuo mylimųjų. Kiekvienas stengdavosi 
su tam tikru gabumu: 
kraujas ištrikšti taip, 

Kada vyras plaka savo kū
prinau gį, uždega 
pradeda dvasio- 

savo 
savo

irgi savo kūną kankindavo, 
dvasios pagundai, bet atsira- 

kurie vardan bažnyčios ir 
pradėjo plakti, vienuolynuose 

kad 
jau greta vyriškų 
i. Ir štai, prade- 

vienuolynuose dora ir 
jų vietą užėmė tinginystė,

Pasekmės sutrumpinimo laiko 
pardavinėti svaiginančius gėrymus

T žebraokui (Argenti
noj) Atsakom laišku.

F Petrašiunas. (Eliza
beth) Kuriame “Laisvės” 
num. tilpo tokia korespon
dencija. Rodosi “L“ panašios 
nebuvo.

P. Kl-ow. Negalėsim, 
drauge, patalpint eilutes.

J Rakunui (Argentinoj) 
Gaila, drauge, bet to laiško 
negalėsime atspauzdinti, nes 
jau labai, labai senas. Jau 
pusantrų metų suvirs, kaip 
bėgimas iš Lietuvos įvyko.

mei- 
rengdavo puotas 

Tūlas keliauninkas apie tokius Iš
rašo sekančiai: “Kankinys-metau- 

artymiausias

nimų nusižudyti 
daug labiau sumažo 
vyrų skaičius 
klausia, ne dėlto įvyko, kad 
sumažinta svaiginami gėra
lai, bet dėlto, kad moters 
gali gauti darbo ir užsidirb
ti sau pragyvenimą.

PROTO LIGONIAI.
Žemiau paduotosios skai

tlinės parodo, kiek kur buvo 
proto ligonių ir ant kiek jų 
skaitlius sumažėjo, paga-

Alaus (bačkų): 191 
B aland, mėn 
Gegužio mėn. 
Birželio mėn. 
Liepos men.

Rugs. mėn.
Spalio mėn

Lapkričio mėn. 2.288

K Rugieniai (Canadoj) 
Tą dalį straipsnio, kur eina 
kalba apie Lapinską, mes 
galėtume patalpint. O pir
mąją dalį nenorėtume. Pa
laukite, drauge, istorija ne
pabėgs. Apie tai bus dar 
laiko pakalbėt ir po karės. 
“Laisvės” red. nesijaučia 
kompetentiška kalbėt apie 
reikalus Škotijos socialistų 
ir todėl mes norime būti 
atsargus. Praneškite ar pa-

KIEK IŠGERIAMA.
1916 m.

1.923 tūkstančiai
2.342 “
2.338 “
2.305 “
2.668 “
2.351 “
2.258 “
2.142 “

įsimylėjęs vyras per visą gavėnią plaktų ir visokiais 
būdais kankintų savo kūną; tam tikri dvasiški moky
tojai duodavo nurodymus, kaip reikia plakti savo kū
ną. Jie mokindavo, kaip turi paimti į ranką bota
gą, kaip juo kirsti per savo kūną, pagal tam tikras 
taisyklės ir tt. Sulaukus didėsės gavėnios savaitės, 
visi tokie bepročiai, paeinanti iš augštesnes klesos, 
kas vakaras lydimi savo tarnų su liktarnėmis bėgioda
mi gatvėmis. Jie dėvėjo tam tikrus drabužius, pa
siutus iš plonos drobės, varpų išvaizdoj ir juokingas 
kepures, prie kurių buvo prisiūtas audeklo šmotas, 
kad uždengtų visą veidą. Taip apsirengdavo to
dėl, kad kiekvienas žinotų, jog jie yra meilės kanki
niai. Kada prieidavo prie mylimosios durų, tuojaus 
pradėdavo plakti savo kūną, ypatingai lytį. Botagai, 
kuriais save plakdavo, būdavo papuošti raudonais kas
ikiniais 
save plakti kosmarkiausiai ir 
nuo kiekvieno kirčio turėdavo 
kad drabužių nesuteptų 
na, jo mylimoji išpuošia kvietkomi 
vaškines žvakes, atsistoja vidury i 
je stiprinti, kad jis dar smarkiau galėtų nubausti 
griešną kūną. Jeigu kankinys, eidamas prie 
mylimosios durų, pakeliuje susitikdavo moterį, tuomet 
kirsdavo sau peš kūną tai}), kad kraujas užtrikštų ant' 
tos moters veido. Moteris už tai bepročiui suteikda
vo malonią šypsą. Katais pasitaikydavo taip, kad du 
konkurentu susidurdavo prie vienų durų. Tuomet jau 
iškildavo dvikovė: jiedu botagais imdavo vienas kitą 
plakti, o jų tarnai-palydovai liktarnėmis daužytis ir 
kuris pasilikdavo pergalėtoju, taS' laimėdavo 
lūžę. Paprastai po tokių metavonių 
ir maskų balius, 
panijos bepročius 
ninkas, laike puotos sėdi už stalo 
draugais, kurie per visą naktį jam pasakoja istorija 
apie panašius karžygius ir kelia į padanges jo nuniy 
lėtinę. Bet karžygis kartais pasirodydavo taip 
kankinęs, kad sulaukęs pirmos dienos Velykų, jau ne 
gali nueiti ir Į bažnyčią”

Pirmiaus vienuoliai 
kad nepasidavus piktos 
dus tokiems bepročiams, 
numylėtiniu savo kūn 
gyvenimas visiškai kiton pusėn virto. Ne til 
vienuoliai paliovė save kankinę, bet j 
vienuolynų, ėmė steigti ir moteriškus 
dant vienuoliktu šimtmečiu 
mokslas pradėjo nykt 
veidmainyste ir ištvirkimas.

šešioliktame šimtmety ištvirkimas pasiekė aug- 
ščiausį laipsnį. Pagalinus, visgi įvyko reformacijas. 
Bažnyčia ir valstija vėl paėmė į savo rankas valdymo 
vadeles ir įvedė aštrią discipliną. Taip ir užbaigė 
trumpas periodas viduramžių romantiškos meilės.

Tūli tyrinėtojai tvirtina, kad romantiška 
buvo
(Vita nuo va!) 
sieloj. Ir pilnai su tokiais tvirtinimais galima sutik 
t i. nes šeimyniškoj gadynėj romantiška meilė apsirei 
ške tai ištvirkimo formoj, tai kitokioj kokioj nors, ku 
ri prie dabartinės gadynės negalima pritaikyti, ( 
kartais net epizodiškoj 
nespėjo romantiška meilė įleisti diegus, 
užgulė nesuvaldomas jausmų siautimas 
tuojaus pavirto į paleistuvystės lizdą ir 
vyrų su vyrais susinėsimais 
si rodė trumpu epizodu 
Chįnijoj ir Japonijoj taipg 
laipsnio, iki kokio dabar

Suprantama, priežastįs nesiplėtojimo romantiškos 
meilės tame, kad pradžioj šeimyniškos gadynės ir jau 
pakilus iki augščiausio laipsnio, apsivedimas priklau
sė ne nuo įsimylėjusių, bet nuo tėvų; duktė nieka
dos negalėdavo pati sau išsirinkti vyrą, bet jai visuo
met išrinkdavo tėvas. Pastarasis gi nepaisydavo, kad 
gavus savo dukteriai gerą žmogų, bet visuomet žiūrė
davo, kad jis būtų turtingas. Ir jeigu pasitaikydavo 
keli jaunikiai, tai savo dukterį apženydavo ne su tuo, 
kurį ji m 
gas.

Beckeris rašo: “Charikles'oj 
rinkdavo savo dukteriai jaunikį ir 
kurio ji savo amžy dar nebuvo 
ne tik dukterims, bet 
nes jeigu mergina nematė savo jaunikio, tai jis irgi ne
galėjo matyti savo merginą. Graikijoj vyras mirda
mas palikdavo testamentą, kuriame nurodydavo, už 
kokio vyro turėdavo jo moteris ištekėti. Pastaroji 
visuomet velionio norą pildydavo. Chinijoj tėvas 
nupirkdavo merginą, atvesdavo ją ir liepdavo savo 
sunui apsivesti. Tankiai būdavo taip, kad sūnus, pir
mą sykį pamato savo būsiančią pačią, tik tuomet ją 
tėvas jau nuperka ir paliepia vesti. Rusų istorikas 
Karamzino paduoda sekantį piešinėlį 
prieš altorių greta.su jaunikaičiu (kurįjjai išrinko mo 
tina, nes duktė jo iki tam laikui dar 
si); kunigas jau užbaigė šliubines pam 
sas ceremonijas, o ji dar nei sykį r

(Toliaus seka)

visados tėvas iš- 
tankiausiai tokį, 

mačiusi.” Vadinasi, 
sūnams tėvai rinkdavo pačias,

Užgimus romantiškai meilei ir pradėjus jai plėto
tis, visiškai skirtingus apsireiškimus randame pas 
rymiečius, žydus, indusus, egyptiečius, chiniečius ir 
japoniečius. Jų poezija, romanai ir visa kita dailioji 
literatūra daug kuo skiriasi nuo graikų. Klemm savo 
knygoj rašo: “Chiniečių romanuose išreiškiama meilės 
galybė su teisingais išvadžiojimais. Vienok, jaunimas 
niekados nesvajoja pasinaudoti lytiškos meilės malo
nybėmis pirm apsivedimo ir niekados nepamislija apie 
apsivedimą be tėvų leidimo.”

Pas tų laikų japoniečius sykiu su plėtojimosi ro
mantiškos meilės, augo ir pavydumas. Moterįs ištekė
jusios už vyro, privalėjo skusti antakius ir juoda ma
liava tepti dantis, kad kiekvienas galėtų matyti, jog 
ji vedusi. Jau palaimintas Augustinas yra pasakęs: 
“Kas nepavydi, tas ir nemyli!” Vadinasi, pavidumas 
sykiu surištas su meile. Kai}) romantiška meilė šeimy
niškoj gadynėj giliai buvo įleidus šaknis, liudija tų 
laikų ištraukos iš romanų. Pav. Rich. Schmidt’o kny
goj randame sekantį aprašymą, apie tūlą jauną japo
nę: “Paskendusi mintyse, nuliūdusi, išbalusiu vei
du, ji džiūvo ne dienomis, bet valandomis: jos užsiėmi
mas, jos visas darbas, — dūsavimas ir vaitojimas. Jei
gu kas ją išvytų paskendusią mintyse, iškėlusią galvą 
į augštį ir žiūrinčią į dangų, tad, be abejonės, many
tų, kad ji girta. Tankiai jos visas veidas staiga pa
baldavo; žodžiu, aiškiai matėsi, kad meilė palietė visus 
jos jausmus. Lovoj gulėti, sėdėti ir valgyti ji nega
lėjo, visa kuo bjaurėjosi: nei dieną, nei naktį negalėjo 
užmigti. Be paliovos veržėsi iš jos krutinės 
mingi atsidūsėjimai ir vaitojimai, nuolatos ji 
jo.” Matomai, poetas rašydamas šį paveikslėlį 
buvo susipažinęs su meilės kančiomis.

Pradėjus senovės tautoms nykti iš pasaulines is
torijos lapų, jų vietą užėmė naujos tautos. Pastaro
sios daugiausia paėjo iš vokiškų versmių. Pasiro
džius naujoms tautoms, jos dar buvo ant žemiausio 
kultūros laipsnio. Bet paskui perėjo pirmuosius 
myniškos gadynės laipsnius, ir augščiausiai pakilo vi
duramžiuos. Čia jau ir pas jas pradėjo atsirasti ro
mantiška meilė, vienok ji, po įtekme bažnyčios, buvo 
labai keista ir skyrėsi nuo kitų tautų romantiškos 
meilės.

Dvyliktame šimtmety bažnyčia įvedė vienpatystę, 
t. y. išleido įstatymą, kad šliubas turi būti amžinu, kad' 
vyras su pačia iki grabo lentos negali persiskirti ir 
pasmerkė kiekvieną lytišką susinešimą, jeigu jis nėra 
bažnyčios pašventintas ir palaimintas. Bažnyčia pra
dėjo kuosmarkiausiai kovoti prieš lytiškus susineši- 
rnus. Net ir bažnyčios palaiminti lytiški susinėsimai 
jei nesiskaitė nuodėmingais, tai visgi buvo manoma, 
kad tai darbas nešvarus ir žemas. Moteris, kuri pagal 
biblijos pasakų yra priežastimi viso pikto, skaitėsi 
nuodėmingu ir žemu tvariniu.

Viduramžiuose pas romo-vokiškos kilmės žmo
nes romantiška meilė buvo skaitoma pusiau šventa. 
Moterįs taipgi buvo gerbiamos. Von Estenbach apie 
moteris atsiliepia savo eilėse sekančiai:

“Aš užsiganėdinčiau ant viso amžiaus, jeigu tik 
galėčiau savo ranka dasilytėti jos drabužių. Atsitrau
kęs nuo šio malonaus ir garbaus sutvėrimo, permai- 
nyčiu savo gyvenimą”.

Vienok tokių gerbimų ir svajonių laikas buvo la
bai trumpas. Greitu laiku “Ponia Venera” paėmė ant 
visko viršų ir kiekvienas — svietiškas ir dvasiškas, im
peratorius ir popiežius, paprastas karžygis ir poetas 
pradėjo ją gerbti ir garbinti, kaipo augščiausį savo 
idealą. Visi karžygiai pasiaukaudavo ne dėl savo 
sužiedotinių arba pačių, bet dėl svetimų moterų. Jei
gu karžygis būdavo vedęs, jis niekad nepasiaukauda
vo dėl savo žmonos. Jį visuomet trankavo prie to, ką 
bažnyčia draudė. Karžygis visuomet pasiaukaudavo 
dėl tų meiliškų malonybių, kurias jam slapta pašalinė 
moteris suteikdavo ir kurią už tai kiti persekiodavo. 
Bažnyčiai pradėjus smarkiau persekioti lytišką meilę, 
pastaroji slaptai vis labiau ir labiau plėtojosi. Su
prantamas daiktas, kada bažnyčia peržengė gamtišką 
įstatymą, persekiodama lytišką meilę, tuomet slaptai 
besiplėtodama, ta meilė, išėjo iš normalių vėžių, ir ga
lų gale priėjo prie to, kad jau ją negalima buvo pa
vadinti žmoniška meile. Žmonės pradėjo sirgti prot- 
lige, kuri paėjo nuo meilės. Pavyzdžiui, Hellwald’as 
rašo, kad septynioliktame šimtmety Ispanijoj siaustė 
siautė meiliškos beprotystės epidemija.

“Meilė tapo kankinimosi priežastimi. Bepročiai 
save plakdavo, visokiais būdais kankindavosi, tartum 
kokie laukiniai arba vienuoliai.

“Meiliški jausmai buvo pašvenčiami dievui ant 
garbes, todėl kiekvienas įsimylėjęs, norėdamas ge
naus dievui įtikti, pasidarydavo tikru bepročiu. Vie
špatavo meiliška mada, reikalaujanti, kad kiekvienas

Viso per 8 mėn. 20.774 tukst
Degtinės (galionų): 
Baland. mėn. 6.292 tuksi.
Gegužio mėn, 
Birželio mėn.
Liepos men.
Rug}), mėn.
Rugs. mėn.
Spalio mėn

Lapkričio men. 3.320

Liverpool: Nuo rugp. 1914 
m. iki sausio 1915 buvo ligo 
nių ’— 150 vyrų, 106 mote
rų; viso 256.

Nuo rugp. 1915 iki sau
sio 1916 m. buvo 72 vyr., 46 
mot; viso 118.

Rytų daly Londono ir 
Woolwich: nuo grd. 1914 m. 
iki balau. 1915 m. —47 vvr., 
18 mot.; viso 65.

Nuo grd. 1915 m. iki bal. 
1916 m. — 26 v., 9 mot.; vi
so 35.

Bradforde: Nuo grd. 1914 
iki geg. 1915 — 11 vyrų, 
2 mot;, viso 13.

Nuo grd. 1915 iki ge. 1916 
m. — 8 vyr., 0 mot.; viso 8.

