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SUĖMĖ moksleivius.
Gruodžio 12 d. naktį poli

cija krėtė moksleivius J. Ja
nonį ir Pakalni. Abu areš
tuotu ir sėdi kalėjime..
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Iš Lietuvos
Vilnius. Kaip praneša ru-lavę.

Priežaętįs ekspliųzijos kol
tuvą neprikels.
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valdžios kariumenė negalė
tu taip greitai juos vytis.

Jams 
svėn

ir sako, kad greitai nužudy-įkviesti 
sianti.

Žodžiu, dabar Guboj eina 
didžiausias kraujo pralieji-

i globoj apie 15,000 ištikimų 
kareivių ir nusamdytų polic- 
manų.

Revoliucionieriai veda ko- 
‘ smarkiausią agitaciją, kad

DEBSAS NEW YORKE.
7 d. kovo, Cooper Union

e nei ’g i n ga i priešinasi 
džius kariumenei.

BRITŲ LAIMĖJIMAS ME
SOPOTAMIJOJ.

Tolimoj

areštuota 28 airiai. Anglijos štų, 700 sužeistų ir esą su
žaidžia pranešė, būk tie naikinta apie 80,000 tonų a-

AREšTAT AIRIJOJ NESI
LIAUJA.

Anglijos valdžia nesiliau-

POPIEŽIUS DAVĖ “LIE
TUVIŲ DIENĄ.”

Rymo popiežius Benedik- EKSPLIOZIJA PRANCŪ
ZŲ AMUNICIJOS DIRB

TUVĖJ.SUSEKĖ VOKIEČIŲ SUO
KALBĮ.”

Šiomis dienomis laikraš
čiai paskelbė, būk Vokietija

\a tęstųsi kuo smarkiausia 
ir ateityje ir visos moteris 
gaspadinės organizuotųsi į ku.

KRUPPO DARBININKI
STREIKAS.

Amsterdam. — Iš Esseno,
Vokietijos, praneša, kad

i streikuoja 17.000

I Valdžia jau taikosi, kad 
nubaudus tuos, kurie labiau 
šia dalyvauja ir vadovauja 

Mat, nese-

' RF W U-:’

ėl 
ir nūs-

Telegramos išeinančios iš je laiškus tegalima esą ra- 
Vokietijos praneša, kad pyti tiktai v 
netoli Paryžiaus iškilo amu-

norėjusi sukurstyti Mexiką ja areštuoti nužiūrimų airių, nicijos dirbtuvėj baisi eks- 
ir Japoniją prieš Suvienytas.Šiomis dienomis vėl tapo su-jpliozija; 200'žmonių užmu-

at,.ĮĮĮP,- ■■■■■■L,.... t . .,. _ _

, . . kogreičiausia ap-
Mesopotamijoj, linkui, nes čia viena stip- | ginkluoti! visus prekinius 

- ------ 4-..:.paivus, plaukiojančius tarpe
v ■ r..................... .. ........ -............................ — “ —

mesa, būk vokiečiai dinami- Suv. Valstijų valdžia pra-

Valstijas, kad pastarosios 
prisidėtų prie Vokietijos ir---- ---  r--------, ---- — —r;- v-
apskelbtų S. V. katę. Tas žmonės norėję užkenkti “te- municijos.

Maldos tai jau tikrai Lie- paskelbimas labai sujudino vynSs gynimui,todėl reikė-
“ lomatus ir dabar Wa-]ję juos būtinai suareštuoti, kas nežinomos.

KOL DAR NEVĖLU, 
PROTESTUOKITE VISI

PRIEŠ KARĘ!

jdirbtuvių. Gaisras tuoj tapo 
užgesintas ir “Laisvės” 
spaustuvės jisai nei nepa’ie-

“Laisvės” numerio. Pa<‘ton padare sick tiek 
nu-’nuostolių, sugadindamas po-

_________ r
’’LAISVĖS” SPAUSTUVĖ 

TURĖJO ŠIEK TIEK
NUOSTOLIŲ.

“Laisvės” skaitytojai, vei
kiausia, nusistebėjo, negavę 
pereitos savaitės pabaigoje, 
vieno
Taip, vienas “Laisvės” 
meris neišėjo. Dalykas 
kame. Tame name, kur ran
dasi ’’Laisvės” spaustuvė, 'vandeniu 
pereitos serėdos vakare ki-1 čtnyčios spaustuvės darin
io gaisras. “Laisvės” spaus- ninkai turėjo praleisti va- 
tuvė randasi ant pirmo aug- lydami mašinas ir darydami 
što o gaisras kilo ant ke 
tvirtų lubų, kokioj tai kriau-’’’Laisvės” num. neišėjo, 
čių šapoj. Mat, tame name, belnai nuostoliai nedideli.

SUBMARINA
NUSKANDINO

“LACONIA
25 d. vasario, apie 7 vai. _/klallsia 

vakare, vokiečių submarina ppjweg 
paskandino anglų pasažie- | _____
rinį laivą “Laconia”, 
kurio buvo 294 žmonės ko- GRASINA KOVOTO J AMS., 
mandos ir pasažierių.

Amerikos konsulis prane
ša, kad vokiečiu submarina 
paskandinus laivą be jokio 
perspėjimo. Pirmiausiai pa
leidus vieną torpedą, kuri

New Yorke ir daugelyje
kitų didesnių Amerikos mie-1 _ __________
stų prasidėjo karė prieš ne- BRITAI PAĖMĖ KUT-EL- Mexikos valdžia ir per ją su1 
sveitišką maisto brangumą. 
Tūkstančiai moterų daly
vauja demonstracijose. Ligi-

galėjęs laikytis ant vandens 
praslinkus 20 minutų, buvo 
paleista ir kita torpeda i 
tuomet laivas nuskendęs. S1 
kiu su laivu nuskendo 13 , 

. žmonių, tarpe kurių randa
si keliatas Amerikos pilie
čių.

Washingtone skaitoma 
nuskandinimas “Laconia”, 
aiškiu prasižengimu prieš t . .... 
tan>tautines teises. Suv. Vai YUU? '"™; 
stijų sekretorius Lansingas 
pasakė, kad jokių oficialiu 
tyrinėjimu nebus, nes aiš- x _ ....
kiai matosi Vokietijos pra-ltas nuosavybes naikinime, 
slžengimas.

Dabar daugelis mano 
šis atsitišikimas galės tarpe' 
Suv. Valstijų ir Vokietijos 
iššaukti oficialę karę.

niai išėjo įstatymas prieš a- tenais ' streikuoja 17.000 
teivius. Ateivis, neturįs pi- |KrUppo dirbtuvių darbinin- 
įlietiškų popierų, o apkaltin- plL

Darbininkai reikalauja di- 
|gali būti deportuojamas (iš- dėsniu algų ir didesniu mai- 

, kad I’ahei}amas) iš Amerikos. Įsto porcijų. Daugelis strei-
1 Valdžia mano, kad jeigu kieriu nusiusta karės fron- 
Ųent kelis žmones deportuo- Įtan. 
'ti iš Amerikos, tuomet vis
kas nusiramintu, v

Tūli laikraščiai jau palei
do gandą, žinoma, paleido 
tyčia, kad būk tai biedni kur dabar eina gana smar- ‘riaušių tvirtovių. ilaivus, plaukiojančius tarpe
^žmonės kelia demonstraci- (kųs mūšiai, šiomis dienomis' Orlaivininkai-žvalgai pra- Amerikos ir Europos ir kad 
(jas ir protestuoja prieš mai-,britai sumušė turkus, ūžė- jUeša, būk vokiečiai dinami- Suv. Valstijų valdžia pra
sto pabrangimą todėl, kad nė Tigro paupy daugybę jtuoja Bapomo fortus. Jei r eštų Vokietijai, jog subma- 

fortifi- tas teisybė, tai jie rengiasi rinų užpuolimas ant tų lai-!
. dar toliaus traukti, pakol j i skaitysis aktyviška ka- ' 
šį soras atsakančią vietą atsis- re. I

ka- pyrimui. | Taingi priimta .rezoliucija
Talkininkai sako, kad apie įvedimą visuotinio ka- 

Taip- Bapokas esanti labai svarbi reiviavimo.
paimti tvirtovė visais žvilgsniais ir| -------------

VON BETHMAN KALTI
NA VVILSONĄ. 

Vokietijos kancleris v on 
Bethman Holweg, kalbėda
mas reichstage smarkiai už 
sipuolė ant Amerikos prezi- juos papirko vokiečių kai- turkų pozicijų ir 
dento Wilsono ir kaltino jį zeris. Žinoma, nieko kvailes- kuota miestą Kut-El-Ama- A_______ T'_ • • . .... . . I ‘ ... .pataikavime Anglijai. Jisai nio ir sykiu bjauresnio jau 
dar sykį pasakė, jog Vokie- negalima išmislyti.
tija kariaus tol, kol nelai-Į -------- -—
m ės, kariaus tol, kol bus už
tikrinta taika -visame pasau
ly, o jai, Vokietijai, bus at
lyginta už skriaudą.

Bethman Holweg išreiškė tas atsiuntė laišką Kauno 
nusistebėjimą, kad Wilsonas vyskupui Karevičiui, įduoda- 
be niekur nieko sulaužė di- 
pliomatiškus ryšius su Vo
kietija. Abidvi šalys gyve-

, na draugiškiausia per ilges
nį laiko tarpą, negu šimt
metis. 1913 metais, kada 
Mexikoje kilo revoliucija, 
Wilsonas pasakė, jog iš Su
vienytų Valstijų nevalia bus 
gabenti ginkhj į Mexiką.

mas sykiu $5.000. Jisai pa
velija Lietuvos vyskupams, 
atsišaukti į viso pasaulio 
vyskupus, prašant rinkti au
kas bažnyčiose.

20 d. gegužio visose kata
likiškose bažnyčiose bus 
“pialdos” už Lietuvą.

BROOKLYN, N. Y. KOVO (MARCH) 6 d. 1917 m.
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Talkininkai mano nu- 
r u PAvClcv V<

lių Konstantiną, o jo ykiu bijo šį klausimą pa

kini i

RevoliucijaKubojemaisto iŠ Amerikos, ta
♦ Francijai, Anglijai ir Rusi
— jai gresia badas. Britanijo,
i-.ii‘ Rusijoj jau prasidėjo ba- shingtone daug apie tai kal- 

Bethman do maištai. Rusijoj prie to bama. Laikraščiai tvirtina,
viso prisideda dar ir abelno- būk Wilsonas turįs.- V doku-

- ji betvarkė . mentus, rašytus Vokietijos
Britanijoj Įvedama vokie- svetimų dalykų ministerio

Čių sistema valgio dalykuo- Mexikoj esančiarr^.ąĮiųbasa^jpfbasa- RIEK LėšAVO WILSONO 
dorini. Ministenš paliepęs IŠRINKIMAS, 
ambasadoriui susitarti su . .Tr..Pranešama, kad Wilsono 

i-nri avinu .mJ-ni išrinkimas ant antro termi- AMARA. Japonija, Kad sykiu apsKel-,_ . ......
Analams pasisekė paimti Suv. Valst. karę. 

,is turkų rankų stambu pun-j Dabar senate Įnešta fe_ pustrečio milio.no dolerių.1 
Ligišiol rinkimų fondas tū

tai senatui viską praneštu, i11 Pus? milio-
.uumvpn a-c mmU no deficito.

