
KONGRESĄ.

rimtai svarsto.

19 d. va-

Kadangi kriaučiai dirba

nuo-

Komitetas. n

ir

Šis faktas aiškiai parodo, 
kad Amerikos piliečiai prie
šingi karei. svarstoma daug svarbių rei

kalų, todėl kiekvieno priva
lumas būti šiame susirinki
me.

NAUJAS IŠRADIMAS AP
SISAUGOJIMUI NUO 

SUBMARINŲ.

pilnai galima lau-

ta. pačia veikimo vaga, ką ir 
Germanija.

žmones apmulkinti ir sulai
kyti nuo judėjimo. Mums, 
socialistams, lieka vienas ke
lias: tęsti toliau kovą su sa
vo viduriniais priešais.”

Šaukiamas visų trijų sky
rių kriaučių, preserių ir 
mergini] susirinkimas, atsi
bus pėtnyčioj, 23 d. vasa-

vojus. Linijos viršininkai 
mano, kad perdidelė rizika 

į y ra plaukti karės zonoje.

i Europinės karės sukuri

Ame
bų v o Į 
Ji a u

rio, 7:30 vai. vakare, lau~įįc sau klapčiukus 
tiškame Name. Kadangi bus;

tautiečių, kurie pigiai dirbs 
ir daug darbo pagamins.

“AMERICAN LINE” NE- 
J EUROPON.

“American Line” viršinin-
i kai praneša nesiųsią laivu i '-yiu, jeigu jus pnsKciusne 
Europa, nes jiem gresia pa-uaV() Ekslą, kuris ne nis tai-

Tai, matote, kiek išmano
, artymą

žmonės turi ką valgyt ar 
ne? Kam čia paisyt apie ki
tus, bile jam gerai, bile 
turi automobilių ir gali sau 
važmėti.

pusę miliono nupirkt maisto 
1 bėdiniems žmonėms,

vasarinio darbo. Jis lauksiąs, Anglija jau seniai 
geresnės provos, kada gau-Jk()S jūrinę piamonę 
šias goresni darbą,.kada pa-;aprubežiavus, vienok 
dorosios dilini' neinu iš savo neiado icikalillgll

Rezoliucijoj nurodoma, i 
kad šiai šaliai negręsia jo- 
kis pavojus ir kad karės 
trokšta ne kas kitas, kaip 
tik Morganas ir kompani-

“ ’" 4 . . . i,s vis rengiasi cit
i prašyt daleidimo

nos visi tie žadėjimai ne kas 
kitas, kai]) tik norėjimas

Nežinia, ar ta rezoliuci- l)illso< 
ja bus paimta apsvarstymui, 
ar be apsvarstymo ją a1 
mes, kai]) jau sykį atmetė.

X

ŠELPKITE GAUSIAI NUKOL DAR NEVĖLU
KENTĖJUSIUOS NUOPROTESTUOKITE VISI

KARĖS!PRIEŠ KARĘ

VII METAS.

kame jam stengiasi užken 
kti. šiomis jenomis jis ban
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ri—

Mirė

Pastaramjam laike kriau
čių padėjimas nėra pagirti
nas, nes darbai eina neper
geriausia. Nekuriose dirbtu 
vėse dirba pusėtinai gerai,

TAU- 
LEIS

DRAUGAS SHIPLIAKO- 
VAS VEIKIA.

Socialistų atstovas drg. 
Shipliakoyas veikia, nors 
buržuaziski atstovai visame

Gerbiamieji, šį nedėldienį 
25 d. Vasario, šeštoj valan
doj vakare, įvyks didžiau
sios prakalbos naudai Lietu* 
vos šelpimo Fondo. Prakal
bos Įvyks Hooper Cooper 
salėj, 22nd st. ir kampas avė.

IR SU AUSTRIJA
BLOGĖJA SANTIMAI

VOKIETIJOS SOCIALIS
TŲ BALSAS.

Amsterdamas. — Vokieti
jos tarptautiniai socialistai 
kartas nuo karto vis smar
kiau ir smarkiau prabyla, 
reikalaudami taikos. Dabar 
telegramos praneša, kad 
Prūsų landtage socialistas 
Adolfas Hofmanas labai

MIRĖ GENEROLAS 
FUNSTONAS.

San Antonio. 19 d. vasa
rio, nakčia, staiga mirė ge
nerolas Fonstonas, komam 
dieras Suv. Valstijų pieti
nio kariško apskričio armi
jom Fonstonas turėjo 52 me

tu amžiaus ir buvo pasižy
mėjęs savo gabumais. Kur 
tik būdavo kokie sukilimai, 
visur jį siųsdavo dėl numal
šinimų. 1913 metais jis bu
vo pasiųstas prieš Mexiką 
ir užėmė Vera Cruz. 
širdies liga.

Amerika oficialiai už- 
įklausė Austro Vengriją ar 
)ir ji prisideda prie Vokieti
jos, apskelbusios žiaurią ko
vą su pagelba submarinų. 

j Mat, Aust ro Vengrijos po
licija tame klausime buvo 
Inevisai aiški ir todėl su ja 
’dipliomatiški ryšiai dar ne
buvo sutraukyti. Amerikos 
ambasadoriui Picnfield’ui 

į buvo pavesta užklausti apie 
'tai Austro Vengrijos —bu- 
itent ar jis skandina neutra
liais- laivus be jokio perser- 
'gėjimo, kai]) Vokietija.

Austrija oficialiu atsaky
mo dar nedavė, bet iš Ber
lyno pusiau oficialiai jau 
praneša, kad Austrija ir 
‘ iibmarinų klausime eis iš
vien su Vokietija. Praneša
ma, kad Austro-Vengrijos 
submarines jau aktyviškai 
darbuojasi Viduržemio juno

Taigi, lygiai Šešiose visi 
bukite salėj, nes kalbės ger
biamieji svečiai iš Lietuvos J 
— A. Bulota, A. Bulotienė lt / 
žemaitė.

Prakalbas rengia DHL 
Vytauto .draugija ir kvifr* 
čia visus Bayonne lietuviu 4 
atsilankyti A.

WILSONAS Už ’’TYRINI
JIMĄ”.

Kuomet New Yorko
Brooklyno moterys sukėlė

,* revbjiuciją dėl maisto, tai 
i» Wilsonas, sėdėdamas Wa- 
Ishingtone, išgirdo apie tai.

a, Na, ir kas atėjo jam į 
galvą? Ogi pradėti naują ty smarkiai kritikavo valdžios 
rinėjimą, vadinasi,, pilstyti

bonis, bet jį unija mandagiai 
išprašė iš dirbtuves ir dabar 
turi sau ramiai su nulaužtu 
snapeliu tūnoti kitur. Kaip 
teko girdėti, tai ir su kitais 
panašiai “paukščais” lygiai 
taip pasielgs.

Jonas Zalatorius.

MOTERIS reikalauja duonos.
Ant penkto puslapio šia

me ’’Laisvės” numery rasite 
žinią apie New Yorko ir 
Brooklyno moterų sukeltą 
revoliuciją prieš maisto pa
brangimą. Moterįs pritruko 
kantrybės ir išėjo su savo 
reikalavimais ant gatvės, 
grąsindamos ir balsą kelda
mos, nes juk viskas taip 
nesvietiškai pabrango, kad 
stačiai negalima išgyventi.

Bet tai dar tik pradžia, 
tai tik pradžia revoliucijos. 
Toliaus bus dar daugiau su-'bėdiniems žmonėms,, nori 
judimų. Žinoma, policija ga-diest, pinigus ant vėjo/ 
lės kimšti vadovus į kalėji-Į r — v. / 
mus, bet tas nieko nepagel- [Kasai “geraširdis 
bes. Judėjimas turės ploto- !l‘;ylis M ilsonas. 
ties.

New Yorko gaspadinės ir’ 
šiaip jau biedni žmonės iš-, 
dirba pienus, sulyg kurių 
elgsis. Bus reikalaujama, i - - -
kad New Yorko miesto vai- apginkluot Amerikos preky-, 
dyba tuojau paskirtu milio- b’nius laivus- Bet.tas J ° vi’

New /itas kongresan vis atuLda- 
kad^Pas atidedamas. Mat, vis 
- 'dar yra viltis,kad karės, ma-

Ižu, galima bus išvengti.

kas keisčiausia, paskirti to 
tyrinėjimo vedimui apie pu
sę miliono dolerių. Išeina, 
kad pririnks visokių komisi
jų, kurių nariai gaus rie
bias algas ir važinės sau iš 
miesto i miestą, aušindami 
burnas. Abelnai, jau žino- ; 
na, kad tie visi tyrinėjimai 
veik jokios praktiškos nau
dos neneša.

NEPRIGULMINGAI 
riTŠKI KATALIKAI

SAVO LAIKRAŠTI.
“Vien. Lietuvninkų” gir

dėjo, kad Lawrence, Mass., 
nep rigid m in gų lietuvių ku
nigas Mickevičius žada išlei
sti naują katalikų laikraštį, 
tik jau tas laikraštis bu
siąs vedamas ne senų kuni
gų, ne klerikalų dvasioj. 
Kunigas Mickevičius jau tu
rįs to laikraščio leidimui ke
lis tūkstančius dolerių.

Išticsu, musu klerikalai 
begalo įsisvyravo, bet, ma
tomai jau jiems pradeda ne- 

i pritart, jeigu taip smarkiai 
Įauga neprigulmingasai judė
jimas. i

ną dolerių maistui 
Yorko skurdžiams ir
tas maistas butu pardavine 
jamas be jokio pelno.

Manoma surengti milži 
nišką demonstraciją, kurioj k n’J V Vi v d

-j • • Į k./ * V > M V m jdalyvaus daugiau, kaip pu-j 
sė miliono moterų. Ant Wall 
gatvės, kur randasi kapita-' 
listų tvirtoves, demonstraci
ja niekuomet nepasibaigs.

Manoma, kad žemutiniu-’ 
me New Yorke bus apskcl-L 
btas mokyklų vaikų st re i- j 
kas, kaipo protestas prieš 
maisto pabrangimą. Bus 
reikalaujama, kad miesto ir 
valstybės valdžios užsiimtų 
maisto distribucija ir kad 
tai įvyktų be jokio pelno.

Rengimas demonstracijų 
visuose miestuose stačiai v- 
ra neišvengiamas ir reika
lingas. Taigi, moterįs, pro
testuokite, rengkite demons
tracijas.

Tūlos New Yorko ir Broo
klyno moterįs, protestuoda
mos prieš maisto pabrangi
mų, padėjo negerai elgtis, 
pildamos kerosino ant dar
žovių, mėsos ir šiaip jau 
maisto dalykų įvairiose 
krautuvėse. Žinoma, naiki
nimas maisto nieko nepadės. 
Reikia ne naikinti maistą, 
bet rupinties paimt į savo 
rankas. Judėjimas turi būti 
organizuotas, išmintingas, 
iš anksto suplenuotas, o ne 
stichijinis, gaivališkas.

Amerikos 
žmonės 

prieš karę

M.
1 Ji

Militariškos scenos Šveicarijoj. Apačioje mokykla, kur randasi ir kareivių buveinė.

ncclito nuteisimą. Apart kit
ike jis pasakė: “Žmonės ba
dauja ir sala. Jus norite 
juos visiškai apiplėšti ir a- 
itimti jų teises. Taika gali į-

de į New Yorko valstijos 
parlamentą įnešti prieš ka
re rezoliuciją, bet kiti atsto
vai užprotestavo ir rezoliu
cija likosi atmesta. Dabar

vės p]). Baliuno ir M Bu- 
činskio visai uždarytos. Ba
lionas dar no streikui atida
rė savo dirbtuvę ir dirbo a- 
pie porą savaičių, bet Bu-

čia rezoliucija Įnešti 26 d. geras ’’tautietis” užsidarė, 
vasario, kuomet bus atstovų ;dirbtuve kada negali pada-t 

Kada buvo kalbama apie posėdis. ryti tūkstančius pelno ant I
reformas, Hofmanas pasa
kė: “Mes absoliutiškai ne-

LONDONAS KALBA 
KONGRESE.

ashingtonas. — Kong- 
ianas M. Londonas, so
stas, kalbėdamas 17 
įsario, kongrese, smar-

įkiai užsipuolė ant tų, kurie.palaidota.

NELAIMĖ KASYKLOJ
Denver, Col.

sario vienoj kasyklų įvyko 
nelaimė: iškilo ekspliozija ir 
užgriuvo bedirbančius dar
bininkus. 1.1 darbininkų li
kosi išgelbėta, o 4 gyvais

Washington, 19 d. vasario. 
— Kongresmanas Baily sa
vo dist rikte išsiuntinėjo pi
liečiams užklausimus, ar jie 
nori, kad butų karė ir kad 
karės klausimas butų palei
stas visos šalies nubalsavi- 
mui. Jis gavo 876 atsaky
mus, kurie sekančiai dalina
si: 478 balsavo prieš karę, 
bet pažymėjo, kad šis klau
simas turi but nubalsuotas 
referendumu; 318 piliečių 
balsavo prieš karę, o apie re
ferendumą nieko nepaminė
jo ir tik 80 balsavo už ka-l

VOKIEČIŲ LAIMĖJIMAI 
FRANCUZŲ FRONTE.
Iš Berlyno praneša, kad 

franeuzų fronte, Shampani 
apygardoj, vokiečiams pavy
ko užimti keturias linijas 
franeuzų drutviečių, su 837 
nelaisviais ir 20 kulkame- 
čiu.

NAUJA AUSTRALIJOS 
MINISTERIJA.

Iš Australijos prad'eša, 
kad atsistatydinus visai Aus 
tralijos ministerijai, tapo 
išrinkta nauja, kuri jau pra
dėjo veikti. T naują ministe
riją įeina visų sriovių žmo
nės.‘Tarpe ministerių randa
si ir opozicijos lyderis. J. 
Cook, kuris gavo jūrinio mi- 
nisterio kėdę.

Atydai
Brooklyno

Kriaučių

Todėl ir dabar mes nepriva
lome apskelbti karę Vokieti-) 
jai, kad ji aprubežiuoja siun
timą amunicijos del kariau- i * •jaučių šalių... Jeigu Suvie
nytos Valstijos apskelbs ka-; 
rę ir net liks pergalėtojo
mis, tai ką jos tuomet lai
mės? Nieko nelaimės, apart 
iškariavinio teisių amunici
jos išdirbėjams siųsti į Eu-

šiomis dienomis į Balti
ki’orę pribuvo Anglijos pre- 
kibinis laivas, kuris neseniai 
išplaukė iš Glasgowo. Ant 
to laivo randasi naujai iš
rastas aparatas, kuris apsau

Igoja nuo Vokietijos subma- 
rinų užpuolimo. Kada sub- 
marina užpuola, tuomet iš 
t( aparato paleidžiama di
džiausi debesjs dūmų ir to
kiu budu laivui pavyksta 
pasprukti, nes submarina 
kad ir šaudo, tai negali į 
laivą pataikyti.

la visokių nesusipratimų ir 
nesutikimi]. Tie nesusiprati
mai paeina daugiausia iš 
bosų pusės, kadangi jie 
stengiasi surasti visokių 
priekabių prie darbininkų. 
Jeigu kur patys nenori ak- 
tyviškai prisidėti prie ėdi
mo darbininkų, tai pasista- 

;, kurie tu
ri atlikti ta darbeli. Bet e- 
sant stipriai organizacijai, 
t a s j i ems • nepavyks! a i r pa
gavę tokius, “paukščius” su 
jais unija apsidirba. Tokis 
vienas

Bayonne
Lietuvių 

Atydai

WILSONAS NORI PADA
RYTI SUTARTĮ SU CO

LUMBIA.
Prezidentas' Wilsonas da ■ 

bar rūpinasi padaryti su
tarti su Columbia. Jo
mono, Suv. Valstijos turėtų 
Columbijai užmokėti 15 mi- 
lionų dolerių, neva už ne
tekimą Panamos kanalo.

Mat, jeigu Suv. ATalstijos 
butų įtrauktos į Europinę 
karę, tuomet Panamos ka
nalas loštų labai svarbią ro- 

v-|lę« Todėl dabar Wilsonas ■UJ rūpinasi šiuo klausimu.

• ' ■■ • •



MARGOS 
MINTAS
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P k;us žmones.

i

Galime pasidžiaugti ir Ją, t. y. mokinosi šešis mė- 
paačiuoti augščiausiam, kad nesiūs kariško muštro, 
ir Amerikoj tuoj aus 
lauksime prievartinio ka
reiviavimo. Amerikos 
džia nesnaudžia,

susi- Nėra abejonės, kad šis 
sumanymas greitu laiku 

vai- taps įstatymu ir Su v. Val
džia nesnaudžia, nepralei- stijose bus įvesta prievarti- 
džia nei mažiausios progos, nis kareiviavimas. x 
kad nepasinaudojus. Dabar, 
kuomet Suvienytos Valsti
jos stovi tipper plauką nuo 
karės, socianstai ir susi
pratę darbininkai deda vi
sas savo pastangas, kad 
tik sulaikius šalį nuo karės, 
į kurią kapitalistai stumte. 
Stumia. Tuo tarpu, kapitali
stai nori pasinaudoti tokiu 
sumišimu ir nejučioms iš
leisti įstatymą apie prievar
tinį kareiviavimą ir tas jų 
sumanymas, veikiausia, tuo- 
jaus bus gyveniman įvyk
dytas.

10 d. vasario senato ko
misija karės dalykuose jau 
įnešė sumanymą išleisti į- 
statymą apie prievartinį ka
reiviavimą visų Suv. Val- 

.Stijų piliečių pradedant nuo 
19 metų amžiaus ir užbai
giant 28 metų amžiumi.

Įvedimas prievartinio ka
reiviavimo, pagal paduotą 
komisijos sumanymą, yra už 
maskuotas, kuriuomi nori
ma apdumti žmonijai akis. 
Ten pasakyta, kad kiekvie
nas šios šalies pilietis, su
laukęs 19 metų amžiaus, o 

/taipgi turintieji pirmas pi
lietiškas popieras, t. y. iš
reiškę savo norą tapti šios 
šalies piliečiais, privalo bū
tinai mokintis šešis mėne
sius kariško muštro. Visi 
tokie piliečiai nuo pirmos 
dienos kariško muštro, iki 
28 metų amžiaus, skaitysis neturi pirmų pilietiškų po- 

^ilėsįSr ‘rezervinės pilietiškos pierų ir “liuosas nuo visko 
armijos” ir jie bus pašaukti! darbdavys, be abejonė 
tarnyston tuomet, kuomet lieps jam pirmiausia nueiti 
savo šalį reikės ginti nuo ir išsiimt pirmas popieras, 
“užpuolikų” arba jai

Labai žingeidus dalykas, 
kodėl komisija įspraudė 
punktą, kad tokia armija 
negali būt pavartota strei- 
kierių malšinimui? Įvedus i 
visuotina kareiviavima, veik i 
visi darbininkai taps rezer
viniais. Tie patys rezerviniai 
išeis i streiką, ir tuos pačius 
streikierius reikės imti nu
malšinimui sukilėlių. Su
prantamas daiktas, kad pa-

atsimintas z/dis ir aš vos I joju/ ar klausime skaudeji- Į turėjo vieną lytišką HfvPaoihzmas tai cliloroior^ Įa LSI imu tas z»um» w a» vubijuju, ar mausime snuuuvji- jvuicjv

R mas, kad užmigdyt darbinių- susilaikau nuo jo ištarimo, mas tik nėra noru'išreikšti (todėl galime spėt, kad ir

♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦■

Socialistų pąrtijos lei
džiamam “Newark Leader” 
aš radau didoką apskelbi
mą: “Vote against prohibi
tion....”

Kas daryt?
* sj: *

nes pūslės kitą galėjo turėti. Jis gėrė
»

jo buvo

Kada ima galvą skaudėti perštėjimą,
(ne kožną sykį), tai vėl bu- skaudėjimas labai retas. Bet'alkoholį stipriai, pasirodo, 
ha kokis nors vienas žodis,'ir skaudėjimas ir perštėji- (kad ir pastangos jo buvo 
kurį aš tankiai girdžiu. Vie-1mas gali paeiti nuo dauge- įtemptos,, kas matos iš jo 
ną sykį žiūrint į skustuvą, lio priežasčių: pačios publės gabaus rašto, — rašto veik 
atėjo mintis nusižudyti ir ligų, akmens pūslėj, inkstų be klaidų ir mokėjimo savo 
turėjau greitai skustuvą pigų ir ligų tų organų, ku-stovį apsibrėžti. Gali būti 
mesti šalin. Kartą žiūrint į rie randasi netoli pūslės.'viena priežastis arba dau- 
veidrodį galva pradėjo suk-iDaleiskime, gali būti augi- Igiau. Ant nelaimės, turime 
tis, akyse liko tamsu ir man mas, kurį reikia išpiaut, ga- jam pasakyt, jog jo stovis 
rodės, jog* aš kįlu augštyn. Ii būti akmuo, kurį reikia iš-(nemalonus, jog jis stovi ant 
Staigiai pasitraukiau šalin pmt, gali būti pūslės uždegi-,slenksčio prastos ligos ir 

, vaistais tankiai gyvenimas trumpas 
todėl išsiblaiviau, bet gydyti, gali būti inkšti] ]i- Tokių ligonių. Da prasčiau, 
>0 to skaudėjo man gos, kurias irgi įvairiai gy- kad jų stovis protiškas vis 

da doma. Vieną dalyką galiu eina prastyn ir yra paraly- 
su patart, kad ligonis negertų žiaus pavojus. Galvos skau- 

ir nevlMgytų daug rugščiii ir (Įėjimas vargiai gali būti 
rūgštis darančių maistu ir sustabdytas, nejaugi tik nuo 
kad daug imtų alkalinių latos svaiginus vaistais. Ge- 
maistų. bet tai tik laikinai ir riausis gydymosi būdas yra 
šiek-tiek sumažins perštoji- tuoj pasiduoti į tinkamus 
ma bei skaudėjimą. Tečiaus namus, kur proto ligos gy- 
'reikia rasti, kas jį daro ir (!omos, nes ten visos aplin- 
tuomet tik galima pritaikyt l ybės geresnės ir gydymo 

.tinkamą gydymo būdą. budai atsakančiai pritaiko
mi. Kai kada rezultatai bu
rn neblogiausi. Pasilikt na
rnu* neužsimoka, nes galima

$ si: *

Tūlas sulaveišis ant Bro-- 
oklyno gatvės šaukė:

Šalin socialistai ir forei- 
neriai! Tai jie daugiausia a- 
gituoja už gimdymo kontro
lę, už “birth control”, kas 
yra tikra paleistuvė.