Glasgow:
Nuo rugp. 1914 iki

1915 m. — 87 vyr., 21 
viso 108.

Nuo rugp. 1915 iki
1916 m. — 59 vvr., 12 
viso 71.

Paėmus sykiu, Anglijoj ii’ 
Škotijoj, prasikaltimai su
mažėjo 42 procentais.

1915 m. pirmutinius 9 
men. Liverpool, Manchester, 
N e w i •. a s 11 e - o n - Ty ne, B i i-m i n - 
gham. Leeds, Sheffield, Mid
dlesbrough,. Gateshead, E- 
dinburgh, Glasgow, Dundee 
ir Aberdeen buvo 396 (176 
vyrai ir 220 moters) pasikė
sinimai nusižudyti 
m. per tą patį laika tokių 
pasikėsinimų buvo tik 287 
(145 vyrai ir 142 moters). 
Šitame atsitikime, ypatin
gai reikia atkreipti aty- 
džios į moteris. Jų pasikesi-

Minėtomis skaitlinėmis ne 
1916 jVisi proto ligoniai vokuojami 

bet tiktai tie, kurie tą ligą 
gavo begerdami svaigina
mus gėralus. Jų skaitlius pa
staruoju laiku, visgi, daug 
maženis, negu pirmiau bu
vo.

(Anglijoj ir Škotijoj)
Nors daugelis girtuoklių 

ir labai nepatenkinti su
trumpinimu laiko laikyti at
daras smukles ir pardavinė
ti svaiginamus gėralus, bot 
pasekmės to viso nėra tai}) 
blogos. Svaiginamų gėralų 
kontrolės komisija skaitli
nėmis parodo kelis pavyz
džius, kas daro labai gerą 
įspūdį. Anglijoj prasikalti
mai iš priežasties girtuok
liavimo sumažo 46 procen
tais. Pavyzdžiui: 16-koj di
desniųjų miestų (virš 200.- 
000 gyventojų) vieną savai
tę prieš sutrumpinimą smu
kliu laiko buvo 1669 prasi
kaltimai, o 
tę lapkričio 
vo tik 889 
Škotijoj tie 
sumažėjo tik 3 
Pavyzdžiui (tuo pačiu laiku 
kaip ir Anglijoj) buvo pra
sikaltimu: 1915 m

Glasgowoj 517 
Edinburgh 118 
Dundee 70
Aberdee 41

♦ AR TURI TĄ NAUJĄ*- 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

.Jei dar neturi, tai pasiskubink gau
ti, nes knyga gali greit :š*ibaigt.

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

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

Paradyta žinomos lytišku dalyky 
aiškintojos ponios M. H. SANGER.

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytiškŲ organy išsivysty
mas, ju veikme ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijona; motinyste ir jos hygijena. 

Taipgi aprašoma lytiškos ligos, savi- 
žagvstč ir daug kitp jdomiŲ dalyky.
) Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 

i paveikslais, kurie palengvina aprašo- 
! inos dalvkus suprasti.

KAINA TIK 50c.
“ar myli dainas?

Štai nauja dainę knyga, kurioj ra
si daug tokiy dainy, kuriu piekur jau 
nerandama. Knygos vardas 

įvairios Dainos.
Tai yra stora, 216 puslapiu, knyga, 

kurioje telpa daugybė įvairiausiu dai- 
ny. 1 arp k 11 ų yra nemažai senoviškų, 

I .Curias musu seneliai dainuodavo, bet 
(kurios dabar veik visai užmirštos. 
I Dainos visokio tūrinio: meiliškos, 
Į juokingos, kaliniu, tautiškos, kariš
kos, politiškos ir kitokios.

KAINA 50c.
AR VERTA BŪTI TEISINGU?
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

dorai ir teisingai gyventi, bet kokj 
iio gauna užtai atlyginimą ir koks ju 
likimas,—parodo vieno tokio Žmo
gaus istorija. Jo gyvenimas taip už
imantis, jog skaitosi, kaipo gražiau* 
si a pasaka. Tos knygos vardas 
Kovotojas uz Teisybę 

Jeronimas Savanorė Ha.
Kas nori žinoti apie.teisingo Žmo

gaus vargus senovėje ir apie dvaaiš- 
kijos darbus, tam Ši knygelė būtinai 
reikalinga.

KAINA TIK 25c.
Reikalavimus ir pinigui, siųskite 

šiuo adresu: *'■'
J. STROPUS, f

6 Loring St,
> So. Boston, Mass.

greta.su
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siminti laikus nors nuo 
1905 metų Rusijos revoliuci
jos ir dabar ką mes matom 
iš musų inteligentų ir rašė- 
jų. Paimk jo raštus, knygą, 
ar straipsnį, tai mintys, sa
kiniai taip šviesus, gražus, _SLK, bet ir socialistų 
kad, rodos, tyriausio van
dens upelis bėga, bet kuo
met jam prisieina gyventi ir 
veikti tarp minios žodžiu, 
kuomet pradeda ypatiškai 
susidurti su visokiu minčių 
darbininkais, ir inteligen
tais, tuomet jau mūsų “gar
bės vyras” neišlaiko ir jeigu 
ne visai ant amžių atsiskiria
nuo darbininkų, bei pažan- ligonio nėra, o tai Montre- 
giosios visuomenės, tai 
tai]) pasilieka suakmenėjęs 
ant visados.

vienijimą Lietuvių Kana
doj.

Jeigu čia taip butų leng
va suvažiuoti darbininkams, 
kaip Škotijoj, tai neabejoju, 
kad ir čia gyvuotų nevien 

or
ganizacija ir kanadiečiai tu
rėtų savo laikraštį, čia yra 
nemažai lietuviu farmeriu, 
kaip tai Saskachewan 
visi prakilnus žmonės, 
liudija ir tas, kad per ves- 

socialistų kuopa statė vei
kalą “Kunigo Gromulos 
raštinyčioj”. Kas neskaito 
laikraščių, tas nežino tų mu
štynių, kurios tuomet iškilo 
belošiant. Dabai* vėl rengia
ma sulošti “Gadynės Žaiz
dos”. O tai vis tų bemoks
lių darbai, kurie nepaiso ir 
nebijo ar akmenys ir plytos 
kris ant jų galvų, ar pra
keikimas bus iš ambono, ar 

eina 
. lerškečiuotu keliu pirmiau-

; nenori isią pramindami taką B. A. 
‘r kitiems tokiems inteli- 

lietuviu,'gontams ir rašė jams.
” 1917.! Kanadietis.

ir 
tai

tu ves tapo surinkta $154.00.
L. š. Fondui.

Dirbkime, sesytės, dėl la- 
gentiškų žmonių visai nėra, bo žmonijos, skleiskime ap- 
apart kelių kuriems terūpi švietą tarpe tamsesnių savo 
vien savo reikalai.” Čia B. seserų ir žadinkime jas iš
A. skaito inteligentiškais miego, 
žmonėmis biznierius, ku
riems terūpi vien biznis, bet
B. A. nemato ar nenori ma
tyti, kad už jo nugaros jau 
seniai gyvuoja ir veikia LS. 
S. 84-ta kuopa, Pašelpos 
draugija, Birute, moterų 
draugija. 23 d. gegužio 1914

Sen Raito.

ŠMOČIUKAI.

Ar jus tikite, kad sociali
stai su progresyve visuome
ne gali daugiau aukų su
rinkti, ne kad klerikalai su 
tautininkais Lietuviu 
je.

Dieno

ckefelerio vergai taip smal
kiai kovoja. Kas juos prie 
tokios kovos veda? Atsaky
mas. Priežastis šiandieninio 
kapitalistiško surėdymo. 
Darbininkui nėra kitokio li
kimo, kai tik gyventi 
mirti, vienas iš dviejų.

ar

Amerikos patriotizmo gė
lės — “preparedness”, “mo
bilizacija milicijos”, gabeni
mas ir užlaikymas Mexikos 
pasienyje.

Tas viskas Amerikai 
šuo j a $200.000.000, bet tai 
dar nepakanka. Už vis^i- 
“trubelį”, kuri Amerikonai 
padarė Mexicai, meksikonai 
reikalauja iš Amerikos $25,- 
000.000 atlyginimo.

Ar nepuikiai atrodo Am- 
])atriotizmas?.

*****
Kur dingo Gabrys? Ar tik 

Francijos cenzūra neuždarė' 
“Pro Lithuania'?”

Ašara.

t

,v

O
. •

ft

SV AR B U KIE K VIE N AMAr jus tikite, kad
sriove i

ganizaciją, tai SLA. tuojaus

sau
n

PATRIOTIŠKOS SUFRA

KONCERTAS IR BALIUS!!!Cei- džioja po tamsybės erdves iri Hn ....... ......................J. . • I

Lietuvių Ko operatyviškos Spaudos Bendroves

N. .o moteris darbi-

prišaukimą su Dėde;

kai

dar nėra
dirbusios aiškaus pieno, bet doleriu pelno.

taip išaugo Škotijos LS. nijinio.

Sus, tas žino, tik reikia at- draugijas ir sutverti Susi- | Jisai rekomenduoja įstei-

i Strimaitis, nevertas $125.00
ii mėnesi. ;\r tai]) negali bū-!

Bet IAmerican Woman Sufrage 
r a s i i n e' A sso c i a t i o n ”. V i r ši n i n k ė s

t i ' Li .
Dr. I 

tikslui i

tam nei nereik.
Antri musu veikėja

Amerikai, 
Anti savo

visai nemato, nesupranta jo 
filozofišku išvadžiojimu, tas

;sais galimais budais prieši
Prie tų mote-; 

irų priguli ir mūsiškės drau- 
rogresyvio Susivie-

neapeina ar ncapsi- pažinti ir veikti tarpe tokio pi 
(Reikia neužmiršti,’įdidelio skaitliaus 1-

Niekuomet, galbūt, tai; 
<kiai nepasibriežė skirtu 
.ts tarpe buržua/ių ir dai

kelkite drg. Lapinską ii

l’kci J11! i Z, i *, i l 11 Utį,

na, kad jie rengia prakal
bas ir kitokius susirinkimus,

aly yra Briedžių Antanas. 
Kas skaito “Naujienas”, tas 

j mato sieksninius straipsnius

logą “Pasikalbėjimas Povilo
” M Adomavičienė

vena tarp tūkstančio lietuvių t? ten jau seniai gyvuojan- 
tai jie visi

P as i b ai gu s p r o g r a m u i,
prasidėjo šokiai.

m a.
”L” Korespondentas.

:gą rasikaibejnnas Rožytes 
• su Motina”. Buvo daugybė 
deklamacijų, duetų ir tt. 
Viskas nusisekė labai pui
kiai; žmonių buvo pilna sve-

mas, kad čia nei vieno inte-

J. BUTĖNAS, baritonas.

■ «• <
A
A

NESIUNČIA ’’DABARTĮ” 
IR GANA.

“Laisvės” red. darė visa, 
kas buvo jos galėję, kad ga
vus Kaune leidžiamą “Da
bartį”. Mes, per savo ko
respondentus Europoj sta
čiai mėginom susišnekėti su

darbininkų, kur gyvas žo- čių žmonių, 
dis butų šimtą kartų nau- pasakys: kc 
dingesnis už raštą, bet tas’inteligento ir mes nežinom Įkas kitas, vienok jie 
jam nerūpi, jis visai slaps- nei kokio Briedžių Antano, 
tosi nuo darbininku, nes Negana to, kad jis 
jam tas 
moka.
kad dauguma musu veikėjų, Įbet Nr. 9 ’’Naujienų 
yra geri rasojai, bet nevisi Į------- -—rL.

ninius straipsnius. kad 
apšviesti darbininku mi- 

“Dabarčia”, bet nieko neiš-jnią , bet kad tie darbinin- 
ėjo. Tuomet kreipėmės prie‘kai, kur už jo pečių, klai- 
“Naujos Lietuviškos < 
tungos” (Tilžėje). Per Da
niją mes pasiuntėm “N. L 
C.” 6 markes ir prašėm už- jam nerūpi. K 
prenumeruoti mums “Da
bartį”. Ir vėlei jokio atsaky
mo nėra — nei iš Tilžės, nei 
iš Kauno. 'Jie labai daug nuveikia, (ku-

Jau seniai ėjo kalbos, kad rie veikia), bet visuomenei rinl 
vokiečių valdžia, leidžianti jie yra nežinomi. Tiesa iš tu 
“Dabartį,” tyčia nenori siųs- • susipratusių darbininkų ga-

kos spauda nežinotų, 
dędast Lietuvoj. Iš

'gti kaimuose tam tikrus na
mus dėl puolusių moterų. 
Tonais jos turėtų gauti šio- 
'kios tokio darbo, nebūti var 
'žomos, ir butu tolinus nuo I , ‘

Tininkiu moterų, kai]) šiame . 
Ikrizy su Vokietija. Buržu- 
■azinės sufragistės nuplaukė; lisy^- 

darbininkai.' sykiu su patriotiško šoviniz- „„ . _

...........v ....... .  tv,v. Kai’) tik prezidentas 
ti jos Amerikon, kad Ameri-į įima rasti daug tokių, kurie sonas, savo valia, net 

kas savo susipratimą, gabumą, Įgreso nepasiklausęs,
4. - musų laikosi tik sau Kartais pri-!traukė dipliomatiškus

locnų patyrimų norime sprę- guli prie darbininku drau- lv’----
sti, kad taip ištikrųjų yra. gijų, o kartais nei i / ______ ,
Tilžės ’’Ceitunga”, kaip ma- nereikia, ir tik rūpinasi savo‘dys headqm 
tyt, sistematiškai gauna ypatiškais reikalais.
“Dabartį”, nes ima iš jos ži-Įmetus tuos, tai 
nių, bet padėti mums neno- plidelin veikėjų 
ri. Turbut, išvien su 
barčia” eina.

I LAISVOJI?.’
ii SAKYKLA j! 
žiiiiiiiiimirnfmi rni

pagelbų.
ikrinti,

Malonėkit

ninkai su savo 
prieš lietuvių visuomenę pra' 
sikalto nuo galvos iki kojų 
ir užsitarnavo sau ant semi 
dienų paniekos pagarbą. j |

Bayonne, N. J.-socialistų j 
veik visai nėra, bet tie Ko- į

lik ii> ill
Aptiekorius.

500 GR AND STREET, 
Kainyas ! nio»i Ave., Brooklyn, N. Y.

ikiu už dyka. Aki* 
•itru būtinai yra rei- 
DR. 11. A. MEDOFF.

GRAND RAPIDS, MICH.
13 d. sausio buvo koncer- 

;tas Lietuvių Moterų Prog- 
■resyvio Susivienijimo 37 

Programas buvo 
M Adomavi-

Wil 
kon- kuopos, 
per- gapa įvairus.
ry- čieįnė is Jurgaitienė pasakė 

Įsius su Vokietija, tuojaus po trumpą prakalbą. LSS. 
to jiems'sudrebėjo patriotiškos šir-(51 kuopos choras sudainavo 

arters “National kelintą dainelių; F, Balius

SUB., 17 VASARIO-FEB, 1917

TURNBULL 
AUDITORIUM

Progr

‘šiaip draugaudami su to-į 
jkiais žmonėmis, kurie visai 
nemoka skaityti , arba labai 
mažai moka, kurie niekad Ridėjus tuojau reikėtų pri- 
nė apt kokių susirinkimų :statyti moteris prie amuni- 
neina. Prie tokių darbininkųĮcijos dirbimo, kaip tai yra

_ i ])rieiti, Anglijoj, Francijoj ir Vo- | 
su kietijoj. Jos sako turinčios i 

vavo Susivienijime
milionu moterų ir jos visos 

■galėtų dirbti žudymo įran- 
ir labai svarbius visuomeni- kius.
skus dalykus, taip kad toks* Taj tajp galvoja turtingo-' 

aiškini- !sios sufragistės ir sufrūgi
mas tęsiasi kelias savaites stes iš smulkiu miesčionku.

MUSŲ RAŠTININKAI IR 
VEIKĖJAI.