Daugiausia pinigų Wilso- 
no išrinkimui sudėta New 
Yorke —nos not $1)00.000.

ikiii Ano- nier|tą ir ar tas dokumentas 
paimti uolai- 7'^ra‘ rašytas Vokietijos 

svetimų dalykų ministerio. | 
| Suv. Valstijų sekretorius 1 
Lansingas senatui pranešė, 
kad Wilsonas turi dokumen
tus ir kad laikraščių prane
šimai teisingai vienok viešai 
juos atsisako paskelbti dėl 
visuomeniško labo . j supranta anglų kalbą.
Dauguma abejoja teisiu- tautiną atsilankyti.

VOKIEČIAI TRAUKIASI PREKYBOS RŪMAI REI
KALAUJA APGINKLAVI

MO LAIVŲ.
New Yorke buvo susirin-''

ATGAL. |
Iš Londono praneša, kad 

Aokro paupy vokiečiai ne
išlaiko angių atakų ir trau- kūnas Prekybos Rūmų. Ta
kias! atgal, apleisdami vieną po priimta rezoliucija ir pa-' 
poziciją po kitai. Matomai tsiųsta į Wašhingtoną. kadi 
vokiečiai traukia Bapomo valdžia kogreičiausia ap-1

ra. Turkai, apleisdami 
miestą, paliko kelintą 
puolių, dešimtį kulkamečių 
ir daugybę šautuvų, 
gi britams pavyko .
nelaisvėn 1,700 turkų ka- ikada ją vokiečiai užėmę, tai 
reivių. ’per visą laiką taisę ir gink-

ŠELPKITE GAUSIAI NU
KENTĖJUSIUOS nuo

VII METAS.

atskirų valgyklų krikščio 
aims ii* žydams. Neturinčius 
darbo vokiečiai varą kasti 
: Rusų rubliaus kur*
s: s — 1 markė 90 pf. Rusų 
pinigai vis mažiau esą var- 
i m m D mg esą naujų ge- 
iežimų vokiškų pinigų. Mie
ste esą daug vokiečių ir 
austrų kariuomenės. Nuo

O vai. vakaro visokis jūdėji- 
; miesto sustojas. Dau- 
s np.mu esą rekvizuota, 
įkritai, karo režimas jau
na-: esą kiekviename žin-

DEL LIETUVOS SULEN- 
KITA SUSIVIENIJIMO. 
“Glos Narodu” (15-12-16)

L'rakuvo lenkų laikraštis, . 
i ašo, kad pastaruoju laiku 
vis smarkėja agitacija dėlei 
Lenkijos su Lietuva susivie
nijimo. Ypač smarkiai ji ei 
r.:> Lietuvoje, labiausiai Vii 
niuje. Lenkų politinės parti 
jos dar kol kas šiuo klausi
mu aiškios savo pozicijos ne
nustatę. Vienok Varšuvoje 
' Tautos Taryba” (“Rada 
Narodowa”) paliko vieną

Havana. 28 vasario,—Vai-p ietą Lietuvos atstovui. Ly- 
ia praneša, kad sukilėlių Ledai taip pat 1831 m. Lenkų 
mija, po vadovyste gene-'.Seimas paskyrė vieną kėdę 

rolo Homeco, tapus sumu- nedalyvaujančiai Lietuvai.

išblaškyti j mažus būrelius| Pasak rusų laikraščių, bu- 
ir pabėgę į kalnus. vasis Vilniaus miesto virši-

i Provincijoj Santa Clara, ;rinkas fon Bekerat įteikė 
kaip skelbia valdiškos žinios, vyriausiajam rytų fronto 

1 tarpe valdžios kariumenės Įvadui tam tikrą raštą, ku- 
i ir sukilėlių buvę labai smar- i lame jis nurodo, kad jo nu- 

bet vi- s’manymu, kai kurie vokie- 
nuveik- ,čiu valdžios žingsniai gali 

h rkenkti “tampriam pri- 
neslepia. jungimui tų provincijų prie 

revoliucionieriai esą Vokiečiu imneriios”. Nuro
dęs. jog Lietuvoje kultūrinė 

r.i-.in.nnipė pirmenybė pri- 
m.il: lenkams. jis nataria vo
kiečiams nevengti sandarbi- 
nmkauti su lenkais, bet kiek 
galint eiti su jais kartu.

GRŪDO DRAUGIJA.
Mums praneša, kad “Gra

lio” Valdyba šitaip pasida
linusi darbą: pirmininkas— 
P Keinys, po jadėjėjas —V. 
Zubovas, kasininkas s— V. 
Bielskis, sekretorius — G. 
Liutkevičius.

Pinigams ir koresponden
cijai siųsti šiuo tarpu pa
pluktas V. Durnos atstovo

Keinio adresas:

luotųsi ir stotų i kovą prieš 
dabartine valdžia. Kiek 
revoliucionierių dalyvauja 
sukilime niekas teisingai ne
gali pasakyti. Į] Keinio adresas: Petro-

Valdžia susekė, kad dange grad, Tavričeskij dvorec, 
lis policmanų turi slaptus Deputatu F. Keinisu.
ryšius su revoliucionieriais, Į Artimiausioj ateityj nutar 
todėĮ juos visus suareštavo ta pasisamdyti butą ir pa- 

_____  i raštinės vedėją. 
I Draugijos lėšoms padidinti 
Valdyba nutarė įgalioti A- 
merikoje' A. Bulotą ir kitus 
žmones rinkti aukas.

okiškai. Ši ap
linkybė sudariusi naują a- 
matą — vertėjus iš vokiečių 
ir į vokiečių kalbą. Pačia
me mieste — vargas ir bran 
genybė;, jiems sumažinti į- 
steigta valgyklų kuriose 
pietų porcijai mokama pi
giai, po 5 pfeningus. Yra

MOKOMIEJI KURSAI 
LYDOJE.

“Dabartis” rašo, kad Lie
tuvoje labai maža tesą mo
kyt o jų, todėl dabar Lydoje 
įtaisė mokomuosius kursus 
vietos mokytojams ir moky
tojoms lavintis. Ligi šiol |- 
sirašė kursų klausytojais M 
žmonės.

milio.no


RįiKrakaitis. Ura
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GYVENIMO DIENOS.
Šiandien Jonas Geldotas, nuvykęs į 

dirbtuvę/jautėsi gana nesmagiai; viena, 
h kad jau permainė darbą, o antra, namie su

sibarė su vyresniąja duktere. Suradęs pro- 
’ gą, kuomet prižiu retoj aus nesimatė, Jonas 
pasirėmė ant stalelio ir trumpai perbėgo 
minčia rytmetinę sceną. Dar tik 3 savaitės, 
kaip vedė antru kart. Mirus pirmajai, liko
si dvi dukteris: Uršulė 18 metų ir Alena 
22. Jonąs abidvi lygiai mylėjo, leido po ke
letą metų Į mokslainę. Tik ant nelaimės 
griežtas skirtingumas nuomonių tankiai 
drumstė ramų šeimynišką gyvenimą. Uršu
lė laisva, nelankydavo dievnamio, neidavo 
ant vakaruškų, kame peiliai bei degtinė il- 
liustruodavo pastarųjų turinį, bet už tai 
visa širdžia buvo atsidavusi draugijiniam 
gyvenimui. Prigulėjo ]>rie visų laisvesnių 
draugijų ir visur skaitėsi veikliausia nare. 
Mylėjo ją jaunimas už jos .atvirą širdį, my
lėjo ir seneliai, todėlei, kad visame ir visur, 
iškilus nesusipratimams mokėdavo švel
niai patarpininkauti, tai]) kad galų gale 
viskas užsibaigdavo ramiai, be ypatiškumų. 
Jos gi sesuo Alena —typiška fanatikė-ka- 
talikė su visomis neišlavinto proto pasek- 
mėmi. Kas šventadienis lankydavo diev- 
namį, Privatiškuose ar viešai rengiamuose 
baliukuose, neatsisakydavo išsimesti vieną- 
kitą lašą degtinės. Paskutiniu laiku Alena, 
susidraugavo su tulu Petru N. iš Chicagos. 
Po pirmo pasimatymo tarpe jų gimė arti
nas draugiškumas, o po kelių savaičių, 
’etras su išdidumu, žerdamas saują smul- 

ų pas tautietį ant baro, sušuko:

norit, nes mano tuoj, sekančią ncdelią bus 
užsakai su Alįna Geldokiute.

Patsai Jonas labai neapkentė Petrą.
Norints ir patsai mylėjo vakarus tankiau-

6

nekiek nekitaip už Petrą, vienok ai* del to, 
kad jau buvo pats vedęs, — 13 metų vyras, 
ar del ko kito, vienok jautė didelę antipati
ją, busimam žentui. Petro ypatoje jisai ma
tė visą gyvulišką šlykštumą, koksai,tik ga
li atsispindėti pas išdykus] vaikiną. Visuo
met vengdavo su juomi matytis, o juo la- 

"tnau kalbėtis ir Petro atsilankymas pas A- 
lėną. labai suerzindavo Joną. Tuomet jisai 
ne iš šio, nė dėl to garsiai užkeikdavo, tren
kdavo duris ir sugrįždavo vėlai naktį, vos 
rymodamas ant kojų. Ant ryt pagiriomis, 
jautė didelį galvos sopėjimą; negalėdavo 
valgyti ir, žinodamas, kad tam yra kaltas 
tas nevidonas Petras, nesurasdavo piktu
mui savo rybų. Ir štai šiandie dar bemie
gant, Jonas girdi, kad kas tai beldžia 
ris, Girdi Alenos balsą:

— Tėte, ar jau ne miegat?
Jonas išlengvo pakėlė galvą. Alena 

tru kart paklausė:
— Ar dar miegat, tėte?
Jonas dirstelėjo ir kitąi pusę lovos 

pamatęs, jog jo antrą moteris guli neužsi
klojus: greitai pataisė nusvirusias kojas, 
atsargiai užklostė, nahučiavo pusiau su
čiauptas lupas ir atsikėlė, Pažvelgė ant lai- 

' . krodžio; da tik 15'po 4, — visa valanda ga
lima miegoti.

— O kas ten pasidarė? Man dar ank
sti keltis.

— Išeikit, tėte, aš noriu su jumis pasi- 
šnekėti. Ar jau atsikėlėt?

Jonas kaž-ką numarmėjo, bet paklau
sė; truputį nusistebėjo, išvydęs, jog Alena 
jau apsirėdžius šventadieniais rubais ir 
nepaprastai linksma.

— Na, o kas čia dabar? Jug šitaip pa
sipuošus neisi dirbti.

— Aš jau visai neisiu dirbt.
' — Ką, neisi dirbti?,.

— Aš, tėte, noriu šiandienė nešti ant 
užsakų; vakar sutarėm....

— Tai ištarus Alena paraudonavo7 ir, 
galvą nulenkus, ne iš šio ne iš to pradėjo dė- 
stinėti iš vietos į vietą Jono pypkę.

Jonas net sudrebėjo iš piktumo. Iš kar
to buvo manęs griebti ką norints nuo sta
lo ir vožti Alenai stačiai ant galvos, bet 
praslinko keletą minučių tyloje. Alena su 
baime laukė, ką pasakys tėvas. Tiesa, ji
nai mažai paisė, ar gaus šidndie leidimą, ar 
ne, jiedu vis viena nutarė urnai apsivesti, 
bet visgi tėvas!