Vienas lietuvis socialistas, 
girdėdamas tokius nonsen
sus, pasakė: jeigu už gim
dymo kontrolę agituoja ir ir ėmiau galvą judint-pur-.mas, kurį reikia 
ją praktikuoja socialistai ir’tint-' 
foreineriai, tai tegul jie tai]) ilgai 
ir daro. Tada už keliu 
sėtkų metų jie išnyks 
žemės paviršiaus. Seni 
mirs, o naujų negims.
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lektuoti aukų.
Žmogus, kuris yra turėjęs

ingiau.

Tūlas farmerys iš Longai- tiem ir nėra progos atsakau
nn

turėtų būti uždrausta. Jeigusu prie amunicijos.

Anglija uždraudė Ameri-

’ Įima tikėtis dūlei dementiios

Anglija nustatė kokią pir-

A. Montvidas.

socialoportuniz- dytos atkartotinai.

nusilei-

savo ozi DEMENTI! A.

Mano brolis Pabraiža

panaši Idintas. “Laisvo”.

Pasirodo, kad tie, kurie Lipo sekanti korespondenci-.suprast gilaus skirtumo tai
iš Madison, Wis.:

<4

n

nu m i ro

dau-1 Daktarui nėra sunku ištirt,

ir tą išdaviką darbininkų,kad tanie yra ir teisybes ir.Pav., svarstant apie kokį.atėjimas yra du
m * •« « • V » • • I i •« • 1 ' r f V.* • V .. •ii* A.' •” < -m -m. . I 4 • » • ' «■ « e

l ir tą įsuaviKiį uaruiiuiiKų .neiu įtunv , 
jklesos reik vyt iš partijos, neteisybės.

• . A • . . 'T-

pienas, o išsiėmę popieras, 
turės atlikti kariška muštrą v v

Nuo
Nuo
Nuo

nes
Jok

>

draugai sako: 
et Chicago!
et Philadelphia!

Amerika nusileido.
Anglija įsake į kokius uo

stus turi eiti Amerikos tai

gai priėjo prie išvedimo, 
kad daug geriau imti jžan-

ve kokį gabalėli:
Senatorius Arnold, sočia

ar gydėsi 
o praneša,

■kada daug 
įskaitau. Sk

■ linkimą, 
ęvmptomus. Žinoma

rame-klausime arba antroj

vį_ paeina,nuo matomos smoge-, 
jr jnų ligos, gali būti abejojama 1

įsprausti punktą, kad jų vi-j 
sai nepaliesti. Numalšinimui 
streikierių užteks nusamdy
tu kazokų, užteks nusamdy-

Telephone 595 Greenpolat.

Daktaras J. M1SEVIČE
Specialistas širdies Ir 

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

270 BERRY STREET 
BROOKLYN, N. Y.

-AR TURI TĄ NAUJĄ.
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄrč!

Kur liogika, kur sensas?

Man nepatinka, kada pra
kalbų pirmininkas kreipiasi

Įf ___ ____ ____

busianti

abejonę, ar 
nėra ligonio

Lux
Lux
Tai tie, kurie šventai tikį mintį įsispraudžia kokis vi-'zitu 

autoritetams. O man rodos, sai

visokių draugijos išmatų, 
kurie bepasigailėjimo skal-

paua- i 
būti i- 
amžiu, ■ 
ią ir J 

Ruselis eina už karę, nes duotuosius symptomus ])ri- j

nias.
Visi ateiviai, kurie 

nemano pastoti šios

gumentų!..
Norėta, turbūt, kad 

kares stovis butų visuomet? kams?
Bot yra žmonių, kurie ge- Kita 

sina ugnį ir yra žmonių, ku- gal, k;

kur kas pavojingesnę ligą. 
Račiai gal neužkenktų.' jei

į klai kalba, jog jis nuomaiii-
lio neturi, ypač, kad taip

ruoja ir žvirblių klauso.
Pridursiu: ji nopajiegia

kinkiau 3 kartus pas dakta- (s metai, o pas 
rus ir jie, išegzaminave, jog'vo tris metai atgal, tai var
as jau neturiu gonorrheos.• Igiai daktarai galėjo bepasa-

išeina galėjo paeiti nuo gonor-

visokios baisenybės: 
ir tokio daiktai,

“Wisconsino senatas 
vienbalsiai priėmė re
zoliucija “stovėti ties

nesiūs. Tur but kas nors

AR VERTA BŪTI TEISINGU!
Visada yra žmonių, kurie stengiasi 

Icrai ir teisinę:.! gyventi, . bet kokj 
ie gauna už tai atlyginimą ir koks jų 
ik imas,--parodo vieno tokio Žmo-

Anglija pridėliojo minu 
šiaurės jūroje ir įsakė A- 
merikai nesiųst laivu minu 
zonom

centa-kita!”
Tas centas-kitas reikėtų 

;pakeist dešimtukais ir kvo-

man leidžia abe- 90 procentų šios ligos pa-! 
k ji neturi pūslės, eina nuo syphilio. (lydyti;

de-įgalvą. Visai neseniai ii 
nuo.dabar kartais darosi

1S". manim sekantis dalvka
kai]) tik imu snausti, tu

president”...
Chi-chi-chi-cha-cha-cha!

krypti, krypti... socialirnpe-.maut atydon ligonio
rializmas. ijo gyvenimo istor

! . ’H'
įgali tokis žmogus vesti ir ai/po vieną syki, nes musu augštam laipsnyj. Ji iiaeina 

tas jis užkenktų pačiai ir vai-(žmones papratę bėgiot nuo nuo kelių priežasčių, tokiu.

stis mano kūne? Kas per tomu ženklu strikturos, ž 
priežastis, kad pūslę man nomų gilių padidėjimo, s 
skauda? Jei aš turiu mine- narių ligos (reumatizmo)

Atsakymas. — Siu 
abu klausimu i krūva i ••

Mano brolis Pabraiža iš artinasi prie manęs?

ots ivl ■ ® b ;mio gonorrheoPaaiškinimai

daktarus bu-(hnanie symptomus, kokius, 
mėgę, galvos I 
pasikėsinimą

Ipaaiškinimus, jog viską atsi- 
įmena, kas su juo darosi, jog 

įžangą, eisiu> «a,i stengtis atsikratyti

zap

pl’av
A E1U.-ir sausio pradžioje Lais

vė” buvo puiki, “splendid”, 
prezidentu visviena ką'kada “N-nos” kupinom ries 
jisai darys šiame kri- kūm sėmė iš “Laisvės” ar

susierzinimu, svaigimą, ha-; 
liucinacijas apie gyvates ir' 
kitus baisumus, kurie ateina* 
nuėjus gult, tai pasidaro ai-i

Mokesčiai ir numirėlius

■it *sv

’’Kova” dar vis džiaugiasi,užsimerkiu ir
rezoliucijom. Gerai, bet kas tuoj pradeda man 
priskiepijo, kas išpopuleri- 
zavo tarptautiškumo idėjas? |tė
“Kovos” red. to visko uoga-i net aprašyt negaliu, 
lojo padaryt į tuos kelis mė-ąiorisi rėkt, muštis.

Klausiu jūsų, kaip sustab-

mas, kad darbdaviai nepri
valo priimti prie darbo tų, 
kurie neperėję kariško mu
štro, vadinasi, bus nepriima
mi ir tie, kurie neturės pir
mų pilietiškų popierų. Darb
davys pirmiausiai pareika
laus paliudyjimo apie atliki
mo kareiviavimo ir jeigu

o paskui atlikti kariška m u
koks nors pavojus. štrą.

Vienok tame sumanyme 
yra pasakyta, kad tokia ar
mija negali būt pavartota 
malšinimui darbininkiško j u 
dėjimo laike streikų ir tt.

Taipgi yra tame sumany
me pažymėta, kad darbda
viai neprivalo priimti prie 
darbo tų darbininkų, kurie 
nepristatys . paliudijimų, 
kad jie atliko karišką moks-,

Kai]) matote, Suv. Vals
tijų valdžia tuojaus šią salį 
pavers į kareivių kazarmę 
ir visi piliečiai taps karei
viais. Dabar protestuoja- i 
ma prieš karės gręsianti pa-; 
vojų, bet sykiu reikėtų pro; 
testuoti ir prieš išleidimą to
kio įstatymo. Apie tai darbi
ninkai irgi turėtų pagalvoti.

švenčion iškis.

lauk juos iš partijos! Tai pirmas paukštis. 0 
(štai ir antras. “Milwaukee

kalbėjo apie social patrinti- ja 
zmą Amerikos Soc. Partijoj, 
ne iŠ piršto tą viską buvo 
išlaužę. Tiesa, socialpatrio- 
tiškų karininkų musų parti
joj yra nedaug, bet užtat 
tuo svarbiau yra kuogrei- 
čiausia atsikratyt nuo tų 
elementų, kad jie nepradėtų 
labiau įsiviešpatauk Jeigu; 
seniau socialpatriotizmą ga-! 
Įima buvo ignoruot, nes ji
sai apsireikšdavo neaiškiose 
formose, tai dabar, kada A -1 
merika randasi ant karės 
slenksčio, juos jau negalima

kad partija butų švari ir 
galėtų su garbe nešt savo 
raudona vėliavą.

Musų partija turi eiti tuoi 
r keliu, kokiu ėjo Italijos soc. 

partija.
Mes jau perspauzdinom ži 

[ irią, kad Ch. Edv. Russel iš- 
kė, jog Amerikai verta 
ut talkininkų pusėj, 

karė “už

$15.000.
Tai goriau negu būti bo-i.^st^ is MilwauKce, pasala. • niškin-i 

kad karei kilus, socialistai 7 P^mskma 
stos frontan “faituotios”. jkbcą. J u
Chi-chi-chi-cha-cha-cha! — 

socialpatriotizmas, soeialo-/’.k rr s; 
portunizmas, chi-chl-clii... /stoi 'i jo j,

Tasai pats Arnold balsavo 11(Ta 
už rezoliuciją “stay by/ki tulus 
president”; “my country(mus: ga

pie apsivedima ir tai ,ūsuoti apie šią ligą ir pir- 
mesne (gonorrhea), kad 
skaitytojai matytų, jog šau

ni do bstuku vaistų ne visados ga
lima išgydyt, jog daktarui 
'reikia duot laiko tyrinėt Ii- 
:gą. nes tūlos ligos nėra aiš
kios ir jog stebuklingieji 
daktarai, kurie “pažvelgė į 
žmogų ir pasakė ligą“ arba 

tiiilif ar'dfl ‘alkoholizmo! p’1''.', miltelių, kurie 
ar dėl kitu priežasčių. |tuni ūsas ligas prašalino”, 

1A , . . . \ .turi išnykti. Dabar medici-
.. . . x € i a i. )j remiasi mokslu, moksliš-

bjos. kurios sypmtoina! ga- kai ligaR spf -a h. )noksliš.
ir na aiskus pas musų ligoni. kai do- stehuklu ngra f n I /A 4 -t Z-V 4- .-v « *•

Amerika nusileido.
Anglija sistematiškai kon

fiskuodavo ir konfiskuoja iš 
Amerikos ir i 
siunčiamą pačtą.

Amerika ir

Senatorius Arnold, 
socialistas iš Milwau
kee, balsuodamas už 
rezoliuciją. apreiškė, i 
jog karės atsitikime so-' 
cialistus ras karės 
fronte, ])atys petin ka
riaujančius.”

“Good!”— sušuko se-į 
natomis Wilcox ir E.i1111.' naujos taksos. 
Claire”. Mokesčiai ir r.__ LTi_.

Taigi, iš Bergerio sosta- 
pylės jau atsirado patrioti
škas lozungas: kariaukime 
vyrai ir srovėkime ties pre
zidentu.
; Mes stojame už tai, kad

bėjimas vakarų civilizaci- patart, kad jis eitų ant ge- (Galėtume abejoti, jog tai 
jos... > -ro išegzaminavimo, kuriame (mažesnės rūšies nuomarulis
Chi-chi-chi-cha-cha-cha! —- net Wassermano ir Luetmo (epilepsija), bet jis duoda 

socialpatriotizmas, socialpa- reakcijos turi būti išban- .paaiškinimus, jog viską atsi- 
ti iotizmas, !
nas, izmas, ižmas.. Rųd-u

X čiru Vhu. plį..

mo, kas visada da labiau ])astaraistais mėnesiais ir . 
pablogina ligonio stovį ir ap- atsikartoja tankiai. Opa ir 
sunkina išgydymą. Puliavi- daugiau dalykų apie nuoma-1 
mas galėjo išnykt, geriau 1 į, kurie rodo, jog sis ligo-1 
sakant turėjo išnykt, jei jis n^s išturi. Abejonė gal; 

šo: — Esu 30 metų. Apie 8jr gydytis. Labai re- ^.Itf apie tai]) vadinamąjį
notai atgal buvau gavęs go- atsitikimuose pati Ii-,Jacksono nuomarulį, kuris 
lorrhea. Pradėjau gert’pą išnyksta, bet netoli v 
rauginančius gėrimus ir da-)Sada ji lieka chroniška i 

. riau tai per 3 metus. Porą pasiekia tolesnes vietas - 
nietų atgal aš dar gerai į- pūsle, inkstus, ir kitas d.

;kaktos. Plaukai slenka la- tankiai jis nuleidžia vande- bsti, tečiaus nevisada. Ka
bai. Porą mėnesių atgal pa- nį, jei nėra pavojaus, iŠžiu- ,da paeina nuo kitų priežas- 
jutau bemiegę. Nakčia daug rėt pūslę, ištyrinėt šlapumą, čių, viltis išsigydyt prasta 
sykių išsibudinu;
mas mano irgi nesmagus. Igiau spręst. Reikėtų ligonį ar liga paeina nuo syphilio 

jUžmiegu stipriai. Per 5-6 daugiau išklausinėti. r' * ĮTai į ar nuo alkoholizmo ar taip 
i vai. miego pabundu po kelis atlikt gali tik vietos gydy-,vadinamoji dementia parali- 
sykius.. Mąstant į mano(tojas ir ne vienu trumpu vi-itica. Nuo kokios priežasties 

v L zitu. ' j ji nepaeina, mums nėra čia
bereikalingas žodis.] Pūslės skaudėjimas ir per-,tiek svarbu, bet.mums svar- 

i šiek-tiek.bu duot kaip galima arti-

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

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

Knygos vardas
Patarmes Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

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

Ta knyga reikalinga visiems: mer- 
ginom>, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytiškų organų išsivysty
mas, jų veikme ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaiimi
mas; vaisiaus augimas; nėštumo hy- 
gijenn; motinystė ir j ’s hygijena. 
l aipe.i stpra otna lytiškos ligos, savi- 

ste ir daug kitų įdomių dalykų.
\ ga turi 12*» pusi, ir papuošta 
išslais, kur-epalengvinaaprašo- 

suprasti.

AR MYLI DAINAS?
štai nauja dainų knyga, kurioj ra

si daug tokių dainų, kurių niekur jau 
t erandama. Knygos vardas

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

kurioje telpa daugybe įvairiausių dai
nų. 'J arpkitų yra nemažai senoviškų, 
kurias musų seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos.

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

sia pasaka. Tos knygos vardas
Kovotojas už Teisybę

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

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

KAINA TIK 25c. /
Reikalavimus ir pinigus siuskite 

Šiuo adresu:
J. STROPUS,

6 Loring St,
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Neptūno Sūnus.
Rutland, Mass.

Zakristijonas

J. J. W.
Rutland, Mass.

Nepažįstamai.

Vai nuo tavo paslaptingų žvilgėsiu, 
kaip papartis Jono naktį sudegsiu.

Nuo akių saulėtų tavo spindulių 
atsitraukti, pasislėpti negaliu!

Nebijok kalnų viršūnių mėlynų — 
juk neveltui sparnus aro auginu!

Praskrido jau laikas 
Su laime ir meile, 
Draskydamas gamta

sau. kad jis negalėjo bedievio sumušti savo 
kalba. Pagalios ant tiek įsinerVavo, kad su
riko net nesavu balsu. Arklys išgirdęs kokį

Jei nemėgsti draug su vętra burtų bot — 
tai geriau i erdvę tyra nuplasnot!

Dar gyvą jis blaškė 
Beširdis!... Kankino 
Palikdamas sieki 
tamsioj tyrumoj...

O jei nori laisvą dangų palytėt — 
nebijok manę, kaip vėtrą, pamylėt!

Aš audringas, aš kaip vėjas—tu skaisti!
Tu akim pasaulį platų uždegsi!

f! ' ’v, -■ ’S"'' '»,»»W V*

do, kad zakristijonas net nei nepasijuto, 
kai]) paleido vadeles iš rankų ir išvirto.iš 
rogių.

Mirties Angoje.
O, džiaugkites dulkės, — 
Jūs žmonių paveikslai! 
Ir linksminkitės kalnai, 
ką, slegiate jas;
Man viltis jau miršta,— 
Aš žengiu į grabą...
Jus tapsite mano 
mieliausi draugai !..

Kas brangu man buvo — 
Apnyko mirtis...
Tik vienas lapelis 
gėlelės kvapsnius, 
Dar laikės ir gynės... 
Ilgai jis kovojo!... 
Bet krito, nuvyto — 
Neliko žymės...

Ir šviesa jau temsta, 
Ir balsas silpnėja... 
Nejaugi taip jaunas, 
Taip turįs spėkų, 
Turėsiu pražūti, visai nepalikęs, 
Nei pėdsako’ savo,' 
Neužbaigęs pradėti!

Buvo gruodžio naktis. Prieš pat Kalė
das. Pūga. Vėjas švilpia sniego verpetus 
nešiodams ir sukdamas gatvių kampais. 
Pažvelgus per langą rodos, kad dangus su 
žeme maišosi. Akla tamsa viešpatauja. Vė
jo pučiami sniego kamuoliai atsimuša į 
stubos langus. Vėjas staugia. Išgirdus tokį 
kaukiantį vėjo balsą, šurptiliai kūną peri
ma... Tokioj naktyj, rodos, nei šuva iš namų 
išvarytas nebėgtų, netik žmogus. Aš šil
toj stuboj sėdėdamas už stalo, apkrauto 
laikančiais, skaitau. Gaspadinė užmigdžius 
savo sūnų Albertuką, trusėsi apie indus.

— Štai pasigirdo duriu beldimas. Iš 
pradžių manyta, kad tai vėjas duris klebe
na. Už valandėlės dar smarkiau subala- 
dojo. Gaspadinė kuri t rusės prie plovyk
los, baigdama mazgoti lekšes, bei šaukštus, 
staiga metė darbą ir lyg išsigandus prabi
lo: “come in!” (ineik).

Duryse pasirodė balta žmogaus stovy- 
la sniego apnešta, kuri tuo jaus ir pasveiki
no:

— Tegul bus pagarbintas Jėzus Kris
tus!

— Ant amžių amžinųjų — atsakė gas
padinė.

— Aš esu zakristijonas, — aiškino pri- 
buvėlis. — Atvažiavau čia su plotkomis; 
kiek tamsta, gaspadin norėsite pasilikt?

— Tai, duok už kokį kvoderį, ar ką...
Zakristijonas padėjo šešias aplotkas 

ant lekšes, kurią gaspadinė ką tik išluosčius 
padėjo ant stalo. Gaspadinė duodama kvo 
derį zakristijonui, lyg ir netikėtai ka žin-ką 
prisiminus, atsiliepė į mane:

— Kaip sakai, Džianai, ar užteks še
šių aplotkų mums, visiems trims?

— Dėl manes nors ir visai neimk, — 
sakau jai. — Man aplotkų nereikia.

Zakristijonui tas nepatiko ir suprato, 
kad aš esu netikintis į Romos kvailų prie
tarų įpročius, ir todėl paklausė:

— Ar tai tu esi socialistas?
— Taip, — atsakiau jam padėdamas 

darbininkišką laikraštį ant stalo, kurį bu
vau beskaitąs.

— Jei tu socialistas, tai pasakyk ką rei
škia žodis “socialistas”? klausė manęs zak
ristijonas, manydamas, kad jis mane už
klausė labai sunkiu klausimu, į kurį aš ne
galėsiu atsakyt.