Rašėjas, kuris tankiai sa- inteligentas negali 
vo mintimis pripildo laik- bet darbininkas, kuris 

susi-Įjuo kartu dirba, turi jam iš 
vi-'aiškint įvairiausius klausi- 

jampnus. —turi supopulerizuuti 
ar 
ar

raščių špaltas, plačiai 
pažįsta su skaitančia 
suomene, nežiūrint ar 
apmokama už raštus, 
jis tuom uždarbiauja, 
tai pasišventęs laikraščio ir ^pasikalbėjimas boi 
visuomenės labdarys, jeigu 
tik jo mintys gerai apdirb
tos, su gerais faktais, 
tuomi jis ir tampa veikėju, j lankyti susirinkimus. 
Visi skaitantieji laikraščius,Įšitokiu budu išauga darbi- 
visa pažangioji visuomenė j 
gerbia jį, kaipo plačiai mą-;patvirtina Škotijos LSS. Ka 
stantį ir darbininkų reika- į drįsta tvirtinti, kad kitaip, o'gį 
lais besirūpinantį žmogių

Tankiausia tokius gar
sius rašėjus nelabai kas y- 
patiškai pažįsta, kadangi da ■ Čerkevicių iš kapu, nes jie 
žniausia jie kur kitoj šalyj;.v ra pirmutiniai tokie veike- 
mokslą eina, arba gyvena 
ten, kur nei vieno lietuvio 
darbininko nėra. Tokiu bu
du jie ir patampa neklaidin
gais veikėjais. Kadangi jo 
gyvo žodžio niekas negirdi, 
jo prigimtų idėjų niekas 
nežino, (? Red.) tai jo 
blogos pusės yra užslėptos.Iš 
dėstydamas mintis raštu, vi
suomet sušvelnina savo “e- 
go”. Kad taip yra, tai gana 
aišku. Kas skaito laikraš-

c 5 ‘ j 11 d. sausio buvo susirin- 
. ... [kimas Liet. Moterų Progre-

. 'šyvio Susivienijimo 37 kuo-
apie ^,p0St prįe kL10p0S prisirašė a- 

pie 10 naujų narių.
Vietos moteris smarkiai

T IKI ET Al

litruost era

bukietas.

lietux iai.

one. gla
jau pelu.s

ir 50c

DORINIS V. I ABI ONSKIVTE. soprano.

. r mėnesius, pakolei jis pra-( Visai kitaip galvoja tos mo
tai neda mąstyti apie politiką ir terys, kurios eina išvien su'

b ...... K......~. Kad .vyrais socialistais. Josios vi
1 i a - • - - --- . ..

ininkų organizacija, tai tą ipasj karei.

dys, kad iki Jurgelionio at- 
keliavimo nebuvo socialisto 
inteligento. Paimkim dabar 
Kanada. Čia tai kaip per
kūno trenkta, nei kokio in-j 
teligento nebuvo ir nėra, o 
vienok keletas draugijų jau 
seniai gyvuoja, 
apgyventuose

AKRON, OHIO.
28 d. sausio buvo susirin- 

ikimas naujai susitvėrusios 
į Lietuvių Moterų Progresy- 
',vio Susivienijimo 41 kuopos. 
Kad supažindinus vietos mo
teris su LMPS. mieriais ir 
pritraukus daugiau jų prie 
kuopos,nutarta surengt pra
kalbas ir u°k\iesti kalbėto-

DALYVAUS:

M. J ABLONSK IL'TĖ, soprano 
Žvaigždute iš Worcester. Mass, pirmu kartu su
žibės musu padangėje.

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

BRONIUS RAUKIUS / .. . .s m u ikonai
Conservatory of Music”Mokiniai

C. !L TAMUIJONIUTĖ, pianiste
Pabaigus Jersey »’it y Konservatorija su aukso

■iput dalyvaus didelis vokiečiu choras •SOZIALIS- 
IISCHH 1.1KDKR TA b CL”. dir. K.Niedernieyer.

SIL’IYNO ' Choras, dir. P Indonas.
MANDOLINŲ KVARTETAS ir kiti.

• KALĖJIME MAŽAI 
MOTERŲ.

Main Line, Pennsylvania, iDrg.”A Zabloclienė išrinkta 
i — Eastern Penitentiary ynajjįeraįuros agentu, kuri 
j 1403 kaliniai, o jų tarpe t i/ stengsis pardavinėti knygas 
;j2 moterys. Įįr užrašinėti ‘Moterų Bal-

;są”. Nutarta parsitraukti po 
i 10 ekzempliorii kiekvieno 
“M B.” numeri).

Iš pirmo kiupos- susirin
kimo pasirodė, kad moterįs 
griebiasi už da bo. Reikia ti
kėti, kad greitu laiku kuo
pa bus skaitlinga narėmis ir 
smarkiai darbusis tarp vie
tos moterų

DETROIT, MICH.
dicijos komisionieriui 

Couzens atėjo į galva min- 
lietuviais tis, kad kalėjimas yra netin- 

miestuose,1 karna vieta dėl nelaimingų 
1913 metais Medicine Hat J moterų paleistuvių. Kalėji- 
kilo sumanymas, suvienyti |mas netik jų nepataiso, bet 
visas Kanados pašelpines dar labiau nupuldo. ,

l'ikietų ant koncerto gali
ma gaut Ncwarkc pas A.

v OV., 
103 Jackson st. 

J Žukauskas, 89 Warvick st. 
A Nikštaitis, 176 Adams st. 
Pas sekančius “L.” bendro
vės narius: J Dobinį, A. 
Kvedarą, A Žolyną, J Bečį, 
J Janušonį.

5 
5 
CD

C/7

s %



REDAKCIJOS ATSAKAI.

nariai

pagerinimą savo būvio. Su- į Katali

$ 652.816.39
$ 815.515.04
$1.011.017.68
$1.187.131.85

sieina darbininkui daug var
go pakelti ir net neapsieina

BALTIMORE, MD.
Vasario 4 d. LŠF. vietinis 

skyrius buvo surengęs pp. 
Bulotams ir Žemaitei pra-

sakė, kad esanti geriausia

N. N., Baltimore, Md. - 
Talpiname anksčiau gautą. 
Atleiskite, kad negalėjome 
sunaudoti.

- Gedvilas ir Man
— J Neverauskas; 
trūko to išdidumo,

PITTSBURGH, PA.
South Sides klebonas Su t 

kaitis sutverė prie bažny
čios Kliubą. Dabar kas sa 
vaite sercdomis ii’ subato-

UŽTVIRTINTAS IR LAIKOMAS PO PRIEŽIŪRA BANKINIO SKYRIAUS 
■ PENNSYLVANUOS VALSTIJOJ.

jie stengiasi visuomet užbčg kali) 
ti už aiių.

f‘L” Korespondentas

mus užkvies. Mes laukia
me ir prašome dievą, kąd 
jiems pasiųstų tokią drąsą 
ir įkvėpimą.

Manchesterietis.

TMD. Draugui. — Viso
se draugystėse panašių da
lykų atsitinka ir jie skaity
tojams nežingeidųs. Ne-

MELROSE PARK, ILL. 
Pranešimas.

18 d. sausio bus mėnesinis 
susirinkimas Lietuvos Sū
nų ir Dukterų draugystės 
Frank ir James svetainėje. 
Pradžia 1 vai. po pietų.

Visi nariai malonėkite at 
silankyti ir po $1 užsimokėti 
posmertinčs mokesties, nes 
mirė draugytės narys Myko
las Klimošauskas.

Ra.št. A Staravičia.

SO. MANCHESTER, CT.
,4 d. vasario buvo prakaL 

bos naujai susitvėrusios L 
iš. Kalbėjo L

— ’’Laisvės” reda 
Savo kalboj nuro

metų ir 16 metų, kaip atsis
kyrę nuo tautininkų. Taip 
jam bepasakojant, tūlas 
žmogus atsistojo ir užklau
sė, ar Mass, valstijoj tei
sėtas susivienijimas ar ne? 
Kalbėtojas atsako, kad netei 
setas (nelegalis), bet katali
kai padavę prašymą ir 
j ausbū si ąs užtvi r tin tas. 
bar jie turį tik trijose 
stijose užtvirtinę.

. Iš publikos pasigirdo 
sai, kad darbininkai tokiai 

! organizacijai, kuri nėra vai
zdžios legalizuota, negali už- 
sitikėti. Tuomet kalbėtojas 
vėl pradėjo plūst socialistus, 
būk pastarieji viską trukdą 

■ ir tt. Ta pati .ypata, kuri 
j užklausė apie legal iškurną
jų organizacijos, paprašė, 
kad kalbėtojas prisilaikytų 
mandagumo. Katalikai, no
rėdami užtarti kalbėtoją, 
pradėjo švilpti, kojomis trypi 
jti ir tt. Svetainėj kilo dide-Į 
lis lermas ir viskas tuor.ii'

Geriaus pa
taikauti ponui, visgi šiokio 
tokia alga, kad ir kiek lė- 
šuoja “dinerkė“ alaus zece 

jerriui už rašybos ištaisymą, 
bet dar lieka ir ant duonu 
tės ir...

Na, o tai]) vadinamas 
‘Darb. Balsas” apie toki sa
ro šėrininko pasielgimą nė 
puse lūpų neprasitarė; mat, 
negalima, nes mūsų laikraš
tėlis tik ii* laikosi ant re- 
publikonų ir bosui pečių. 
Kuomet žlugtų laikraštėlis, 
juk kur tuomet talpintų vi-

MONTELLO, MASS.
Vasario 2 d. Stough tone 

ir 3 d. vas. Montelloj buvo 
statoma scenon istoriška 
drama “Kerštas”. Nekal
bant apie veikalo turinį, pa
žymėsiu, kaip aktoriai atliko 
savo roles: Rūtelė — M. 
Daržinskiutė lošė taip ge
rai,' kad nieko daugiau ir 
reikalaut negalima; Lela — 
E. Liubskaitė, Rusna — A. 
Permonienė ir Gailiūtė — 
Stonkienė taipgi pagirtinai 
lošė; kiek prasčiau lošė— 
Kūno - 
girdas 
jiems 
kokis buvo reikalingas tose 
rolėse. Kitų aktorių rolės 
mažiau svarbios ir vieni to
se mažesnėse rolėse lošė 
gerai, bet nekurie, ypač ka
reivis Nr 3 ir 4 — silpno
kai. Abelnai veikalas pui
kus ir suloštas gerai. Žmo
nių atsilankė neskaitlingai; 
rengėjai vargiai išeis ant 
savo, nes prirengimas tokio 
veikalo gana brangiai kaš
tuoja, ypač kad ir šiame at
sitikime viskas kai]) iš deko
racijų, taip ir išgrimavimo 
buvo gerai atlikta 
TLR. Viesulą ir 
kuopa.

758 YPATOS, KURIE PABeGO Iš VIETŲ UŽIMTŲ 
VOKIEČIŲ IR AUSTRŲ KARIUMENeS.

Augščiau minėtos visos ypatos tapo atvežtos 2 d. 
sausio, 1917 m. ant laivo ’’New Amsterdam” per vi
siems gerai žinomą Amerikos Benkierį Henryką C. Za-

| BOSAK STATE BANK
$ 434 Lackawanna Avenue, Scranton
< »CHICAGO, ILL.

Moteriškų drabužių siuvė
jai rengiasi prie streiko.
Moterišku drabužiu siu

vėjai jau Įteikė savo bo
sams reikalavimus ir jeigu 
pastarieji neišpildys, tuometjo apie Lietuvos laisvę. Pir

miausia faktais nurodinėjo, 
kaip ir kas supranta laisvę 
pilnoje to žodžio prasmėje 
šioje šalyje ir kaip ta laisve 
naudojasi.. Girdi, čionais, 
pas jus, kadaise, — sako p. 
Bulota, — kalbėjo kun. 
Mockus ir buvo areštuotas 
už tai, kad jis tik savo min
tis išdėstė. Darbininkai rei
kalaudami artai daugiau al
gos, ar trumpesnių 
valandų, sustreikuoja, 
kapitalistai, su valdžios pa

kliubo. Subatomis tai dar j- 
eina kiek žmonių, o seredo- < 
mis beveik nieko.

Nauja organizacija! Susi- ’■t 

dėjo LSS. 6-ta kuopa, Aido M 
choras, LMPS. kuopa ir LD. -' 

ir pasisamdė ‘f

sykį į mėnesį. Tai bus pLmas dar 
lietuvių moterų laikraštis kaip Amerika gyvai

BALSAS” yra leidžiamas kad paliuosuoti ii tun- 
prietarų pavergtą musų moterį. z

BALSAS” rašys apie moterų darbininkių reikalui, 
turės speeialį sveikatos skyrių, vaikų skyrių* IU- 

moterų judėjimo, aiškins moterims politikos teises, pa* 
pie maisto gaminimą ir tt. J

’ BALSAS” bus moterims tikruoju jų gyvenimo veid-

ukruskite užrašinėti “Moterų Balsą1

BOSAK STATE BANK nepaprastai greitu augimu kapitalo, per 
viršijo visus rekordus ir šiandien priskaitomas prie didžiausių Pennsylva1 
nijos BANKU.

Štai augimas padėlių tik per septynis mėnesius:
11 d. Lapkričio (Nov.) depozitas
12 .. Sausio (Jan.), 1916 ,,
30 ,, Kovo (March), ,, ,,
30 ., Birželio (June) ,, ,,

Toks greitas irdideiis padėlių augimas aiškiai liudija, kad musų ban
kas turi gerų užsitikėjimų tarpe depazitorių. Ir jeigu jus norite, kad jū
sų sunkiai uždirbti ir sutaupyti pinigai butų pilnai apsaugoti ir išmokėti 
jums ant kiekvieno jūsų pareikalavimo, dėkite juos į BOSAK STATE 
BANKĄ.

'LD, kuopa 
kambarius.

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

_ Visi tie adresai, žinios ir pasveikinimai nesutilptų 
šame laikrašty, jeigu p. Zaro panorėtų juos išdrukuoti, 
todėl visi kurie turite pažįstamus ar gimines ir norite 
dasižinoti, tuojaus kreipkitės ypatiškai ar laišku že
miau nurodytu adresu:

HENRIKAS C. ZARO, Bankierius 
Metropolitan Saving Bank Building, •

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

MOTERŲ LAIKRAŠTIS! . MOTERŲ LAIKRASTISl
Jau išėjo iš spaudos

“Moterų Balsas4.
Išleidžia L. 

I
“MOTERŲ 

bos nuo amžių
“MOTERŲ 

vaikų auklėjimų 
teiks žinių 
duos daug naudingų patarimų :

“MOTERŲ BALSAS” bus
rodžiu, M

Agentai, sukruskite užrašinėti “Moterų Balsą’’. Duodami labai 
didelį nuošimtį.

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

“MOTERŲ BALSd” kaina metams $1.00; pusei metų 55c. Pavia* 
niai numeriai po 10 c.

Pinigus ir visus užsakymus siųskite:
“MOTERŲ BALSAS” \ f

Philadelphia, Pa. j

unijos ir socialistu šmeiž
tus?!

Kita vertus, redaktorius 
irgi bijo ką nors parašyti a- 
pie savo ponų darbus, nes 
gali išvaryti, o kur dings,

Jeigu norite siųsti pinigus j Rusiją arba į užimtą vokiečiais Lietuvą 
savo giminėms ar pažystamiems, arba taupinimui į Rusijos' valdišku 
bankas, siųskite visuomet per BOSĄ K STATE BANKĄ. Atminkite, 
kad už $33.00 galite nusiųti 100 rublių, kuriuos taip sunku uŽdMbti 
Lietuvoje.

Laivakortes parduodame ant visy'geriausiu linijų su’yg kcmpanijoB 
prekės. Klauskite informacijų. Patarimus suteikiame dykai.