» Jonas tuom tarpu užsirūkę pypkę, iš
loto atsisėdo, pasisodino šalę savęs Aleną, 
ir išlčto prakalbėjo:

an-

ii

— NaVatnašišeina dalykas. Pagal ma
no pobūdžio;"man priderėjo su tavimi visai 
kitaip pagiedoti, bet.., ną tiek to, klausyk 
ką aš tau pasakysiu^— Atmink, aš baikų 
nemyliu; tu nori amžinai susiriš su tuom 
netikėliu Petru? *

Alena pakėlė galvą, ir rodosi, norėjo ką 
tai urnai atkirsti bet tėvas paėmė ją už ran
kos ir vėlei tęsė:

— Palauk, dar aš tau pasakysiu, o pa
skui šnekėki ir daryk, kaip išmanai. Po 
teisybei, jau esi metuose ir laikas jau pažin
ti arčiau gyvenimą. Turi žinoti, kad noras

būti už tai dėkinga, — laikas ir tau apsi-

tikėtis'Jnisi gera motina. Bet svarbiausias, 
inano dukrele, dalykas, tai vyras, su ku- 

p iuomi pasižadi iki grabo lentai būti. Tu 
da jauna, nepažysti gyvenimo ir. atrodo, ne
pažysti tai]) sakant dvasišką! žmogaus pusę, 

‘ant ko rymo ramumas, laimė šeimynos. Na, 
duokim sau judu, su Petru įsimylėjote dru-

Ir būk, .jeigu jūs neapsivesit, tuomet jau 
po viskam!. Nebus laimės, smagumo. Ant 
to, aš tiek, dukrele, pasakysiu, kad gyve
nime, šeimynoje, toji ideališka meilė negali 
būti, jos nėra.

— Kodėl? — nedrąsiai užklausė Alena.

man neišpultu tau aiškinti bet,

gina vienas Į kitą, tad jiedu laiko vienas ki

ti vienas kitam. Ale kaip apsiveda, tai vis-

■ motinos kiti dalykai, nes gyve-

pasitasyti ir šluotą į rankas nusitverti, čia, 
tai ii‘ dingsta tas šventumas vieno 
antram. Ir dingota amžinai, niekuomet ne- 
sugrižš. Tai yra sunkus klausimas. Reikia 
gyvent, jausti pačiam tą gyvenimą! ir tik 
tuomet bus aišku. O Petrą aš puikiai per
matau, aš ji seniai iš tolo ir iš arti tėmiju 
ir matau, kai]) ant. delno, kokios scenos gims 

enant. Man,gaila tavęs, Alena, aš 
tavo tėvas persergiu ir uždraudžiu netik už 
jo eiti, bet nepavelinu su juomi daugiau 
kalbėtis.

Alena su atyda klausėsi tėvo žodžiu. 
Kartais jai rodėsi, jogei ir iš tiesų bus ne
laiminga. Petras tai]) smarkiai geria, tan
kiai susipeša, visokios kalbos eina apie jį; 
liet prsiminę tūlą atsitikimą, užkaito veidas 
ir jau nesurado išėjimo. Alena iki smulk
mėm! viską atsimena. Jiedu su Petru buvo 
miesto ant teatro, paskui užėjo į Cafė, —

jam beg

uždegė elektrą, užleido langus, išeidamas

jeigu tuoj neapsives, tai vis viena neužilgo 
taps motina, o kas jos tuomet laukia? Pas
kutiniu laiku ji vis nuolat žadino Petrą 
pasiskubinti. Jisai taip to geidė. Bučiuoda-

Ar busi mano, ar myli mane?■ *
Ir štai vakar galutinai nutarė paduo

ti šiandien kunigui ant užsakų. Alena labai 
nusiminė nuo pa-kutinių tėvo žodžių ir ne
bežinojo nė ką sakyt. Jeigu prisipažinti

Beiro, tuomet kaž kokia ])(
(Toliaus bus)

ANT SAULĖLAIDŽIO.

Ten pažvelgkie mano miela balandyte,—

Ar neilgu pasiliko tau sesyte,— 
Ko nulindo tau akutės?

Išdraikyto debesėliais,
Ir to dangaus taip prakilno, purpurinio, 

Jau benykstančio šešėliais?..

— Jaučiu, —liūdna pasiliko be tos grožės, 
Ką žavėjo musų sielą...

Vienok jas vėl skaisčios rožės, 
Atkartos mums vaizdą mielą.

Ką pranyko ten už miško...
Vien tik laimės tos sparnuotos, purpurinės, 

Ką iš mūsų sielos trįško!..

2-1-17.
Sęrantpn, Pa. ,
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Meilės Laipsniai

(Tąsa)
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ta, kad lytiškos kūno dalys ir visi jausmai yra nešva
rus ir niekšiški. Bet krikščionybė tuomi neužsiganėdi- 
įjo ir žengė dar toliau, prieidama prie didžiausių ne
sąmonių ir peržengimų gamtos įstatymų. Apie tai 
Lecky savo knygoj rašo: “Krikščionybė niekuo dau
giau nesirūpino, kai]) tik palaikymu absoliutiškos ne
kaltybės ir skaitė didžiausia nuodėmė jos ])raradmą... 
Krikščionybė buvo didžiausiu priešu lytiškų jausmu ir 
su jais visokiais būdais kovojo. Kuomet laukiniai žmo
nės, didesniam sukėlimui tų jausimi, puošdavo savo

pati turi būt prieš savo vyrą. Bet jeigu.
Gotiška, žiauri, pikta ir nenuolanki yyhii, 
didžiausia prasižengėlė, apgaudinėtoja savo 
ties. Man gėda už tokias moteris. Nejaugi jums 
vyrais į kovą stoti? Juk jus turite tik ramybės mal- 
dauti! Jūs norite viešpatauti, kuomet jūsų darbas— 
tarnauti, mylėti ir nuolankauti! Kodėl jūsų kūnas • T 
toks silpnas, švelnus ir negalintis panešti tiek vargo? 
Ar nedėlto, kad mylėti, gerbti ir nusilenkti? Ei, jūs, . 
kirmėlės," meskite tuos savo kvailus įpročius į šalį! Ma
no dvasia irgi buvo augštai iškilus ir nenorėjo nuši-1 
žeminti; širdis buvo tokia pat, kaip ir jūsų dabar ir 
daugiau turėjau priežasčių savo vyrui į žiaurumus; 
žiaurumais atsakyti! Bet aš pamačiau, kad nlūsų 
kardai, — šiaudai, kad musų jiega, —neišpasakyta' 
silpnybė. Juo tu augščiau keliesi, tuo žemiau randie- 
si. Nurimkie, nes iš jūsų to narsumo nieko gero ne-
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kui ie “nuramindavo

ioji”, kurie norėjo užsilaikyti amžinoj nekab.v-
Senovės žmonės susinėsimuose ir už- iv( išimuose

liui gyvybę ir {falaikančius žmoniją ir apie lytiškus 
organus kalbėjo’viešai, rimtai, kai]) kad kalbama apie 
viešus visuomeniškus reikalus, paliečiančius visą žmo
niją, arba apie kasdieninius reikalus, be kurią žino

bulai pradėjo elgtis: ji ėmė skleisti didžiausią neapy
kantą prieš užsiveisimo procesą, ėmė persekioti lyti
šką meile, tvirtinti, kad už lytiškus susinėsimus' yra 
didžiausia nuodėmė ir kas papildo tą aktą, šiame pa-

Taip dvasiškijai besidarbuojant, vieton pagerbimo ly
tiškų jausmų, susinėsimų ir užsiveisimo proceso, be ko

timas ir persekiojimas; augščiausį žmonijos idealą, — 
lyšką meilę,—krikščionybė įklampino j purvus ir pel
kes ir tas idealas nėr šimtus metu negalėjo iš tu neikiu

tiška meilė, įklampinta į pelkes, turėjo išsigimti, nes 
no'rmališkai negalėjo plėtotis, kadangi bažnyčios mok
slas lytiškus susinėsimus skaitė didžiausiu grieku. o 
o apsivedimą kad ir negrieku, bet visgi ‘‘nešvariu” 
darbu; moteris gi buvo skaitoma visų blogumų prie- 
žasčia, nes pirmoji moteris — Jieva, papilde didžiau
si prasižengimą ir tuomi visą žmoniją įklampino į be
galinius vargus.

Pagalinus dvasiški tėveliai pradėjo savo raštuo
se išdėstyti, būk augščiausias žmonijos idealas —ne
kaltybė, o apsivedimas — žmogaus silpnumas ir nega
lėjimas savęs suvaldyti. Pavyzdžiui, šventas Jeroni
mas* savo raštuose stačiai juokus krečia. Jis vienai mo
teriai yra pasakęs tokias nesąmones: “Nejaugi tu nėši 
užganėdinta, kad tavo duktė nori būti karaliaus (die
vo) pačia, o ne kareivio? Ji tau suteikė didžiausias

pats ventasis sako: “Ir tu, mergaite, arba našle, ko-

elgtis, lai tuomet tave atitraukia pilvo arba pūslės 
reikalai nuo to, su kuriuo tu daug liuosiau elgiesi, ne
gu su savo broliu ir mažiau gėdiniesi, negu savo , ,....z. ”

Viduramžiuose
vis plėtojosi ir plėtojosi, žilos senovės vokiečiai mote
ris gerbė ir matė jose ką tokio nepaprasto, švento, tuo 
turpu viduramžiuose jų gentkartėms buvo dvasiškijos 
įkalta į galvą, kad moteris, tai velnio namas.

se žmoniją buvo privedus prie! tokio išsigimimo, kokio 
dar pasaulinė istorija nėra mačiusi. Reformaati irgi 
mažai kuo pagerino moterų padėjimą. Rodosi di
džiausi žingsni tame padarė M. Liuteris, suteikdamas

formas, tai]) ir po reformų pasiliko pavergtomis.
Viduramžių visa literatūra vyrus iškelia i padan

ges, o moteris baisiausiai nužemina. Kad geriau su
pratus, kai]) tų laikų literatūroj bavo pažemintos mo
teris, mes čia paduošime kelintą ištraukiu Taip, dvy-

me sekančią apysaką:
“Vėlai vakare Lukrecijus sugrįžo namo ir atsive

dė svečią. Jo moteris miegojo. Kaip tik išgirdo, kad 
vyras parėjo namo, greitai iššoko iš lovos, apsirengė 
ir linksma pradėjo jiems ruošti vakarienę. Vyras, 
norėdamas patirti, ar ji nepikta, paėmė stiklą su arba
ta ir liejo i veidą. Moteris linksniai nusišypsojo, nuė
jo į savo kambarį, apsirengė dar geresniais drabu
žiais ir vėl padėjo jiems prie stalo patarnauti.”

Shakespiro veikaluose vienoj vietoj moteris sako: 
’’Tavo vyras—tavo viešpats; jis tavo globėjas, 

tavo gyvenimas, tavo galva, tavo karalius; jis rūpinasi 
tave užlaikyti, jis perkenčia visokias sunkenybes ant 
sausžemio ir ant jūrių, audroje ir lietuje, — o tu sėdi 
šilumoje ir nejauti jokio pavojaus. Už tai jis nuo ta
vęs nereikalauja, jokios, mokestięs, apart meilės nuo- 
lankump ir malonumo — menkiausios vertės atlygini
mo už savo vargus! Kaip pavaldinis prieš karalių, taip
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Perskaičius šį straipsnelį, nereikia jokių faktiškų.',, 
prirodinejimų, nes aiškiai matosi, kaip moteris per-prirodinėjimų, nes aiškiai matosi, kaip moteris per- ./■ | 
stato savo gyvenimą, ir duoda patarimus, kaip reikia 
elgtis, kad vyi iii įtikus. Viduramžiuose moteris nieko 
kito ir nežinojo, kai]) tik.būti vyro tarnaite, lenkti J 
prieš jį savo sprandą ir nuo visko atsisakyti, kad tik ' g | 
vyro neužrustlnus. Kad kitai]) ir būti negalėjo, mes | Į 
persitikrinsime pn.darę trumpą! peržvalgėlę tų prežas- 
Nų, kurios vertė nmterL būti vyrų vergėmis.