— Žodis “socialistas”, sąprotaujama, 
kaipo elementas, ypata; Socializmo teorijos, 
bei mokslo pasekėjas. Bet, — sakau jam, 
— jūs turbūt norėjot paklaust manęs ką 
reiškia žodis Socializmas?

* A-a! taip, aš tavęs norėjau paklaust ‘ 
kas yra Socializmas?

— Socializmas, — sakau jam, — tai y- 
ra teorija, bėi mokslas, visuomeniško bei 
draugijinio surėdymo, stovįs ant koope
ratyviškų pamatų — priešingas dabartinei 
individualiai valdančiai sistemai.

Zakristijonas matyt mano kalbos ne
suprato ir socializmas tik tiek jam žino
mas kaip jaučiui astronomija.

— Kažin ką tu kalbi, —sako zakristi
jonas. — Socializmas tai yra bedievybė 
griaunanti tikėjimą ir katalikų bažnyčią.

Čia aš jam paaiškinau, kad turi klai
dą, jog socializmas nėra priešingas dievui 
ir neskelbia bedievybę, tik — sakau, — lai- 
svamanybė tai yra priešinga pasakomis a- 
pie dievą, velnią ir kitus galus. Bet kiek aš 
jam neaiškinau vistiek aš jo negalėjau per- 
tikrint ir jis negalėjo atskirti laisvamany- 
bės nuo socializmo.

Taip mums besiginčijant atėjo net’ 
dešimta valanda. Zakristijonas šiltoj stu
boj sėdėdamas visai užmiršo, kad jis paliko 
arklį su rogėmis lauke su kuriuo jis atva
žiavo. Vargšas arklys sušalęs vos retežį 
nenukrimto ant kuino buvo pririštas prie 
telegrafo stulpo. Gal dar butų ilgiaus sė
dėjęs besiginčindamas. Kada supyko ir pa
šoko nuo kėdės, tuomet prisiminė, kad jau 
laikas važiuot namo ir išeidamas per duris

— Aš daugiau su tokiais bedieviais, 
kaip tu, nenoriu kalbėti ir, “good by”.

— Aš pasakiau labą naktį ir priėjęs 
uždariau duris, kurias jisai eidamas paliko 
atdaras.

Ore neapsakoma pūga. Sniegą dar 
aršiau pradėjo vėjas nešti. Zakristijonas 
atsirišęs arklį ir įsėdės pasileido važiuoti. 
Arklys pradėjo bėgti prunkšdamas ir pur
tindamas sniegą nuo akių. Zakristijonas

Persigandęs nabagas, voliodamasis 
sniege pradėjo šaukti pagelbos visų šventų, 
manydamas, kad tas bedievis, jį velniais 
užleido, kurie jį dabar čia iš rogių ištrau
kę, voliojo sniege. Pagaliaus atsipeikėjo, 
atsikėlė ir purtindamas sniegą nuo akių ir 
užkaklio, pamatė, kad arklio su rogėmis nė 
šešėlio nėra; išsigandęs ir sušalęs arklys 
parbėgo namo.

Zakristijonas nežino nei ką daryti. Na
mai toli, — net 3 angliškos mylios; vos tik 
puškely atvažiavęs. Važiuotų žmogus gat- 
vekariu, bet gatvekariai visai į tą miestu
ką nevaikščioja. O čia sniegas su vėju 
griauna žmogų nuo kojų, rodos, kad pasto
vėjus kokias dešimts minučių tai sniegas 
apneštų viršui galvos ir negalėtum išbristi. 

• Ir taip zakristijonas nesurasdamas kitokio 
išėjimo nutarė eiti pekščias namo didžiau
sioj audroj. Nuo to laiko, nabagas zakristi
jonas? bijo socialisto ir susitikti; pamatęs 
gatve einant, suka į kitą pusę, kad nesusi
tikus ir, kad vėlei neužleistų bedievis vel
niais

O, kad žvilgsnį tavo aštrų dar pavogt! 
tai galėčiau pražydėti ir nunokti 

(PirmasaiBaras)

Švenčioniškis

Meiles Laipsniai 
ivystyme B

(Tąsa)
pabudavojo pamatą atsiradimui viešpatysčių. Bet 
viešpatysčių gerovė reikalavo, kad butu atsakančiai 
sutvarkyti šliubai ir šeimyniški reikalai. Jau pas tau
tas, susiorganizavusias ant prietelystės arba gent- 
kartės pamatų, pradėta neapkęsti nevedusių motinų, 
nors joms visgi ta organizacija suteikdavo užlaiky
mą. Bet išnykus tokioms organizacijoms ir atsira
dus viešpatystėms, pastarosios ėmė remtis vien tik 
ant šeimynų. Tokiu būdu viešpatystės pradėjo rei
kalauti vienpatystės, pradėjo reikalauti nuo moterų iš
tikimybės dėl savo vyrų ir nuo merginų saugojimo 
nekaltybės. Aiškus dalykas, kad vyrai savo pačias 
ir šeimynas užlaiko ir viešpatystei nereikia apie tai 
rūpintis, o kuomet tampa nevedusioms motinoms, tuo
met jau viešpatystė bei valdžia privalo jų užlaikymu 
rūpintis. Kad išvengus tokių apsireiškimų, tapo iš
leisti net tam tikri įstatymai, baudžianti už paleistu
vystę bei susinešimus nevedusių.

Pagaliaus tokiais pat keliais pradėjo eiti ir baž
nyčia. Teisybė, pirmiaus bažnyčia užtarė paverg
tuosius ir pasmerkė pavergėjus; bažnyčia nurodinėjo, 
kaip pavergėjai išnaudoja pavergtuosius, susikrauda
mi sau turtus, pasmerkė visas žemiškas malonybes, 
paeinančias nuo turtų ir, suprantaiya, pasmerkė lyti
škus susinešimus, nes jie taipgi žmonėms suteikia ma
lonumus. Bažnyčia statė augščiausiu savo idealu ne
kaltybę, o kad ją apsaugojus, agitavo ne tik prieš ly
tiškus susinešimus nevedusių, bet ir prieš apsivedi- 
mus. Kada bažnyčia įvedė išpažintį, tuomet jį įgijo

agituojant už absoliutišką apsaugojimą savo nekal
tybės.

psichologiški žmogaus jausmai, kuriuos pagimdė au
gimas kultūros.

Mes matėme, kad net laukinis žmogus, neturėda
mas supratimo apie pavydumą lytiškos meilės, jau ne- 
sibjaurėjo pąprastu pavydumu.Kuomet jo pati čia pat 
atsiduoda svetimam vyrui, pas jį atsiranda baimė, 
kad gali netekti naudingo tvarinio, kuris atlieka daug 
darbo, nes tankiai būdavo tokių atsitikimų, kuomet 
laukinių vyrų pačios pabėgdavo su kitais arba jas pa
vogdavo. Vadinasi, moteries neištikimybe priveda 
prie to, kad vyras pasijunta apvogtu. Teisybė, nors 
paprastas pavydumas ir pavydumas lytiškos meilės— 
du labai skirtingu dalyku, vienok žmogaus protui be
silavinant, kultūros laipsniais bekįlant, tuodu daly-

kurs mano, kad

ėmė viršų. '* ♦
Toliaus prie visko prisideda ir nauji psichologiški 

motyvai: atsiradimas taip vadinamo fiziško pasibjau
rėjimo, kuris, pagal Spinozos išvadžiojimus, yra 
svarbiausia jiriežasčia pavydumo lytiškos meilės. Spi
noza savo knygoj sako:
moteriškė, kurią, jis myli, yra jam neištikima, apgau
dinėja jį ir slaptai atsiduoda kitiems, ne tik jaučia pa
sipiktinimą, kad jau kitas įsimašė į jų tarpą, bet 
dar jaučia pasibjaurėjimą, kuomet pažvelgia į tą mo
terį; jis persistato sau, kai]) svetimas vyras glamo
nėjasi su jo moteria, bučiuojasi, atlieka susinešimus 
ir tas viskas sukelia pas jį didelį pasibjaurėjimą.” E. 
Ilartmamas, matomai, taipgi prisilaikė tokios pat 
nuomonės, nes moterį, kuri neištikima vyrui arba 
merginą, praradusią nekaltybę, sulygino su “neplau
tu stiklu”, iš kurio jau pirmiau dievai žino kas gėrė. 
Suprantama tokius pasibjaurėjimo jausmus pagimdė 
ir išauklėjo iki augščiausio laipsnio kultūra. Mes žino
me,kad tokie jausmai laukiniam žmogui buvo svetimi; 
jis niekuo nesibjaurėjo, valgė visokius vabalus, kirmi
nus, supuvusią mėsą ir tt.

Kad laukiniai žmonės neturėjo supratimo apie pa
sibjaurėjimą, tai parodo tūlų tautų laidotuvėse apei- 

, gos. Taip, pavyzdžiui, R. Semon pasakoja apie tau
teles, gyvenančias piet-rytinėj daly Naujosios Gvinėjos 
sekančiai: “Jie paprastai numirėlius laidoja po savo 
namais. Apart to, pas juos įsigyvenę bjaurios ir šlyk
ščios laidotuvių apeigos. Artimiausi giminės per 
kelis mėnesius laiko lavonus savo namuose, naktimis 
sykiu su Jais guli ir kada lavonas pradeda pūti ir iš jo 
kūno ima bėgti smirdantis vanduo, tuomet jie tuo van
deniu tepa sa’vo kūną.” Net ir tokie pasibjaurėjimo 
jausmai nėra prigimtais žmogaus jausmais, bet dirb
tiniais, atsiradusiais jau tuomet kuomet žmogus pra
dėjo kilti kultūros laipsniais augštyn.

Pasibjaurėjimo jausmai taipgi vystėsi labai pa
lengva. Pavyzdžiui Max Kemmerich savo knygoj 
“Kulturkuriosa” sako:

“1697 metais Paryžiaus miesto gyventojai die
nomis ir naktimis per langus pildavo ant gatvių viso; 
kiąs pamazgas, mesdavo visas išmatas ir net atlikę' 
gamtiškus reikalus išmesdavo ant gatvių. Tik. tie 
panašiai nedarydavo/ kurie kiemuose turėdavo ben-
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dras duobes ir į jas netik pamazgas išliedavo, 
išmesdavo, bet savo gamtiškus reikalus atlikinėdMMk 
t) paskui viską iš tų duobių išliedavo į sodus... Ka
dangi nebūdavo išeinamųjų vietų, tai miesto gyveil- 
tojai atlikinėdavo gamtiškus reikalus ant gatvių kam
pų, bažnyčių pasieniuose ir net palocių neaplenkda* 
vo.. Susirinkus į teismo palocių, kertėse ir pasieniuo-' 
se būdavo pribjaurota, net kartais ir teisėjo kafedros" 
nepagerbdavo. Kiemuose, koridoriuose, ant laiptų ir"/ 
net ant balkonų žmonės,* jeigu būdavo reikalas, apsi- ? 
lengvindavo vidurdieny, neatkreipdami atydos į pra
eivius bei savininkus namų, kuriems priklauso korido-* 
riai, balkonai ir tt.”

Apart to, kultūra, išvystydama pasibjaurėjimo : 
jausmus, sykiu žmogui suteikė ir priešingus jausmus, 
būtent patraukimo jausmus. Kada žmogus pradėjo su
prasti ne tik gamtos grožybes, bet ir žmogaus kūno 
sudėjimą, judėjimą ir visą figūrą, tuomet atsirado 
tvirtesnis pamatas ir dėl romantiškos meilės.

Visos viršnurodytos priežastys ne vien tik pagim
dė ir išauklėjo pavydumą lytiškos meilės, bet sykiu ; 
vedė žmoniją ir prie individualūs arba ypatiškos mei- . 
lės. Apart to, prie ypatiškos meilės dar vedė ir kita, 
psichologiška evoliucija: vyras pirmiau buvo gyvuliu/

pasidaryti savystove ypata, t. y., jis pradėjo supras- 
sti save, pajuto nesąs tokiu sutvėrimu, dėl kurio pir
miau galėjo tikti kiekviena sveika moteris. Vyras 
pradėjo jieškoti tokios moteries, kuri galėtų atsakyti 
jo naujai užgimusioms jausmams. Suprantama, kad 
suradus tokią moterį, kuri galėtų atsakyti jo n<*u-* 
jai dvasiai, reikalinga, kad ir moteris suprastų save. 
O kuomet moteris pradėjo suprasti save, tuomet ir 
pas ją užgimė nauji jausmai — ji irgi liuosai pradėjo „ 
linktis sau būsiantį vyrą. Bet naujoji dvasia, nau
jieji jausmai ne taip lengvai buvo įtalpinami į senojo 
šliubo bei apsivedimo rybas, kadangi senasis šliubas 
bei apsivedimo pamatas buvo pabudavotas ne ant ypa
tiškos meilės, bet grynai ant šeimyniškų pamatų.
ATSIRADIMAS LYTIŠKOS GĖDOS IR PRIPAŽI

NIMAS SAVŲ KŪDIKIŲ..
. Apie atsiradimą lytiškos gėdos ir pripažinimą tik 

savų kūdikiu, mes daug nekalbėsime, nes pirmiau apie 
tuos dalykus plačiai kalbėjome ir jau žinome tas prie-

i'i

Mes jau augščiau buvome nurodę, kad pirmiausia 
atsirado jausmai lytiškos gėdos iš priežasties puošimo 
įvairiu kūno d;.’iii ir jų slėpimo nuo priešingos lyties- . 
dėl didesnio prie savęs patraukimo. Vėliaus, kada jau 
nekaltybė buvo skaitoma labai brangiu daiktu, tuo
met au pradėta auklėti gėdos jausmai, kaipo-įrankis 
kovos dėl apsaugojimo nekaltybės. Kūdikiams kala
ma į galvą, kokių kūno dalių reikia gėdintis ir slėpti 
nuo žmonių, o kokių nereikia. Prie to prisidėjo ir vie* 
špatystė, išleisdama įstatymus, kad butų baudžiami 
visi tie, kurie begėdiškai pasielgia. Negana to, senovės 
gyventojams pradėjus nykti, kultūra persikėlė į šiau
rius ir čia jau pats klimatas vertė žmogų pridengti 
savo kūną.

Kad žmonės pradėjo atkreipti atydą tik į tikruo
sius savo kūdikius ir rūpintis jų reikalais, tai čia lo
šė svarbiausią rolę sekanti dalykai:

Žmonėms būnant ant žemiausio kultūros laips
nio, kūdikiai sykiu ir pačios, skaitėsi vyrų nuosavybė
mis; kaip tik jie truputį paaugdavo, tuojaus “tėvas* 
juos pristatydavo prie darbo, imdamas su savimi i me^ 
džioklę ir tt. žodžiu, kūdikiai žymiai tėvui prigel- 
bodavo. Ir tėvas, turintis kodaugiausia kūdikių, skai- •’ 
tesi galingiausiu ir susii raukdavo daugiausiai turto,. ’ 
Tokiu budu kiekvienas vyras stengdavosi kodaugiau- 
šia turėti kūdikių ir jais didžiuoavos, visiškai neat
kreipdamas jokios atydos į tai, ar tie kūdikiai visi jo, 
ar yra ir svetimų tėvų.

Kada dauguma tokių tėvų įgijo turtus, tuomet 
jau jie pradėjo rūpintis, kad tie turtai pasiliktų tik* . 
riems jų vaikams, savo vaisiui ir kraujui. Tokiu budtr 
šeimyniškoj gadynėj jau pradeda atsirasti supratimas, 
teisotos įpėdinystės. '/į

Toliaus, kultūrai besiplėtojant, žmonės palengva 
pradeda daugiau atkreipti atydos į kūdikių aukleji-tšį 
mą. Suprantama, juo žmogus labiau rūpinsis kūdi* | 
kių auklėjimu, jų prižiūrėjimu, tuo labiau save apsun*. 1 
kins. Ir kada kūdikių auklėjimo našta pradeda Kaa^ 
kart vis labiau ir labiau slėpti vyrą, kada jam prisiei- k 
na rūpintis, kad suradus geresnį maistą, kad išauki®** : 
jus sveikus kūdikius, kada jis mažiau nuo jų reikalai!* į; 
ja darbo, kuomet jau paauga, tuomet jis daugiau*at* Ji 
kreipia atydos, kad tarpe tų kūdikių nebūtų įsimai
šiusių svetimų, ypatingai apgavingu būdu, vyrų. Ji> 
pradeda neapkęsti svetimų kūdikių, nes jie apsunkint 
jo kasdieninį gyvenimą. Aiškus daiktas, kad prie to* 
kių aplinkybių, jis dar labiau neapkenčia tų, kurie pri* 
sideda prie padauginimo jo šeimynos.

MOTERŲ PRIESPAUDA ŠEIMYNIŠKOJ " L 
GADYNĖJ.

Pasirodymas ir augimas antrųjų meilės jausmų, 
kurių priežastis atsiradimo mes ką tik perkratinėjo*; 
me, padarė didelį skirtumą tarpe meilės jausmų pri* 
mityvio ir šeimyniškos gadynės žmogaus. x Palyginu® ■ i 
su trečia gadyne, taip vadinamos “ypatiškos meilM1; j z 
gadyne, moterų padėjimas skiriasi tuo, kad šeimynife į 
koj‘ gadynėj jos skaitėsi nepilnateišiais sutvėrimids,^^ < 
buvo po vyro globa.
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kad jos savo veikimu ir

Linkėtina, kad jos ir ant

MOTERIMS
NAUJIENOS

savo moteris apšviesti, liu-
30

■yrį.

B

kiai.

i-

t # Day. Akompanavo pianu rai, publika likosi pilnai už- 
s Whta Tamolioniutė. ganėdinta ir kuopai liks
K

ha visuomeniška veikimą nei 
neužsimink nes laiko netu-1

zyras buvo kitame kambary 
r kai]) tik išgirdo moterį 
skaitant, išbėgo iš kamba
rio, ištraukė iš rankų laik-

w.

8 
S

Jaunavedžiai —■ $2.00; 
aunoji — $1.00; J. P. Babi- 
as — $1.50; St. Novarckas

20 d. vasario, New Yorke, 
lie 3,000 moterų susirinko

gM

Baltimore, Md.— 3 d. va
sario apsivedė Zigmas Gap-

Vyrai ir moters nenustokit vilties!
PATAISYKI'!' SAVO GROMULĮ IR SU- 
RVARKYKIT KAIP REIKIA SAVO SIS- 

temą, tuomet busite

CLEVELAND, OHIO.
Nors muši] mieste vy 

miarkiai darbuojasi, bet

lemonstrančių.
Visur ant gatvių girdėjosi 

šauksmai;
“Musų kūdikiai badu mir

šta! Duokite, duokite mums

ios, nenori laikraščiu skai- ' K t.
yti ir tt. Bet kai}) tūli vyrai

Varde kuopos
L. A. Banioniene

“Senbernis”, o M Akelaitie- 
nė padeklamavo*, Publikos 
buvo mažai, tik 125. Kame

e mokėti 12 centų, dabar 
jau reikia mokėti dolerį. Va
dinasi, dabartinis doleris 
vertas 12 centų.

Ant kiek pabrangimo pa-

kolas nepasiekė keletas kuo-' cĮau ja. Darbininką moteris 
pu. Todėl, kurių kuopų se- (jau nebežino kaip išmaitin-

savo mu ir kitokiais pamargini-' 
pavartodami mais. Kuopai liko $17.00 pel-

■įprie kuopos prirašė 10 nau- 
-ijn narių. Iš to aiškiai mato-

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

Ameriką ir visur pasigirs 
tokie pat šauksmai. Pas
klydus tokiems šauksmams

ST. LOUIS, MO.
Tankiai vyrai nusiskun- 

t/

L. Menčinckienė atėjo pas 
ulą “Draugo” ir “Darbinin

ko” agento moterį ir sykiu 
itsinešė “Kardą”. Agento 
noteris paėmė “Kardą” ir

Centro Sek.
_ iM, Undžienė

runose siunčiama pas ji.
tui ai vra 22 karato čysto

: .oš. Mok, is ant ncdC'liu.
Ofiso valandf

daįtis sulošė monoliogą 
“Varnoms paliktasis”; J.

negali užsiganėdinti, nes

ilavo, kad pas jas išeitų mie
sto majoras Mitchelis. Pas
tarojo ten nebuvo. Tuomet 
moteris surengė triukšmin-

J. JOKUBAUSKAS 
MIRe.

Reikia tikėti, kad dabar- 
“Musu 

vo 17 d. sausio. Tai dar pir- kūdikiai badu miršta! Duo- 
mas šioj apielinkėj buvo mo- kite, duokite mums duo-

BOSAK STATE BANK
434 Lackawanna Avenue, Scranton, Pa.

Norwood, Mass. — šio
mis dienomis apsivedė J

V Didžbalis, K Valma, D. 
Toliušis, J Akelaitienė, A 
Jonušienė, J Pakarklis, J. 
ludaitis, J Vaitkumis ir J.

4- G:-

buvo 22 d. sausio, moteris 
pardavė 36 ekzempliorius

<bininkų judėjimui, be abejo- 
' plės, valdžia bus . priversta 

ką nors daryti. Jeigu ji 
nieko nedarytų, tuomet kilt

v'
« t ; a

"A j

Pagal, apskaitliavimus, ne- 
įkurie maisto reikmenįs taip 
pabrango, kad 4 metai tam

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

0 
g
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rte dalyvavo dar duįkeliatas dolerių pelno.
O': /vokiečių Socialis-I
fe'j.k -I 1

000 ištyrimui priežasčių pro 
dūktų brangumo, tuomet 
kongresas atsisakė tą/sumą 
skirti. Ir kur gi neatsisakys, 
jeigu kongrese sėdi tie po
nai, vkurie priklauso prie 
trustų, kurie kasdien vis 
kelia kainas ant maisto

E®

miesto
Itische Liedertafei ir Siety
nas, vadovaujant P. Įndo- 
nui.