BANKAS turi didelį lietuvišką skyrių. <’

Ekspliozijoj žuvo 60 žmonių. »
Antrą dieną vasario, apie 1 

pirmą valandą ryte, Chica
go j iškilo baisi ekspliozija ! 
gyvenimo name, kurioje žu
vo apie 60 žmonių. Eksplio
zija buvo taip didele, kad už1 
kelių mylių namus sudrebi
no, o artimesnėse apielinkė- 
se ir langai išbirėjo. Tame į 

name gyveno 16 šeimynų, Į 
Varpo kurių susidarė apie i 

p 00 ypatų. Visas namas bu- 
ivo apgyventas lietuviais, 
lenkais, rusais ir . žydais.1 
Namo savininkai gyveno ki-i 
toj vietoj. Dabar policija1 
tyrinėja, norėdama surasti 
ekspliozijos priežastis. Bet, 

apie -suprantama, nei namų sa
vininko, nei gazų kompani
jos neapkaltins. Greičiausia 
visą, kaltę nuvers ant “dže- 
netoriaus” arba gazų kom
panijos darbininkų. O juk 
ekspliozija įvyko arba iš 
priežasties namų savininko 
neprižiurėjimo arba gazų 
kompanijos.

Miesto valdžia 
gia išleisti įstatymą, 
inspektoriai apžiūrėtų 
sus gyvenimų namus, 
niose negresia žmonėms 
vojus.

Ir taip, darbininkai žūs
ta netik dirbtuvėse ir ang
lių kasyklose, bet ir gyve- 

Įi’imę namuose, kuinuos jiem 
■kapitalistai pabudavoja. Ka 
pitalistai, budavodami na
mus, nepaiso, kad juose gali 
žūti darbininkai, nes jiems 
rūpi ne darbininkų gyvas
tis, bet pelnas. Jie gerai 
žino, kad už darbininkų gy
vastis nereikės atsakyti.

“L”. Korespondentas.

*****
Vasario 4 d. 

moterų draugija, 
koncertą ir prakalbas. Ge
riausios koncerto vietos, tai 
solo p. V. Putvinskaitės ir 
duetas V. Putvinkaitės ir 
p. M. Daržinskiutės, — jos 
gabios dainininkės, turi ge
rus balsus ir mokinasi 
kom. M Petrauską. 
Smelstorius pasakė gerą pra 
kalbą. Žmonių buvo į 500. 
Aukų surinko $7.53.

*****
Vasario 7 d. F . Bagočius 

skaitė prelekciją apie ryti
nių tautų tikėjimą: “Bra- 
minizmą“, Konfucijaus pa
sekėjus” ir “Taizmą”. Rei
kia pripažint, kad tos pas
kaitos labai užinteresavo 
susirinkusius. Žmonių buvo 
pilna svetainė. Rengė LTN.

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

...- -y ■   r11      y 'nvM'i.'y r "—i A- v*' > - 1 
moterėlė atnešė man Ame-] p ran t am a,‘mažesnes firmas kti. 4 d. 
rikos lietuvius, šitas raudo- galima greitai priversti 
nas kvietkelis, tarpe visų1 prie išpildymo darbininkų 
kitų, yra kairieji ir sociali-!reikalavimų, bet didesnės 
štai; tai man (prisisegė tą netaip lengvai pasiduoda, 
kvietkelį). Šita žolė žy- | Nors laike streikų pri
dėjo.... Dabar nudžiuvus, pa
geltus ir visai pajuodus, — 
tai sandoriečiai, tautinin
kai. O šitie nugraužti, pa
juodę kornų kotai, — tai 
Amerikos vyčiai.”

Kaip dabar žmonės kalba 
apie tą “bukietą”, tai kleri
kalu ir tautininku vadai 
jau seniai prie to rengęsi. 

Prie ko tuos suvargu
sius žmonelius klerikalų ir 
tautininkų vadai nori pri
vesti? Kad paskutinių laikų 
Baltimorėj į veikimą ir

• viešuose susirinkimuose už- 
i silaikymą, net baugu darosi 

žiūrėti. Kiek žinoma, tai 
praėjusių metų veik visuo- 

savo^c progresyvūs visuomenės 
viešuose parengimuose vis 

kšmai: vienur kal-

jis nori jį atsiimti, mielai 
bus sugražintas. Niekas ne
atsiėmė. Tuomet Bulota pa
sakė: “jei tos sagutės savi
ninkas Lietuvoje turi gimi
nių, lai jie, grauždami ak
menis, neužspringsta!”

Čia pat ponas Bulota pą- 
rodė kokią “grožybę” jam 
ta moterėlė atnešė. Tai bu
vo nugraužti kornų kotai, 
nudžiūvę laukų žolės ir ki
tokios išmatos, tarpe kurių bus apskelbtas streikas. Šioj 
buvo vienas raudonas kvie- (pramonėj dirba apie 12.000 
tkelis nuo senos skrybėlės. ■ 

Būnant man ne visai ar- 
įti ir publikoje pasidarė (tar-, 
! pe vyčių ir jiems panašių j 
gaivalų) neramu 
nugirdau gerai, 
ta pradėjo apie tą 
bes bukietą” kalbėti ir jei 
ne taip pasakysiu pradžią, 

darbo kalbos meldžiu atleist. Gerb,
Bulota tas ”kvietkas” paaiš- dėlę kovą- su kapitalistais už mskusj 
kino maž-daug taip: “Ta pagerinimą savo būvio. Su-įKatalih

MIDpLEBORO, MASS.
Viebs LSS. 139 kuopos 

lesnaudža, bet dar- 
rengia prakalbas, 

ias, lavinasi ir tt 
ai irgi nenori atsili-

LEWISTON, ME.
10 vasario DLK. Gedemi- 

no Dr-stės svetainei buvo 
j Painios choro balius; prog- 
| ramas buvo gana gražus, 
l’akaro vedėjas Jonas Liau- 
danskas pasakė trumpą 
prakalbą, temoj “Kokią vie
tą užima dainos dailės sry- 
tyje”. Painios choras, po 
vadovyste p. J. Veličkos, su
dainavo “Lietuva Tėvyne 

i Mūsų”, “Aš šią naktį/’ ”Sė- 
Ijau rūtą” ir “Jaun. tėvynai
niu himną.”

Dainas sūdai na 
' gerai.

Buvo deklamacijų ir lietu
viškų žaislų su dainomis. 
Prie Painios choro dainuo
ja ir moterų; už tokį jų 
triūsą reikia ištarti širdin
gą ačiū. Ant galo buvo 
šokiai. Žmonių buvo pilna 
svetainė. Painios chorui žmo 

Visas nes pritaria. Dabar choras 
na-'rengiai jau prie koncerto, 
įkė, ’kuris bus tuojaus po velykų.

K. Vilaniškis.

gelba, surengia tiems darbi
ninkams skerdynes ir juos 
žudo. Bet ar jūs girdėjote, 
kad kur kapitalistą už tai 
būtų nubaudę pagal įstaty
mus?

Toliaus Bulota kalbėjo a- 
pie Lietuvos vidurinius rei
kalus ir jei Lietuvoje, po 
šiai karei įvyktų kokios per
mainos tai nesvarbu, kaip 
Lietuva būtų užvardyta: 
autonomiška, neprigulmin- 
ga ar kaip kitaip, bet svar
bu, kad koplačiausią laisvę 
turėtų darbo žmonės... Taip
gi nurodė, kaip tautininkai 
ir klerikalai rūpinasi išga
vimu Lietuvai laisvės.

Kairiosios partijos 
programuose turi paragra 
fus, kuriuose pažymėta, ką buvo triul- 
Lietuvai reikalauti. Na, o bėtoją areštavo, kitur kiau- 
musų dešinieji nuo kada pra šiniais mėtė, tai trukšmą 
dėjo reikalauti Lietuvai lai- sukėlė, išardė susirinkimą ir 

klausia Bulota ir dar kitur į kalbėtoją plyto
kai]) mis leido ir tt. Gal sabotažą 
vai-‘daro, o gal tiesiogini veiki

mą praktikuoja?.
Vargu kur tiek daug kal

bama kai]) pas mus 
“tėvynės meilę”, vienybę 
sipratimą, vienos didelės li
nijos galybe ir kitus galus, 
c gyvenime nieko nėra. Ku-

\ Šis streikas irgi darbininkams organizacija, 
gali įvykti vien iš darbdavių ues išviso jau gyvuojanti 30 
užsispyrimo, neišpildant tei 
singų darbininkų reikalavi-

rašalas, lapas popieros ir už nupirkę 
du centu krasos ženklelis!..

Kliuvo tautininkams ir 
klerikalams už siuntinėji
mą ant vakacijų Karužų, 
Yčų, ir kitų, nes renkama 
aukos sušelpimui nukentė- 
jusiems, o suvartojama po
nų v akacijoms.

P. Bulotos kalba buvo la
bai įspūdinga.

Žemaitė skaitė referatą, 
kaip Lietuvoje klerikalai 
rinko į “Liet. Draug. Sušel
pimui Nuk.” komitetą sa
vuosius. P Bulotienė kal
bėjo apie jaunuomenės var
gus ir prašė jiems aukų.

Publikos prisirinko labai 
daug, bet aukų surinkta la
bai mažai.

Taipgi A LAK. choras pa
dainavo kelias dainas, už 
ką reikia pasakyti ačiū!

Beje, ]). Bulotai kalbant, 
kokia tai moterėlė ar mer
gina, užsidengus juodu sku
duru veidą, priėjo prie pa
grindų ir padavė p. Bulo
tai “kvietkų bukietą” (kuris 
buvo suvyniotas į tam tikrą kuomet amato nemok 
popierą), o pati išsinešdino gyventi reikia 
kogreičiausiai per duris.

Po prakalbų Bulota paai
škino, kad renkant aukas,

sves f 
atsako, — nuo tada, 
kariaujančių vai st y b i ii 
donai pasiskelbė, jog jie ka
riauja už pavergtų tautų pa- 
liuosavimą. Taigi, kada ka
riaujančių šalių valdonai 
kalba apie tautų “laisvę”, 
tai ir dešinieji sukruto ra
šyti diplomatams prašy
mus, kad Lietuvai suteiktų rie daugiausia apie ką nors 
laisvę, nes tas mažai lėšuo-Įkalbą, tai žinok ko jie verti. I 
ja, — sako Bulota, — tik i Pavyzdžiui, p. Česna turi'

Darb. Balso” ben
drovės šėrą, ir kada jis 
savo dirbtuvėje dagirdo, 
kad darbininkai ketverge 
vakare laikė susirinkimą ir 
svartė savo reikalu, tuo
jaus pėtnyčios vakare atlai
kęs darbininkam pamokslą, 
prisiekdino, kad jie nesibun- 
tavotų, šapoje mitingų ne
laikytų, nesvarstytų savo 
reikalų, o dirbtų tik tautiš
kai. Reiškia, nepriklausytų į 
uniją.

t DYKAI! DYKAI!
' .U i’i Aš iStrnvUhi <Untis b-? tkaupmolr veltui tiem

• ■ • , oiix*-'. ti ir naujus indėli.

. ” Skausmo
i Ne kiekvienas dantistas moka apsieiti su dan-

; timis sunkiam atsitikime, tankiai siunčia pas
'—specialistu. Dr. Chas Teschberg yra gerai ži- 

nomas kaipo specialistas ir įvairiose atsitiki- 
m’iose siunčiama pas ji. Ateik 't duok ikertamin .oL JnformaeiLa dykai. 
tukui vpa Knrnu» hu dubcltava HjiKčiR. darbas IT' * rant uotus • IlCiikjs
• •it.-u/vb. Mokestis ant nedeliu. Gazas ir kokainas vartojamas pagal reikalą.

Ofiso valandos: nuo 9 A M. iki 9 P. M. PUtnyčioms nuo 9 A.M. iki 6 P. M. 
Nedelioniis nuo 9 A. M. iki 1 P. M.

I>R. CHAS TESCHBERG, O. P. S., lietuviškas OestistM
(irtincl St., kampas Union Avenue, Brooklyn, 1N.Y»

Kalba Lietuviškai. Lenkiškai.Rusiškai Telephone Stagg So98.

Pruseika 
o musų neorius.

nei po centąkai]) šiame momento lai- $ 
sva Amerikos šalis pavirto į!>; 
despotišką kazarmę ir jeigu' 
darbininkai tylės, tai ir via' 

ys miliomis jaunų vy-i 
rų. Paskui nurodinėjo nau-j 

keliatą'(]įng-umą LDLD. Taipgi O.
3 ma,Verteliutė padeklamavo.Pra ; 
dau-j kalbos žmonėms labai pati-| 

ko. Prie kuopos prisirašė 9 
nauji nariai. Aukų padengi
mui lėšų surinkta $6.55. Į 
Žmonės pageidauja, kad ir 
tankiau būtų rengiamos to- 

savo kios prakalbos.
katalikai prieš pra

buvo sušaukę mitin
ga ir nutarė, kad i šias 
prakalbas niekas neitų, o 
jeigu kas eis, nubausti ant: 
50 centų. Vienok ir bausmės 
nieko negelbėjo, nes žmo
nių susirinko gana daug.

Antru sykiu katalikai į 
diskusijas nestojo; jie pasa
kė, kad patys surengs ir4

*****
Slaptų smuklių užlaikyto

jai keikia policiją; mat toji 
“nelaboji”, kaip kada išveža 
atėmusi “skystimus” į savo 
buveinę.

O kiek subatomis girtuo
klių prasiskaldo galvas, ke
lia didžiausius lermus stu- 
bose, arba per kiauras nak
teles iš pinigų kazyruoja, 
tai ir velnias ant jaučio kas įaį įdėjo guziką 
skuros, kažin ar spėja užra
šyti?... Šalę prakilnių darbų 
ir didžiausių nusmukėlių ne
trūksta.

J. A Svyrūnėlis.

GRAND RAPIDS, MICH 
7 d. sausio buvo koncer 

tas LSS. 51 kuopos 
pelnas skirtas Sąjungos 
m u i. Pirmiau rengėjai s 
kad laike koncerto bus ren
kamos ir aukos tam pačiam 
tikslui, bet nežinia kodėl ne
rinko. Ar šiaip ar taip, bet 
mūsų kuopos nariams gėda 
už apsileidimą: kitų miestų80 kuopo 
draugai suaukavo ir susko 
lino po kelis šimtus, 
draugai dar 
nėra paaukoję

Koncertas pavyko viduti
niškai. Programas susidėjo 
iš dain.i, monologų, deklama išžudy 
cijų ir tt. LSS. 51 kuopo 
choras sudainavo 
dainelių; J Stankus 
giškas štukas, bet jos 
gumai nepatiko, nes 
vo vartojama tokie žodžiai 

i kurių socialistai privalo
;vengti. Žmonių buvo nepei 
'daugiausia, nes vyčiai 

, , . . , . r ,v. . .pati vakarą surengėdarbininku ir didžiuma pi J 
‘ . .. t • , pramoga be įžangos,priklauso prie unijos. Jeigu 1 ‘ į

iškils streikas, tuomet ma
noma visus suorganizuoti, 

todėl ne- Darbininkai reikalauja 8 
kaip Bulo- vai. darbo dienos, mažiau- 

grožy- j šia mokėti 40 centų į valan
dą ir pripažinti uniją. Jeigu 
šis streikas įvyks, tai vie
tos kriaučiai dar turės di- |buojai

vasario surengė 
prakalbas SLRKA. 166 _kp. 
ir užkvietė net du kalbėto
ju, kad jie geriau galėtų iš
niekinti socialistus ir tarpe 
vietos lietuvių sukeltų vai
dus. Apie tų kalbėtojų 
pliauškimus neapsimoka nei 

be aukų, vienok gyvenimo rašyti. Tik galima tiek pasa- 
aplinkybės verste verčia sto- kyti, kad gyrė SLRKA. ir 
ti į kovą, kad pagerinus sa 
vo biznį. ;



ORAKULO PATARIMAI.

geriausia
Lietuvai karalius?

va-

Klausimas. — Sei, mister 
Orakule, jeigu tu dar nepa
virtai į išgamą ir atjauti 
savo tautai, tuomet paaiš
kink man, koks' 
tiktų
Mat, tuojaus šliupas 
žiuos į Europą užorderiuoti 
dėl savo tėvynės karaliaus, 
o aš esu komisijos narys dėl 
suteikimo patarimų, koks 
geriausia Lietuvai tiktų ka
ralius, bet mano puodynė, 
nepaisant, kad aš į ją su py
liau kelis skunerius, nevei
kia, todėl ir kreipiuos pas 
tave su tokiu svarbiu klau
simu.