1. Nupuolus giminei organizacijai (tai buvo ' di
džiausios perversme-, kokias tik kada žmoniją pergy
venu), visuomeniška sąjunga atsidūrė labai kritiš
kam laikotarpy: vicšna.ty-tė dar buvo silpna, kad pa
stoti įstaiga, aprūpinančia viskuo žmoniją, o šeimynos 
įsigalėjo ir iiradėjo pi Idyl i daugybę visuomeniškų pa-' 
leigų. Bet šeimynoj viešpatavo vyras. Vadinasi: 
silpna viešpatyste, liet galingos šeimynos, kurios ir pa
vergė moteris.” Pagaliams, prie šio klausimo mes dar 
lurčsme sugrįžti ir truputį plačiau pakalbėti.

2. Vyrai buvo išsiskirstę, tapo amatninkais, o mo-

i

< nežinojo jokio amato.
'3. Kadangi vyrai mokėjo amatų, todėl visas įgy- 
tu.rtas ir visa valdžia buvo jų rankose; moteris 

viešpatystė,nieko neturėjo; iš vienų vyru si 
vieni vvrai buvo istatimdaviais.

5. Svarbiausias liuosuįu vyru užsiėmimas buvo ka
rė; žemdirbystė pirmiau irgi buvo surišta su viešpaty
ste. kai]) kad dabar pramonė ir prekyba. Bet karė—?" 
didžiausias moterų priešas, nes laike jos moterįs dar 
didesnėj vyru \orgijoj atsiduria ir dar labiau privalo 
jiems nuolankauti ir tarnauti.

PRIE UŽBAIGOS ŠEIMYNIŠKOS GADYNĖS.
Jeigu mes bandysime padaryti trumpą išvedimą 

apie meilę, viešpatavusią šeimyniškoj gadynėj, tuo
met rasime sekančius apsireiškimus: '•

1. Priaugimas antrųjų bei dirbtinių meilės jaus
mų, kurie lytišką instinktą padarė daug švelnesniu' 
ir žmoniškesnių; šeimyniškos gadynės lytiška meilė 
daug kuo skiriasi nuo primityvės gadynės meilės.

s

I
Nors moteris šeimyniškoj gadynėj irgi skaito- T

mos žemiausiais sutvėrimais, venok jas jau spėjo vy
rai perreformuoti pagal savo norą ir supratimą. Va
dinasi, moterų įpročiai taipgi daug skirtjųgesni nuo 
primityvių moterų įpročių.

***** U ’

Pasiremiant etnologiškais ir istoriškais tyrinėji
mais, prieiname prie tokio išvedimo, kad kultūriško 4 
žmogaus lytiški jausmai dalinasi į du skyrių:

1. Pirmuosius ir
2. antruosius

ii
a

t

Prie pirmųjų (gamtiškų) priklauso tiktai fizis- > | 
kas patraukimas: patraukimas prie veisimosi, ir ta pa
traukimą prisieina vadint poligamišku (daugpačiu)ar- 
1 a jau nemonogamišku (ne vienpačiu) ir motinos mei
lė kūdikių linkui; tik šie jausmai gali būt priskaityfj K ’ 
prie biologiškų, kurie persiduoda nuo vienos gentkar* 
tės kitai arba, geriau sakant, būna įgimtais. Iš virš- 
nurodytų jausmų pasidaro biologiškas pamatas. Vist 
kili meilės jausmai yra antrieji, — pagaminti kultu- J 
ros, jie nepereina nuo vienos gentkartės kitai, arba, 
geriau sakant, nėra žmogaus įgimtais jausmais, bet 
įgytais žengiant kultūros laipsniais ir parsiduodan
čiais vienos gentkartės kitai, kaip kokie tradicijinįaį į- 
statymai; prie įgytų jausmų priklauso: lytiškos gėdos 
jausmai, pavydumas lytiškos meilės, gerbimas bei rei
kalavimas užsilaikyti nekaltybėj, atkreipimas atydo# 
i tikroji kūdikiu tėvą ir vpatiška arba romantiška mei
lė.

Paviršutiniai pažvelgus išrodo, kad tie du skyriai, 
į kuriuos mes išdalinome lytišką meilę tampriai susi
lieję į vieną, bet ištikrųjų jie nėra susilieję ir-visuo
met vieni kitiems priešinasi. Nors kultūriški jausmai 
sušvelnina gamtiškus, vienok jie' negali stipriai užsi-
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tymasis perstatė toki paveikslą, kad kultūriško žmo
gaus dirbtiniai jausmai be paliovos kovoja su prigim-

jai pasitaiko proga, ji visuomet stengiasi ją išnaudotu 
paimdama viršų ant dirbtinių žmogaus jausmų.
kad nedavus gamtiškiems jausmams valios, nedaleidlMt“. 
jų prie viešpatavimo, antrieji žmogaus jausmai priMg 
valo be paliovos budėti. . '

(Bus daugiau) •
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nimas toks būtų dailus, kaip 
kad buvo vestuves. Jauna
vedžiai, atmesdami senovės 
prietarus, davė pavyzdį vi
siems vietos lietuviams, to
dėl reikia linkėti, kad ir vi
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Daug lietuvių kenčia sunkų nelaisvės 
'vargą. Patiems vokiečiams sunkiai su mai
stu verčianties tuo bjauresnis yra padėji
mą musu imtiniu.

Iki šios valandos lietuvių nelaisvėje 
priskaitoma apie 30.000.

Tik 4-ta dalis yra musų organizacijų 
šiek tiek aprūpinta, tuo tarpu kiti turi ten
kintis laukdami ir badaudami. Jų gyveni
mui geriau suprasti pasižiūrėkime, kaip tie 
musu broliai už geležinių senų gyvena. Apie 
kasdieninę jų duoną buvo nekartas kalbė
ta. Iš ryto juodas kavos puodukas, riekė iš 
3-jų ketvirtdalių svaro duonos, duodamos

AUGOTA TBALTĄJĮ neiti, kad čia pikiettiyimi^
NAMĄ. yrja uždraustas. Senei? Jo-

Pažvelgę, kaip imtiniai lietuviai gy- Pastaromis dienomis nes pasijuokė iš teisėjų ir 
vena, pasitarsime ir dėl tų priemonių, kaip jųew Yorko iškeliavo i Wa- B'uo^aus nuvyko i svetainę, darbas geriau suorganizavus. ' ^hingtoną 20 suTagisčit i«e bTuv,? Įtreikieriai su-

Kaip žinome, visi 30.000 imtinių lietu- Jos ten išsidalino į pamainas tsirinkę* Ji daba! ims daly
vių išsklaidyti po visas (apie 400) stovyk- jr tyliai stovi prie “Baltojo vun^ streike ir organizuos

sandėlio štoties linkui.
Pažvelgę, kaip imtiniai lietuviai

A Janušonis. silke. Taip diena po dienos. Imtiniai nuo
lat alkani. Neveltui patys imtiniai sako, jog
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las, žinios apie juos gaunamos iš stovyklų Namo”, kuomet ten būna (iarbininkus. 
vyresnybės ir iš pačių lietuvių. Lietuvoje Ii- kongreso posėdžiai.
kusių žmonių pastangomis bau pavyks su- Į 
traukti visi lietuviai vienon stovykloh — I 
bent taip yra žadėjusi vokiečių vyriausybė 
— tuomet palengvės ir pats šelpimo dar
bas ir susirašyti gal pavyks lietuviškai, nes 
dabar visi laiškai, siunčiami imtiniams 
kontroliuojami pačiose stovyklose tam i 
tikru cenzorių, rusiškai mokančiu. Aišku, 
kad tik cenzorių, lietuviškai mokančių 
vokiečių vyriausybė turėti negalėjo.

Iki šiol yra 3 lietuvių draugijos imti
niais liesirūpinančios. Lituania —pirm, kum 
Steponaitis, adr.: Avenue du Midi, 19. Fri
bourg, Suisse. Lietuvių Skyrius prie Danų

Mat, visokiais budais ko- MAINE VALST. MOTE- 
voja, kad tik išgavus lygias i GAUS BALSAVIMO 
su vyrais teises. TEISES; \

MOČIUTE JONES IR 
CIIICAGOS TEISĖJAI.
Chicago, 27 d. vasario. —

Iškilus moteriškų drabužių

j; spėjo Į miestą Įvažiuoti,

TEISES.N
Maine valstijos parlamen- 1 

tas priėmė įstatymą, kad ir 
moteris turėtų lygias SU vy
rais teises. Dabar tą įstaty
mą turės tik gubernatorius 
užtvirtinti. Manoma, kad jis 
tą padarys, nes savo laiku 
buvo išsireiškęs, kad reika
linga ir moterims duoti ly
gias su vyrais teises.
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“EntcreH as second class matt or 
March 1,1. 1914. nt the Pnct

at Brooklyn. N Y. under the Act 
•f March 3. 1879.

Croix rouge danoise. j

LIETUVOS ŠELPIMO
FONDO SKYRIAMS.

ir J V. Sweetra — no 50c.
Visiems avkuntojams ta- 

i iii širdingą ačiū.

:usina, griovius aria; šitaip maitin- 
igauna lipu ii* nesveikatos, kurios 
ped-akų visam amžiui. Vokiečiai 

moka sunaudoti imtinio energiją.
Vieno!; dar viena laimė: visuomet ir

darni
kvos Komitetas, kurs renka Rusu* 
ii’ siunčia pirmom dviem įstaigom 
kum Bakučonis, Mal. Palaševski,

Lietuviu Centras palaiko pirmi

BALTIMORE, MD

ina ir neskaitlinga naH* 
s. vienok pagal savo išp'a

r a ir iš!

mumis. Pirma dovano, — 
doterii B.'.'.L-ą” — laimėjo

niui įmušto. Tuo ir naudojas visos tautos, 
kultūra augščiau. pakilusios, kai]) įmanyda
mos maisto stovyklosna pristatydamos. Vi
ro prancūzų imtinių armija kas mėnuo gau
na apie tris milionus siuntinių arba kiek
vienas imtinys prancūzas kas savaitę gaii-

■umnene jau pratusi 
uius, pradeda rūpinti

nenrim metęs imt ir ys
retur-

SVARBU KIEKVIENAM
ŽINOTI.

Žinokit, kad daugiausia galvos skau
dėjimas paeina nuo akių. Vieninte
li vaistai, tai yra moksliškai pritaikin
ti akiniai.

Pr. H. A. Medoff’as atsidavęs tam 
tikslui ir savo atsidavimu kiekvienam

suteikė
atsilankyti ir persitikrinti. Akių ofi
sas randas jo aptiekoje.