' t Koncertan pribuvo daug 
tr retnyčioms, 183 Roebling Str. Ba-

Brooklyn, n. y. Leidžia Lietuvių Koo yonne, Jersey City ir Broo- 
klyno.

Gražiai ir naudingai pra
leista laikas. Daugiau tokių 
koncertu.v

, Pitnyčioms, 183 Roebling Str. amonių ^1S JLllzaoetn, 
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kru normaliu ugiu. 
bendrovės prisirašė 
draugai:

J Benesevičiutė, 
Dras J Kaškevičius, 
T Kaškevičius, 
J Kavaliauskas, 
J Jokymas, 
K Jonaitis, 
V. Arminas, 
P Marcinkevičius, 
M Žolynas, 
J Barzdukas, 
M Stanelienė, 
J Janušonis, 
J Juodaitis, 
P. Naunčikas.
Du iš tų draugų, kurie dar 

nebuvo partijos nariai, pri
sidėdami prie “Laivės”, sy
kiu prisideda ir prie soc. 
partijos.

’’LAISVĖS” KONCERTAS 
’ NEWARKE.

17 d. vasario, Newarko 
Turnbull Auditorium įvyko 
„Laisvės” bendrovės kon
certas. Koncertą rengiant, 
daugiausia pasidarbavo vie
tos “Laisvės* draugai. Tas 
koncertas sutraukė dau-

INTERPELIACIJA.
“Tėvynė,” paprastai, labai 

susirupinusi Lietuvos šelpi
mo Fondo reikalais ir pini
gais. Bet mes norėtume at-

komitetą, kuris randasi čia c 7
jau, ’’Tėvynės” pašonėje. 
Tasai komitetas garsina pa
skutiniam “Tėv.” numery, 
jog “lietuvių dieną esanti 
vaisingai užbaigta.”

Labai gerai, kad reikalai 
užbaigti, bet kurgi visos 
atskaitos, kaip su pinigais? 
Tautiškuose laikraščiuose 
buvo garsinta, kad lietuvių

$200.000.
Kun. Bartuška viename 

iš savo laiškų minėjo, kad 
C. K. nutaręs pasiųst $62,- 
000. Sausio mėn. įvykusiame 
Suvažiavime vėlei nutarta 
pasiųst $30.000.

Ar tie pinigai pasiųsti ar 
ne — mes tikrai nežinome, 

(bet patikėsime jau žodžiu, 
|kad jie ištikrųjų pasiųsti. 
Tai tokiu budu išviso pasių
sta $92.000.

Kur dar $100.000?

šio 21 d. F Beniulis 
telegramą iš Filipinų 
jog J. Jokubauskas 
J. Jokubauskas buvo plačiai 
žinomas Brooklyniečiams; 
jis tarnavo kariumenėj 
Fort Hamilton’e. Velionis 
buvo vienas iš gabiausių 
muzikantų, tai]) pat buvo 
susipratęs darbininkas, 
ilgą laiką prigulėjo

giau, kaip 500 draugai, ne-p’o pa baigęs savo tarnystę 
žiūrint, kad jame nebuvo nei pereitais metais, bet kadan- 
vieno Newarko ir apielinkių’gi buvo kivirčiai su Meksi- 
klerikalo. Klerikalai turėjo ka, tai jį nepaleido.

J Jokubauskas paėjo
n0’ Kauno gub„ Raseinių ų 

Mdi I vieto, Jurbarko parapijos.

kokį tai savo parengimą. 
Beto, buvo parengimų 
Harrisone, taip kad 
tenykščiai draugai negalėjo 
atvažiuoti.

Pinigiškos naudos ben
drovė iš .šio koncerto be
veik neturės, bet idėjinė 
nauda labai didelė. Koncer
tas buvo dailus, pavyzdin
gas ir visus užganėdino. Pu
blika jautėsi labai smagiai. 
Visoj salėj viešpatavo di
džiausias draugiškumas.

Vakaro pirmininku buvo 
drg. J Dobinis, Jisai per
statė visų pirmiausia gerb. 
A. Bulotą, kuris pasakė, ke
lis žodžius apie laisvę ir 
apie “Laisvę”, nurodė kokiu 
tikslu koncertai rengiami, 
nurodė svarbumą tokių lai
kraščių, kaip “Laisvė”.

Publikai trumputė gerb. 
A. Bulotos prakalbėlė labai 
patiko.

< Koncertinės programo da
lies išpildyme dalyvavo M. 
Jablonskiutė, J Butėnas, tu
ja mergaitė iš prof. Sveto 
mokyklos, B Kalkins, Ruppy 
ir Ciffeli. Publika labai kar
štai pasveikino visus dai
nininkus ir smuikorius. Y-

puikiai nusisekė M Jab-'

DETROIT, MICII.
20 d. sausio buvo vaka

ras Lietuvių Moterų Prog
resyviu Susivienijimo 17 
kuopos. Sulošta veikalėlis 
'Žingsnis prie šviesos”. Taip 

gi buvo suloštas monologas 
“Našlaitė”’, — kurį atliko O 
M. čepaičiutė. DM D. choras 
sudainavo keliata dainelių. 
Viskas pavyko labai pui-

BALTIMORE, MD.
17 d. vasario buvo balius 

Lietuvių Moterų Progresy- 
vio Susivienijimo 28 kuopos. 

(Svaiginančių gėrymų nebu- 
utei sudainuoti Break vo. Viskas pavyko labai ge-

Nors apie musų 
moterėles laikraščiai nieko 
nerašo, nepažymi jų veiki
mo, bet jos į tai neatkreipia 
jokios atydos ir “darbuoja- 

!si”, kiek tik išgali. Ir rei
kia pripažinti, kad jų dar
bas nėra jau taip lengvas, 
kaip kad. tūli mano. Jos nuo 
šviesos iki sutemai, liežu
vius iškišušios bėgioja su 
visokiais bevieliniais telegra 
mais ir kursto vienas su 
kitomis. Apie laikraščių

ROCKFORD, ILL.
14 . sausio buvo prakal

bos Lietuvos Sūnų ir Duk
terų draugstės. Kalbėjo M. 
Dundulienė temoj “Ar rei
kalinga moterims politiškos 
teisės?” Kalbėtoja savo už
duotį atliko labai gerai. Ant 
galo buvo duodami klausi- 
nai. į kuriuos kalbėtoja nuo-

Moterų Progresyviu Susivie
nijimo kuopa, o jau spėjo 
Tirengti dvejas prakalbas, 
ir greitu laiku pastatys sce
noj veikalus: “Karės nuota
kos” ir “Žingsnis prie švie
sos”.

Reikia pažymčt, kad mo-

f Afofcia kvaila; kaip tas 
fanatikas, todėl į jo tą skun 
dą neatkreipė jokios aty
dos.

Na, ar ne didvyriškai pa
sielgė ‘.‘Darbininko” agen
tas? t _____

1 Reikia pažymėti, kad šis “Jaunimo Rateliui”, kuris 
fanatikas visgi pirfniau ne- patarnavo kuopai, sulošda- reikmenų. (Nuo red. — Ir 
buvo toks, kaip dabar. Pir- mas veikalėlį. Taipgi išta- 
n iau dar nebijodavo ir dar- ria širdingą ačiū tiems, ku- nes iš jų sotus nebusi), 
bininkišką laikrašti paimti j rie prisidėjo prie išpildymo 
rankas, bet dabar jau visiš- vakaro programo, kuris bu-įtiniai jų šauksmai 
kai nuvažiavo kitu keliu.

Gėda butų taip elgtis 
bet juk fanatikai gėdos ne-j torų vakaras ^u perstaty- 
supranta ir visuomet 
galę parodo

IBnora, pa.
Ačiū.

Lietuvių Moterų Progre- 
syvio Susivienijimo 19 kuo- 
ipa buvusiame savo susirin- 
j kime ištarė širdingą ačiū

NAUJOS POROS.
Bronx, N. Y. —26 d. sau

sio apsivedė J Linda su p-le 
Veronika Beminto, šliuba ė- 
mė civilišką. Vestuvės buvo 
be svaiginančių gėrynių. 
Puikus pavyzdis vietos jau
niui.

L i nkėtin a j a u n av edžiams 
laimingo šeimyniško gyve
nimui. J Klastow.

daugysčių.
riklauso prie Lietuvių Mo

terų Progresyviu Susivieni
jimo vietos kuopos.

Šliuba ūme civiliška. Lin
kėtina jaunavedžiams lai
mingo šeimyniško gyvenimo 
r energingo darbavimosi dėl 

visuomenės labo. Tora.

pragyventi, o kada jiemi 
sieis badauti, kada jų pilvas 
pradės kelti revoliuciją, 
tuomet ir jie turės ką nor»- * 
daryti, kad numalšinus ša*' 
vo “maištininką” — pilvą.

Valdžia tankiai pasakoja,, 
kad ji nepajiegia kovoti su 
trutais. Bet ar galima toms, 
jų pasakoms tikėti? Nieką* 
dos! Kada užeina kalba a- 
pie įkūrimą valdiškų sande* 
lių, apie įkūrimą valdiškų 
marketų, apie paėmimą pro
duktų pardavinėjimo į. savo 
rankas, tuomet ta pati val
džia, kuri skundžiasi esanti 
bejiegė kovai su trustais, 
atsisako nuo to visko. Ko
dėl? Aiškus dalykas, kad ' 
daugelis valdininkų priklau
so prie trustų ir jų reikalais 
iru pi naši. Ik u rus valdiškus 
!sandėlius, valdiškus marke- 

nes dabartinisitus, jų pačių pelnas gali su*

Sesute.
Moterų

BOSAK STATE BANK nepaprastai greitu augimu kapitalo, 
viršijo visus rekordus ir šiandien priskaitomas prie didžiausių Pennsylva- 
nijos B A N K Ų .

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

jkainų kilimas prie to jau ( 
veda. Darbininkai negali i

ll’lb (ULJlUlIllb clpblVvllC f) . moka .v. 1 ,
ivvz- |0rybavicius su p-le Aniele 
n]j Valmiute. Abudu priklauso

i-rie LSS. vietos kuopos. . .....
šliuba ėmė civilišką. SveAp* ^eni()1JsOaciją,j 
čiai besilinksminant sumanė(^° ^įmaišyti policija 

(paaukauti po keliata centų
langelį kitokios literatūros. ^jungos namo. Aukojo

i Kručas, J Veta, J Šleivis, P 
iapas, F Morkevičius, Albi

na Morkevičienė, P L. Ve- 
a, J Žemaitis, K šleimienė, 

A Kruliutė, E. Večiutė, 
Rimavičius, A Vitartas, 
Tonušis ir M. Bulota, 
50 c.; smulkių surinkta 
c. Viso labo $25.50.

Vsie m s aukau to j a m s

LMPSA. KUOPOMS.
Centro knygose yra visų 

senų kuopų sekretorių ant
rašai. Ant šių antrašų yra1 
išsiuntinėtas protokolas 1- 
no suvažiavimo nubalsavi- 
nų.

Iš šitos priežasties proto-

s HUFFMAN’S BITTER WINE 
kuris yra kombinacija parinkto vyno ir 
geriausių ekstraktų. Jis yra lengvas ir 
užtikrinanti.-. Saugiausia ir geriausia gy- 
duclė nuo netvarkaus PILVO, PLAUČIŲ, 
JAKN’V, NERVŲ LIGŲ, NEGROMULIA- 
V1MO, NETUREJ1.MO APETITO ir abel- 
no nupolimo kūno. Vartojant HOFFMANS 
BIITER VINĮ'., įgausi daugiau kraujo ir 
gera gromuliavimų. Tiktai $1.00 už banką 
arba 6 bonkos už $5.00. Reikalauk nuo arti- 
rnu.u: io pardavėjo arba aptiekoriaus. Jei
gu jis neturėtų, tai rašyk stačiai pas mus, 
prir im damas čekį arba Money Orderį:

PORTO NO L DRUG CO.
231 N. Main Street, Yonkers., N. Y.

DYKAI! DYKAI!
AS ištraukiu dantis skairtno Ir veltui tiem . ĮTO 

kurie duuua taisyti ir naujus inuėti.

Visiškai be s Skausmo
Ne kiekvienas dantistas moka apsieiti su dan- V" 
timls sunkiam atsitikime, tankiai siunčia pas JX, 
specialistą. Dr. Cbas Tcschberu yra gerai li- \ 
nomas kaipo specialistas ir įvairiose atsitiki-
Ateik ir duok i.'Cpzaminnot. Informacijos dykai. ManokarunostrtJl- 

t aukso su dubdtava apačia. Vises derbas gverant uotas. Kainos pri
oras vartojamas pairai reikalą.

nu<> ° A. M. iki 9 P ’f. Pėtnyčioms nuo9 A.M. iki 6 P. M. 
iedėliotnis nuo •> A. M. iki l.P. M.
SCEoEPCi. D. D. S.. Lietuviškas Dentistas
, kampos Union Avenue, Brooklyn* IN.V.

i. Lenkiškai.Jiusiši.ai Tei< phor.e Stag#

Pragyvenimo reikmenis 
pastaruoju laiku kas dicn 
pradėjo kilti ir tam kilimui 
galo nesimato. Mėsos sva
ras jau siekia 35 centus, ci
buliu svaras — 20 centu, 
bulvių svaras— 8 centai. Vi
skas kila, viskas brangsta, o

i ja u iš to. kad net senato- 
jriai prabilo apie kovą su 
brangumu maisto. Vienas 
senatorių, kalbėdamas apie 
maisto pabrangimą, pasakė: 
‘Šimtai tūkstančių žmonių 

Suvienytose Valstijose
Apdaužęs savo moterį, puo- 
ėsi prie Menčinckienės, no
rėdamas ir su ja taip pa-', 
sielgti, kaip kad pasielgė su _ 
savo moteria. Bet čia įsi- kretorės dar negavo proto- savo šeimyną. Kongresas 
maišė pašaliniai ir nedalei- ,kolo, malonės kreiptis j privalo ką nors daryti su 
do prie mušimo. 
ninko” agentas matydamas,

kreiptis 
’’Darbi- (Centro sekretorę.

Geistina butų, kad kuopų, 
kad Menčinckienė dar nebe- naujos sekretorės prisiųstų 
ga per duris, tuojaus nubė- savo antrašus.
go į policijos nuovadą ją ap-

Dyglys. skųsti, bet policija visgi nė-
I

tokiu maisto brangumu.”
Suprantama, kol kas mu

sų ponai užsiganėdina tik 
kalbomis. Kada buvo kon
grese pakeltas klausimas, 
kad reikalingi paskirti $400,

$ 652.316.39
$ 815.515.04
$1.011.017.68
$1.137.131.85

Toks greitas irdidelis padėlių augimas aiškiai liudija, kad musp 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, dekite juos į BOSAK STATE 
BANKĄ.

Jeigu norite siųsti pinigus j Rusiją arba j užimtų vokiečiais Lietuvą 
savo giminėms ar pažystamiems, arba taupinimui j Rusijos valdiškas 
bankas, siųskite visuomet per BOSAK STATE BANKĄ. Atminkite, 
kad už $33.(l() galite nusiųti l(»0 rublių, kuriuos taip sunku uždirbti 
Lietuvoje.

Laivakortes parduodame ant visųrgeriausių linijų sulyg kompanijos 
prekės. Klauskite informacijų. Patarimus suteikiame dykai.

BANKAS turi didelį lietuviškų skyrių.
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W KORP^PONDPNCI l(¥s W atsirastų toks kunigėlis, ku-V KVKEorVllVDllVIJVO V ris dievo namuose iš sakyk-
karė!

J. Ramanauskas.

tu

Svetimas.

Čių kliubo, nes girdi, perkar
stąs, Mat, jie gerai žino, kad

jokios naudos, apart di
džiausio vargo. Karės pavo-

WATERBURY, CONN.
18 d. vasario buvo kon

certas LSS. 34 kuopos. Bu-|

kuona ir tankiau sureng- 
tokius koncertus.

K. Baleišis

pijonams nieko nesako. Ir 
ištikro butų stebuklai, jeigu

los pasakytų, kad rengiamo
ji karė yra blėdinga šiai 
šaliai ir kad visi žmonės tu-

at- 
kad 

rezo-

McKEES ROCKS, PA.
. ., _ ( 11 d. vasario buvo pra

tik kapitalistai pareikalaus, kalbos, kurias surengė su-

I
> ■■

kas, bus geru Suv. Valstijų 
apginėju.

Tai matote, kokių prie
monių kapitalistai griebiasi, 
kad apkvailinus darbinin
kus. O darbininkai ploja

MONTELLO, MASS.
Vasario 10 d. LMD. cho

ras surengė teatrą ir balių, 
Lošė ^Pabaigtuvės’’, — dvi 
veiksmę komedijelę. Akto
riai, kaip štai M. Daržins- 
kiutė — Teklės Kalineckai- 
tės rolėj, M Kenzura — eko
nomas ir A Petruliutė — 
akmistrinė, atliko gerai, bet 
antri, tai yra, ’S Šlenis — 
Šambelionio sūnūs ir J. Gu
tauskas —Šambelionas, tai Į 
jau., jau... nespėjau ir skai- Kavlaičia už bačkutę nepar- 
tyt, kiek sykių bėgo prie fluos savo balso> kaip kad 
suflioriaus klausti. Beto, vei- daugelis lietuvių piliečių da-

Tuo tarpu S. Bradžius seny
vas žmogus, nemoka nei ra
šyti, nei skaityti, bet pri
klauso prie Rymo katalikų, 
todėl jį mielai priėmė, ne
paisant į tai, kad savo am- 
žį negalė tapti šios šalies pi
liečiu.

J Kavlaičia nėra prasižen
gęs nei prieš visuomenę, nei 
prieš vietos lietuvius, bet jis I)asipj-iešiTę kraujo’ p ralio j i-

kalelis dviveiksmis, o ji pa
darė triveiksmį; mat, belo
šiant, S Šleiniui ir Ęramzie- 
nei — M. P. ilgai neatėjo 
aktorius, sako, buvęs neap
sirengęs, o jie iškalbėjo savo 
ir daugiau neturi, tuomet ė- saliunų 
mė kartot iš naujo’ savo ro-'sira(jo‘ 
les, ir taip atkalbėję tris sy
kius, aktoriaus nesulaukda
mi, ėmė linguot galvas, kad 
uždangą užleistų pusėj ak
to. Kitu rolės mažesnės ir 
neminėsiu, kai]) lošė 
nių buvo daug.

* * * * :|l

ro laike rinkimų. Be abejo
nės, Kavlaičia dar gali pasi
priešinti ir tiems, kurie sa
vo balsus už bačkutes par
davinėja.

Kada buvo balsavimas už 
uždarymą at
keltos bač- 

jkūtės alaus ir galionas deg
tinės, kad tik balsuotume • vpries.

Gėda, vyrai, taip elgtis, 
gėda nepriimti tų žmonių, 

. 2mo-jkui.ių pažiuros skiriasi nuo
į justi pažiūrų. Tokiu savo 
j pasielgimu jūs užkenkiate

Vas. 11 d. buvo visuome- kliubo augimui, 
niškas mitingas LŠF. Iš 
valdybos raporto paaiškėjo, 
šie dalykai LŠF. skyrius y- 
ra surinkęs $86-1.77. Pasiųs
ta centrui $840.21. Buvo 
skaityta “Vienybės” rezoliu
cija ir po gana karštų dis
kusijų didžiuma balsų 
metė. Pažymėtina, 
svarstant “vienybės” 
liuciją, sandoriečių šulai ne
teko lygsvaros ir vien tik 
koliojosi, šaukė lyg... ypač 
pažymėtini p. P Kazlauskas 
savo dideliausiu riksmu, o 
S. Šleinis, tai tik atsistojęs 
sketeriojo rankomis, o 
džių nebegalėjo ištarti.

* * * * #
Vasario 14 d. buvo protes

to mitingas prieš karę, su
šauktas “Šv. Roko” draugi
jos, LSS. 17 kp. ir LMPS A. 
22 kp. Žmonių mitinge daly
vavo į 700. Kalbėjo F J. Ba- 
gočius. Išneštos rezoliuci
jos: viena prieš karę, kita 
prieš gyvenimo reikmenų 
brangumą. Rezoliucijos nu
tarta patalpint vietiniuose

zo-

sikrove.
“Šalin rengiamoji 

Šalin darbininkų kraujo tro
kštantis kapitalas! Mes tro
kštame, kad tarpe viso pa
saulio darbininkų viešpatau-, rankomis savo mulkintojam, 

ri prieš ją protestuoti. Dva- tų vienybė ir brolybė!.” 
siškija nepasako žmonėms, 
kad karės reikalingos vien 
tik kapitalistams ir kad pa
starieji susikrauna sau 
milionūs.

Bet ką čia kalbėti! Dar 
nuo amžių niekas negirdėjo, 
kad kunigai kada nors butų

1 VOKIEČIŲ IR AUSTRŲ KARIUMENft&
Augščiau minėtos visos ypatos tapo atvežtos 2 

sausio, 1917 m. ant laivo ”New Amsterdam” per vi*J 
siems gerai žinomą Amerikos Benkierį Henryką C. Zt* | 
ro.ro.