Komisijos Narys.
Atsakymas. — Kaip ma

tau, brolau, nori gyventi 
svetimu protu, bet visgi aš 
tau patarnausiu, nes ir man 
tas klausimas nemažiau už 
tave apeina. Kadangi 
Šliupas jgaliuotas užorde
riuoti karalių, tuomet ge
riausia būtu nulieti iš auk
so, o akis dėti deimontines. 
Bet įgijus tokį karalių, bus 
daug trubelių, — reikės sau
goti, kad kunigai akių neiš^ 
luptų, kaip kad išlupo Čens
takavo panelei 
šiai. Apart 
fondas tuščias

svenciau- 
to, tautiečiu 

ir jie nei

lygino prie kareivių. Gal ir 
teisybę pasakė, nes mūsų 
kunigai nei kiek negeresnį 
gyvenimą veda už karei
vius.

Antras klausimas buvo 
užduotas iš biblijos, tai Ra- 
čkus ir bibliją šlamštu pa
vadino, nes negalėjo 
klausimo išrišti.

Biblija lai pasilieka prie 
šlamšto, bet mūsų , kunigai 
visgi turėtų apsivesti, tuo
met mažiau “trubelių” bū
tų su gaspadinėmis ir pa
tiems nereiktų trankytis, 
kaip kareiviams.

Džiovukas.

I SVEIKATA
Jame aprašoma aiškioji', paprastoje kalboje apie tokias 

ligas, kaip sifilis arba kraujo užnuodijimas, spuogai, odos ligos, 
seni skauduliai, triperis, užkrečiamos ligos, nerviškas silpnu
mas, nusilpnėjimas, spcrmoterca, kvaitulys, pūslės, inkstu ir 
ligos lytiškai-šlapinio organų ir kitos ligos, kurios tik kankina 

vyrus ir moteris ir pasako, kaip tos ligos gali Imti pasekmingai gydomos tamistos 
namuose už labai mažą atlyginimą.

šita dykai duodama knyga jums taip gi pasakys apie musų pasekminga gy
dymą tokių ligų, kaip pilvo bei jaknų negales, tulžingumas, prietvarius, raudonoji 
gysla, reumatizmas, kataras, dusulys ir pa našios ligos.

SITAS BRANGUS
VADAS

AR TAMISTA KENTI
inu strėnose; nuo skaudžiu ir skaudančiu sąnariu; ui 
apetito uustojinio; nuo apmigusio (pilvo: nuo atsiri.au 
nuo tulžingumo užpouliniu; nuo apdengto liožuvio; nu 
no miegoti; nuo blogu sapnu. Ar esi silpnas, l<mgv;

Musu brangi dykai duodama knyga pasakys jums faktas apie tokias ligas, 
negales ir symptomus. Ji pasakys jums apie musu gydymą dek i sugrąžinimo žmo
nių i ją senu laiku sveikatą, spėką ir stiprybę - ir kaip tapti vyru tarp vyru.

il:i brangu vadą į sveikatą ir

f LIETUVIŠKA APTIEKA.
į filuoml pranešame, kad gavome daugybe daiktų, reikalingų tinai 
! ••tonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galime 
į parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mui randasi iltn- 
t kių vaistų: 1) MIXTURAB, labai gerai nuo kosulio vaikams ir dldn- 
t Hems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentaa dėl reumatiamo. Bea- 
5 ka 25 Ir 50c. 8) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir Me. 
1 ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI

RUS VAISTAI DfiL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TUNICAS. 4) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumea ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojai dėl vi
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojai — bonka $1.00. Mūsų aptieki
te kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atiilaa- 
kytl. Visas persiuntmo lėšas apmokame męt. Siunčiant laiškai, 
galima dusti pinigais arba atampomia.

I. SHAPIRO, Lietuviškas Aptiekorius
i 419 So. 2nd Street, kampa* Union Avs
I Skyriui: 745 Driggt Avė., kampas 2nd St., Brooklyn, N. Y.

t?..............- ..- ......^==

TREJOS DEVYNERIOS

TREJANKA
Shenandoali, Pa. — Mūsų 

garsusis dudorius Šimkus 
.susipešė su dvasiškiais tė
veliais, pas kuriuos dūduo
davo. Dabar kunigėliai at
sakė dudorystę ir jis neten
ka džiabo. Tūli mūsų tau
tiečiai, atjausdami jo nelai
mingam likimui, mano įkur
ti tam tikra fondą, kad 
paskui galėtų nupirkti gerą 
šarmanką. Girdėtis, kad to
kiam sumanymui didžiuma 
tautininkų pritaria.

So. Boston, Mass. —Mū-

revoliucioniška dvasia prieša ui lua s vuscius n jie nei- į .------- ;------------ ------ ; j ■---
stengs tokį brangų karalių ■[1(‘l)i’I^uhningus kunigėlius
įgyti. Galima butų bandyti 
nulieti sidabrinį, bet pavo
jinga, kad paskui sandaro- 
kai nepasielgtų taip su ka
raliumi, kaip pasielgė su sa- 

- vu“l»rganu.
Noroms nenoroms prisi

eina orderiuoti bronzinį. 
Bet dabar kįla klausimas, 
kaip tokį nuvežti į Lietu
vą? Juk vokiečiai jokiu bū
du nepraleis, nes bronzas 
skaitosi karišku kontraban
dų. Vadinasi, bevežant ka
ralių į Lietuvą, vokiečiai jį 
konfiskuos ir sunaudos sa
vo kariškiems reikalams. 
Kad išvengus konfiskaci
jos, prisieina orderiuoti mo
linį. Bet pastarasis gali pa
keltoj susidaužyti. Kaip ma
tai, su karaliaus įgijimu nė
ra taip lengva, kaip tu sau 
pirmiau persistatei.

Mano nuomone geriausia 
tiktų Lietuvai štai koks ka
ralius: paimti gerą maišą, 
prikimšti skiediaj arba tam 
panašaus stofo, prisiūti iš 
sudėvėtų pančekų ausis, už
mauti kareivišką kepurę, 
apdailinti, apglostyti ir j- 
teikti Šliupui, kad nuvežtų Į 
Lietuvą ir užtupdytų Vil
niuje ant Gedimino kalno. 
Tokis karalius nebrangiai 
kaštuos, nesusidaužys, nie
kas jam akių neišlupinės ir 
niekas nekonfiskuos.

turą leisti, įiašvesdamas ją 
kovai su savo priešais, šio
mis dienomis pasirodė ‘‘Sar
gas”, kuriame Kemėšis iš
lieja visą savo širdies kar
tumą ant savo priešų. Ma
tomai pastarieji visgi už
kenkia jo šventam bizne- 
liui.

Kemešio Draugas.

BE PINIGI

Kuomet buvo 
Pinigų!
Visko pilnas — 
Ko norėjau; 
Nemačiau 
Bėdų-vargų.
Gėriau alų, 
Gėriau vyną, 
Valgiau, vien tik 
Kas gardžiau. 
Auksą žarsčiau 
Kaip mėšlyną, 
Ir kasdien 
Jaučiaus smagiau!
Gerbė mane 
Visi žmonės, — 
Ir jaunimas, 
Ir seni.
Teikė savo 
Man malones, 
Draugiškumo

Pristosiu! Šilą Dykai Itoodaznos Knygos Kuponą Šiandien
DR. J. RUSSELL PRICE CO., L. 502,Madison <.V Clinton StH.. Chicntfo, III.

Brangus Daktarai: Mel.lžm man tiiojaus pasiusti A ysai dykai, apmokėta
pačta, jusi.i brangią medikališk

Vardas ir pavardė.....................

Gatvė ir Noė................................

Miestas. ... . . Valstija . . . .
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ai DAUNORUS trejankat MkrrT
lietuviška. Saugokitės padirbi- 
mų-imitacijų.

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

DAUNOROS trejanką reikalaukit 
prisiųsdami 35c. VV’’?• 1 ženkleliais (markėm)r

(Soros Išlygos

TELEGRAMOS SVIRPLIŲ 
AGENTŪROS.

St. Louis, Mo. — 4 d. va
sario į musų miestą atsilan
kė katalikų “auksaburnis” 
A Račkus. Po visų jo plio- 
vonių buvo užduota keliatas 
klausimų. Vienas užklausė 
apie kunigų celibatą. Rač
kus apsilaižė, gardžiai seilę 
nurijo ir pasakė:

— Kunigai gali ženytis, 
tik jie patys nesiženija, nes 
nori būti geresniais Kris
taus kareiviais.

Mat, Račkus kunigus pri-
L • y • si.' • ' ■‘Vg.t X* J ’■ ' - . ' in:

Kur tik ėjau, 
Kur buvojau, 
Žėdnas šaukė man: 
“ĮJrrraa!!!” 
Bet kaip pinigų 
Nustojau, 
Tai ir nieko 
Jau nėra...
Nėra vyno, 
Nei degtinės, 
Nėr kaimynų, 
Nei draugij. 
Likau visur 
Paskutinis, 
Kai netekau 
Pinigų...

Hocus Focus.

Temykite LIETUVIAI!
PAGAL NAUJĄ BUDĄ GREIT. GALIU SUJIEŠKOT JUS GIMI
NES, VIETOSE, UŽIMTOSE VOKIEČIAIS, ARBA RUSIJOJE.

Reikalaudami informacijų įdėkite štampą už 2 centu.
Pabėgėliam nuo karės nuamnčiu pinigus ir laiškus nes per mano 
Bankų galit* siųst į visas vietas, užimtas vokiečiais, ® tikrai nu

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

pinigus ir laiškus per mano Banką.
Kns norite atsiimt savo gimines į Ameriką, kreipkitės prie mane. 
Taipogi parduodu LAIVAKORTES - Š1FKORTES ąnt visų linijų 
ir geriausių laivų.
Kas nori pasidėt savo pinigus l Banką, tai až moki 4 nuošimtį 

ir galite gaut savo pinigus atgal ant kožno pareikalavimo.
Mano bankos yra gvarantuotos, per New Yorko ateitą, užtat jQa 
pinigai užtikrinti.
Parduoda farmas, lotus ir namus. Padarau ir užtvirtina visokius 

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

VISOKIOS RODOS-PATARIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresu:

BANKER JOHN KOVACS
, Filia: 155 CLINTON AVI.,Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

Boroagb »f Braaklya.
36

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

g Tik ką išėjo iš po spaudos 8
6 Puikus Teatrališkas Veikalas N

Ant Dugno Į 
šis veikalas tinkamas perstoti- i 
nėti bile sriovei be skirtumo, k

Taipgi labai naudingas ir < 
šiaip kiekvienam perskaityti, ? 
nes labai vaizdingai aprašo į 
skurdų biednų Rusijos miestų < 
žmonių gyvenimą, ir kokios bu- •< 
va to skurdo ir vargo pasek- j 
mes. J

& šį veikalą paraše garsus ru- 
g sų rašytojas MAKSIM GORKI J. 
g Lietuviu kaliwin išvertė KARO- 
g LIS VAIRAS.

o Sulošimui šio veikalo reikia i 
g 17 ypatų.
•V Dabar užstojus lošimų eezo- j 
<5 nui, kiekviena kuopa, Draugija, ) 
Ibei grupa renkasi ir mokinasi { 

geresnius veikalus kad šulo- 
šius šiek- tiek pasipelnyti ir <t 
pastumti musų

O šisai naujas 4-rių aktų vei
kalas kaip tik 
kiam reikalui.

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

g P. M. SOLOMSKAS, | 
8 255 Broadway, S. Boston, Man g

kultūrą pirmyn.

Ir atsakanti to-

Buk pardavėju.
Mes išmokysimi jumis prekystės ir 

anglų kalbą. Jus dirbdami šapoj, bū
dami savo namuose galėsit išmokti 
pardavėju ir uždirbti $30.00 į savai
tę. Prisiųskite štampą gausit paaiš
kinimą kaip galima išmokti.

MONTELLO CORRES. SCHOOL
Montello, Mass.
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Muzikos Žodynėlis.
Paraše Mikas Petrauskas.

Kaina 25 c.
Patartina turėt kiekvienam mitzl 

kos mylėtojui.
Adresas:

LITHUANIAN CONSERVATORY 
OF MUSIC.

395 Broadway, So. Boston, M*ia

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykus
Tėmyk, nes krautuvę 
perkrauščiau nuo 109 
Grand Street, po numeriu 
157 Grand Street.

J. MARTINAITIS,
157 GRAND ST., 

BROOKLYN, N. Y.

Severos 
Lietuviškas 
Kalendorius
1917 metams jau 
atspauzdintns ir 
gatavas išsiunti
nėti. Reikalauk 
■iptiokoj arba ra
šyk tiesiog mums, 
o mes mielai pa
siųsimo

Dovanai

Kosulys
dažniausia būna jki- 
rė,jusiu apsireiškimu

dzių uždegimas, in
fluenza arba mėšlun
giais krapas. Kad 
sulaikyti kosulį ir 
pa lengvinti slogoms, 
patariama vartoti

<KAM<

Scvcra’a 
Gothard Oil

1 Severus 
Gothardiškas 

Aliejus.]
Yra žinomas kiele- 
zien.iose namuose, 
kaipo parinktinas 
lininvntas trinti 
sopančias vietas, 
ypač gimusias iš

Mšnhly mo 
uždegimo.

SEVERA’S 
BALSAM FOR LUNGS 

(SEVERAS BALSAMAS PLAUČIAMS)
ne tik suaugusiejiTuoju gydymo Indu gali 

bet ir vaikai. Net mažiai 
lengvinimą. Taip vartok tuos vaistus nuo kosulio, per
sišaldymo, užkimimo, nedifterines gerklės skaudėjimo, 
kosulio, gimusio iš pažandžių uždegimo ir nuo influen- 
tinio kosulio.

Kaina: 25 ir 50c.
----------------------------------- Į-------------------------------------------------------------------------------------

Prašoma aptiokosį reikalauti tiktai- Severos Gyduolių, saugotina dirb
tinųjų arba falsifikacijų ir visuomet pasakyti firmos vardų: “Severu" 
J trio kiekvieno pirkimf Jei vietos uptiekoj negalima gauti, užsakius tuo- 
aus bus pasiųsta.

w. f. s: !RA CO., Cedar Rapids, Iowa.

TAI FAKTAS, kad DAUNORUS aptiekoje 
yra didžiausias sądclis ir pasirinkimas 
įvairiausių naminių gyduolių, visokių ša* 
knų, žolių ir t. t.

REIK AL/M, K IT rašydami, kokiu norite nemažiau kaip už 2SC. 
bus jums prisiųsta.

229 Bldforo- Avė. . 
KAMPAS NORTH. 4X2.® GATVĖS 

•. W O K1/Y .IN, Nii w

r dienos jau 
praėjo. Bet 

vis dar tarpe mus 
yra daug 
kurie yra

vergų,
atstu-

savo darbo beširdės 
rėš LIGOS.

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 gerklės intlaukimui į save 
apmalšinimui dusulio, .itio gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect.

minių

gijos

geriausių na- 
esančių ant

Sk;ii:i!ėjiino. Diegliu ir Skami^jimo Kru
tinėję. kaip ir nuo visokiu kitu r-urna- 
tišku ligų, naudoki

PAIN-EXPELLER, 
kaipo senų ir uztikėtinų draugų Šeimy
nos per ptiM- šimtmečio. Tik 25c. i? 
50c. Iionknte; galima gauti visose ap- 
tiekosc arba pas pati fabrikantu—

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

PERSKAITYK!
KJekv’enaa aaa 
jai akaitytejai 
kuria ašelrašyt 
paa man* “Lala 
vę” ant met^ ir 
užsimokės 12.ši 

ta. gaat devaan 
knygų virtėr 
1 doleri* arba 
“Kardą” ant ea» 
tų. Senai skai
tytoj*!, karia at
naujina, tfaai

knygų aš 60e. Kas Iš naakaltančlą 
dar prlaiųa aš “Keleivį” $1.50, gaa« 
knygų aš 56e., ainaa akaitytejni 
gaua knygų aš 25e. Kaa prlalųa ai 
“Kovą” $2.00, gaua knygų aš 75e.| 
kaa priaiųa aš “Kardą” $1.00,taa gau 
knygų ai 85c., ienai akaitytojaa ai 
25 centui. Kaa ažeirašya “NaająJį 
Gadynę”, kaina metama $1.50, tai 
gaua knygų aš 50e.