DR. H. MEDOFF
Akinių specialistas

ir Aptiekorius.
500 GRAND STREET,

Kampas Union Ave., Brooklyn, N. Y

Patarimą suteikiu už dyka. ' A' 
niai prisirašo jeigu būtinai yra r 
kalingi DR. H. A. MEDOFj

goriausią pagelbą. Malonėkit
Su pinigais, surinktais lie

tuvių dienoj (pirmą lapkri
čio) y ra gana daug keblumų. 
Raudonojo Kryžiaus direk
torius, kaip mes girdėjom, 
šaukia net specialų konfe
renciją, kurioj be kitu fon
dų atstovų dalyvaus ir Lie
tuvos Šelpimo Fondo atsto
vai.

Mes gavome nuo gerb. K. 
Š’dlausko, LŠF. kasieriaus, 
sekamo turinio laišką:

’’Busite malonus pi
iš tų kolionijų, kur buvo pri
imta Bostono L. Dienos Ko
miteto rezoliucija, tai yra, 
kur buvo aukos renkamos to 
je dienoje visu trijų sriovių 
išvien, kiek pinigu nusiusta 
Raudonajam Kryžiui, "Wa
shington, D. C. arba į Li
berty banka, ir kokios bu
vo duotos siuntėju instruk
cijos dėlei pasiuntimo pini
gų j Lietuva—-keno vardais 
ir kiek asmenų. Busite ma
lonus tatai nranešt no vė
liaus 5-tos d. kovo, 1917.

K. Šidlauskas,

lesti i „ ’ . . v.*',_,s , — A. Gabsiute.
Taingi buvo tain vad.’na-

jutom atsirado daug, 
nelaimė, greitai tano v 
“Žuvis” išmeškeriotos. A 
kuopos narės, rengdamos tą 

į “ežerą” nesitikėjo, kad at
siras daug žvejotoji), todėb 
.mažai užsakė “žuvų”. Kitą 
i syki jau tą darbą geriau 
atliks.

4 1 I - i IK.

_l" moteris daugiau pradėtu ’’a- 
|švtis prie musu kuopos. o 
įtimmet mes imi smarkiau 
galėtume ir veikti.

226 Broadvvav. *
So. Boston, Mass.

Tėra.

CLEVELAND, OHIO.

MOTERIMS NAUJIENOS.«

nas siuntinys atsioma 4 mens. Tiek sunkus 
antinio ruso padčjmas, jog prancūzai ir 
nimla.i turi švarkštyti žibalu konservų bei 

a.las, kad rusai ju nesuvartotu, 
yra arti stovyklos krautuvėlė, 

. vraikiu išsvajotu skanėsiu nusi- 
»s, oaskntiniosios verčiamas, par
is. šinelius, skalbinius, turtinge- 
lui ar praneuzni ir eina pirkti 
cukraus, tabako. Laimė neilgai 
ios savaitės. Musų veikėjas kun. 
imtinius lietuvius Prūsų Rytuo-

tyruose 'šaukt pagalbos.
Nutvėręs vena kitu

Lietuviams šiuo atžvilgiu kiek sunkiau, i 
draudus gimtąją kalba susirašinėti: pasit 

l

ku rašyti, vienok 
lietuvių mokama ir gražią rusų, prancūzų,

tu

tinku ir purviną darbą dirbant. “Dau- 
>, avalinės netekę, turėjo kojas apvynio- 
skarmalais, buvo sušalę ir išbadėję,”

taip rašo musų įžymus veikėjas, akylai pa
tsai nri -įžiūrėjęs belaisvių gyvenimo.

Visi sunkesni ruošos, laukų ir šiap 
jau su pavojumi ar konspiracija surišti dar
bai, tenka dirbti rusui. (Tiesa, vokiečiai, y- 
pač neapkęsdami anglu, verčia juos sun-

dažnai tenka anglui, bet jo plieninė valia 
ir susipratimas nugali visokias nuoskau-

Geriau suprasti imtinių gyvenimui to
liau kalbėsiu pačių imtinių žodžiais-laiš-
kais. Is daugybės laiškų, atkeliaujančių 
čionai, imsiu tik vieną kitą, charakteringiau 
sį, nekeisdamas laiško nei turinio, nei sti
liaus. Kiekvienu beveik laišku skundžasi, 
jog nelaisvėje esąs “dvejus, trejus metus ir 
iš namų jokios paramos negaunąs.” Štai 
keli.

”G. Neatmesk mano prašymo. Kadangi 
nelaisvėje esu dvejus metus ir iš niekur jo
kios pagalbos neturiu, prašau atsiųsti do
vaną ir viršutinių rūbų. Aš esu gimęs Kau-

eipti milinius jivui- 
. tuo reikalu ir Ame-

H ffman’s B tier Wine

u

ncių nuo

1 jo.-, vej. 
ceros nuo 
nuo nedir- 

Tos av
elei vyru ir
koks tai pa- 

bet pasekmė, ilgaus ty- 
. .......Jos turi Ajerą

nei jokią 
Pasakyk savo 

apt ieko- 
, reika- 

arha
ar

utai.-vtos

& nu ii’ skilvio paliuosavnno. Taip/.
aut nervu ir viso kimo. Jos 

okių nesmagumų, paeinam' 
’° iaknu. skilvio ir vidur 
olės kaip del moterų, taip 

vaiku. 'los gyduolės yra ne 
jeaslas išradimas, 1 
rinėjimo ir sunkaus darbo. .__
skonį ir priduoda sylos. Neimk 
kitokiu, kurios užvaduotų ja 
kaimynui anie tai. Reikalauk 
r aus ar nardavėjo jų. jeigu neturi, 
lauk stačia; mus. $1.0d už bonka 
(■ hr.nkos už $5,00, Siųsk Money orderi 
įtampomis,

P\RTO\tI. DRGG CHEMICAL CO . 
231 New Main st., Yonkers, N. Y.

Albinas Kaveckis,
Havelberg, N r. 2170”.

“Turiu garbėje Komiteto prašyti, pa
galbos. Nelaisvėje esu 22 mėn.; sužeistas 
kairėn kojon ir visą nelaisvės laiką pagal
bos iš žmonos negaunu ir nesitikiu gauti, 
nes ji liko su 3 mažais vaikais ir be to tėvi
škė vokiečių užimta.

Jonas Stapulionis,
Aldtannh, N r. 17 Comp.”

Dėl sunkaus stovyklų režimo ir dėlto, 
kad ligoninės maža kuo tesiskiria nuo 
kalėjimų, mūsų tautietis ligonis dažnai 
kreipiasi svetur vaisto.

“Labai nušalęs jaučiu didelį sopulį kru
tinėję nuo bronchito. Negaudama jokios 
pagalbos drįstava prašyti T. atsiųsti mu
dviem “Thiokolio” nors po 25 gr., už' ką iš 
anksto nuo širdies dėkavojam ir vi
liamės, kad Komitetas neatsisakys, ko pra- 
šova.

Bladas Miliukas, ir Justas Radinis, 
Aldam.”

Iš niekur neatsiliepiant, vargui
jaut imtinys nesižino kuo stvertis, turįs juk 
ir gražios mantos ir žemės, ir viso ko, o 
šiaip jau dabar nelaimės valandoj niekas ne 
atsiliepiąs ir rankos neištiesiąs...

“Havelberg, (Ramiųjų belaisvių stovyk
la). 1-9-16.— D. G. Pn. Savickis! Meldžiame 
kUogreičiausia į musų prašymą atsakyti. 
Mes pasirašę trys žmonės su žmona ir 5 me 
tų vaiku prašome mums siusti maisto nors 
du kartu mėnesyje, musų sąskaita — mes 
užmokėsime karui pasibaigus su padėka. Iš 
užimtos tėvynės mes negauname jokios pa
šalpos, nors tenai yra musų ūkis ir nekilno
jamas turtas, bet namiškiams siųsti dovanų 
neleidžia, mums gi pravartu tik valgomasai. ’ 
Meldžiame atkreipti domę ir atsiųskite mu
sų sąskaita. M. R. J B., A R.”

. (Pabaiga bus).

Specialistas vyrų, moterų, vaikų.Kiek galima spręsti iš visokių raštų ir 
pasakoj i imi, žmonių iš nelaisvės pabėgusių, 
vokečių kariuomenės valdžios elgimosi be 
atodairos ir nepaprastai žiauriu pavadinti 
negalima. Vienok jų karo drausmė yra su- 

(tvėrusi aštrių priemonių nusidėjusiems im
tiniams pabausti.

Stovyklose yra kareivis. Karceriu pa
kliuvusiam teduoda 3-ris ketv. svaro duo
nos ir vandens. Dažnai nuteisia imtinį pri- 

Vįrišti karcere prie stulpo; šita egzekucija 
galima išturėti neilgiaus kaip dvi valandi. 
Lazaretai niekuo tesiskiria nuo kalėjimų. 
Peršalę ir nedavalgę serga džiova.

Visur tyčia kalbėjau iki šiol apie imti
nius rusus, nes iki paskutinio laiko imtinių 
lietuvių įterptų rusų masėn, gyvenimas ne
kilo tesiskyrė nuo pastarųjų. Vienok šią 

,valandą jau yra daug atmainų, kas svar- 
v ,v. . . . ibiausiatus. as nurodžiau, kad los 

tokių debatų dar nerengtų, 
nes persilpnos: o jeigu reng
tu. tuomet turėtu pasikviesti 
dak-rę Baltrušaitiene arba 
stoti su vvrais j viešas dis
kusijas. Todėl bereikalo ko
respondentas ant menes už
sipuola. T. Rimkus.

Kyriuje,” tilpo iš musų mie 
sto korespondencija, kurioje 
[aprašoma apie Lietuvių Mo
terų Progresyvio Susivieni-

> jimo 24 kuopos susirinkimą.1 
;Korespondentas aoart kitko.

'įsako, būk į susirinkimą atė- 
įjos tūlas vyras ir pradėjęs 
,moterims duoti patarimus, o 
jau paskui kiekvieną jųi 
(Sumanymą ėmęs smarkiai 
kritikuot. Kadangi aš esu 
tokiu “kaltininku”, todėl

11 ir prisieina atsilienti. Aš jų 
' ’nekritikavau, bet tik daviau 
a/.e" patarimus. Pavyzdžiui, ka- 

ceiemoni.ias. buvo įnešta sumanvmas

NEWARK, N. J.
17 d. vasario apsivedė drg 

J M. Stanelis su Ona Sta- 
dalnikiute. Šliuba ėmė civi
lišką.
I Ant rytojaus pas jauna
vedžių gimines, — tetą Kur
tinaitienę, — buvo pavyzdin
gos vestuvės. Susirinko ne
mažas būrelis draugų 
draugių ir labai dailiai 
linksmai praleido laiką 
‘ Laike vakarienės, pr 
ta atlikinėti
1 IV. —4-* I>* A; Ž0Jy™s, ’g'parengti pi•ieš vyrus deba -

baktaiae D. Waserman. kum pasekmingai gydo ligae pilvo 
širdies, žarnų, nosies, gerkles, 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 rodo*, 
kurią suteikiu dykai, taua galesite eiti ant operacijos.
Nenustokite vilties, nepaisant kokia nebūtų liga ir nepaisant klok 
turėjot daktarų, nes mano 32 metu pasekminga praktika ir au 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, duona progą geriausiai išekzaminuotl 
ligonius. Apart įvairių mašinų turime elektriškus aparatus, kurio 
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 vio
los.

Nepraleiskite tokios progos, bet tuojau ateikite ir duokit savo 
išegzaminuot. Ir gausit© sąžb Ingą patarimą jūsų ligoj.