Ir kada tie darbininkai susi
pras? ! >(« * * * *

15 vasario kukuruzu dirb
tuvės bosai surengė savo’ 
darbininkams

M 
i .

Laike jo buvimo, pono Zaro, Lenkijoj ir Lietuvoj, 
labai daug žmonių dasižinojo apie jo mierį keliodės* '‘ 
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 išdrukuot£

krutančius todėl visi kurie turite pažįstamus ar gimines ir norite 
želvo sulošta vieno akto kome- ! Išriksiąs. Kode, kai]) rei- dasižinoti, tuojaus kreipkitės ypatiškai ar laišku

mui bei rengiamoms sker
dynėms. Kaip tik kapitalis
tai surengia skerdynes, ku
nigai tuojaus liepia savo 
žmoneliams keliauti i tas 
skerdynes ir žudyti tokius 
pat, niekuo nekaltus, žmo
nes, kaip kad jie patys. Ir 
kad geriau sektųsi žudyti, 
dar duoda palaiminimą, o 
kad tamsunūlis neatsisakytų 
nuo tų žudynių, kad butų įtilpti.

dija ’’Burtai”. Aktoriai sa
vo roles atliko gerai. Solis
tai, solistes, monologistai ir j 
kiti savo užduotis atliko ir
gi labai gerai. Ypatingai 
pasižymėjo J Pruselaitist 
smuikininkas ir Dorothy; 
Wai nėr — pianistė; abudu 
maži vaikučiai, bet savo už 
duotis atliko kopuikiausia. Į 
Paskui Vilijos choras su-- 
dainavo kelintą dainelių !

Publikos •

kia apsisaugot i nuo susi žei
dimo ir kai]) darbininkai tu-1 
ri elgtis, kad bosai jų iš 
d i r b tu v ė s n e i š v a r y t ų.

Kompanijos visokiais ba

K

t

i-iziurėjiniui, pri

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykus

+•
S

::is, didelio forma- 
spausdinanjas ant 
•eliuiškai apdirbtas.
vrius iŠ visu s va r- v
Mena visuomenės 
socializmo mokslo

•Utokiu adresu:

GADYNĖ”
Philadelphia, Pa.

“NAUJOSIOS GADYNES" kaina labai pigi i rne- 
. ;n \ri< lik Sl.?O; pusei metu 8()c; užsie- 

c i.uriu 82 oo; pu-et melų $1.00. Pą-

i,

GADYNt

“NAUJOJI

riliu?-

■ Ii. '

N. 6th Street,229

v—

«...

owMtMiiawtwBmz/r
• .Ml 

į

miau nurodytu adresu:

HENRIKAS C. ZARO, Bankieriiu
Metropolitan Saving Bank Building, 

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

'mulkinti , kad tik pastarie
ji neišeitų j streiką. Mat, 
Į pragyvenimo reikmenis pa- 
Išėlusiai pabrango ir darbi- 
■ ninkai, gaudami tokias ma
išas algas, negali prasimai- j 

tdią^uaiiiLiiu. .tint, todėl kompanijos juos] 
prisirinko tiek, L .’. . . t J ?i n i-.1 • • , . bovija, kaip tuos kūdikius,kad negalėjo nei į svetaine ’ 1bovija, kaip tuos kūdikius.

Kadangi dabar veikGeistina. butų, kad LSS.
1 * ■ ’ ‘ sur išėjo i streiką cukernių]

■ darbininkai, todėl ir vietos- 
1 cukerninkai.buvo subruzdo i 
•prisidėti prie bendro strei-i 
iko, bet kompanija, sužino-1 
s jus, kad darbininkai ren-! 
Įgiasi prie kovos, tuojaus pa- 

nes jie yra ištikimais kapi- Ivienytomis iieeomis LSS. 50^* V° 2 cenU11 XaT<1:\ir 
. .. . . • 1 I? . tG 7 tuomi nuramino visa, m iu-Lietuviu Moterų 1 ‘ ‘

Susivieni jimo i 
Kalbėjo V.'M. i

prisiekdina.
Dvasiškija padėjo sureng

ti Europoj karę, pašventy- 
dama ginklus ir prisiekdin
dama kareivius, padės ir 
čia tą darbą atlikti, jeigu

išsilavinimu ir 
ilizino tvarka,

‘NAUJĄJĄ GADYNĘ’
Mėnesini socializmo teorijes, mokslo 
ir literatūros žurnalą, papuoštą gra
žiais paveikslais, kuri leidžia L. S. S.

“NAUJOJI

talistų tarnais. i kuopa ir
Todėl darbininkai, kurie Progresyviu 

dar turite nors kiek jiegų,,32 kuopa, 
kurie dar galite atskirti j Venskunas ir J Semsis. Bu
gera nuo blogo, prisidėkite įvg kviesta ir D-rė Baltru- 

....................................... u'”1- — pastaraja 
Pirmiausia 

jis nu- 
moterų vargus, 

ragino jas organizuotis 
tt. Paskui aiškino apie Eu-y 
ropinę karę ir apie dabartį-• 
ni pavojų, kuris gręsia mū-Į 
su šaliai. Jis savo kalba su-' 
sirinkusius užganėdino.

Antras kalbėjo J. Sem
sis. Jis savo užduotį taipgi 
gerai atliko.

Žmonių susirinko neper- 
V daugiausia.

B. Sakalauskas ir Grine
vičienė savo deklamacijomis •

MINERSVILLE, FA.
Besiartinant karės šmėk- prie susipratusių darbininkų [šaitienė, Dėt 

lai, vietos pažangesnės [ir sykiu su jais protcstuo-J tęsusi taikyta, 
draugijos sujudo protestuoti jkite prieš kare. Atsiminki- kalbėjo Venskunas; ji
prieš tą skerdynę, kuriame, kad karė neatneš mums rodinėjo 
rengia šios šalies kaijitali- 
stai niekuo nekaltiems dar
bininkams. Iki šiol išnešė 
protesto rezoliucijas šios 
draugystės. DLK. Vytauto. 
Ukėsų draugystė, Lieti Ne- 
prigulmingo Kliubo, Liet. 
Sūnų draugystė, LSS. 15 
kuopa ir Lietuvių Moterų 
I Togresyvio Susivienijimo

Bet visos kitos draugys
tės, kurios randasi po dvasi-

tas, kai]) tik darbininkai, 
jeigu jie išvien darbuosis.

Nelaukite nuo savo vado
vų nieko gero, nes jiems 
darbininkų reikalai nerupi, 
jie rūpinasi kapitalistų rei
kalais. Todėl jūsų šventa 
užduotis subrusti ir viešai

nai užsiganėdino darbdavių; 
malonybėmis.

j ninkai turi gera progą pa-

cukerniu darbininkai.!

jau pakėlus po 2 centu į va-[ 
landą, darbininkai negauna i 
daugiau 25 centų į valandą | 
ir dirba po 12 valandų Į dvi 
išmainąs — dieną ir naktį.

Darbininkas.

Iš ARGENTINOS 
PADANGES.

Berisso. — 21 d. gruodžio,
ivo vakaras LŠDNK. 1

rniai laukia, kada juos pa
šauks Į tą skerdynę.

Ar gi tie žmoneliai nori 
tos karės, kurią dabar ren
gia kapitalistai? Argi jie j 
reikalauja tų kruvinų sker
dynių. kad tyli ir neprotes
tuoja?

Ne. jie nenori karės, jie

to baisumo, kuris dabar gre-l 
šia.

10 d. vasario, Neprigul- 
mingo Kliubo svetainėj, D.

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

J. MARTINAITIS, 
157 GRAND ST„ 

BROOKLYN, N. X

“Du Broliu”. Aktoriai savo 
užduotis atliko nepra štai. 

• Labai puikiai padeklamavo 
.7 metu amžiaus mergaitė. 
'Net svetimtaučiai stebėjosi, 

nariams, kurie duoda sve- ika<1 tokia jauna mergaitė ir 
jtainę susirinkimams ir pra- 

oms ir nereikalauja jo- 
atlyginimo.

Prie LSS. 50 kuopos pri-] 
si rašė 1 naujas narys. Da-1 
bar kuopa jau turi 21 narį, i

Keikia ištarti šir-i 
dingą ačiū APLA. 2 kuoposėmė sekančią rezoliuciją:

“Mes, ištikimi šios ša
lies piliečiai, Lietuvių Ukė
sų draugystės nariai, prote- 
stuojam prieš Amerikos 
rengimosi karėn su Vokie-

Mes nenorime, kad 
ba geriau sa- ilaisva šalis būtų įtrauk- 

, ; ta į Europinę kare. Mes 
.'pasmerkiame visus amuni- 

j ir vis dar išsižiojęs ty- rijos , ir ginklų. išdirbėjus, 
|ko daugiau. Tai kodėl jie ty- bankierius. ir visus kapita-

J A S\ymnelis. p. kof]ę] neprabyla prieš tas>įV^us, kurie stumte stumia 
Kodėl nesu- sa^ h™ karės. Mes 
nenm 1 tu! žinome, kad mums, Amcri-

1skerdynių ? Jie yra bejiegiai, 1 darbininkams, nieko . .......... ......... ........
- blogo nepadarė Vokiętijos I Publilms atsilankė labai ma- 

darbininkai, todėl mes ir
negeidžiamo jų kraujo ir
gyvasties.

“Mes priešingi šiai karei,

. . . laikraščiuose, bet pa- prieš besiartinančia -- ---------  ----- .. ... . -

reikės atiduoti savo gyvastį i
• i r .... . įkaręs dievui, ar»/<* cvikui o<v

kant, kapitalo dievui, kuris 
įjau tiek daug gyvasčių pra- 
[rijo ii

starieji netalpino, vien tiK 
pažymėjo, kad buvo išneš
ta protesto rezoliucijos

karės šmėklą, nes žino, kad

ldo I UIS. giUlč’,, Ketu |HIU111\U> 111(1- 

p g žai buvo. Priežastis nesusi- 
rinkimo — lietus.

i. kad publikos ma

Wilsonui ir senatoriui 
Olney.

ATHOT MAQct .baisenybes?
A1HOL, MAbb. (Sunka, kad jie nenori

Čia randasi Lietuviu Pi
liečių kliubas, bet jam šis suvaržyti dvasiški jos, kuri 
vardas visiškai nepritinka, paiko juos po savo letena. 
Amerikos piliečiai naudojasi .Dvasiškija stengiasi tiems 
pilna laisve ir niekas jų jžmoneliams aptemdyti akis, 
nevaržo tikibinių pažiūrų, (kad jie nematytų tų visų 
Lietuvių Piliečių kliubo na- baisenybių ir ramiai, '

Taipgi buvo renkamos 
'aukos sušelpimui nukentėju
sių nuo karės. Aukojo šios 
[ypatos: J Tvoskus 2 p.; G.

. . ... . .. , |Šamovsky — 1 p. 20 c.; P.
bet kuopai dai liks kchatas jva3kcvjėius — 1 p. 05c.; P 

Žodelis, K Janiūnas, K Gab- 
riunas, P Vegelė, J Varka-

CLIFFSIDE, N. J.
3 d. vasario buvo balius 

SLA. 70 kuopos. Publikos! 
atsilankė n e ] )e r dau gi au šia,

bo 45 pesai. Aukuoto jams į 
varde “LŠDNK.” rinkėjai į 
tariam nuoširdžiai ačiū! Au-[ 
kos tapo perduotos centro; 
iždininkui.

Z-j a Valentonis, 
J. Rakunas.

THE MAGIC SHOP.
Pirmas Amerikoj lietuvys uždėjo magijos 
dirbtuvę. Dirba visokių stuku daiktus. Iki 
nori gauti štukų katalogą, prisiųsk štampu 

ir tuoj gausi. Adresuokite taipt
THE MAGIC SHOP,

P. O BOX 309. HOLBROOK. MAM.
C—

* * * * *

10 d. vasario buvo balius ]js j^I Pranutė 
šv. Franciškaus draugystės j-jg’ g -- - -Undraitienė, M Nor-

mas “Vienybei Lietuvnin- < ■ 
kų” labai menkos vertės ir 
jo patalpinimas jokios nau
dos neatneštų, apart vietos 
užėmimo. Geriau į tokius 
[dalykus visiškai neatkreipti
latydos. . 14

Adamson, Stoughton, 
'Mass.— Talpiname aiik- 
sčiau gautą.

Neptūno Sūnui. — Vienas 1

8 d. spalių, 1G m. LŠDNK. i 
1-mos kuopos komitetas ėjo] 
per stubas rinkdamas 
kas nukentėjusioms nuo 
rėš. Aukojo:

L. Grigalevičius,
Varkalis — po 1 pesą;

au-

i

užganėdinta, nes apart gė
rynių ir- šokių nieko dau
giau ir nebuvo.

* t * * *
13 d. vasario

dirbtuvėse bosai buvo su-
. # # i’cngę dėl savo darbininkų

tuvais badyti niekuo nekal- parodą. Žinoma, nieko Įdo-
niaus, nebuvo parodyta, tik j
kiekvienas, tos. dirbtuvest ą p Mu.
darbininkas turėjo nusipir- 'Rulis _ 8() p Einoris, P 
Iz- f-1 o vx-i a m Ir va i ri Ir h tt/\ lii'i Ir n ' ’

kaįp kuri yra rengiama kaipo 
riai kaip tik atbulai elgiasi.:tie avinėliai, eitų ant žudy- skerdykla nekaltų darbinin- 
Jie vadina save šios šalies niu. kų, kad padidinus kapitaiis-

Ar galima tuos žmone-ĮtV turtą. Mes nenorime dur- 
kais reikalais, šios šalies ge-j liūs kaltinti, kad jie tokie 
rove nesirūpina: jiems rupiisilpni, tamsus ir nieko ne
tik Rymo-katalikų reikalai, [supranta? Jie kalti, nes prie j 
Todėl geriausia pritiktų va- to juos privedė dvasiški va
dintis Lietuvių Rymo-kata- dovai. kuriems jie taip aklai 
likų kliubas. Įtiki. Tie vadovai juos sude-;tis yra mums daug vertesnė;Baskui, muzikai

4 d. vasario buvo prakal-[moralizavo, taip suklaidino, 
bos to kliubo. Laike prakal-.kad jie dabar negali atskirti kurie trokšta šio kraujo’aplinkui dirbtuves, o ant pa- 
bų buvo perstatyta 12 kan- savo neprietelių nuo priete-;praliejimo. Jeigu.jiems.taip(baigos,superintendentasj)a- 
didatų, norinčto įstoti i tą lių. v ” —-i-— y- i- -- -- i-- -~i-- i
kliubą. Kada tie kandidatai 

, nuėjo į susirinkimą, kad į- 
stojus į kliubą, tuomet pasi-

\ rodė kas kita. J. Kavlaičia 
\]jįliets, bet jo nepriėmė vien 
tik per tai, būk perkarštas.

visuomeniš-

tus darbininkus, bet trokš
tame su jais santaikoj gy
venti.

viekas, J Tušas, Z Drugti- 
nis, A Stalioraitis, M. Sta- 

jlioraitienė, J Miškinis, J.
(Bagočiunas, P Janiūnas, P.

Kimiklio Kitraitč, V. Daubaras, M. D Gabriunas
Kitraitė, P Kiaulėnas, F. 
Jančis, K. Leipus, A. Gai
galas, P Samanauskas L 

) E take n a s, K Pa ragi s, J Ra
kunas — po 1 pesą; P. Mu-

Vicno darbininko gyvas-įkti amerikonišką vėliuką. | 
griežiant, 

, ’už bilioną dolerių tų ponų,[visus darbininkus vedžiojo 
bi kurie trokšta šio kraujo .aplinkui dirbtuves, o ant pa

Tie žmoneliai nepro- [maloni ši karė ir nori ko-[sakė darbininkams spyčių, 
tauja, nesvarsto, bet pil-. greičiausia įvykdinti nekal-(kviesdamas juos būti nuo
do tą, ką jiems dvasiški tė
veliai pasako. Ir štai dabar, 
kada kapitalistai rengia tą

tų žmonių skerdynę, mes pa- į lankiais bosams, nes, girdi, 
tariame eiti ponams Shwa- ši kompanija ir be streikų 
bams ir Morganams ir ba- savo darbininkams pakeliaKaaa KapiUlUBUU rengia tą Manio 11 mui ganant va-.©avu uai UU11X1A.CUUD paneria

baisią skerdynę, musų dva- dytis su kaizerius ir jo kom-| algas. Prakalbą užbaigė šau- 
siškiai savo ramiems para- panija, nes tie ponai iš dar-^ksmu, kad geras darbinin-

ir

m’Pranutė, pjusl-’r eil^S Šia-
Mukulis, S Senienas — 
50 c.; K Janiūnas 40 
A įnoris, J Intas — po

!me Laisvės n-ry, kitas per- i
1 0 žiūrėsime. Jūs turite gabu- Z 

imi rašinėti, todėl mel- J 
džiam ir ant toliaus neuSį* || 
miršti. Tik patartina never-

. jkti, neraudoti— nesiskųsti^ 
11"! ant savo sunkumų, nes tuo- g 

mi nieko negalima atsiekt | 
Daugiau energijos, daugiau J 
vilties ir džiaugsmo reikia W' 
žmonėms! •

J. J. Webber, Rutland, v 
Mass. — Apsakymėlį patai*.' ;® < 
pinome. Eilutės prozoje Vfl- 
tis tilps vėliau permainytu ^ 
antgalviu — Draugė. ;
čiu. Meldžiam ir ant tolia^M • 
nepamiršti. ' ;

30c.;

Viso labo 7 p. 80 c.
A ukau toj am s taria m e 

dingą ačiū!
Komitetas:

F. Žebrauskas,
J. Rakunas,

s i1HH

Čižas — po G0 C.
Po 55 c.— B Kuprionis; 

po 50 c. — I Intas, P Kamin
sky, L. Taniose vsky j, V.
Patik, V. Opanskas, P. S tu- 
kas, J. Paltanavičius, J Bo- 
bickas, J Griškevičius ir S. 
Čepas — po 50 c.; P Bud- — Talpiname ankščiau gau- 
ris, J Tubretis — po 40 c.;,tą.

REDAKCIJOS ATSAKAI.
Largovisto, Berisso, Arg.

J

ris, J Tubretis
K Plungis, — 20 c.; viso la-1 J. R. Pučiniui. — Ateaky-



revolverio

—pri

f-

veidrodis širdies!

Sutiko nupirkti.

v. vak

beširdės

žų kliučjt.i
pianui.

Aš klebonas,

— Ir tu, ir jis

apsirciški.a esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant

i. COHN
P1IONE VV’ft’.MJUlKlH 5415

atida ant to atkrei- 
tas yra jūsų pareiga 
savęs ir savo šei-

kurte 3 ra atstu
miami nuo savo darbo 
verg mi>trė> I .IGOS.

gijos, Pi rsišnldviiio, Apšlitbitno, Dantų- 
Skaudėjimo, Diegliu ir Skaudėjimo Kru
tinėję, kaip ir mm visokiu kitu reuma- 
tišku ligų, naudoki

PfilN-EXPELLER, 
kaipo senų ir nztikėtinų draugi) Rciiny- 
niH per puse šimDiieėm. Tik 25c/ ir 
5<><-. Šimkute; galima gauti visose ap
tiekusi.' arba pas pati falirikunta—

F. AD. RICHTER &. CO. 
74—30 Washinutor* Street, New York

s w
Specialistas įvairių Ii 

gų. ° ypač vaiką, mote
rų ir prie gimdymo.
OFFISO VALANDOS: nuoSikilOv.

nuo

fe

rza

w

K

es'

SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISŲ REIKALŲ.

uodarne

VI. O,iias <

perk.'
os rt

9

*

i « *> ftno totu to (P. »> p.8ii(O -v »

LAISVA!

LIETUVIAIl j

Tik ką išėjo iš po spaudos Ų 
o Puikus Teatrališkas Veikalas 
B

Valstija..

į»T.

Dr. J. Russell Price Co., l.hoo-9 so. cunton st., Chicago, m..
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti visai dykai, apmokėta, 

pačta jūsų brangią medikališką knygą.
Vardas ir pavardė
Gatvė ir No
Miestas ...

JUOKŲ 
KĄSNELIAI

Suminkštėjo širdis. ’čių generolas, vieton kardo, 
Kaip sau norite, bet mo- prisikabino silkę, jo adju- 

terįs gali ir plieninę žmo- tautas, vieton 
gaus širdį paversti į tirps- pasikabino balionę, garnis- 
tantį vašką. Paimkime, kadras — vieton triubos,
ir kardinolą Gibbonsą, Ame
rikos katalikų šulą. Iki 
šiol jis buvo didžiausiu su- 
fragizmo priešu ir atkakliai 
kovojo prieš jį. Bet sufragi- 
stės sumanė iškirsti šposą: 
išrinko iš savo tarpo dai
lią delegaciją, apsirėdžiu
sią, pagal naujausios ma
dos reikalavimus ir pasiuntė 
pas tą Kristaus įpėdinį. Ir 
štai, kada kardinolas pa
matė tą * delegaciją, tuo
jaus suminkštėjo ir pasakė 
joms, kad apie suteikimą 
joms lygių su vyrais teisių 
dar gerai pagalvosiąs. Ant 
pabaigos pridūrė, kad jis e- 
sąs senas, todėl ir sunku jį 
perkalbėti.