Todėl viii užairašyklt taaa laik
raščiui per mane. Tiek pat makida* 
aai gauaite gerų knygų paaiakalty- 
■tai. Būtinai pasakyk apie tai ia> 

draugui ir pažįitamul. Knygai 
daMiu tik “Laiavėa” laidai.

Pinigus ilųikit liua adrasui
J. POCIUS

1ST! Margaret BL, Philadelphia, Pa.

f Jonas MATHUS

I
 GERIAUSIAS DLDtlAtlMO 

IR SVARIAUSIAS RAUB- 
NAS VISAM 80.

BOSTONE.

anai Ir užkandžiai. Patarnavi
mai prielanku*. Atiilankykite,! 
e peraitikriniita.

JONAS MATHUS 
(Ll.t.rli Barinio ka.)

842—314 W. Broadway
So. Boston, Mass. ' 

(Dešimti žingsnių sue Lietevių 
Labdaryatėa Draugijai eaaae).

SUČEDYK PINIGUS
IB SKAUSMU

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

DR. J. LIEBERMAN, 
DENTISTAS, 

408—410 So. 2nd St. 
Brooklyn, N. Y. 

Telephone Stagg 3020.
Kalbame Lietuviškai, Lenkiš

kai ir Rusiškai.

HSNIAUSIA U t KI GO ■
VISTA PAS

A. SHRUPSKI
Paa »»a galite gaatl aka- 

■iaujle alaaa, palkiea degti* 
ala ir akanaaa vyne. Pa
tarnavimai paikiaaaiaa, at
eikite, • peraitlkriaaita.

BROOKLYN, N. 7.
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Iš AUGŠČIAUSIOS PRIE

GLAUDOS GYVAVIMO.
narių. Bet ji tuomi neužsi
ganėdina ir mano žengti pir
myn. Pirmiaus visos kuo- 

apie 
Pennsylvania

* Drg. Slapuks mums skun- pos buvo tveriamos 
<džiasi ant APLA. 9 kuopos Pittsburgą,
(New Kensingtone). Ton (valstijoj, bet dabar jau iš- 

Kuopon buvo paduotas įne-, duodama čarteriai ir į kitas 
Šimas, kad iš iždo paskirt valstijas. Prie kuopos gali 
■bent 5 dol. Lietuvių Sociali-'prigulėti kiekvienas lietu vi
stų Sąjungos namui. Įneši - škai kalbantis žmogus nuo 
mo šalininkai buvo jau nu-G 8 iki 45 metų amžiaus. Į- 
<džiugę, kad kuopa parems 'Stojimo mokestis pagal am- 

‘gražų sumanymą, bet baisa- [žį nuo 3 iki 5 dolerių. Li- 
vime pasirodė, jog vieno bal- goj, po 10 dienų sirgimo, pa
so trūksta. išelpa mokama $7 į savaitę.

Mes manom, kad APLA., Narinė mokestis — 50 cen- 
Temia visus gerus naudin- ;tų į mėnesį.
gus sumanymus. Taigi, rei-j Geistina būtų, kad ir ki- 
kejo ir šį sumanymą pa- valstijose pradėtų orga- 
remt. Pašelpinės draugijos, nizuotis kuopos. Kas nori 
kurios susideda iš darbiniu-;kuopa suorganizuoti, lai 

kreipiasi pas centrą, o iš ten 
gaus visas informacijas.

APLA. Centro sekrt.
J. B. Miškeviče.

tus “Dennafuga”. Geresnių 
vaistų už "i Icrniafugą ’,’ n 

“Dermaftiga” padarys tą, 
vo plaukai bus tankus, š

puikiems

itn

Ta

plaukams

VIENATINĖ AUTOMOBILIŲ Į

MOKYKLA.

Šita mokykla gyvuoja nuo 1905 m 
, ir duoda lekcijas jūsų prigimtoj kai* 
boj. Mes turime stadalą prie mokyk
los kur galima sustatyt 20 auto
mobilių. Musų ilgametinė praktika Ii 
geras sutvarkymas, duoda progą 
sakyti, jog musų mokykla yra vieną 
iš geriausių, kaip iš praktiško taip 
ir iš teoretiško atžvilgio mokinimai 
mašinerijos įvairių konstrukcijų au
tomobilių. Musų mokytojai turi dip
lomus apie savo mechanišką išsila
vinimą, užtvirtintus konsulio. Užbai
gus mokyklą duodame rekomendacijai 
gavimui darbo. Mokiniai užbaigę ant 
šoferio ir norį važiuot Europon, gau
na skirtingą diplomą, vadinamą už- 
rubežinį. Ateikite ir persitikrinkite
NTERNATIONAL AUTO SCHOOL 

147 E. 40 st. New York City.

1339 Center Str.
LBD. laiko savo susirinkimus kas 

trečią nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
Winter Hall, 412 6th St. Racine. Wis. 
DRAUGYSTĖ LIETUVOS SUNŲ IR 

DUKTERŲ, ELIZABETH, N. J. 
Viršininkų Antrašai.

Pirminnkas P Kardokas, 122 Court st. 
Pirmininko pagelbininkas S. Lutkus, 

211 First Str.
Nutarimų raštininkas S. Morkia, 

255 Bond Str.
Turtų raštininkas J. Jankauskas

232 Front Str.
Iždininkas J. Juzapaitis,

234 Clark Place 
Iždo globėjai: E. Makutienas,

149 Clark Place, 
” S. Morkiukia

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

Visi Elizabeth, N. J.

UI.

m. 
p ri

AR NORI VALGYT GERĄ DUONĄ? ?K> JJoVil

GARSAS GERIAUSIA KEPTUVE*
Kepa geriausią duoną iš 
Cysty rugini y miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poki- 
liams *******

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

F. MASIULEV1ČIUS ir SUNA1, Savininkai.
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, N. Y.

SERGANTIEJI! AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IS 
PRIEŽASTIES LIGOS?

Icų, visuomet turėtų paremt 
darbininkiškus sumanymus.

Cuddy, Pa. 7 kuopa APL. 
A. draugui Jonui Mitkui pa
aukavo $25; 4 kuopa $10; 9 
4<uopa — $6.20; 2 kuopa — 
$25; 5 kuopa — $24.50. Viso 
labo $90.75.

J. Mankevičius.

‘sampilą

lėsų, gausi išbandymui. dėžulę “Dcr 
mafugos” veltui, sykiu ir brošiūrų 
užvardytą: “Puikus Plaukai“.
ARGIL SPECIALTIES CO., 

Dept. 7
P. O. Bok 37, Philadelphia, P,

Draugijos, kurios turi 
“Laisvę” savo organu.

Treweskyn, Pa. (iš 5 kuo
pos APLA.) Gal kas iš “Lai
svės” skaitytojų žino kur y- 
ra Jurgis Kvietkauskas. O 
gal jisai pats atsišauks. Ji
sai buvo kuopos raštininku 
ii 'išvažiavo

AUKOS Lš. FONDUI.
Aberdeen, Wash. 24 ir 

25 d. gruodžio čia buvo ren
kamos aukos dėl LŠ. Fondo. 
Aukojo šios ypatos: K Me
dutis — $4.00; G Žilis, J. 
Baltušis ir J. Pessick — po 
$3.00; A Kiekšis — $2.50; D 
Babil, J Baltušis, A Dagis, 
T Remeikis, J Delinskas, J.

DR. I. A. LEVITT
BURGEON DKNTI8TAH

Skaumą dantų oastabdaa 
autsyk. Ištraukta ha jelde 
ckaainae. Paklaaakita, kna 
pas mane dantie tatai.

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

e iajUi Ud, vy. AJlIįįUllb, V . L v b"

niekam nezi- sįci<) f. Bokševičius — po 
nant. su tūlais draugais ne-^2.00; T. Grybas ir W. Dap- 

'atsiteisęs ir palikęs betvar-;punas — p0 W. Stein, 
Icėj draugystės knygas. Nu-.M. šleiva, s. Masilionis, 
tarta tai pagarsint organe irpzikCnaS) T (;irStaiitas, 
jeigu per dvi savaiti neat-,Kalinausk;lSi j Raupas, 
sišauks, tai bus išbrauktas Ju0(lgudiS( M PipinCi 
iš draugystės. Į kitas kuo-'KuginiS) P Ramzuras, 
pas jo nepriimkjt. įKvederavieius J Stakėnas M

INaktinis, K M. Naktinis, K 
| Dagis, T. Staliunas, F Moc
kus, P. Kūginis, Marijona

Cuddy, Pa. Box 154

APLA. REIKALUOSE
Centro sekretoriaus prane

šimas.
Gerbiami draugai! Aš, 

užimdamas Centro sekreto
riaus tarnystą, sykiu priė
miau nuo buvusio sekreto
riaus J M. Mažiukuos visas 
knygas ir dokumentus 
tvarkoj. Taipgi peržiureta 
visos centro ir kuopų kny
gos ir viskas atrasta tvar
koj.

Buvusis centro sekreto
rius, perduodamas knygas, 
nusiskundė, kad tūlų kuopų 
sekretoriai neatlieka savo 
užduočių ir tuomi centrui 
padaro daug darbo. Tą jo 
nusiskundimą jau patyriau 
patarnavęs tik mėnesį lai
ko. Todėl meldžiu visu kuo- 

, pų sekretorių laike mitingi! 
atsakančiau sutvarkyti na
rines mokestis, parašyti at- 
sąkantį raportą ir savo lai
ku viską pasiųsti į Centrą. į 
Kuomet užvelkate mokesčių į 
ir raportų išsiuntimą ir dar 
atsakančiai nesutvarkote, 
tuomet centras dvigubai dir
bo. Siųsdami pinigus, čekį, 
rašykit sekančiai; “Supreme 
Lodge of Lithuanians of 
Amerika,0 nepridedami jo
kių vardų. Čekis arba “M. 
O”, turi būt pasiustas Cent
ro sekretoriui.

Jeigu kuopų sekretoriai 
atsakančiau tvarkys visus 
dalykus, tuomet ir centre 
viskas bus atsakančiai 
tvarkyta ir savo laiku 
siems pašelpa išmokėta.

APLA. Centro sekrt.
J. B. Miškeviče.

K. Tel. Greenpoint 1569.

A. DOBROVOLSKIS
Pirmos klesoa CAFE. 

Geriausi Giryaiai.

Viederis, A Lakas — po 
$1.00; J. Vainauskas, G. Šle- 
geris, G Kūginis, E. G. Kū
ginis, O Kuginiutė, P Kve- 
daravičius, M Kvedaravičiu-

has, J. Breivas, A. Sturs, C. 
Varekulis, L. č. Varekulis, 
A A. Kučinskas, R. P. Gry- 

Ibas ir J T., F Barb. — po 50 
'c. Viso surinkta $83.50.

Išėmus persiuntimo lėšas, 
pasiųsta LŠF. sekretoriui 
Dunduliui $83.00.

Visiems aukuotojams ta-

Aukas priėmiau.
LŠF. sekrt. T L. Dundulis.

KLAIDOS ATITAISYMAS.

“Laisvės” Nr. 1, LŠF. sky
riuje, buvo patalpintos au- 

•kos iš New Kensington, Pa. 
j Tos aukos turi būt paskir
tos dėl APLA. 5 kuopos na
rio J Mitkaus.

Aukų rinkėjas.
A. Sheiris.

f. IE T U VI š K A A UTO MOBILIŲ 
MOKYKLA.

galime tave išmokinti 
automobilių į 3 dienas, 
dar neužtenka. Reikia

Mes 
valdyt 
bet to 
turėti gerą supratimą apie au-
tomobiliaus mašiną ir ją pa
taisyt. Musų mokykla įrengta 
visais reikalingais įrankiais, ge
riau negu visos kitos šiame

šū
vi-

Taipgi suteikiu rodą visokiuo
se atsitikimuose ir patarnauju 
visokiuose reikaluose.

; DOBROVOLSKIS.
3 7.7 Graham Ave. 

cor. Skilman av. Brooklyn, N Y.
v —

BENAS.
Lietuvių Unijos

Muzikantų
Visiems gerai žino

ma, kad Unijos muzi
kantai sutaiso geriau
sią muziką dėl įvairių 
teatrų, balių ir pasilin
ksminimu. Visada kvie
skite 
tus.
St., Broklyn, N. Y.

Repeticijos atsibuna 
kiekvieną seredos va
karą, 73 Grand St.

unijos muzikan- 
Ofisas 73 Grand

DIDELA PROGA
DEL VYRU NUSILPNEJISIU 

ANT LYTIŠKU ORGANU

Prlslunsklte mums tik 50c.
Nusllpnejie ant 

kaip tai nerviu. pa 
dos per vartojimu, \(>. Tai 

gyduolė, 
.’.yru scr- 
sato ser- 
kad ken-

ATSIŠAUKIMAS.
Augščiausios Prieglaudos 

Lietuvių Amerikoj draugys- 
'se yra laisva, viskas tvarko
ma visuotinu narių balsavi
mu, nevaržanti tikibinių pa-

-drąugystė susideda iš 
Iniopų ir turi virš

■
I

Dabartiniu laiku
12 |

1300,

mieste. Lekcijas duoda geriau
si ekspertai. Gvarantija šofe- 
riams-mechanikams, Važinėji
mo lekcijos ant lauko. Musų 
mokiniai pastoja specialistais. 
Atlankykite musų mokyklą, 
pirm negu pastosi kiton. Įren
gimas dėl studentų gyvenančių 
kitame mieste. Klauskite smul
kesnių paaiškinimų.

L. TYCHNIEVICZ 
Instruktorius,

COSMOPOLITAN AUTO 
SCHOOL,

231 W. 50th st. New York, N Y.

APLA. DR-JOS CENTRO VALDY
BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ

ADRESAI:
Centro pirminink. J. M. Maskeliūnas,

2025 Colwell st., 
Pirmininko pagelb.

1421 Fayette st. 
Centro sekretorius J. 
2J35 Sarah Str. S S, 
lentro Iždininkas K. 
2&Carson sts. S. S.

Turtų Kontrolės Komisija:
M Urlakis, 2126 Forbes st.

Pittsbu rgh,
I Alexis, P O Box 344, Diamond 

Pittsburgh,
F, Pikšris. 1331 Penn Ave.

Pittsburgh,
Kuopų sekretorių adresai:
1-mos kuopos sekrt. A Bartlius,
323 Carsell str. N. S. Pittsburgh, Pa, 

kp, K Zabel as, 229 Sagamore st.
Esplan, Pittsburgh, Pa.

John Swipas, No. 11, Welder st. 
Glendale Carnegie, Pa.

Fran. Pikszrius J 331 Penne ave.
Pittsburgh, Pa.

J W. Brazauskas,
P O. Box 154, Cuddy, Pa. 

A Žvirblis, 2228 Forbes str,
Pa.

2

3

4

b

7

8

kp.

k P,

k p.

9 kp.

Pittsburgh, Pa. 
J. A. Kukas 
Pittsburgh, Pa.
B. Miskevičia,
Pittsburgh, 

Varašis,
Pittsburgh,

Pa.

P*.

sta.
Pa.

Pa.

Pittsburgh, 
i Paliucis 2123 Wrights st.

Pittsburgh, 
P O. Box 312, Creighton,
John Shopis, 713 McKean ave 

Kindaris, Ambridge, Pa.

Pa. 
l’a.

j

1. k p. P

Rudzinawskas,
Donora," l’a.

Anis, 1’ O. Box 434,
Courtney, Pa.

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ, 
MA FANO Y CITY, PA.

Valdybos adresai: 
Pirmininkas W. Žemaitis,' 

312 East Centre Str. 
Pirmininko pagelbininkas P. Įsėda, 

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

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

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

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

Maršalka W Svintickas, 
515 W. Pine Str. 