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

Ofiso valandos: Kasdien mm )0 iki 12; nuo 1— 8 vai. vakaro; 
Šventadieniais: nuo 10 i 2 va’ po pietų. Egzaminavimas dykai. 
Rodą dykai. Kalbamo lietuviškai.kalbėti. Pirmiausia kalbėto

ji: s išreiškė jaunavedžiams 
linkėjimus, paskui perėjo 1 
prie politikos reikalų ir ne
užmiršo paminėti apie tuos 
Rusijos kovotojus, kurie ne
sigailėjo savo gyvasties už 
žmonijos gerovę. Nurodė, 
kad daugelis tų kovotojų da 
bar randasi kalėjimuose ir 
Sibire; jie dabar laukia nuo 
taiūsų kokios nors pagelbos. 
Todėl jis ir kvietė paaukuo
ti po kiek nors sušelpimui 
tų kankiniu. Svečiai 
pilnai pritarė.

Paskui kalbėjo J V. Swee-jjimo vietos kuopos prakal- 
tra, P White ir P. Stanelis.^bas Ten yra pora klaidu: 
Paskui svečiai išreiškė jau^vienoj vietoj pasakvta M.

savo linkėji- Rocevičienė, o turėjo būti 
Bocevičienė; paskui nepažy-

jaunave- mėta, kad V. Vaitulevičius 
dMams laimingo ir linksmo aukojo 25 c. Viso $7.20. 
Irimyniško gyvenimo ir I

fcavedžiams 
tins.

Aš irgi linkiu

tam

MENESSEN, PA.
Klaidos atitaisymas.

“Laisvės” Nr.’ 15 tilpo iš 
musu miesto anie Liet. Mo- 

Itcrų Progresyvio Susivieni- I • • • < « «

E. Stockiene.

jaisiais pradeda rūpintis musų 
visuomenė.

Anglui, rusui, prancūzui, skaisčia viltimi 
stojanti “tėvynė, iš ten ateis pagalba” — 
lietuviui neegzistuoja. Atsiminus jam na
mus baisi šmėkla stojas —sunaikinti namai, 
susvilę medžiai, styruoja palaukuose kami
nai.

Prancūzuose yra sumobilizuota visa 
šalis savo imtiniams gelbėti. Būtent vy
riausiasis prancūzų Raudonasis Kryžius 
Paryžiuje pasiunčia imtinių sąrašą (kur 
imtiniai surašyti kilme) į atskirus departa
mentus (gubernijas), departamentai siun
čia toliau į komunų valdybas (valsčiai, gmi
nos) ir šios jau priduoda kiekvieną imtinį 
jo gentims, nesant gentims šelpia pati ko
muna. Kiek blogiau su Elzasu, vokiečių už
imtu. Kilę iš ten imtiniai šelpiami pačios 
valstybės. . •

Ne kitaip elgiasi ir anglų vyriausybė. 
Kopenhagoje yra įstatyta baza valgomųjų 
daiktų, siunčiamų iš Anglų Vokiety on; 
nuolat važiojąma automobiliais šimtai tuk-

di dė

Mokslo Nereikia J ieškoti
♦

’jhvite. kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką iii 
kalbom gramatiką savo namuose Luošame laike. Visi iimokcriQ* 

Nurodymai ir knyga DYKAI. Įdėk stempą. Adresą© i

L&towKorp.soondencifiieMokvkta *32*M.RobevSL

LIETUVIŠKA APTIEKA. 1
šiuomi pranešame, kad gavome daugybę daiktų, reikalingų Haas * 

loxonui. Pirkdami daug tavoro antsyk dėl dviejų aptiekų, galia© , 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur Pas mue randasi Mta ' 
kių vaistų: 1) MIXTURAS, labai gerai nuo kosulio vaikama ir dide- , 
tiems, bonka 26c. ORRAPH’AS. Linimentas dėl reumatizmo. Boa* 1 
ka 25 ir 60c. 8) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir (H. . 
tUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI- 1 
^ŲS VAISTAI DfiL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TO NIC‘AB. «) . 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, perfumoe ir J 
ri tokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojai dėl vi- . 
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojaa — bonka $1.00. Mūsų aptiekė- I 

kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atailaa- 
kyti. Visas, persiuntmo lėšaa apmokame męa. Siunčiant laiiku, I 
galima aiųsti pinigais arba įtampomis.

I. SHAPIRO, Lietaviika» Aptiekorim 1
ill 8o. 2nd Street, kampu Union Ave I

Skyriui: 745 Driggi Avi., kampai Ind St., Brooklyn, N. T. (
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nėra — tik dvi. č'A'pJ^tdjaūs ateina' atstovai " 18 'Hinti savo namą (švetainę), VO^IEčTV IR AUSTRŲ KARIUMEN*S*-';ę ?
viena ąvarbi kito laikraščio ir prašo par- turi 350 narių ir pirmeivi- Augščiau minėtos visos ypatos tapo atvežtos 

sausio, 1917 m. ant laivo ”New Amsterdani” pėi* vi
siems gerai žinomą Amerikos Benkierį Henryką C. Za* 
10. • f T.

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

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

HENRIKAS C. ZARO, Bankierius
Metropolitan Saving Bank Building,

v KORESPONDENCIJOS V I ujiena: si 
... —. .............................. i ta gasp:------ , v

trečia savaitė, kaip guli Ii- rajam parduoda už $1,500. cija mažai užkenks. Taipgi 
gonbuty. Parapijonai labai Abudu laikraščiu sykiu, pra- prie progos reikia pažymėti,

tus, susipyksta, tarpe savęs č:ai pasiliko prie DLK. Ge-* 
Kuo tas viskas užsibaigs, i1 eina pas Iliodorą, kad cimino draugystės; apleido 

dar nežinia, bet parapijonai jis juos sutaikytų. Pastara- ją tik “Širvidinio plauko” 
rengiasi šaukti viešą mitin- sis pasako: “Ko jūs pyksta- tautiečiai.

; ant kito? Aš j *****
den viešbuty, 327 Washing- kunigus ir liepė žmonėms priežastis savo gaspadinės vienam pardaviau vienus se-, LSS. 7-ta kuopa 18 d. 
ton st., Newark, N. J., bus neduoti jiem pinigų. Bet 
jubilėjinė vakarienė LSS. IV labai keistai išrodo, kuomet’ 
Rajono paminėjimui 10 me- kunigėlis liepia šelpti savuo- 
tų gyvavimo nuo dienos su- sius, neprigulmingus. Jeigu 
sitvėrimo musų Rajono. To- darbininkas tarnauja darb
elei užkviečiame visus Ra- daviui, tuomet jis nuo darb- 
jono ir pašalinius draugus davio ir užmokesties reika- 
atsilankyti į šį vakarėlį. Į- Jauja. Kun. Petrašius paša- 
žanga $1.25. Programas bus kė, kad jis tarnauja vienam pą 
gana įvairus. Tikietus galite dievui, tai kodėl nuo jo ne
nusipirkti pas vietos kuopi] reikalaujama atlyginimo? __ _
draugus arba galite reika- Lai dievas savo tarnams ir skaito, 
lauti pas Rajono sekretorių apmoka, kam tuomet reika-1 
D P. Pilką šiuo adresu: 202 lauti nuo parapijom? mokos- bas, kuri karšti katalikai vi- 
Wayne st., Jersey C i tv, N J. ties?

Su tikietų nusipirkimu 
pasiskubinkite.

LSS. IV Rajono sekrt.

susirgo musų šven duoti tuos sekretas. Įlipdo- škos visuomenes užuojautų, 
gaspadinė, ir jau ras užveda derybas ir ant- Tokia tautiečių demonstra- • t i •• Y _ • vi 1 m •

JERSEY CITY, N. J

New Yorko ir apielinkes 
* draugų atydai.

Igiasi, nepaisydami Kristaus susirupinę jos ta liga, nes deda spausdinti tuos sekre- kad visi pirmeiviški tautie- 
inokslo ir tt. Ant galo paša- sako keistai serganti.

jkė: “Mes vienam dievui tar
naujame.”

Labai gerai, kad kunigas
25 d. kovo, Kaiserhof Gar- pasmerkė Rymo-katalikų gą jp rimtai apkalbėti apie te vienas 

den viešbuty, 327 Washing- kunigus ir liepė žmonėms
ligos. - - ■ kretus, o kitam kitus. Abu- vasario, laikytame susirinki-

****•*,' ‘ (du turite ir abudu
Muši] kunigėlis labai Juos spauzdinti. 

smarkiai kovoja prieš darbi- Tuodu laikraščiu dabar 
ninkiškus laikraščius, už- u 
drausdamas savo parapijo- turės išrišti, ar tai ištikro 
nams skaityti “Laisvę”, du sekretu, kai]) kad Uiodo- 
“Naujienos”, “Kovą” ir “Ke-/as aiškina, ar tik vienas 
_jivį”’ bet žmonės lį tai ne-'dviejose kopijose.
atkreipia atydos ir tuos lai- Pagaliaus, Iliodoras 
kraščius kai]) skaitė, tai]) ir garsino, kad bus prakalbos 
_____  ir kalbės apie Rusijos se-

Čia randasi lietuviu kliu- kretus. Žmonės iš anksto at
istojo prie svetainės durų 

'šokiais būdas šmeižia, rasy- ir laukė, kada duris atida-
; korės- rys. Kada žmones susirinko i HARTSHORN!

galite me priėmė užuojautos rezo- 
.liuciją dabartinei “Kovos” 

kurioje kuopa išreiš-
itsidurė teisme ir teisėjas, pilną užsiganedinimą da

- • nr tni ištiki 1 artine “Kova” ir jos takti

pa turi išrinkusi komisiją 
kuri rūpinasi surengimu

pa- KomLi i

'•vf
ti

f 4. r*** MAW-SI ■ JWS A OH l—M———P—

pirk geru* ir h irtus čeverykus

A. BULOTA KALBĖS.
7d. kovo, 7:30 vakaro

Binghamton, N. Y. Prakal- padengimui lesų, publika 
bos įvyks Lietuviu svetainė- metė virš 13 doleriu. 
* m*. a — > • w »

Kalbėdamas apie trečią darni šlykščiausias kores- 
Iklausimą, išvažiavo iš te- pondencijas ‘į “Draugą” ir 
.mos ir pradėjo dievai žino ‘'Darbininką”, išvadina gir- 
ką pasakoti. tuokliu kliubu ir tt. Tuo tar-

Buvo duodami klausimai, pu kliubo nariai ’ 
į kuriuos taipgi atsakančiai be jokio atlyginimo suteikia 
neatsakė. ir svetainę susirinkimams.

Paprašius kunigui aukų! Doros Mylėtojas.

tokį sekretą: “Sykį carienė ' 
nupirko carui batus, bet 

katalikams permažus. Tuomet Rasputi
nas tuos batus pasiuntė vie
nam generolui, kad pastara
sis dėl saves nupirktų. Ge-

Nors čia lietuviu randasi 
nemažas būrelis, bet 
veik nieko neveikia dėl 
suomenės labo. Pagal 

neturi laiko

Tėmyk, nes krautuvę 
perk rausčiau nuo 109 
Grr.nd Street, po numeriu 
157 (hand Street.