O kas būtų, jeigu dabar 
kardinolas Gibbonsas turė
tų 25 metus amžiaus? Tuo
met jis pats vidury sufragi- 
sčių suktųsi ir agituotų už 
jas.

čiai, tuojaus generolas pra
nešė jiems kame dalykas.

socialistus apskųsti už ren
gimą tų prakalbų. Visi 
vyčiai pasiliko ant vietos, o 
generolas su silke, adjutan
tas su dešra ir garnistas su 
bonka nubėgo .į policijos 
nuovadą. Bet, vargšai ten 
nieko nelaimėjo. 'Kuomet at
ėjo pas svetaines savininką, 
vokieti ir pasakė jam: ”Sei, 
tu. fliuke, jeigu leisi sociali
stus į savo svetainę, tuomet 
musų pulkas pradės bom
barduoti tavo narna”.

Vokietis nusigando ir 
tuojaus užrakino svetainės 
duris. Vienok vyčiams ne
pavyko savo tikslo atsiekti, 
— socialistai tuojaus nu
samdė kitą svetainę ir pra
kalbos ivvko. s.

Vėžio liga — dievobaiminga.
Ar jūs žinote, kad katali

kų kunigai pripažino vėžio 
ligą “dievobaiminga” liga?

Šiomis dienomis Petrogra
de mirė kunigas profeso
rius Pranaitis. Petrogrado 
dvasiškos akademijos ins
pektorius kun. Grigaitis at
siuntė Amerikon velionio se
seriai sekančią telegramą:

“Jūsų brolis Justinas šią
dien dievobaimingai numirė
vėžio liga.” i — Tik kad tankiai

Vadinassi, kas gauna vė-itas veidrodis buna Įkištas ’ 
'labai bjaurus rėmus, todėl 

ir žiurti koktu, — kas ta 
atkirto mergaitei.

tinti, kad musu vvčiai nesi- 
darbuoja!

Veidrodis bjauriuose 
reni uose.

Sykį tūla mergina, pasi
didžiuodama, sako:

žio liga, tas dievobaimingai 
ir miršta. Ar tik musų kuni
gai nepradės varyti agitaci
ją, kad visi katalikai gautų 
vėžio ligą, nes tuomet jau į 
bedievius nepavirstų ir die
vobaimingai su šiuo svietu 
persiskirtų....

Man rodosi, kad prie to
kios agitacijos prisidėtų ’savo gyvenimo, 
daktarai ir vaistininkai... I — Labai gerai, rytoj 

-- | būtinai pasistengsiu tau 
TELEGRAMOS SVIRPLIŲ o rlaivius įgyti, tik turėsi

AGENTŪROS
Norwood, Mass. — Neži

nia, ar tai prieš gerą, ar 
tai pideš blogą, šią žiemą 
vietos suaugę vyrai ir mer
ginos visą liuosą laiką pra
laidžia ant ledo besi važinė
jant (ar ten ir nakvoja? — 
Agentūros Gaspadorius). 
Kadangi jie užėmė vaikų 
darbą, tai dabar vaikai ren
giasi išnešti didžiausią pro
testą. Jeigu tas negelbės ir 
suaugusieji neužleis 
ledo vietos vaikams 
met pastarieji, sulaukę snie
go, mano išeiti į viešą karę 
ir atimti savo pirmąsias po
zicijas, kurias dabar su
augusieji užgrobė.

Vyrai, apsisaugokite, kad 
vaikąi nesufaituotų!..

ant 
tuo-

^Newark, N J. 18 d. sau- 
sio turėjo įvykti socialistų 
prakalbos, kad išnešus pro
testo mitingą prieš karę. 
Vietos vyčiai, kurie jau nuo 
seniai daro karišką muštrą 
.ir rengiasi į faitą už s^vo tė
vynę (ar už tautiškus sallu- 
iliis? *- A. G.), subruzdo 

į Us prakalbas sulaikyti. Vy

Pati savo vyrui sako:
— Žinai, mano mielas, aš 

už orlaivį atiduočia pusę

IŠMINTINGA
GASPADINĖ.

Kartą senasai 
Klebonas,

—Ar aš, ar jis 
Tavo ponas? 
Kam tu gėrei 
Su juo naktį?..

Privalai manęs 
Klausyti, —

Abu gnaibot 
Man krutinę, 
Jam atsakė 
Gaspadinė.

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

Reikalaudami informacijų įdėkite įtampą už 2 centu.
Pabėgėliam nuo karės nusiunčiu pinigui ir laiškus nes per man* 
Banką galite siųst į visai vietas, užimtas vokiečiais, ® tikrai nu

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

pinigus ir laiškus per mano Bankų.
Kas norite atsiimt savo gimines j Ameriką, kreipkitėi prie man*. 
Taipogi parduodu LAIVAKORTES - ŠIFKORTES ant visų Unijų 
ir geriausių" laivų.
Kas nori pasidėt savo pinigus į Banką, tai ai moka 4 nuošimti 

ir galite gaut savo pinigus atgal ant kožno pareikalavimo.
Mano Lankos yra gvarantuotoi, per New Yorko ateitą, užtat Jūi 
pinigai užtikrinti.
Parduodu farmas, lotus ir namus. Padarau ir užtvirtinu visokius 

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

VISOKIOS RODOS-PATARIMAI /DOVANAI,
Kreipkitės šiuo adresui

BANKER JOHN KOVACS
-X. , cu 4 Filia: 155 CLINTON A V H.,36 Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

Heros gb ef Brooklyn.

Akušerkal
PftbalguM kutMį Woman* MtxlfcaA 

, College, Bidtlmore. M<5
FataokmlnRSi atlieta »a*tr darnai Ritf.v 

A'tndytne, tn'pgl 'zliok!**
Kagftlba lnvairl'j*e moterų li«o*«

F. Stropiene,tXl«-*'.‘.'.,1 i
SC * KSJOY SN »

Muzikos Žodynėlis
i Parašė Mikas Petrauskai.
! Kaina 25 c.
i i Patartina turėt kiekvienam maži- 
Į:ko3 mylėtojui.
i Adresas:
! LITHUANIAN CONSERVATORY 

OF MUSIC.
i 395 Broadway, So. Boston, Maa*

TREJOS DEVYNER1OS

REJANKA
d 
c 
bO

c
d

<U

į MOTERŲ LAIKRAŠTIS! MOTERŲ LAIKRAŠTIS!
f Jau išėjo iš spaudos

“Moterų Balsas4.
[ Išleidžia L. M. P. S. A. Eis sykį į mėnesį. Tai bus pirmas dar
3 lietuvių moterų laikraštis kaip Amerika gyva!
Į “MOTERŲ BALSAS” yra leidžiamas kad paliuosuotl iš t»m- 
« sos nuo amžių prietarų pavergtą musų moterį.
[ “MOTERŲ BALSAS” rašys apie moterų darbininkių reikalus, 
M vaikų auklėjimą, turės specialį sveikatos skyrių, vaikų skyrių, su- 
[ teiks žinių iš moterų judėjimo, aiškins moterims politikos teises, pa- 
U duos daug naudingų patarimų apie maisto gaminimą ir tt.
J “MOTERŲ BALSAS” bus moterims tikruoju jų gyvenimo veid- 
į rodžiu.
[ Agentai, sukruskite užrašinėti “Moterų Balsą”. Duodame labai 
B didelį nuošimtį.
f Lai nei viena susipratusi moteris ir žmonijos lygybę mylintis vy- 
B as nepalieka neprisidėję prie “Moterų Balso” leidimo.
f “MOTERŲ BALSO” kaina metams $1.00; pusei metų 55c. Pavi*- 
3 niai numeriai po 10 c.
T Pinigus ir visus užsakymus siųskite:
B “MOTERŲ BALSAS”

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

ŠOKIŲ MOKYKLA
Jau 36 melai, kaip 
gyvuoja Prof. Štcrn 
Šokių Mokykla, 952 
Broadway, kamp. 
Myrtle avė. Brook-

Waltz, Two Step, 
Eoxtrot, One Step 
ir įvairus naujausios 
mados šokiai moki
nami, privatškai ir 
kliasoje. Mokestis
nuo $5.00 iki $10.00 pagal šokių. Mo
kykla atdara nuo 9 ryto iki 11 vai. 
vakaro, taipgi ir nedaliomis. Mokina
me balių šokius ir stage’aus. Klausk 
atsilankydamas informacijų.
THE STERN SCHOOL of DANCING 
950-52 Broadway, Brooklyn, N. Y.

as 
du;

Hocus Focus

Ant Dugno
Šis veikalas tinkamas perstati
nėti bile sriovei be skirtumo.

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

šį veikalą paraše garsus ru
sų rašytojas MAKSIM GORKI,J. 
Lietuviu kalhon išvertė KARO
LIS VAIRAS.

mylios tai vis atlikti.
N uo skaudėjimo pilvo ir žar

nų, kaipo plovimas skaudžian- 
čios gerklės intratikiinui į save 
apmalšinimui dusulio, .įuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; cct.

_ Jonas MATHUS

1
 GERIAUSIAS DIDtJAIJWert# 

IR SVARIAUSIAS RAIJtL
NAS VISAM 80. A

BOSTON B. ]

jnai Ir užkandžiai. Patarnavl- J 
max prielankus. Atsilankykite, 
e persitikrinsite.

JONAS MATHUS

(Liotuvii Savininkai)

M2—344 W. Broadway 
So. Boatoji, Maso.

(Dešimt* žingsnių nu* Lietuvių 
I,»bdaryotfis Draugij*i aam*).

Buk pardavėju.
Mes išmokysim jumis prekystės ir 

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

MONTELLO CORR ES. SCHOOL
Montello, Mass.

m

DAUNOROS trejanka yr® tikra! 
lietuviška. Saugokitės padirbi- 
mų-imitacijų.

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

DAUNOROS trejanką reikalaukit 
r, c i 11 c, i m i O.iliniH siusti pnėtopriSių.ALJnil 43C. ž<.nk|cliaih (markom)

9

O)

LAI F’AKl'AS, kad DAUNOROS aptiekoje 
yra didžiausias sądeiis ir pasirinkimas 
Įvairiausių naminių gyduolių, visokių ša« 
knų, žolių ir t. t.

REIKALAUKIT rašydami, kokių norite nemažiau kaip už 25c. 
bus jums prisiųsta. .

229 Bedford. Ąve. —■ 
KAMPAS NORTH. 4T2.S GATVĖS^

Brook u yn,-New Yotlk ;

LIETUVIŠKA APTIEKA
filuomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų klans 

sezonui. Pirkdami‘daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randasi kito
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liems, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bou- 
ka 25 ir 50c. 8) Tikra lietuviška TREJANKA, boksas 25 ir He. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DEL ATAUGINUSIO PLAUKŲ Ir TONIC’AS. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumes ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptiekė
me kalba lietuviškai, rusiška.! ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilai
kyti. Visas persiuntmo lėšas apntuiame męs. Siunčiant laiikea, 
Iftlinaa aiųsti pinigais arba įtampomis.

I. SHAPIRO, Liatiiviikaa Aptiekoriuu
So. 2nd Street, kampai Union Avė

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

MES PERKAM!
lel. 2320 Grcenpomt

J. GARŠVA
Sulošimui šio veikalo reikia, gį 

17 ypatų. g
Dabar užstojus lošimų sezo- u 

nui, kiekviena kuopa, Draugija, X 
bei grupa renkasi ir mokinasi X 
geresnius veikalus kad šulo- S 
sius šiek- tiek pasipelnyti ir & 
pastumti musų kultūrą pirmyn. « 
O šisai naujas 4-rių aktų ve!- g 
kalas kaip tik ir atsakanti to- 3 
kiam reikalui. g

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

P. M. ŠOLOMSKAS, | 
255 Broadway, S. Boston, Masu g

PERSKAITYK i
Klekv’anao sto
jai ckwitytojaa 
kurio Midraly* 
bm man* “Lalo 
vę” xnt metų Ii 

uzalmokŽM 52.RJ 
ta. gstur ctavaan 
kuyxų Tarti* 
1 doleri® arba 
“Kardą” ant ast* 
t$. Sanan GksJ 
tytojaa, kuria »*• 
nxujlno,

vč fc0«. U nsakMltar-žiai 
dar prlaiųa ui ‘'Keleivį” $1.50, giMat 
knyyų ui iOc., senas Kkaityt«j*i» 

knygų u5 25e. Ka« prisius už 
“Kovą” $2.00, gaua knygų už 7S?..j 
kas priniųn už “Kardą” $1.00,ta? jraw 
knygų už 85e., tens* skaitytojas ii 
25 centus. KLimci sžalražya “Naująjį 
Gadynę”, kaina mataru# tau
gaus knygų už 60c.

Todėl vinį užafrafiyktt tu®« laik- 
ražčlua p«r mani Tiek pat mokidtt 
ml gauait* garų knygų paslakalt/’ 
iMKl. Būtinai pasakyk apie tai au- 

draugui ir pažįstamų!.
daooiu Lik “Laisviis” laidos. 

Pinigus siųskit Šiuo s.dreshi
J. POCIUS

U«rr«r«i Ht.. !«»«*’«

iernastis pirkimo ir 
imame visokias pro 

tolestvas) ir 
Tas, apiupi- 
įdvokalals ir

■

t -. v,-
name gertam 

. išpildomo vif
einame už perk a! būtoj u s viso
kiose reikaluo.-c.

Panašiais re;k 
lės pas mus. o
kad busite pilnai užganėdinti.
Nepamirškite mus adreso:

-c

la

GRABORIUS p.-r -Rf .ker) 
\IDO I UV1U DIREKTORIUS 
Jsar.simju i- laidoja n u mirusi ui 

ant i ol.ių kaltinių.
Julius ir Kario-
-tjnoms ir Šiaip

amu ".u
■ -ei; icm

Street,* Brooklyn.
111 :
Uroul.lv

i‘l FRONT ST, 
Brooklyn, N Y.

LIETUVIŠKA AUTOMOBILIU 
MOKYKLA.

Mes galime tave išmokinti 
valdyt automobilių j 3 dienas, 
bet to dar neužtenka. Reikia 
turėti gerą supratimą apie au- 
tomobiliaus mašiną ir ją pa
taisyt. Musų mokykla įrengta 
visais reikalingais įrankiais, ge
riau negu visos kitos šiame

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. TYCIINIEVICZ 
Instruktorius,

COSMOPOLITAN AUTO
, SCHOOL,

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

mano

Pranešimas 
Vilties.

AS uoriu susipažinti su kiekvienu scr-

■ ui kas aš esu —kuohii aš esu—ka aš 
•iięs praeityje ir ka<! žinotų apie pra- 
ubą,, kai i aš dabar veikiu. Iš mano

mo. A<. amlUai stiulijivan ii tintii jau tas se
nas, t hroni.škiis. Riliai jsisi (tusias linas, taip 
Slinkiai gydomas ir apie kurias kili daktarai 
taip mažai žino. AS noriu, kad kiekvienas 
sergantis ir nusiminęs vyras l>ei moteris 
savo negales man atneštų. Aš jiems teisin
gai patarsiu. Leiskite man būti jūsų draugu 
ir geradariu. Parsisiųsdinkite mano Dykai 
Duodamą Knygą ir skaitykite mano pra
nešima vilties.

V. 1 Dyspepsijair Ncvirinimas, Jaknti Negales, Tulžingu-“ 
mas, Prietvarius, Raudonosios Gyslos Jiemoroidai), 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai gali Imli pasekmingai gydomi Taiuistos 

kęsti.
ns pasakyti apie musą 
gydymo lokiu smarkią

s arba Kraujo užnuodi- 
jimas, Odos Ligos, Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas, 
Sukrckejimo Striktura, Pūslės bei Inkstu Negalės 
ir ligos Lytiškai-šlapinio organu, kurios vyrus taip 
tankiai kankina.

normų

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA 
SIUNČIAMA DYKAI.

ulien. .Tojo pasa
kai bojo. Ji yra 

iri tokias informacijas ir patarimus, 
s bei moteris turėti.i žinoti ir sekti— 
irie ketina apsivesti. Jeigu norite 

kaip jums gali Imti sugražinta jūsų senų laikų svai- 
kata, stiprybė ir gyvingumas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti 
šita dykai duodamą knygą ir patirti faktus apie tokias 
negales. Numuškite mums pinigų—siųskite tiktai ■ savo, 
vardo ir adresą aiškiai parašyt:.! ant dykai duodamos knygos 
kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėję sunkiai uždirbtus 

pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šit»i brangu vadą į svei
katą ii pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo 
kentėjimų priežastis ir kaip jūsų negalės gali būti prašalinamos.

DYMŽ DUODAMOS KNYGOS KUPONAS

kvti aiškus

Parašyk savo pilną vardą ir adresą, iškirpk ir siųsk mums šiandien. 
Neužmiršk užlipinti stempą, kad laiškas pas mus ateitų greitai.

Uroul.lv


Finansų

14 th Ave

Tel. Greenpoint 1569.

SEVEROS 
GYDUOLES

slogas 
(loma.

ATSKAITA Lš. FONDO 
Finansų sekretoriaus' nud 
sausio 1, iki vasario 1,1917.

Sausio 1, 1917 balan-

visokių 
nėtos,

2025 Colwell st., 
Pirmininko pagelb.

1421 Fayette st. 
Centro sekretorius J

"yliaus 
atidėjimai

SUčfiDYK PINIGUS 
IR SKAUSMĄ.

S1OS 
$1.00 
ucki c

Draugijos, kurios turi 
“Laisvę” savo organu.

Viso įplaukė į LŠF.
iki Vasario 1,1917 $33537.21 

T. L. DUNDULIS.' 
LŠF. Fin. sek r.nuo 

.. 11.96

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTEAŲ 
DRAUGYSTĖ. --------------  ' ”
Pirmininkas A

802
Vice pirmininką^

A. DOBROVOLSKIS
Pirmos klc»o« CAFE.
Gerimid G4ry<nai.

GENIAUSIA UŽEIGOS
. VIETA PAS '

19 —101h Str. 
box 80.

415 Wall

A M A LG A MATED CLOTHING 
WORKERS of A. PRESERIŲ 
58 SkyriaiiM KOMITETAS. 

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

Protokolu raštininkas J. A. Bekampis
183 Roebling st. Brooklyn, N. V 

Finansų raštininkas VI. Jiečiao.
67 Stagg St., Broklyn, N. Y. 

I^dnlakaw KazbMaram Šimkus.

užvardytą: “Puikus Plaukai”.
ARGIL SPECIALTIES

' Dept 7 '' , ■
P. O. Box 37, PMImMoI

Tin. rafct, W. Strumilia,
1814 So 50th Ave. Cicero, Ill. 

Iždininkas F. Lapinski,
P. O. Box 1109, Melrose Park, Ill. 

Iždo globėjai: W. Janėnas, Box 675 
K Samalionis. Box 618,

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

675 Melrose Park, Ill.
Susirinkimai atsibuna kas trečių 

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

S. 2nd St, 
BROOKLYN, N. 7.

Išlaidos.
“Naujienom” 500 pla

katų Dayton, Ohio... $1.75
“Naujienom” už Post 

Cards ir konvertus $6.25
Pasiųsta į Lietuvą A- 

gronomijos ir Teisių Dr- 
jai Jono Vileišio vardu 
14000 markiu preke • 
$18.25...........?........ $2555.00

Pasiųsta į Lietuvą Ag
ronomijos ir Teisių Dr- 
jai Jurgio Šaulio vardu 14- 
000 markių preke $18.25, 
sykiu...................... $2555.00

2 telegramai $2.00 $4.00
4 ekstra žodžiai 65c. 2.60
2 atsakymai apie pri-

111. nuo baliaus SLA. 82 
kuopos, Šv. Juozapo Dr- 
tė ir Lietuvių^ Ukėsų 
Dr-tė $73.42 ir kolekto
riai surinko $36.80, Viso 
labo ......... ...............$110.2*

Per L Gudžinskienę iš 
Schenectady, N. Y. nuo 
visuomenės ............... $9.6;

Per “Laisvę” iš Argen
tinos $7.69 ir nuo vestu
vių Andriukevičiaus su

Per Pocius, nuo SLA. 
y70 kuopos baliaus, Phi
ladelphia, Pa............ $41.60

Per “Laisve” nuo kri
kštynų pas Dobrovolskį 
Century, W 
viso

A. SHRUPSKI
Pae ava galite gaati aka- 

frianmi* alawa, >aikiaa degti-
Ir akanaua vyne. P»- 

tamaviaaa paikiaeelaa, ap
rikite, c parritikrindta.

W, F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA

Canada .................161.69
Nuo 240 kuopos, SLA. 

baliaus Oregon City, 
Ore.............................$16.00

Nuo SLA. 100 kuopos 
prakalbų Racine, Wis. 20.00

Nuo pp. Bulotos, že
maitės ir Bulotienės 
prakalbų, Wilmerding,

Vasario 1, 1917 lieka 
pas LŠF. iždininką K. 
Šidlauską $133833.83

I urenami kokų nors užsa
kymų ir norėdami valgyti 
gerų, skanių, puikiai pa
darytą duoną, tai visados 
kreipkitės j mus. Duoną 
siunčiame ir kitą miestą.

... $57.90 
suau-

J Neviackui, LS. sekrt. 
už 3 mėnesius išlai
dos ........    $9.50
Viso per Sausio mėne
sį išmokėta $5134.60

Bjauriausias skausmas dantų 
sustabdomas ant syk. IŠTRAU
KIMAS danties atliakamas be 
mažiausio skausmo. Artistiškas 
“bridge” ir “plate” darba atlie
kantis mano modemiškame ofise 
už prieinamų kainų.