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

P*.

JETUVIŲ PAŠELPTNĖS DR-STĖS 
“LAISVĖ”, EASTON, PA.

Viršininkų adresai. 
Prezidentas L. Bačkis,

668 Northampton St, Easton, 
Prez. pagelbin. B. Davidoniš,

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

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

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

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

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

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

Easton, Pa.

Pa.

Pa.

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

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILL.

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

Pagelbininkas D. Rimša,
P. O. Box 841), Melrose Park 

Protokolų raštininkas ir organo
žiūrėtojas A Staravičia, Box 1130

Melrose i’ark, 111.
Fin. rašt. W. Strumilia,

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

P. O. Box HOP, Melrose
Iždo globėjai: W. Janėnas,
K. Samalionis. Box 613,

Melrose
Maršalka: A. Plėštis, P.

Park, Ill.
Box 675

Park, I1U 
O. Box 

675 Melrose Park, Ill.
Susirinkimai atsibuna kas trečią 

savaitę kiekvieno menesio k rank and 
James svetainėj, 23-čia Avė. ir Lake 
gatve, apie 1 vai. po pietų.

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 kiek’ .utii-i- 

sio 1-mą ir 3-čią nedėldie 1-mą va
landą po pietų, Sallel salėje, kampas 
E. Main ir N. Morrison Collfna- 
ville, III.

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

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

— 8th Str.
Užrašų rast. B. Masiliūnas 

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

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

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

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

1330 S. Jackson st. Waukegan, Ill.
Maršalas K. Navickis,

1420 So. Victoria st. Waukegan, Ill.
Pagelbininkas J. Warda.uskas,

1448 Jackson st. Waukegan, Ill.
Susirinkimai atsibuna kas trečia 

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

812

III.

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

Centro Valdyba.
Pirmininkas J. Jakimavičius,

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

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

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

334—29 th St. Brooklyn, N. Y. 
Trustisai: M. Liberis, 121 Grand 
t. 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,

U9 Hudson avė., Brooklyn* N. Y.

y--—
149 EAST 22 ST,N.Y,

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

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

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
visokias ligas su didžiausiomis pa
sekmėmis kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čių jaknų ir 11.

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

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

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

3rd Ave., New York City.

Šventadieniais nuo 10 
t

12-ka ŠŪVIŲ VIENU UŽDARYMU!
Juodas—tam tikro metalo, gerai pa
darytas, tinkamas visiems 

“Special” Išpardavimas 
Šitas 12 šūvių pišta’ietas ir baksas 
žuvinių gaunamas visai dykai jeigu 
pagelbės! išgarsinti musų naujį 21 
akmens pagražintą laikrodėlį. Darbas 
visai lengvan. R 
parody' tą laikroi.j'.j 
ar pą/.islamiems ir < 
vai. Jeigu tau pa t; ai 
jim cj, tai iškirpk t.u

ihuiama tik tai, 
:.••• -o draugams 
:--.aa'-yt kur ga- 
\ i- sų pasiuli- 
.. šita prane- 

-iusk mums, 
ms j namus, 

parodyta, tai 
i ir baksą šovi- 

siusime labaį gra- 
LAIKRODEL1 21 

AKMENS, GVARANTUOTĄ. Po ap- 
laikymui užmokėsite tiktai $6.70 už 
laikrodėlį. Mat ta kaina speciališkai dėl agentų, o 12šuvių pišt»lietas 
ir baksas šovinių visai dykai gausite. Siusk savo užsakymą tuojau-— 
šiandien. Atsitikime, jeigu nepatiktų, męs apmainysime arba sugra
žinsime pinigus. Adresą uždėk aiškiai:

ELITE COMPANY 1091,ALTO,o^A%Go. ILL.

Męs prisiusime t < 
kaip ant paveik 
yr»> 1 < pista 
nių, -aą.' sykiu p- 
žų, ai.u 1 pleitiią

gaurių lytiškoms ligoms, 
gauti ant lytišku nusilpo 
kia Jums betvarke nerv 
vyriškumą, kad esate 
padėjime, šaltos rankos arba kojos, galvos 
sopėjimai, užketejlmal viduriu, nevirlnl- 
mai skilvio, inkstu ligą arba kitos ligos 
nuslys, nemielus sapniai, balino sutikti 
žirninius, k lp tai daro m-kurie, palikste 
išgydynti per vartojimą gyduolių NOVO. 
Gyduoles tas i trumpa laika padaris Jus 
sveikais, tvirtais ir laimingais, tada gi 
galima bus nauduotls gyvenimu Ir Jo 
ypatlbcms. Del a lydos, idant pertikrinti 
Jus anie tai, kad NOVO gyduoles tą pada
ris, išsiunsme Jums DYKAI kompletišką 
kursu tu gyduolių, užtekt Imti ant 15 dienu, 
kada gi prlsiunste mums savo antrašą It 
fiavardo, taip gi sykiu 50c krasos ženkle- 
es arba sidabru del apmokejlma llešu 

persiuntimą. Malonėkite atkreipti atydą 
ant to, kad tai nėra maža dėžutė, bet 
komletiškas kursas išslgydymui, užtekti
nai ant 15 dienu, labai tanke yra užtekti
nai išslgydymui. Ta proga yra vien 
svarbia ant trumpo laiką. Rašykite mums 
neatldelioklte, talp-gl praneškite kokiam 
laikrašti skaltite ta apgarsinima ir me«, 
Išsiunsme ^’g^^^^uoles.

D«pt 91, Box 4000, Philadelphia.

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

Viršininkų adresai: 
Pirmininkas F. Raškevičia, 

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

535 Island Ave.
Protokolų raštininkas O. Užbaliutė, 

622 Hulin St.
Finansų raštininkas P. G. Aleksynas 

1516 — 14th Avė.
Iždininkas S. Buzinskis, 

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

Susirinkimas atsibuna pirmą nedėl
dienį, kiekvieno menesio, 1010 So. 
Main St., 2 vai. po pietų.

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI, 

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

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

Raštininkas A. Vegela 
1029 i Lockwood ava. 

Turtų sekret. S Gelumbauskas,
920 Jackson Str.

Iždininkas J. J. Juozapavičia,
921 Herrick Ava.

Iždo Globėjai: A. Pukteris, 
į 444 Park View, 

w M. Kavaliauskai,

VALDYBA CTDD. MIRTOS 
CLEVELAND, OHIO.

Pirmininkas I). Petrauskas,
1600 Oregon Avenae 

Vice Pirm. T. Rimkus,
1062 Ansel rd.

Nutarimų rašt. H. P. Pratkionla, 
1527 E. 83rd St.

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

Iždininkas T. Neura,
2202 Hamilton Ave.

Kasos globėja V. IvonauEkiutė, 
1452 E. 83rd Str.

Dainų repeticijos atsibuna kiek
viena sėrčda, nuo 7:80 vakr. aai 
Schwab svetainės, 6131 St. Clair are 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna ksu 
trečią pėtnyčią kiekvieno menesie 
nuo 7:30 vai. vakar, ant Schwab sve
tainės. 6131 St. Clair ave. Knygyaai 
randasi Neuros krautuvėje, 2047 Ha
milton ave. Knygos išduodamos kie
kvieną Panedėlio vakarą, nūs 7:11 v 
vi kare.

Knygius Pranas Tumousui, 
8570 E. 72 St.

I’rot sekretorius S 
1220i — 7th 

Finansų sekretorius 
325 —lt h

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL.

Valdybos adresai:
Prezidentas F Akatckis,, 1314—13 St.

E. Moline, 111.
Vice prez. M Dackus, 354—8th str., 

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

Iždininkas K Juška 325 —41 h ave.
Moline, 111.

TM D-tė susirinkimus laiko pirmą 
nedėldienį kiekvieno menesio Indus
trial svetainėj, 14 st. ir 5th ave.

Moline, 111.
AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PRESERIŲ 
58 Skyriaus KOMITETAS.

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

Protokolų raštininkas J. A Bekampis, 
188 Roebling at Brooklyn, N. T, 

Finansų raštininkas VL Jlešlu,

jfį

SS KJKMT

’^mans Bitter

iii'

Vyrai ir moters nenustoki! vilties! 
PATAISYKI'!' SAVO GROMULĮ IR SU
TVARKYK IT 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
duole nuo netvarkaus PILVO, PLAUČIŲ, 
JAKNŲ. NERVŲ LIGŲ. NEGROMULIA- 
V1MO, NETURĖJIMO APETITO ir abel- 
no nupolimo kūno. Vartojant HOFFMANS 
BITTER VINE. įgausi daugiau kraujo ir 
gerą gromuliavimą. Tiktai $1.00 už bonką 
arba 6 bonkos už $5.00. Reikalauk nuo arti
miausio pardavėjo arba aptiokoriaus. Jei
gu jis neturėtų, tai rašyk stačiai pas mus, 
prisiusdamas čekį arba Money Orderį: 

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

NORINTIEMS PASINAUDOT PROGA.
Geriausias grafafonas su dabartinėmis lietuviškomis dainomis, labai >!• 

ylai, kurie kreipsis pas mus.
DYKAI

1000 adatą ti
DUODAME 

20 lietuvišku dainų, 
albumą.

Grafafonas tik 20 ______ _______
tija ant 10 metų. Tik 20 dolerių.

Prisiųskite 3 dol. rankpinigių, Ukn« 
siuos užmokėsite prie atsiėmimo. Gr»> 
fafonas su didele triuba, paūkautais 
kraštais, mechanizmas grafafono f»- 
riausios konstrukcijos, kurį g Um< 
užsukti laike grajinimo. Tinka Nh 
kordai įvairaus didžio. Balsą išdaa» 
da Čystą, kuris girdėt balsiai ir aUfc 
kiai. Vietinių meldžiame atsilankyti | 
musų krautuvę, kuri atidaryta BM 
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro ir tai® 
pat nedėldieniais. Siunčiamo dykai 
katalogą muzikališkų instrumentą ant 
pareikalavimo.

dol. BU

Adresuokite! i1}
GREATER NEW YORK PHONOGRAPH, CO

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

Mokslo Nereikia Jieškotl
Dėlto, kad mea nurodome kaip lengvai (Smokti anglų kalba, aritmetika tg 
dėtuvių kalbos gramatiką ,aavo namuose liuosame laike, viri limnketg, 

Nurodymai ir knyga DYKAI, {dėkatempą. AdreeMt

IMsvIb ^tfosdes'ijB' Mskyklą 1317 LMųSL,€hMp
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VIETINES ŽINIOS. Sekė apkalbėjimai apie nologą ir Balalaikų orkes

LAISVA

pra-

savo 
sve-

Nueikime visi ant tų 
kalbų.

Beveik baigdami 
maršrutą po Ameriką 
čiai Lietuvos šelpimo Fondo
ponai Bulotai ir Žemaitė, 
apsistojo šiuomi laiku Broo
klyn©.

Šį nedėldienį, 2 vai. po pie
tų New Plaza Hall (kampas 
Havemeyer ir Grand st.) 
Lietuvos Šelpimo Fondas 
rengia dideliausias prakal
bas, kuriose kalbės visi tris 
Lietuvos Šelpimo Fondo 
svečiai.

Būdami Amerikoj veik 
ištisus, metus, jie mate musų 
politiką ir musų gyvenimą, 
susipažino su visom parti
jom, prisižiūrėjo amerikie
čių budui ir todėl jų prakal
bos žada būti labai įdomios.

A. Bulota kalbės temoje 
“Lietuvos laisvė ir kaip kas 
už ją kovoja.” Pati tema la
bai interesinga. Žemaitė 
■skaitys puikų antiklerikali- 
šką vaizdelį “Davatka”, ku
rį išgirsti reiktų kiekvie
nam. A Bulotienė kalbūs a- 
pie dabartinį moksleivių pa
dėjimą.

Veikiausia, bus ir vietos 
kalbėtojų.

Geistina butų, kad Brook- 
lyniečiai taip jau maloniai 
sutiktų ir dabar svečius, 
kaip tai buvo pereitais me
tais.

mes. Ant šio klausimo gana 
daug laiko pašvęsta, ir ant 
pabaigos nutarta: gaspado- 
rių krautuvės laikyti 
kaucija — $1000.00.

Ant pabaigos atsibuvo 
rinkimai.

Kandidatais buvo Bieliau
skas, Garšva ir Staniškis. 
Didele didžiuma balsų ati
duota už A Staniškį ir jisai 
likosi išrinktu krautuvės ve-

Sekančiame susirinkime 
bus renkami direktoriai. Su
sirinkimas įvyks 15 vasario, 
Palace Hall. Rašykitės prie 
L. L. B-vės.

Protesto rezoliucija.
Lietuvių Moterų Progre

syviu Susivienijimo Pild. 
Komitetas 8 d. vasario pa
siuntė prezidentui Wilsonui 
protesto rezoliucija prieš 
karę.

P. K. Sekrt. A Jurevičiene.

Pėtnyčioj, 16 d. vasario, 
Tautiškam Name, bus dide
lės prakalbos Lietuvių Mo
terų Progresyviu Susivieni
jimo 1 kuopos. Pradžia 7:- 
30 vai. vakare. Į šias prakal
bas privalo atsilankyti visi, 
nes jose bus išnešta prote
sto rezoliucija prieš karę.

Komitetas.

Komitetas.

GERA PROGA KRIAUČIAMS!
Waterbury Conn, priešais lietuvių 

bažnyčia, visiems leituviams žinomoj
JOHN KULBOK

CAFH LIETUVIS FOTOGRAFAS

Maspeth ir Blisvillc atydai
Šią petnyčią “Laisvėje” į- 

vyks posėdis komisijos, ku-
Maspethe ir Blisvillūs lie-Inai pavesta tvarkyt konsti- 

tuviai darbininkai, malonė- Įtucija liaudies namo bendro- 
kite šio nedėldienio (18 va-!vės. Bukite visi 7 vai. vaka- 
sario) vakare, 6:30 —susi-h e. 
rinkti K Matechio svetainė- , 
je, 168 Clinton Ave., kampas

L Lietuvos šelpimo Fondas 
rengia dideles prakalbas, 
kur kalbūs A Bulota, ir A. i 
Bulotienė.

Ateikite patįs ir pasaky
kite savo draugams, 
ateitų.

Kooperacijos balius.
Po prakalbų New Plaza 

Hall visi nueikite į koopera
cijoj balių, kuris įvyks tau
tiškame name. Paremkite 
musų jaunutę kooperaciją.

(Tikraus kainos kįla.
Cukraus kainos po tru

putį pradeda kilt. Mat, kom
panijos kelia cukraus kai- 

•r.a, naudodamos streiku.
Streikas cukerninkų eina 

I'hiladelphijoj, Williams
burg©, Long Island City, Bo
ston, Jersey City. Žada iš
eiti streikan Yonkerio ir 
Central Broklyno cukcrnin-

Streikas tęsiasi jau kelia
te savaičių ir darbininkai

18 d. vasario, Tautiškame 
Name, bus susirinkimas Lie
tuvių Apšvietos Draugystės. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Vi
si nariai malonėkite atsilan
kyti.

ladelphijoj cukraus svaras 
jau kaštuoja 19 centų.

čių biznis. Viskas naujai pertaisyta, 
biznis - išdirbtas. Parsiduoda iš prie
žasties išvažiavimo į kitą miestą. 
Platesnes žinias galit gauti pas V Ja
nuškevičius, 113 Liberty st Ansonia, 

<Conn.
Paješkau JonoDunskio, seniau gyveno

New Haven, Conn. Malonės jis pa- Į 
tis atsišaukti, arba žinantieji pra
nešti. Turiu svarbų reikalą. J. Bra- 
škis, 439 W. 13th St. New York. 
N Y. 13-14

PAJIESKOJIMA!