J. MARTINAITIS,
157 GRAND ST^.

BROOKLYN. N. Y.

i šu

je. Rengia draugijų sanryšis gerai, kad publika aukuoja 
ir Šelpimo Fondas. Įžanga jr paremia rengėjus prakal- 
veltui. .bu, bet visgi darbininkai tu-

10 ir 11 kovo (subatoje ir 
nedėldieni) 7/.30 vakare Ro
chester, N Y. Prakalbos i- 
vyks DLK. Gedemino svetai
nei, 575 Joseph avė. Įžanga 
dykai.

dar Al. Bulotiene ir Žemai-

sios parapijos.
K. Petrošius.

juk jie

tus pirkti, ir per tai neteko

sirinko nemažai ir visą va-j 
karą linksminosi. Taipgi bu
vo ir pamarginimų: drg. K. i 
Gradauskas pasakė trumpą1 ROCHESTER

ujonas.

dėjimą ir tt.

turi arti 50 nariu, pusėtinai 
gerai gyvuoja. Linkėtina 
puikios kloties.

“sau^a”. todėl didžii 
tuviu užimta virimu

Vasario 17 d. ’’Aido” cho
ras statė ant scenos . vieno 
veiksmo komediją “Nesi
priešink”. Sulošė labai gerai..

|'1U
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Juozapo druugystė< ii 
199 kuopa, bet ir jos
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i.a atsitiki- ,
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i i 1*. M.

lietuviškas Dentistas
finoolclyn. IX.Y.

Te.ephone SragR 3 >98.

feisvbė, LŠF. nebuvo rei-

dos kas tas prakalbas ren
gia ir kokia jos nauda atne
ša: jeigu darbininkai iš tu 
prakalbų turi kokia nors 
nauda, reikalinga paremti, 
bet jeigu jokios naudos ne-, 
turi Tuomet neverta ir au-1 
kuoti. Šios gi prakalbos jo- 

(kios naudos darbininkams 
.neatnešė ir mes ju nepriva- 

SCRANTON, PA. ( lotume remti. I
25 d. vasario buvo prakal-’ Patartina kun. Petrašiui 

bos lietuvių neprigulmingo- daugiau skleisti apšvjetą
Kalbėjo kun. tarpe žmonių^ bet nepasako- 
Plakatuose ti panašių pamokslu, kurie

buvo pagarsinta, kad kalbės tik temdo žmonių protą, 
sekančiose temose : 1) Ka
da ir kokiu būdu lietuviai 
tapo priversti priimti Rymo 
katalikų tikėjimą; 2) Ar 
Romos vyskupai ir kunigai 
mokina žmones elgtis tai]), ' 
kaip Kristus mokino? 3) 
Kodėl popiežiai renkami 
vien iš italų tautos? Pirma
me klausime kalbėjo silpnai, 
be jokių platesnių paniški- > 
nimų ir tik pasakė, kad 
1387 metais Jogella priėmė 
Tymo katalikų tikėjimą ir 
privertė priimti savo visus 
pavaldinius, nes pasigailėjęs 
žmonių, kad ju kryžiokai ne
išskerstų. žodžiu, sumaišė 
visą istoriją ir veik nieko ' 
negalima buvo suprasti, kri- ( 
tikavo kunigų elgimąsį, 
pimą nuo žmonių pinigų 
tt. Nurodė, kad Kristus pa
sakė, jog greičiau kupranu-

Proletaras.

bernis Kepurinskas (lošė O. 
A rl au sk as). Ta i p gi bu v o
daugybė pamarginimų, iš 
kurių verta paminėti “Aido” 
choro vyrų ir moterų kvar
tetai, M ir O. Arlausku due
tas: “Eikš čionai graži 

Visus publika 
iššaukė antru sykiu. A. Pu-

SIOUX CITY, IOWA.
Nupirko už $150 merginą.

1 8d. vasario čia buvo 
toks atsitikimas: tūlas vai
kinas sutarė su mergina ap
sivesti. Viską supirko, ištai
sė vestuves ir jau pradėjo

CHICAGO, ILL.
Kasdieniniai patyrimai.
Neperseniai čia buvo užė

jęs bankų bankrotas ii- veik mergaitė, 
kasdien subankrutydavo po 
vieną banką. Kaip tik kuris kevičius labai puikiai sulošė 
bankas subankrutija, tuo- monologą, 
jaus depozitoriai prideda mergaitė gražiai 

mavo. Viskas pu

Duobų maža
padeki a-

pirštą prie sp”n kaktos ir 
užduoda sau klausimą: “Ma- patiko. Žmonių buvo pusė- 
no pinigai dingo, tai tas tinai, nasibaigus programai 
dar pusė bėdos, bet ką da
bar turės daryti bankie-j 

.rengtis važiuoti į bažnyčia, rius?” Ir, sunrantama, pra- 
Tuo tarpu ateina ir senasis sided.a spėliojimai: vieni 
merginos vaikinas. Mergina sako, kad jie eis į “stock- 
])amačius buvusį savo vaiki- yardus”, kiti — į Crane 
ną, pradėjo verkti, vaikinas dirbtuves dirbti ir tt. Žo- 
ją raminti. Kilo sumišimas, džiu, depozitoriai buvo la- 
Pagaliaus, mergina pasako, biau susirūpinę 
kad jau į bažnyčią neva
žiuoja, o jos senasis vaiki
nas derasi su antruoju, ku-

’ j ris jau surengė vestuves. Ne viena buvusiu bankierių 
n

da gaisras iškilo, vienuolės 
subėgo ir pradėio melstis 
kad dievas sulaikytų ugnį,, .
bet jų maldos nieko negel- i^lenos 
bėjo ir prisiėjo patį dievą iš Į . -

THE MAGIC SHOP.
Pirmas Amerikoj lietuvys uždijo tnagijo* 
dirbtuvę. Dirba visokių štukų daikto*. Jei 
nori gauti itukų katalogą, prisiųsk štampą 

ir tuoj gausi. Adresuokite taipt
THE MAGIC SHOP,

P. O. BOX 309, HOLBROOK, MASS.

Gold, L. Allen — 7 nuovado
jaldermanas, kuomet Vinkš- I 1
naitis ir Masteika nuėjo iš-
'gauti leidimo dėl “Lietu .

atiku rinkimo. Ta !‘u\ "A •• leY. saYmmko’ 
patį patvirtino ir H. Stauna :a<l l’0,lclJa u^audus-jam 

,31 d. ąruodžo 1916 m. vie- «™om.uot aal£ Buv?.kre>P- 
199 šame susirinkime. prie pohcijos vtrsimnk^

..............................bet jis atsake, kad nieko ne
ras. \ adinasi, faktiški prmo- gelbėt tame dalyke. Lie-

Kalbėjo C. Šhilingas
Moines. Iowa. Kritikavo o- !ta, tddėl bereikalo buvusie- 

Liet. Dienos” komiteto

iš Dėstymai yra, kad buvo skus- p(- kreiptis prie miesto gas
padoriaus. Kreipėmės prie 
miesto gaspadoriaus, bet jo 
niekur negalėjome surasti,

vangelijas ir nurodinėjo nauji
dingumą SLA. organizaci- jnariai šmeižia Lš 
jos. Žmonių prisirinko pilna'cialistus ir tvirtina būk nie- L,aj j^d tyčia buvo kur 
svetainė ir visi ramiai užsi- kas jų neskundęs. pasislėpęs
,laikė. Tuo tarpu už durų su 
siorganizavo katalikų gauja, 
prasivėrė duris ir nradėio i

Iki šių laikų DLK. Gedi- kalbėtojus kiaušiniais leisti. 'me|as i 
puskapi trečdalio nereikalavo, jeigu' Neturėdami kitokio išėji*, 
os nar- | reikalavo, tai ne socialistai, mo, mes visgi padarėme 
d.i to- bet LŠK vietos komitetas, nors neskaitlingų susirinki-

Tie patys nonai sako. būk’ T()kiu būdu protesto 
lstai idkalaxe kokio jnpjng0 rengėjai ir publika 

tai ti ecdaho aukų. Grynas 0 negražiai suviliota.
Socialistai lokio,mino draugystėj sutilpo visa Viso paleido apie ], 

progresyvė visuomenė, kaip kiaušinių. Vienok tuos nar- i 
tai: socialistai ir net dalis šuolius pavyko nuvyti 
progresyviškų parapijom], liaus nuo durų ir prakalbos 
Bet 1916 metų rudenį drau- labai gerai pasibaigė.
gystę įtraukus į lietuviškos Aukų padengimui lėšų su- 
politikos sukuri, tautiečiams rinkta $3.50. Visiems aukuo- 
labai nepatiko, kad pirmei- tojams tariu širdinga ačiū, 
viską visuomenė labiau užsi- 
tikėjo socialistam, o ne tau
tiečiams. Iš to draugystės 
susirinkimuose kildavo ne
mažai triukšmo. Pagaliaus, 
širvidinio plauko tautie
čiai sutvėrė naują pašelpinę 
draugystę “Liet. Sūnų ir ti praėjusių dalykų apie 
Dukterų” — tikrai tautiš- “Lietuvių Dieną”, bet ma- 
ką, —kaip jie sakė. Tverda- tant tokius nežmoniškus už- ( 
mi naują draugyste, jie ma- metimus ant socialistų, pri- 
nė pakenkti Gedimino drau- sieina paaiškinti, kaip 
gystei ir jos namui, dėlto, tikro viskas buvo.
rlMD. ir ALTS, kuopos “iš-l Kuomet Lš. Fondas pa- ( 
snnufino” iš Gedimino salės rašė į laikraščius, kad kleri- 
ir sykiu su L. Sūnų ir Dūk- <alai ir tautininką^ 1 
terų draugyste pasidarė sa
vo “headouarteri” Lietuviš-

bet LŠF. vietos komitetą^.
, Bet kas keisčiausia, kad 

tie ponai pasmerkė tuos, ku
rie reikalavo trečdalio aukų 

i’’Liet. Dienoj”, tuo tarpu. 
Ten Buvęs .kuomet patys norėjo suvie- 
_ _ k ’ pyti visus fondus, pagamino, 

į tam tikrą rezoliuciją, ku- 
MONTELLO, MASS. irioje irgi išstatė reikalavi- 

Žodis dėlei klerikalų ir tau- mą, būtent trečdalio. Ar tai 
tininkų sukelto triukšmo. ne juokai? Kitiems trečda- 
Nors nesinorėtu atkarto- negalima duoti, o patvs 

ie jo reikalauja. O gal todėl, 
. kad ju fondas nepalygina
mai silpnesnis?

-• Suprantama, progresvvė 
iš- visuomenė, remianti LŠF., 

pama-tė tautininkų tokius 
darbelius ir 11 d. vasario, 
savo susirinkime, atmetė vi- 

i buvo sus tuos pienus apie vieny- 
inbėgę skųstis LŠF. ir so- be. 
Ralistus miesto valdžiai, kad 

koj smuklėj. Na ir žinoma pastaroji neišduotų leidimo 
“bambardavo” Gedimino py- aukas_ rinkti, tuomet buvu- 
lį” kiek drūti.

Vas. 18 d. Liet. Sūnų ir

bankierių 
likimu, negu savo pinigai žu
vimu.

Šiomis dienomis sutinku 
i ir 

ilgai trukus ir derybos ivyko klausiu, ką jis dabar mano 
|— senasis užmoka $150 už daryti. Pastarasis atsako: 
.vestuvių surengimą ir mer-

garis perlvs per adatos sky- «ln0.s padėjimą, issnma turėjau $7o, bet no kiek lai 
lę, negu turčius įeis i dan-1 
gaus karalystę. Todėl liepė' 
parapijom gelbėti nuo pra
žūties savo kunigus ir vys
kupus ir neprileisti prie to, 
kad jie turtus susikrautų.