DR. J. LIEBERMAN, 
DENTISTAS,

408—410 So. 2nd St.
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 3020.
Kalbame Lietuviškai, Lenkiš

kai ir Rusiškai. .

F. MASIULE VIČIUS irSUNAI, Savininkai.
209 BEDFORD AVE. (Tel. 2876 Greenpoint) BROOKLYN, N. V.

Kepa geriausių duonų i 
Cysty ruginių miltų 
Teipat mes kepame ge 
riausius keiksus veseli 
joms ir kitokiems poki 
liams ******'

(beveros 
Sustiprina 
prašalina 
Kaina 75<

sas.........................$17815.76
Per G. G. Stakėnas iš 

Aberdeen, Wash, nuo 
visuomenės   .........  $83.00

Per W Petkevičius iš
Lafayette, Colo......... $6.00

Per P Kurkulis 
Philadelphia, Pa 
lietuvių dienos .

Curtis Bay, Md.
5, 1917. Prakalbose 
lutų ir p. Žemaitės, 
į LŠF. šias ypatas:

J Gaižutis —$5.00; P Na- 
veckas, M Kuzlinaitf; ir A. 
Paulionis — po $1.00; J 
Limbą, B Benikienė, O Mi- 
laševičienė, K Rulis, St. Pa- 
dvarskis, A Jurkevičia ir 
P. Glaveckas — po 50c. 
Smulkiu auku $2.60.

Viso $14.io"

LIETŪVISKA AFTIEKA

APTIEKA *
Žemiau paminas gyduoles galima 

apturėti per į 
Nuo reurnati7.tr 
Kraujo Valytoj 
Vidurių Valyto 
Vidurių Regu, 
Tro runka 25LAISVĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 

COLLINSVILLE, ILL. VALDYBA. 
Pirmininkas J. Čebanauskas,

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

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

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

416 Wickliff Ave.
Iždininkas, J. Willimat,

837 Central Avė., 
Susirinkimai buna kiek'’ ■< '■ ?nėna- 

sio 1-iną ir 3-čią nedėkite <j. L-mą va
landų po pietų, Sallel salėjo, kampas 
E. Main ir N. Morrison »”** Cnllfn»-. 
ville, 11).

10th 
Mahanoy

Per K Liutkus, Broo 
lyn, N. Y. parduota 
lf99 egz. darbininkai ir 
jų Ateitis” po 
45, išlaidos $7.5.

Per “Keleivi 
kauta pas A Kunkalį 
Girardville, Pa.......... ’. $6.00

Per ’’Keleivis” A. C. .. 
Majauskas surinktos au
kos (nepasakyta iš kur) 5.00

Per Lietuvių Dienos 
Komitetą iš Waukegan, 
Ill. likusių pinigų $2.05, 
5c. prisiuntė stampom į 
iždą :.......................... $2.00
t Per “Naujienas” nuo 
vestuvių J Aniunas su 
M Jurkšinskiute, Grand 
Rapids, Mich..............10.00

DIDELA PROGA
DEL VYRU NUSILPNEJISID

žiaus skausmai Išnyko

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL.

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

E. Moline, III. 
, 354—8th str., 

Moline, III. 
Rusteika, 
avė; Moline, III. 
W Vapsevich. 
avė. Molino, III. 

-4th avė. 
Moline, III. 

TM D-tė susirinkimus laiko pirmų 
nedėldienį kiekvieno menesio Indus
trial svetainėj, 14 st.' ir 5th avė.

Moline, 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 Ave., Brooklyn, N. Y. 
Sekretorius bl Kalpokas,

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

334—29 th St. Brooklyn, N. Y. 
Trustisai: M. Likeris, 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 Rrooklyne —A. Vitkevičia,

U9 Hudson avė., Brooklyn. N. Y-Per “Naujienas” nuo 
F J. Bagočiaus prakal
bu iš Amsterdam, N 
Y.................................. 24.65

Per vietos LŠF. komi
tetą nuo pp. Bulotos, Že
maitės ir Bulotienės pra
kalbų Girardville, Pa. 32.05

Iš Grand Rapids, Mich, 
ruo Vietos LŠF. skyriaus 
parengto koncerto ir ba
liaus ir smulkių aukų 30.00

Per “Tėvynę” nuo 104 
kuopos SLA. Lincoln, N. 
H..................................14.95

Taipgi sutelkiu rodą rlioklua- 
se atsitikimuose ir patarnauja 
visokiuose reikaluose.

A DOBROVOLSKIS.
8 7.7 Graham A ▼ e. 

cor. Skilman av. Brooklyn, N Y.

šitas 12 šūvių pi.šta'ietas 
žuvinių gaunamas 
pagelbės!
akmens pa
Visai lengva
parodyt tą laikrodėų 

tžjstamiems ir į 
leigu tau patinka i 
i, tai iškirpk tuoj&i 

j laišką ir p» 
tiesiai ė

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

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

Prisiųsk 75 c. stampomis ar 
money orderiu.

Sutaisytos
SAN-E-VAC Remedy Cb.

Shenandoah, Pa.

TRIJŲ ŽVAIGŽDŽIŲ NU-LIFE 
ELIXER’AS.

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

šį preparatų tūkstančiai var
tojo paskutiniais 15’ ’metais. ir 

visi ji giria.Jis turi aukso ver-

LIET. SUNU IR DUKTERŲ DRAU 
GYSTė/ ROCKFORD. ILL.

Viršininkų adresai: 
Pirmininkas F. Raškevičia,

1012 So. Main Str.
Vice pirmininkas A Šimonis,

517 Michigan Ave.
Protokolų raštininkas O. Užbaliutė, 

622 Hulin St.
Finansų raštininkas P. G. Aleksynas 

1516
Iždininkas S. Buzinskis, 

72L Lincoln avė,
Kasos globėjai: 
St Vazonas
P Kutra, P
Maršalka P. Vaitkus
Organo prižiūrėtojas: 
J Rumia 1017 So. 3rd Str.

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

—Viso per sausio mėne
sį įplaukė ‘ ..............$702.67

A d resuok it • j
GREATER NEW YORK PHONOGRAPH, C

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

WAUKEGAN, ILL.
F. Sabeckis,

8st St,
K. Dimša, 
8th Str.

Užrašų rašt. B. Masiliūnas 
922 --10th Str.

Finansų rašt. J. Waicis,
1320 Lincoln st., Waukegan, Ill, 

Kasierius M. Kairaitis,
16G—10th Str. North Chicago, Ill. 

Kasos Glob. M Rekis,
15 18 Sheridan Road N. Chicago, Ill, 

Kasos Glob. R. Rulcviče,
1330 S. Jackson st. Waukegan, Ill, 

Maršalas K. Naviekis,
1420 So. Victoria st. Waukegan, Ill 

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

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

DUODAME DYKAI
20 lietuvišku dainų, 1000 adatie C 
albumų.

Grafafonaa tik 20 dol. su gvarau 
tija aut 10 metų. Tik 20 dolerių.

Prisiųskite 3 dol. rankpinigių, 
sluos užmokėsite prie atsiėmimo. Gra 
fafonas su didele triuba, pauk ■ ntalt 
kraštais, mechanizmas grafafone 
riausios konstrukcijos, kuri g linu 
užsukti laike grajinimo. Tinka r» 
kordai įvairaus didžio. Paisą iidue 
da čystą, kuris girdėt balsiai ir *14 
kiai. Vietinių njeldžiame atsilankyti i 
musų krautuvę, kuri atidaryta no< 
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro ir tail 
pat nedėldieniais. Siunčiama dyka 
katalogą muzikaliŠkų instrumentų ani 
pareikalavimo.

vai. 
ji m 
Šimą įdėli 
Męs p risiu si m 
kaip ant paveiksi ako 
ytv 12 šūvių pištalicR 
niij, laigi sykiu prlsiu 
žų, aukso 
AKMENS 
laikymui 
laikrodėlį, 
ir baksas šovinių visai dykai gausite, 
šiandien. Atsitikime, jeigu nepatiktų, 
žinsime pinigus. Adresą uždėk aiškiaiELITE COMPANY 109 liA™,i£S!

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILL.

Pirminįnkas K Jankauskas^
P. O. Box 749, Melrose Park, Ill

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

Protokolų raštininkas ir organo pri
žiūrėtojas A Staravičia, Box 1180

Ml LEIDI SLINKTI M 
fcrtl SAVO PLAUKAMS?! OŽĮ 
įK Neturėsi daugiau kai- 

<oliuotų, resvų, /krintan-
?, yvf, ėių, plciskanuotų, ap- fc/fl 

,,l’rus’M’ žodžiu—ligui- ĮjyaM 
stų plaukų—ko turėtu- 
’nc’ visuomet gėdinties, mUl 
nes tas daro Tau ne-

1 apsukom.) nemalonumą 
♦jjg/l —jeigu tik urnai pra- 
meldėsi vartot musų su- 

įtaisytus plaukams vais- 
tus • Derinafuga . Geresnių plaukam: 
vaistų už ‘‘Derina fugą” nėra! *

‘ Dermafuga" padarys tą, kad Tą 
vo plaukai bus tankus, Švelnų* i* 
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty 
ra, pleiskanos išnyks ant visados 
o plaukai niekad daugiau neslinka 
Busi patenkintas savo plaukais) N« 
pavydėk kitų puikiems plaukams 
nes pats gali turėti dar dailesniu*

Reikalaujant prisiusime Tau 
suvis dykai išbandymui sampilų*..

VALDYBA CTDD. MIRTOS 
CLEVELAND, OHIO.

Pinnininkaa D. Petrauskas,
1G00 Oregon Av«int« 

Vice Pirm. T. Rimkus, 
1062 Ansel rd.

Nutarimų rast. H. P. J’ratklonis,
* 1527 E. 83rd St.

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

Iždininkas T. Neura,
2202 Hamilton Ava.

KaKoa globėja V. IvonauF.kiutė, 
1452 E. 83rd Str.

Dainą rep«ticijoH atsibuna kifck 
viena sėrėda, nuo 7:30 vakr. na>. 
Schwab svetainės, 6131 St. Clair ava 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna kat 
trečių pelnyčių kiekvieno menaala 
nuo 7:30 vai. vakar, ant Schwab avi* 
tainės, 6131 St. Clair nve. Knygyną* 
randasi Neuros krautuvėje, 2047 Ka 
mil ton avė. Knygos išduodamom id« 
kvienų Panedėlio vakarų, nuo 7:36 v 
vi kare.

Knygius Pranam Tumosaa, 
3570 E. 72 St.

QI< DC A MT1V 111 AR nustojote sveikatą U□DIlMAll llEiJl* PRIEŽASTIES LIGOS?

$1.0* 
l.Ot 
1.04 

, 50c.
ir $1.00.

?s gyduoles nuo 
čia dar nepami

nti per pač£ų.
JKIAVIČIUS, 

1ETROPOLITAN AVĖ. 
' DDK LYN, N. Y. , . r

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI, 

Pirmininkas G. K. Budris, 
1231 Cherry Str.

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

Raštininkas A. Vegela
t 10295. Lockwood av*.
i Turtų sekret. S Gelumbauskae,

920 Jackson Str. 
Iždininkas J. J. Juozapavičia,

921 Herrick Ave.
Iždo Globėjai: A. Pukteris, 

444 Park View, 
” M.- Kavaliauskas.

> LBD. laiko savo susirinklmuB 
trečių nedėldienj kiekvieno menesio, 
Winter Hall. 412 6th St. Racing. Wis 
DRAUGYSTĖ LIETUVOS SUNŲ IR 

DUKTERŲ, ELIZABETH, N. J. 
Viršininkų Antrašai.

Pirmlnnkas P Kardokas, 122 Court at. 
Pirmininko pagelbininkas S. Lutkus, 

211 First Str.
Nutarimų raštininkas S. Morkls, 

-• 255 Bond Str
Turtų raštininkas J. Jankauskas 

232 Front Str.
Iždininkas, J. Juzapa-itis, 

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.

jBiclys, A Daminikaitis, M 
.Kučinckas, K Matuliaus- 
kas, J Ančiukaitis, Z Gap 

•šis, J Kačinskas, A Viš- 
Įinauckas, J Bernotas ir P 
.Glaveckas po 
uukii $4.80. Viso $8.55.

Sekančiam Laisves n-ry 
bus daugiau).

P. Glaveckas

NORINTIEMS PASINAUDOT PROGA.
Geriausias grafafonas su dabartinėmis lietuviškomis dainomis, lab«J 

kurie kreipsis pas mus.

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ, 
MA I'. A NO Y CITY, PA. 

Valdybos adresai:
Pirmininkas W. Žemaitis, 

312 East Centre Str.
Pirmininko pagelbininkas P. Įsėda, 

315 E. Centre Str.
Protokolų raštininkas A. Ramauckas 

25 East Pine Str. 
inin. P. Petčiulis, 
East Pine Str.

Iždo trustisai: A Račkauskas. 39
St., J. Bauku 
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, C0 N 
dain St., Mahanoy City, Pa.

Rudzinawskas,
Donora

Anis, P O. Box 434, 
Courtney

r> taippat gydymo 
kausiiiingo šlapitii- 
no skilvvj. Kainos

APLA. DR-JOS CENTRO VALDY
BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI:
Centro pirminink. J. M. Maskeliūnas, 

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

2135 Sarah Str. S S, Pittsburgh, Pa. 
lentro Iždininkas K. Varašis, 
2&Carson sts. S. S. Pittsburgh, Pa.

Turtų Kontrolės Komisija: 
M Urlakis, 2126 Forbes st.

Pittsburgh, Pa.
I Alexis, P O Box 344, Diamond-sta. 

Pittsburgh, Pa. 
I'1 Pikšris. 1331 Penu Avė.

Pittsburgh, Ta.
Kuopų sekretorių adresai: 
1-mos kuopos sekrt. A Bartlius, 

323 Carsell str. N. S. Pittsburgh, Pa1
2 kuopos P Samulionis

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

Glendale. Carnegie, Pa
4 kp. Fran. Pikszrius .1331 Penne ave.

Pittsburgh, Pa
5 kp, J W. Brazauskas,

P O. Box 154, Cuddy, Pa
7 kp. A Žvirblis, 2228 Forbes str,

Pittsburgh, Pa
8 kp A Paliucis. 2123 Wrights st. SS

Pittsburgh, Pa 
P O. Box 312, Creighton, Pa 

JO kp. John Shopis, 713 McKean ave 
12 kp J Kindaris, Ambridge, Pa.

AUKOS Lš. FONDUI.
Baltimore, Md. vasario 4 

d. 1917, ponu Bulotų ir p. 
Žemaitės prakalbose auka
vo šios ypatos:.

K. Mikolaitis $5.00; F Či- 
puliutė $2.00; A. Paulio
nis, O. Paulionienė, M. Ru
bavičius, L Deltuva, St. 
Bergaudas, V Sekevičius, 
P Glaveckas, J. Čirtautas, O 
Šmakmskiutė, J Marijonai- 
tis, K Brokas, K Matuliau- 
skas, ir L Luzauckas — po 
$1.00; St. Butkus, A. Bulis, 
A Laukaitis, K Gruževičius, 
A Razauckas, V Razauckas, 
B r. Aleknavičius, A Žalnic- 
raitis, A Pilipauskienė, A 
Bielys, J Markevičius ir M. 
Mieži nekas — po 50 c. 
Smulkių aukų $11.01. Viso 
$37.01. “Žiburėliui” aukavo: 
J Gąlinaitis $1.00; St. Ger- 
gaudas, A Degutis, F Rūt
inis, O Paulionienė, A Pau
lionis, K Mikolaitis, V Se
kevičius, P Grinius, K Ma- 
tuliauskas ir O Deltuvienė 
— po 50 c. Smulkiu auku— 
$7.32. Viso $13.32.

Aukas paėmė p

Kidney and Liver Remedy
(SEVEROSGYDUOLE NUO INKSTŲ IR KEPENŲ)

pasiūlyti tekiuose atsitikimuo 
•i pu.-h s už<leginui. apsunkinto 
kojų silpniiino, peltlig'-s ir rul

Prot sekretorius S 
12205 — 7 th 

Finansų sekretorius 
325 —1th 

Iždininkas K Juška 325

rauti visur aptiekose. 
i; tiktai tikrų “Sere- 
luotii), liet neimk ki-

12-ka SUVIŲjVlENU UŽDARYMU!
Juodas—tam tikro metalo, gerai pa- •»,
darytas, tinkamas visiems ■ .

“Special” Išpardavimas \
iksas 

dykai jeigu 
išgarsinti musų naujį 21 ’ ‘4
gražintų, laikrodėlį. Darbas k- ' j Q

Reikalaujama tik tai, ’ .
į ;<a o draugams 
pasakyt kur ga- 

mi-sų pasiuli- 
> šita prane- 
‘ siusk mums. 
• ms į namus, 
parodyta, tai 
ir baksą šovi- 

ime laba į gra- 
pleiGta LAIKRODĖLI 21 

, GVARANTUOTĄ. Po ap- 
užmokėsite tiktai $6.70 už 

. Mat ta kaina speciališkai dėl agentų, o 12šuvių piŠH’lictaa
Siusk savo užsakymą tuojau— 
męs apmainysime arba sugra-

SILPNUMAS.
Jei jautiesi netekęs spėkų, 

silpnas. Iio noro valgyti, artai jei 
virškinimo pre taisos atsukančiai 
nedirba, imk

Severa’a Balsam of Life
Gyvasties )’»alsama.s) 
jis visa organizmą it 
vidurių sukietėjimą. 
— aptiekose.

“Žiburėliui” aukavo 
ypatos: I Žukaitis — 
J Gaižutis, ir O. Rag 
nė — po 50 c. Smulkiu aukų 
surinkta $2.60. Viso $4.60.

Šias aukas priėmė p. Bu
lotienė.

Darbininkų Susivienjimo 
Pr-tes susirinkime aukavo 
šios ypatos

S Kurkis

N'iRilpm-jle ant lytišku ___  ..__ _
kaip tai n<rviu. paliks ifetęyhyntt ant vista 

r v.irtojiinif. gy * “ “
ilima pasakyti 

> išgydo jau 
i iviiškoins ligoms, 
ai.t lytišku nusUpnojlmu 
ims !>• tvaike nervlu,. L. 
urna,, kad esate t.. _ ___________
mę, šaltos rankos arba kojos, galvos 
rnli, užk<t<jima| _______
kilvio, iųkstu ligą arba kitos ligos 
i. tKinl'ltis sapniai, baime sutikti 
tis. k ip tai daro nekurie. paliksts 
uti per vartojimą gyduolių NOVO. 

>1< s tas i trumpa laika padaris jus 
iis. tvirtais ir laimingais, tada gt 

galima bus tiamluotls gyvenimu Ir J9 
ypat !,en:s. Ib i aiydos, idant pertikrinti 
jus apie tai. kad NOVO gyduoles tą pada- 
ri'-. .išsiunstne jums DYKAI kompletlftkų 
kursu tu giduiillti, užtektinai ant 15 dienu, 
k i.! : ui prisiuostę mums savo antrašą ir 
p-.var.U-, taip gi sykiu 50c krasos ženkle
lis atlvi sldabrtt del apmokejlma liešu 
pi-r>itmtimą. Malonėkite atkreipti atydą 
am to. kad tai nėra maža dėžutė, bet 
komi. įtikus kursas išsigą'dymui, Užtekti
nai ant 15 dienu, labai tanke yra užtekti- 
n ii išsigyd.vmui. Ta proga yra vien 
svarbia ant trumpo laiką. Rąžykite mums 
ne it įdėliokite taip-gi praneškite kokiam 
liikrašti sk.nitite ta apgurslnima ir mes 
’šsimisme jums t uolaus tas gyduoles. 

' NOVO COMPANY.
Dept. 37. Box 4000, Philadelphia, Pa.

Diena po dienai, metas po metui 
užsimu gydymu sergančių žmonių. 
Persistatykitę sau, kiek aš išlydžiau, 
kiek palinksminau gyvenimų. Jeigu 
jumis gyvenimas įkirėjo vartojant 
visokias gyduoles ir jaučiatės nuo
lat blogiau .tuomet, nieko nelauk
damas, kreipkitės pas gerai supran
tanti daktarą ir specialistą

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

lyti, l.ad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per *20 metų 
visokias Ii as su didžiausiomis pa- 
i kinčn'is kaip lai: nusilpnėjimą, už- 
•ukrėiimą kraujo, pilvo, širdies, plau
ti t) jdl ai.i ir 11.

Del gyrhmo nervų ir lytiškų ligų 
' riti visiems gerai žinomą elektrišką 

spinduliai. per kurių 
kun<* Ne kiekvienas 

tokii.s aparatus, dėl 
brnnĮtn, Chemiškas iš- 

n p> ice. Neat įdėliokite 
•et tuojau ateikite p ak

J ETŲ VIU PAŠELPINĖS DR-STĖS 
“LAISVĖ”. EASTON, PA. 