Pajieškau Kazimiero ir Anelės Bi- 
ronų, paeinančių iš Kauno gub., 
Vilkmergės pav., Vešinti] parap. 
Bilemi sodžiaus. Amerikoj gyvena 
apie 4 metus. Turiu svarbų reikalą, 
teiksitės atsiliepti. Vincentas Stro- 
lia, 235 Wayne st., Jersey City; 
N J, ’ 13—15

Pajieškau pusbrolio Blado Akelaičio 
ir pusseserės Akelaičiutės po vyru 
Mikulienė. Pirmiau gyveno Spring 
Valley, III. Taipgi ir Adolfo Baltru- 
konio, kuris, apie pusantrų metų 
atgal atvažiavo iš Argentinos. Ma
lones jie patįs atsišaukti arba ži
nantieji pranešti šiuo adresu: 
J Akelevieb, Calle

Puerto La Plata Berisso, Rep.
Montevideo 318

Argentina.
M Akelaitis,Arba šiuo adresu:

1075 Washington st. Norwood, Mass 
J 3—16

PARSIDUODA grosernč geroj vietoj, 
biznis išdirbtas, Parsiduoda nebran

giai. Vieta apgyventa lietuviais; 
gera proga daryti biznį Pardavimo 
priežastis — savininko moteris ser
ga. Atsišaukit šiuo adresu: K Ra
monas, 933 Grand st, Brooklyn, N

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda puikus namas 8 šeimy

noms po 4 kambarius kiekvienam,- 
toiletas ant floro. Lotas 25x1000, rau
dos neša $900 kaina $6000.

Puikus mūrinis namas 2 šeimynoms 
11 kambariui ir maudynėms, ran- 
neša $400 kaina $2700.

B. A. ZIN1S,
Bedford avė. Brooklyn, N. Y.
3355 Greenpoint.

Taipgi vedu visokias kriminališkas

su 
dos

287

kument us
aktus už

Court st

prieinamiausią
pardavimo 

kainą. Ro- 
Easullo, 2G

180 Main.

dai); visi daiktai mažai dėvėti. 
Priežastis pardavimo —• išvažiavi
mas Į kitą miestą. Galima matyti 
savininką nuo 5 vai. po piet iki .10 
vai. vakare; suimtomis — nuo 1 v. 
po pietį; Nedčliomis visą dieną. 
Kreipkitės pas: M. Žvingelenę, 113 
Hudson avė, (į yardą), C. Brookl-

gią kainą. Gera 
Alsišaukjt šiuo >su: A Baliu

mi. šapa randa-

Jtal- 
viii

si po N r. 9- 
ro, Brooklyn, .

REIKALAUJAMA merginų prie len- 
gvaus fabriko darbo Kreipkitės, 
Diamond Cork, Co., (Gale) Loot 
King Str, Brooklyn, N Y.

Koncertas, Prakalbos ir pui
kus balius! I

Pampinu mužiką ant visų parei
kalavimu. I’iano balsus sutaisau. 
Taip pat pataisau ■ ir parduodu pia- 

a Koopcratyvinč jnus 'K^alo kreipkitės šiuo antrašu: 

Bendrovė Valgomų!
Sekrt. A. Kubilius. Įdaiktų, Nedėliojo, 18 vasa-

rio, 1917 m., Tautiškame 
Name, 101-103 Grand st. 
Brooklyne. Šokiai prasidės 2

61 South 2 st r. Brooklyn. N Y. 
Telephone— 885 Greenpoint.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Jau 36 metai, kaip 
gyvuoja Prof, štern 
Šokių Mokykla, 952 
Broadway, kam p. 
Myrtle avė. Brook
lyn/N. Y.

Waltz, Two Step, 
Foxtrot, One Step 
ir įvairus naujausios 
mados šokiai moki
nami, privatškai ir 
kliasoje. Mokestis

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

DR BUKKIS,

Medikališkas Institutas
yra atidarytas
šokiomis die- x\
nomis ir ne- / / -
dūldieniais nuo / į .
9 vai. ryte iki | \
8 vai. vakare.

Gydimas y- 
ra ypatiškas.

Kalbame an
gliškai, len
kiškai ir rusi
škai.

Europos gydytojas, duodu savo 
padarytas gyduoles.

Dr. BUKKIS
Medical Institute.

E, 58th St. New York, N. Y.407

PHONE W'MSBURUIt 5415

DR. 1. COHN
i Specialistas įvairių li- 
ff KM, b ypač vaikų, motė
je rų ir prie gimdymo.
k, OEE1SO VALANDOS: nuo 8 iki 10 v. 
E ryto; nuo 12 iki 2 v. po plot; nuo
3 6 iki 8 v. vak. Nedalioj iki 12 ryto.

Cor. So. 2nd St. ’• Brooklyn, N Y

MES PERKAM!
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 perkalbėlojus viso
kiose reikaluose.

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

Nepamirškite mus adreso:

M. Ballas ir J. Bush
119 Grand Street, Brooklyn.

keleivinglemu, kambar' i 
Ryti pagal nuają madą, br 
busit užganėdinti.

JOHN KIJLMUH. B a via laka#
Ml Wythe Ave., Cor. Me. 1 nt. 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. 279 Greenpoint.

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIBTUVI1KA

Sutaisau receptus i 
atyda, nežiūrint, ar tie 
Lietuvei ar Amerikos 
Tai vienatinė lietuviška 
Bostone ir Massachusetts
Gyduolių galit gaut, kokios tik (pa- 
oauly yra vartojamos. Galit rei
kalaut per laiškus, e aš prislųrls 
per expresą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorivs Ir Savininkas

226 Broadway, kamp. C Street
SOUTH BOSTON, MAS3.

Tel. 8o. Boston 21014 ir 21011.

dldžlauaia 
i receptai 

daktarą.
aptieka 

i valstijoj.

Tel. 2372 Greenpoint.

pi e V • *r ormsiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pijanus.

JOZTh 

p kV“ ’ '■ 
g -• • \ (r ErV 1 411 
■ . nJ Į gaa!

$1.00 ANT 
savaites 
Pristatom į namus ir toli

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

MACYS & MARGIN 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET 

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

Pranešu lietuviams, kad aš 
laikau puikią Fotografijų Gale
riją. Padarau visokius pavei
kslus taipgi traukiu veselijas

Prie 12 šliubinių paveikslų due- 
du vieną didelį paveikslą dova
nai. Darbą atlieku artistiškai ir 
nebrangiai. Ateikit persitikriat

ANTANAS STROKAS
88 Willow avė. kampas Clinton Avenue, Maspeth, F N. Y< 

(vienas blokas nuo Lietuviškos bažnyčloa.)

Geriausia pirmeiviška užeiga 
pas

GEO LASKEVIČIĄ < į

771 BANK ST., Tel. 164-1 
WATERBURY, CONN.

<t> n

tr &b r

w g

I IŠRADIMAI.
k Pakol susirasite sau advo- 7 katą išėmimui pateųlo, prisiųs- k kite savo išradimą nėl užpaten- r tavimo. Dykai suteikiame rodą 
įdalykuoses užpatentavimo. Do- 
r vanai gausite kiekvienas kny- 

gutę, kur nurodoma ką išrasti, 
? kaip užpatentuoti. Už užpaten- 

taviipą pinigų iš kalno neima- 
l me, apart labai mažų rankpini- 

gių, o likusius užmokate tada, 
F kada gaunate risunkus ir po- 
$ pieras ir jeigu esate tuom 
I užganėdinti.
į AMERICAN EUROPEAN PA- 
< TENT OFFICES. — L.
a 309 Broadway New York City

403 Barrister Bldg. Washington, 
D. C.

Rašykite lietuviškai, bent J 
katrą nors musų ofisą.

JOKŪBAS KANCIERIUS
CAF«

FtMela-

L*, am h»- 
įcujęraiiaa-

nadet
Uiilngą 

runą.

TEISINGIAUSIA UŽEIGA 
WYTHE AVE.. k«M>. Nertk 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Greenpelnt Kili.

K. Hensas
CAFB IR POOL ROOM 

linkimai laiką praleist.
Tai yra geriausia vieta

K. HENSAS
69 Gold St, 

BROOKLYN, N. U
Telephone: Main 7528.

V Garšva

Didžiausia Lietuviška Krautuvė, 
kurioj galima gauti įvairių muzikoa 
instrumentų, įvairių išdirbysčių, gra- 
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 vėliausios 
mados parsiduoda nuo $5.00 iki If 
dolerių pora. Už savo tavorą duoda 
gvarantiją. Agentams duodu gerą 
nuošimtį. Taippat pristatau geriausią 
muziką baliams ir veselijoms už že
miausią kainą. Su visokiais reikalais 
ypatiškai ar laiškai kreipkitės šiue 
antrašu:

689 —3rd
So

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

V. VAIVADAS 
SPORTING CAFB 

Puikiausia ir švariausia

Užeikit ir pereitlkriuklta
442 Grand SL, 

BROOKLYN, N. T 
Telephone Stagg 85S4.

SVARBU MOTERIMS.

Neužmirškite, kad 10 d. 
kovo, McCaddin svetainėje, 
LSS. 19 kuopa statys sce
noj milžinišką penkių aktų 
dramą “Patamsio Galybė”. 
Šis veikalas netik Brookly- 
ne, bet visoj šioj apielinkėj 
bus pirmu sykiu scenoj per
statytas. Todėl patartina 
kiekvienam iš ankto įgyti ti- 
kietus.

Tikietų galima gauti 
"Laisvės” redakcijoj, pas 
K. Liutkų, 131 Grand st. li
pas LSS. 19 kuopos narius.

Komisija.

veikimo.
Ketverge, 8 vasario, atsi

buvo ekstra susirinkimas 
vien tik rinkimui krautuvės 
vedėjo ir direktorių. Susi
rinkime dalyvavo daugelis 
narni ir pašalinių žmonių.

Valdyba pranešė, kad 
“charteris” jau išimtas ir 
galima imti pinigai už Še
rus.

Narių skaitlius jau arti

m

6 vai. Nuo 6 vai. bus prakal
bos, dainos, deklamacijos, 
monologai ir kitoki pamar- 
ginimai. Vėliaus šokiai. 
Tapgi sakys spyčiūs John 
Bamba, Vaicekauskas— mo-

Norėčiau 
nes. Kas 
skis, 17 
Conn,

jieško kambario ar burdo. 
gauti pas blaivius žino- 
turit’atsišauki!. F Masai- 
Lawrence Str, Hartford, TRIJŲ ŽVAIGŽDŽIŲ NU-LIFE

LIETUVIŠKA APTIEKA

A PTIEKA

Paješkau apisenės moteriškės, kuri 
apsiimtų pridaboti namus ir kūdi
kius. Atsisaukt į Laisvės ofisą: 183 
Roeblng st., Brooklyn, N Y

(14-17)

Rusų Dramatiškas Ratelis South Brooklyne, Rengia

TEATRĄ IR BALIŲ!
Subatoj, 17 vasario; 1917 m. Palace Hall (J. Bulotos vie-
i . \ rao o ..J-------- XT Xr oo • oo

gatvių.
Bus perstatyta drama 3-se aktuose, 

se ’’AUKA ALKOHOLIO”.
Pradžia 8 vai. vakare.

Po perta tymui smagus šokiai su skrajojančia krasa 
ir daug kitokių įvairumų. Muzika geriausia po vado
vyste Vaitekūno. Kviečiame atsilankyti koskaitlingiau- 
sia, nes draugija pasirūpins, kad kiekvienas butų užga
nėdintas. A ,

Tikras ir greitas palengvini
mas nuo Nerviškumo, šv. Vito 
šokio, taipgi pagelbsti vaikams 
ir suaugusiems nuo priepuolio 
ir taip toliau.

Šį preparatą tūkstančiai var
tojo paskutiniais 15 metais. ir 

visi ji giria.Jis turi aukso ver
tę.

Gvarancija — Sugražinsime 
pinigus jei po atsakančio išmė
ginimo nebus palengvėjimo.

Pamokinimas. —
vieną (1) arbatinį
stiklelyje vandens keturis (4) 
kartus ant dienos.

Prisiųsk 75 c. stampomis ar 
money orderiu.

Sutaisytos

Žemiau paminėtas gyduoles galima 
apturėti per pačtą:
Nuo reumatizmo ......................... $1.00
Kraujo Valytojas........ .................. 1.00
Vidurių Valytojas ......................... 1.00
Vidurių Reguliatorius ................... 50c.
Trojanka 25 c., 50 c., ir $1.00.

Ir visokias kitokias gyduoles nuo 
visokių ligų, kurios čia dar nepami
nėtos, galima gauti per pačtą.

P. A. URBONAVIČIUS, 
151 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN, N. Y. ,

JOSEPH LIPMAN, M. D.
.Specijalista* moterų ligą

314 E. 50th St., New York, N. 1
OFISO VALANDOS:

Iki 10 vai ryte; nuo 1 iki 2 vai. 
piet ir nuo 7 iki 8 vai. vakare

Nedėliomia pagal sutartį.
Egzaminavimas DYKAI. Męs išti

riame ir pasakome visas ligas ir pa 
gelbstime. Iš kitur atvažiavusiems Ii 
gontams parūpinama vietą, kol gydą- 
si. Reikalui esant kreipkitės m ei 
apžiūrėsime ir duosime prieteliiką ra- 
dą. Patarnavimas visai pigus. Nauš 
mirikita mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
214 B. KOth St. NEW YORK, N. 1 

Kalbama lieta vilkai.

MOTERŲ PADĖJIMAS EVAN- 
G ELI JOJ IR APAŠTALŲ RAS
TUOSE. l’arašė Z. Aleksa. ŠI 

knygelė išaiškina, kokis mo
terų padėjimas buvo gilioj se
novėj ir kaip link moterų at
sinešdavo Kristaus apšatalai 
ir pats Kristus, kurio mokslą 
skelbia dabartinė mūsų dva
siškąja. Ypač patartina ją 
perskaityti moterims. Kaina

Paslaptis ...........................................
Gyvenimo Banga ......................... ..
Revoliucijos Atbalsiai ...................
Kontrobandninkai ...........................
Išvogimas iš Paviako 10 kalinių 
PilenieČiai .........................................

183 Roebling Str. f 
Brooklyn, N. Y.

Imk po 
šaukštuką Tel. 2320 Greenpoint

J. GARŠVA
Shenandoah, Pa

Telephone 595 Greenpoint.

Daktaras J. MISEV1ČE
Specialistas Širdies ir 

Plaučių ligų.
Nuo 8—10 ryte
Nuo 12—2 po piet
Nuo 6—8 vakare.

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS (Undataker)
LAI DOT U VIU DIR ERTO R1US 

šbalsainuoju ir laidoju numirusius 
ant visokių kapinių.

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

Ofisai:
144 N. 5 th St, 264 FRONT ST.
Brooklyn, N. Y. . C. Brooklyn, N Y.

Telephone 7867 Main,

TIKRA IR TEISINGA 
LIETUVIŠKA 
APTIEKA.

Sutaisau receptu tikrai, eą- 
žiniškai, su didžiausia atyda, 
nežiūrint iš kur jie butų gauti. 
Patarimus duodu visiem ypatiš- 
kai ir per laiškus dovanai. Gy
duoles siunčiu į visus kraštus 
Amerikos, kas tik kokių parei
kalauja, ir kokios tik yra var
tojamos. Ypatingai užlaikau 
visokių VAISTŲ NUO PLAU
KŲ SLINKIMO, PLEISKANŲ 
IR TT., NUO PLAUČIŲ, REU- 
MATIŽMO, KOSULIO, NUO 
PERŠALIMO, NUO SILPNU
MO ŠIRDIES IR TT.

Kreipkitės prie manęs, o ai 
užtikrinu, jog busit užganėdln-

F. KUDIRKA, 
Lietuvio Aptieka ir Savininkas 

64 GRAND ST.
Brooklyn. N. Y.

DENTISTAS

Gvarantųpta ant 20 metq 
Uždėjimas kepuraitės 22 k. ... 9&.M 

Užplombavimas 50 c. ir a«gŪia«. 
Mvalymas ...........    Ma«
Nžplombavimas aaksa ..........  SUF

ryte, e vakare apžiūrėt.

Sanitary Dental Parlor 
337 Bedford Ave. Tarpe 2-rea to 

l-*oe gatvių. , 
BROOKLYN, N. T. _
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