Viršininkų adresai.
Prezidentas St Mei.on

().■’>! Ferry st. Easton, l’a 
Vice prez S Masiulevieiene

329 So list St. Easton, Ta, 
Protokolų raštininkas ir organo prl- 
iurėtojas Alex Vi tu r is

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

676 Church st Easton, Pa. 
Kasjerius F Vituris 

311Ą Fifth 
Kasos globėjai:
A. Biga, 1021 Elm St., Easton, Pa 
A Meškauskas. 1222 Pine st. Easton 
Maršalka J. Garnis,

634 Ferrv Str. Easton 
Maršalka I* Urbienė

676 Church st. 1; 
Susirinkimai atsibuna 

Pėtnyėia kiekvjeno ini’ 
vakaro. Anglu socialistų 
Northampton St Easton.

Prisiunsklte mums tik 50c. 
lytišku organu vyrai,

.....
gyduolių NOVO. Tai 

cudiiune gyduolė, 
tuketanėlus vyrą ger- 

Jel esate eer- 
i. kad ken- 

, kad nustoet 
nusllpnejesiara

viduriu, nevirtai
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LAISVE

VIETINf-SŽINIOS.
• Visi j Vaikų Draugijėlės^ 

balių!
Nedėlioj, 25 d. vasario,

Tautiškame Name, 101-3

bus koncertas ir balius 
“Vaikų Draugijėlės.” Pra 
džia 2.30 vai. po pietų. Įžan

rinkta LŠF. $34, o “Žiburė
liui” $15.00. Publikos buvo 
apie 300 žmonių, veik visi 
simpatizatoriai Šelpimo 
Fondo. Iš priešingos pusės 
žmonių veik visiškai nebuvo.

A. Bulota plačiau kalbėjo 
apie Lietuvos laisvę ir kaip 
kuri sriovė ir tos sriovės 
laikraščiai žiuri į tą klausi-
mą. Jisai pavyzdžiais, paim
tais iš gyvenimo, nurodė, 
kad neprigulmybė dar anaip 
tol nereiškia, jog žmonės, 
darbo žmonės, yra liuosi. Ji
sai plačiau apsistojo ant

MOTERŲ PADĖJIMAS EVAN 
GELIJOJ IR APAŠTALU’ 
TUOSE. Paraše Z? Aleksa. Si 

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

Paslaptis ...........................................
Gyvenimo Banga ...........................
Revoliucijos Atbalsiai ...................
Kontrobandninkal ...........................
Išvogimas iš Paviako 10 kalinių 
Pilcniečiai .........................................

LAISVE
183 Roebling Str.

Brooklyn, N. Y

RAS
DR BUKKIS,

Medikališkas Institutas
yra atidarytas 
šokiomis die
nomis ir no- 
dčldieniais nuo 
9 vai. ryte iki 
8 vai. vakare.

Gydimas y- 
ra ypatiškas.

Kalbame an
gliškai, len
kiškai ir rusi-
škai.

Europos gydytojas, duodu i 
padarytas gyduoles.

Dr. 1BUKKIS ,
Medical Institute.

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

choras, 
privalo

ga 25 centai ypatai.
Koncertas bus labai įdo

mus, nes didesnę jo dalį iš
pildys patys vaikučiai. Taip
gi dainuos mišrus vaikučių 
choras, po vadovyste p. L. 
Eremino ir Aido

Visi, kas gyvas,
tame koncerte ir baliuje da
lyvauti, nes tuo savo dalyva
vimu medžiagiškai pa remsi
te Vaikų Draugijėlę, kurios 
užlaikymas gana brangiai 
apsieina.

Mes tikimės, kad vietos ir 
apielinkių lietuviai neatsisa
kys paremti šią Draugijėlę 
ir koskaitlingiausiai atsilan
kys į koncertą.

Komitetas.

Gerb. A. Bulota smar
kiai kritikavo klerikalus ir 
tautininkus ir juokėsi iš jų, 
kad jie tai]) staigiai maino 
frontą (paveizdan Rimka, 
kuris seniau ėjo prieš ne- 
prigulmingą Lietuvą, o da-

PARSIDUODA galiūnas, biznis nuo 
seniai išdirbtas, netoli nuo geležin
kelio slotjes Parsiduoda iš prieža
sties savininko ligos. Laisnės 
Pusę valandos važiavimo nuo 
sto Dėl platesnių informacijų 
pkitės pas II B. Rosenson 
Grand St, Brooklyn, N Y

$300, 
m ic-

BARSI DUODA kriaučių šapa už pi
gią kainą. Gera proga daryti biznį. 
Atsišaukjt šiuo'adresu: A. Baliu- 
nas, 127 North 5t.h st. šapa randa
si po Nr. 9—17 Hope st. ant 3 flo-> 

ro, Brooklyn, N Y.
14—17

JOHN KULBOK
CAFB

DideHa kotelis, ^era vieta 
kalei vingiems, 
syti pagal nuaji 
busit užganėdinti

kambar' 
ą madą, viii

LIETUVIS FOTOGRAFAS
Pranešu lietuviams kad ai 

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

Prie 12 Silabinių paveikslų da»- 
du vieną didelį paveikslą dova
nai. Darbą atlieku artistiškai ir 
nebrangiai. Ateikit persltikriat

ANTANAS STROKAS
88 Willow avė. kampas Clinton Avenue, Maspeth, T N. T« 

(vienas blokas nuo Lietuviškos bažnyčios.) /

Geriausia pirmeiviška užeiga 
pae

GEO LASKEVIČ1Ą

Nepamirškite.
Nepamirškite, kad suka

toj, 10 d. kovo, McCaddin 
svetainėj, bus sulošta pui
kiausia drama “Patamsio 
Galybė”. Jūs gerai žinote, 
kad LSS. 19 kuopa statė 
scenoj puikiausius veika
lus, kurie visus užganėdin
davo. Šis veikalas irgi yra 
labai puikus, todėl iš anksto 
pasirūpinkite nusipirkti ti- 
kietus. Komitetas.

Pabaigoj savo prakalbos 
A. Bulota nurodė, kai]) el
giasi klerikalai ir tautinin
kai su aukomis, surinktomis 
nukentėjusioms nuo kares 
šelpti Jie daug aukų su-

kiems reikalams.
A. Bulotienė gana gražiai 

pakalbėjo apie sunkų moki
nių padėjimą. Jai publika

Žemaitei.
Reporteris.

> vasario

PARSIDUODA bučernū, geroj vietoj, 
apgyvenloj lietuviais. Biznis išdir
btas. viskas puikiai įtaisyta Parsi
duoda nebrangiai. Tamošiūnas ir 
Ignatovich, 3.r>"» So Main st. Brid-
go port . Conn,

[ Rusiškoj kalboj knyga apie au- JI 
tomobilų amatą su klaus-w

I mais ir atsukimais kas rei- d 
kalinga prie egzamino. Rei-’j 
kalinga šoferiams, mokiniams w

I ir automobilistams. Sutaisė 1
L Tychnievičius. Kaina 75c.. K

| su persiuntimu 80 c. Norintieji 
gali gauti ir angliškoj kalboj, d

I- Kainuoja su persiuntimu 80e. d
Taipgi daug didesne ir su j 
paveikslais anglų kalboj $1.60 fi

! L. TYCHN1EV1C1I,
231 W 50 sir. New York City.?* * v

VIENATINĖ AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA.

Konferencija L. L. Namo 
bus Pėtnyčioj, 23 Vasario, 
Tautiškame Name, 
Grand str. Brooklyne. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Dele
gatai būtinai turi atsilan- 
kyti.

Sekr. J. Steponaitis.

101-3 lūs protesto prakalbos prieš

Rengia 52 kuopa LSS. Ma
lonėkite visi atsilankyti.

PRANEŠIMAS

Lietuvių Tautiško Namo 
Korporacijos ekstra susirin
kimas atsibus Penedėlio va
kare, vasario, 26 d., 7:30
vai. vakare, Tautiško Namo 
svetainėj, 101-103 Grand st..

Dram. Dail. Draugiją, po 
vadovyste artisto A. Vit
kausko, 24 vasario, subatoje, 
stato scenoje didelį origina- 
lį Žemkalnio veikalą ’’Blin
da — svieto lygintojas”.

Nors ši draugija susitvū 
re neseniai, bet jau spėjo 
pastatyti kelis veikalus B roo ’
klyne ir apielinkėse, ir visur visi nariai būtinai atsilan- 
jos spektakliai buvo priimti [kytb nps Yra kibai svarbus 
su didelia užuojauta iš pu- reikalai apsvarstymui. Taipį- 
sės progresyvės visuomenės, g"1 j1’ draugysčių delegatai 
todėl ir šį kartą turime vii- atsilankykit. Meldžiame ir 
tį jog gerb. Brooklyno pu- kitiems pasakyti, kad visi ži- 
bUka atsilankys skaitlingai .notų ir pribūtų ant. to susi-
į šį gerai pastatytą veikalą, rinkimo.
Tas vakaras yra rengiamas Pirmininkas B. Sdiegaus 
atminčiai mirusiojo karės Sekretorius K Barkauckas 
laike G. Landsbergio—žem-' 
kalnio. Prieš prasėsiant lo-' 
Šimą bus pasakyta trumpa 
prakalba, pašvęsta G. Land
sbergio gyvenimui ir jo dar
bams. 3-čiame veiksme 
“Harmonijos” choras išpil
dys gražią dainą “Mes raz- 
baininkėliai.”

Pereitą ketvergą 
Yorke, ant 9th avė., 
Franklin elevated 
ant elevated relių tapo su- 
važintėas žmogus ir kūno 
supjaustytos dalys nukrito 
žemyn. Sako, buk jis pats 
nuo platformos šokęs po 
traukiniu, bet teisingai nie
kas nežino.

T. M. Lisaj us.

New 
palei 

stoties.

$25.00 DOVANŲ tai ypa- 
tai, kuri praneš kur randasi 
Frank Dina pas arba po kita 
pavarde Mockus. Jis yra juo 
dais, garbiniuotais plaukais, 
juodbruvio pailgo veido, a- 
pie 30 metų senumo. Mel
džiu pranešt šiuo adresu:

R. Jagaudas,
25 Soho Str.,

PAJIESKOJiMAI

•/-T.

1905 na

Pasekmingos LŠF. prakal
bos.

Pereitą nedėldienį New 
Plaza Hall įvyko labai pa
sekmingos Liet. Šelpimo 
Fondo prakalbos, kur kalbė- 
Jo A Bulota, A. Bulotienė, 
to Žemaitė skaitė gražų vai*

Pa j ieškau pusbrolio Blado Akelaičio 
ir pusseseres Akelaičiutčs po vyru 
Mtkulienė. Pirmiau gyveno Spring 
Valley, 111. Taipgi ir Adolfo Baltru- 
konio, kuris apie pusantrų metų 
atgal atvažiavo iš Argentinos. Ma
lonės jie patįs atsišaukti arba ži
nantieji pranešti šiuo adresu: 
J Akelevich, Calle

Puerto La Plata Berisso, Rep
Montevideo 318

Argentina. 
M Akelaitis,Arba šiuo adresu:

1075 Washington st. Norwood, Mass 
13—16- ----------------------------- - ---- i_

Paješkau apisenes motėriškės, kuri 
apsiimtų pridaboti namus ir kūdi
kius. Atsisaukt į Laisvės ofisą: 183 
Roeblnf st, Brooklyn, N Y

’ii ’

Šita mokykla gyvuoja nuo 
ir duoda lekcijas jūsų prigimtoj kal
boj. Mes turime stadalą prie mokyk
los kur galima sustatyt 20 auto
mobilių. Musų ilgametinė praktika ir 
geras sutvarkymas, duoda progs 
sakyti, jog musų mokykla yra viena 
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.

BENAS.
Lietuvių Unijos 

Muzikantų
Visiems gerai žino

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

Repeticijos atsibuna 
kiekvieną seredos va
karą, 73 Grand St. 

i

) IŠRADIMAI. 5
A Pakol susirasite sau advo- J 
y katą išėmimui patento, prisius- j 
k kite savo išradimą dėl užpaten-¥ 
7 tavimo. Dykai suteikiame rodą J 
kdalykuoses užpatentavimo. I)o-\ 
f vanai gausite kiekvienas kny- / 
h gutę, kur nurodoma ką išrasti, \ 
f kaip užpatentuoti. Už užpaten-ą 
atavimą pinigų iš kalno neima-] 
( me, apart labai mažų rankpini- f 
4gių, o likusius užmokate tada,] 
( kada gaunate rlsunkus ir po- r 
] pieras ir jeigu esate tuom \ 
(užganėdinti. ft
j AMERICAN EUROPEAN PA-1

TENT OFFICES. — L. R 
□ 309 Broadway New York City } 
( ir P5403 Barrister Bldg. Washington,) 
( D. C. 6

Rašykite lietuviškai, bent į / 
£ katrą nors musų ofisą. R

LIETUVIŲ NEW YORKO POLITI
KOS KLIU’JO VALDYBA,

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

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

Susinešimų sekretoriuj — V J.
Gedvilas,

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

873 Grand st, Jersey City, N J.
Iždininkas —A Pietaris,

93J Ferry st, New York, City
Draugiškai A Petricka,

Liet, Pol. Kliubo Pirmininkas,

DEPAZITORIAME MAX KOBRE’S BANKO 
NEW YORKO IR WILLIAMSBURGO ŠAKOMS.

Pradedant su nedėldieniu, Vasario (February), 
11, 1917 m. bus išmokamas 15 nuošimtis (disburse
ment) tokiu pat budu kai]) pirmesniems buvo mokėta, 
visiems depazitoriams po num. 41 Canal st.

Banka bus atidaryta nuo 1 vai. ryto iki 4 vai. po 
pietų, ir nuo 6 vai. iki vai. vakar. Nedėliomis, petny- 
čiomis ir šventadieniais banka bus atidaryta nuo 10 v. 
ryto iki 4 vai. po pietų. Banka bus atidaryta vieną mė
nesį dėl išmokėjimo.

KOBRES ASS’. CORPORATION.

Mokslo bereikia Jieškot
nies nur°d°m« kaip lengvai išmokti anglų kalbų, aritmetin ę •> 

kalbos gramatikų savo namuose liuosame laike. Visi išnioLt v 
Nurodymai ir knyga DYKAI.. įdėk stempų. Adresas?

lietuviu Koresooidenciiiie Mokykla. 1327 R. Robev Su Chmw

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

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

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

Nepraleiskite tokios progos, bet tuojau ateikite ir duokit save 
išegzaminuot. ir gausite sąžiningą patarimą jūsų ligoj.

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

Ofiso valandos: Kasdien nuo 10 iki 12; nuo 1—- 8 vai. vakaro; 
Šventadieniais: nuo 10 i 2 vai po pietų. Egžaminavimas dykaL 
Rodą dykai. Kalbame lietuviškai.Kalbame lietuviškai.

, „ -> i. amtom
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771 BANK ST., Tai. 964-1 
WATERBURY, CONN.

JOHN KULfiUik Bavtaiakau 
Wythe Ave., Or. 8*. 1 oQ. 
BROOKLYN, N. Y.

Tai. 279 Greenpoint.

Į, CAFB IR POOL ROOM
* linkimai laiką pralaiat.
I Tai yra gariauaia vlata 
į K. HENSAS 
; $5 Gold St,

BROOKLYN. M. 1.
p Telephone: Main 7528.DENT I STAS

20 metą 
k. ... «s.e» 
ir augžčiki. 
............ 69e 
.......... gl.ttf

Gvarantuota ant
Uždėjimus kepuraite# 22

Užplombavimaa 59 c.
Išvalymas .........................
Nžpiumbaviman aakatt .

Skaudantį dantį duok ištraukti 
ryte, o vakarą apžiūrėt.

Sanitary Dental Parlor
0 7 Bedford Ave. Tai po 2-rea ir 

1-hhij gatvių.
BROOKLYN, N. Y.

Parūpimi muziką, ant visų parei
kalavimų. Piano balsus sutaisau. 
Taip pat pataisau i'r parduodu pia
nus Reikale kreipkitės šiuo antiašu: 

' 61 South 2 str. Brooklyn, N Y.
Telephone— 885 Greenpoint.
(14-17)

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda puikus namas 8 šeimy

noms po 4 kambarius kiekvienam, 
toiletas ant floro. Lotas 25x1000, rau
dos neša $900 kaina $(>000.

Puikus mūrinis namas 2 šeimynoms 
11 kambarių ir maudynėms, ran- 
neša $100 kaina $2700.

su 
dos

Bedford avė. Brooklyn, N. Y. 
3355 Grecnpoint.

'kaipgi vedu visokias kriminališkas 
ir civiliškas provas darau visokius do
kumentus, kontraktus, ir 
aklus už prieinamiausią 
das duodu dovanai, C. L. 
Court st. Tel 380 Main.

287

pardavimo 
kainą. Ro- 
Fasullo, 26'

Nusipirk Mosties.
Ją išdirba 

eisiant gultMenlholaluin Co.,

rus, o padarys veidą tyru ir skais
čiu bailių Toji mostis išima plėtmus 
raudonus, juodus arba šlakus 
šalina visokius spuogus nuo 
Kaina dėžutės 50 c. ir $1.00. 
galit siųst ir stampomis

J. RIMKUS J
P. O. Box 36, Holbrook, Mass.

£ EA

60 Desions

Book Form,

<L 3
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JEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIBTUVIAKA

gut.aliau receptui aa dldžlasala 
atyda, nežiūrint, r.r tie receptai 
Lietuvoa ar Amerikos daktarų. 
Tai vienatinė lietuviška aptieka 
Pontone ir MiBFachusetta valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
sauly yra vartojamos. Galit rei
kalaut per laiškus, » aš prisiųsta 
p®r expreaą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorina ir Savininkas

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

Tel. So. Boston 21014 ir 1191S.

aptiek*

JOKŪBAS KANCIERIOT
CAF1

Fakelo- 
vis gus >ri- 
IjHans ke- 
»egražiau- 
liiai Ir vi

sadew 
teisingą

TEISINGIAUSIA UŽEIGA 
SfcS WYTHB AVE., kamp. Nartb J- 

BROOKLYN, N. Y.
Tel#ph®«® Graanpelnt 1X11.

•t; A

ir pra- 
veido. 

Pinigus
(7)

KOZNA

kuri žing'cidaujft

Imtinai turi v 
naudingu ir reikalin.

Jojo telpa netik 60 fotografiAku 
picfii lio Vėliausios mados, bet yra 

pi ie kiekvieno paveiksloKo aprašymai, kaip 
mėgsti, kad gražiai atrodytu.

Geriausias pasiulijimas, koks kada buvo. 
Tinka pradiniams, nemokantiems ir mokan
tiems. Reikalauk tos knygos tuojau-• kian- 
dieti. Kaina su persiuntimu tik 12c.

PEARL LE MONDE, 165 Publicity Bldg.
ST. LOUIS, Mo.

VALDIŠKAS AI'SI ŠA U KIM A S
Namai, fanuos ir lotai arti fabri

kų ir netoli New Yorko. Pigiausios 
kainos $10,00 rankpinigių, o liku
sius mokėk pagal išgalę. Titulas sa
vin] nkystės gvarantuotas. Uždarbis 
užtikrintas, Rašykite ar ypatiškai at- 
slankykite pas SLAVONIAN COM
PANY, 309 Broadway Room 210 E. 
New York, N Y/

Reikalingi agentai kiekvienoj kolio-

'j;;. ■

V Garšva

Krautuvą,Didžiausia Lietuviška 
kurioj galima gauti įvairių muzikos 
instrumentų, įvairių išdirbysčių, gra- 
mafonų. Kurie perka pas mane gra
in afoną, —rekordus duodu dovanai, 
visokį 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, šliuhiniai žiedai vėliausios 
mados parsiduoda nuo $5.00 iki 11 
dolerių pora. Už savo tavorą duoda 
gvarantiją. Agentams duodu gerą 
nuošimtį. Taippat pristatau geriausią 

j muziką baliams ir veselijoms už že- 
į minusią kainą. Su visokiais reikalais 
i ypatiškai ar laiškai kreipkitės šiuo 
I antrašu:

;0S9 —3rd
So

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

V. VAIVADAS
SPORTING CAFB

Puikiausia ir švariausia 
Užeikit Ir psrsitikriuklta

442 Grand St, 
BROOKLYN, N. T.

Telephone Stagg 8534.

Tel. 2372 Grecnpoint.

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pijanus.
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JOSEPH LIPMAN, M. D.
.Specijalietaa moterų ligą

E. 50th St., New York, N. I 
OFISO VALANDOS,

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

Nedeliomia pagal autartj. 
Egzamlnavimatt DYKAI. Męa liti 

riame ir pasakome visas ligai ir pa- 
gelbstlme. Iš kitur atvažiavusiame li
goniams parūpiname vietą, kol gydė
si. Reikalui eeant kreipkitės saer 
apžiūrėsime ir duosime prieteliiką rė
dą. Patarnavimas visai pigus. Neai 
miršklte mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
814 H. ROth St.. NEW YORK, N. 1. 

Kalbame lietuviškai.

, TIKRA IR TEISINGA
’ LIETUVIŠKA

APTIEK A.
( Sutaisau receptu tikrai, są
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, • aš, 
užtikrinu, jog busit užganėdin
ti.

F. KUDIRKA,
Lietavlo Aptieka ir Savininkas
. 64 GRAND ST.

Brooklyn N. Y. ,

$1.00 ANT
savaites

toli-
J ersey New 

Mas-

Pristatom j namus ir 
mas apielinkes, 
York, Central Broklyn, 
peth, ir 11.

MACYS & MARGIN 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

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

Pl elepnone isbu ureenpoint.

Dr. H. Mendlowitz
2*71 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano specialė

tai moterų Ilgos.
Gerai jsitemykit adresą:

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