Bet čia reikia pažymėti, 
kad ir kun. Petrašius savo 
parapijomis verčia statyti 
didelę ir dailią bažnyčią, ku
ri bus tautiška, o ne ku
nigų. Vadinasi ir jis tokiais 

spat būdais tamsins savo pa- 
rapijonus, kaip ir Romos ku 
nigai. Tik skirtumas bus ta- pondencijų. Teisybė, čia įna
me, kad pirmieji vadinasi žai lietuviai veikia dėl vi- doras tuojaus pasigyrė, kad1 _ .
dievo agentai, priklausanti suomenės labo, o kartais jei- iš Rusijos atvežė daug se- Dukterų draugystė buvo su- 11 us

o jis gu ir buna kokią nors pra- kretų ir dabar juos nori par- rengusi pii-mas prakalbas rQ V 1P

— Kada užsidėjau banka

naują leidimą ir apsiveda.
Vaikinas, gavės už mergi-

,na $150 išdūmė iš šio mies- nok dabar turiu geru drau- 
telio.

Na, ar nepuikus mūsų lie- 
įtuvių pasielgimas? Jeigu jie 
būtų apsišvietę, tuomet pa
našiai nesielgtu, bet dabar 
elgiasi, kaip kokie laukiniai.

Mirtos Vainikas.

ko pinigų buvo ivalias. Da
bar vėl nieko neturiu. Vie-

ne juokai? Kitiems trečda-

BENTLEYVILLE, PA.
Iš musų miestelio labai 

mažai laikraščiuose kores-

gų, kurie pagelbės man 
sipirkti salinna ir aš vėl 
siu, kad ne bankierium, 
biznierium.

*****

nu-

tai

Kada i Chicagą atvažiavo 
.vienuolis Iliodoras, pirmiau
sia čia ji žydai priėmė. Mat, 
jie norėjo išgaut visas pas
laptis. kaip jis pirmiau Ru
sijoj pasekmingai organiza
vo žydams pogromus. Uio-

mą rusų darbininkų bute, 
kur publikos sutilpo apie 
150 žmonių. Buvo laikomos 

; prakalbos šiose kalbose: an^ 
igliškai, vokiškai, rusiškai 
1 (rusiškai kalbėjo drg. N. 
Bucharinas, ”Nov. Mir* re
daktorius) ir lenkiškai. Po 
prakalbų tapo priimta prieš- 
kariška rezoliucija. Kas link 
rezoliucijos, buvo kilę kar
štų ginčių^ Mat, rezoliucijų 
buvo parašę anglai sociali
stai dar pirma susirinkimui* 
bet susirinkime perskaičius 

t; ’. rezol iuci j ų, radikališ-
kiems socialistams, ypač ru-, > j 
sams anarchistams, pasiro
dė ji per švelni. Jie reikalą--J- j 
v o parašyt rezoliucija tokioj į 
prasmėj: jeigu bus apšauk- .J -

I

,šieji “Liet. Dienos” komiteto , 
nariai Abračinskas, Vaičių-’ 

; per visus 
klerikalu ir tautininku lai

duoti. Tūlas žydu laikraštis Kiek teko patirti, žmonių kraščius pradėjo šmeižti so- 
atsilankė vos keliatas. Mat, cialistus. Jie tuomet pasakė,

prie Romos trusto,
skaitysis ir dievo agentu, ne moga. ta apie ją neparašo.
prigulinčiu prie to trusto. .Veikimą trukdo ir tas, kad pradėjo derėti tuos jo se- ----------  e ,
Priėjęs prie antro klausimo, nėra jaunimo; yra keliatas kretus. Iliodoras sutiko Eochęsteno, pirmeiviška vi- a . me as nes times, 
kalbėjo truputį geriau ir .vaikinų, bet jie nesirūpina juos atiduoti už $1,000. .si.omenė, turėdama .savo nes nebuvę ir reikalo skųsti,
nuosekliau nurodinėjo, kaip, visuomeniškais reikalais ir J Laikraštis, užmokėjo tuk- svetainę, jau nebenori tran- tik socialistai panašias pas- 

fy*yino katalikų kunigai ei-Aeina diev^i^n^kokiais ke- stantį dolerių ir nusinešė ^kytis po smuklių sales . Kalas paleidę..

SO. BETHLEHEM. PA.
Ant 25 d. vasario čionai 

buvo rengiamas vietos visų 
tautų socialistų prieškarinis 
protesto mass-mitingas, ku
riame būtų dalyvavę anglai, 
vokiečiai, lenkai, rusai, lietu
viai, latviai ir slavokai. Bet 
štai paskutinę dienų prieš 
tų mitingų gavome praneši-

ta karė, tai mes, darbininr 
kai, apšauksime revoliucijų, g 
Bet anglai socialistai stove- | 
io už jų parašytą rezoliuci- ■ 
ją. Ant galo rezoliucija tapo V j 
priimta vienbalsiai su patai- 1 . 
symu, kurį suformulavo d. j. 
N. Bucharin: iškilus, karei, į Į 
mes, darbininkai, /kovosime g I 
prieš karę visokiais galimaiįfe ? 
būdais, koki bus tuomete į 
mūsų žvilgsniu parankiaimS |
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403 Barrister Bldg. Washington,

OTKAI DUODAMOS KNYGOS KUPONAS
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ORAKULO PATARIMAI

DAUNORUS trefanks yrą tftcraf 
lietuviška. Saugokitės padirbi- 
mų-imitacijij

DAUNORUS Ir

BRANGI 96 PUSLAPIU KNYGA
SIUNČIAMA DYKAI

JUOKŲ 
KĄSNELIAI

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

Pas mus tikra betvarkė! 
kar vakare palikau ant 
lo žirkles, o šiandie jau

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

REiKALAL KIT ruAyilunii. kokią norite nemažiau kaip už 25c. 
bus jums prisiųstu.

GERIAUSIAS DIDtiAUni a» 
IR ŠVARIAUSIAS «ALI©- 

NAS VISAM' 80. 
BOSTONE.

no®.! ir užkandžiai. Patarnavl- 
m*.“, prielankus. Atsilankykite, 
« poraitikrlnsita.

JONAS MATHUS 
(Listuvln Savininkas) 

842—544 W, Biroadlway 
So. Boston, Man 

(Dešimta žingsnių nua Lietavių 
Labdaryatėa Draugijcs naras).

Kurie turit savo gimines paimtus nelaisvėn Vokietijon, galit siųst 
pinigus ir laiškus per mano Bank*.

Kas norite atsiimt savo gimines į Ameriką, kreipkitės prie mane. 
Taipogi parduodu LAIVAKORTES - ŠIFKORTES ant visų linijų 
ir geriausių laivų.
Kas nori pasidėt savo pinigus

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

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

VISOKIOS RODOS-PA TA RIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresui

BANKER JOHN KOVACS
__ ' , . Kilia: 155 CLINTON AVI.,36 Grand Street, mAspeth, l. i. n. y.

Heros gh et Brooklyn.

Rašykite lietuviškai, bent 
katrą nors musų ofisą.

NAUJOJI
Liausiu 
klausimu 
teorijas.

NAUJOSIOS GADYNĖS 
tams v<»> tik $1.50: i

veikalus
tiek pasipelnyti ir 

kultūrą pirmyn. 
4-rių aktų vei- 
ir atsakanti to-

nerandu.
— Ką veiksiu žirklėmis' 

užklausė zeceris.
— Ką veiksiu žirklėmis? 

A r tu nežinai, kad reikia ra 
syti Įžangoss straipsnis, ' 
kaip tu ji parašysi, neturė 
Hamas žirkliu!

Argi neprotingiau butų be 
jokių .triukšmų eiti į armi
ją ir ten netekti galvos? 
Juk. žmogui galva nelabai 
reikalinga; bile tik jis bus 
sveikas, tuomet gales savo 
•mžį užbaigti ir be galvos.

nebuvo špatų, pasiėmė iš 
ten molio nulipino, žmogų, 
pražiodino jį ir išpjovė jam 
dūšią. Kada jau žmogus bu
vo rėdi, tuomet užmigdė jį, 
išlupo šonkaulį ir iš to šon- 
lanlio padirbo moterį. Ado
mas nubudo ir rado grota 
jo gulinčią moterį, bet kru-

ft Sulošimui šio veikalo reikia
g 17 ypatų.
g Dabar užstojus lošimų sezo-
O nui, kiekviena kuopa, Draugija, 
g bei grupa renkasi ir mokinasi 
g geresnius veikalus kad sulo- 
o šius šiek' 
ft pastumti musų 
g O šisai naujas 
£> kalas kaip tik 
ft kiam reikalui.
ft Knygute susideda iš 1)6 pusi. $ 
g Kaina 40c. Reikalaukit pas: g 
g P. M. ŠOLOMSKAS, g 
g 255 Broadway, S. Boston, Manu ft

i-iŠką išsilavinimą ii 
kapitalizmo tvarka 

lai inkile

inka, t. y. trejos 
i ištikimiausias 

Lietuvių dranga ^-gydytojas vi
sose negalėsa bei ligose.

DAUGNOROS trejanką reikalaukit 
nrisiųsdami 35c. ’“'p1f 2 zriitkiiam Vnark^m)

Dr. J. Russell Price Co.,l.iioo~o so. Clinton st., Chicago, m.,
Gerbiamieji:—Meldžiu man tuojaus pasiųsti visai dykai, apmokėt* 

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

Kl. — Sei mister Oraku
le. išrišk tu man vieną kve- 
stiją, tuomet busi smart vy
ras (aš ir dabar ne boba!— 
Orakulas). Dalykas štai ka
me: tarpe Cliffsidės viernų 
katalikų eina dideli ginčai, 
nes vieni sako, kad tik bal
tieji turi dūšią, o kiti tvirti
na, būk ir juodieji turi vieno 
das dūšias. Todėl paeksplci- 
nyk man apie tas dūšias ir 
pasakyk, kas juos, nu malia
voje juodai ir baltai? Ir 
kodėl moteris ir dabar ma
liavoj asi? ”L.” Skaitytojas.

At. — Aš nesuprantu ar 
tu apie visus baltuosius kal
bi, t. y., apie žmones, ark
lius, paršus, kiaules, ožius ir 
tam panašius sutvėrimus, 
ar tik apie žmones? Jeigu 
eina kalba apie žmones ir 
jų dūšias, tuomet štai koks 
dalykas: dievas įlipo i kiau-

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

DIDELA PROGA
DEL VYRU NUSILPNEJISIU

Pagalinus, dabar maistas 
brangus ir darbininkas tu
ri skursti, o kuomet jis gy
vens be galvos, tuomet, su-

V ERGIJOS
dienos jau i
praėjo. Bejf V' \ N F 

vis dar tarpe / i
yra daug vergų,

atstu-
savo darbo beširdės 
-.LIGOS.

igva išvengti ina- 
įsaugant į dideles, 
atida ant to atkrci- 
tas yra jūsų pareiga 
savęs ir savo šei-

raas opereišiną, ją apkruvi- 
>io, Tuomet jis paėmt? kalkių 
ir aptepė jai veidą, padary
damas daug baltesne už 
save.

Velnias gi tą visą istoriją 
iv^tė ir surtianė dievą pa
mėgdžioti. Tuojaus nubėgo 
į peklą, pasiėmė smalos ir 
nulipino tokią pat stovylą, 
kaip kad ir dievas, o paskui 
atliko visas reikalingas cere
monijas, išpjaudamas dūšia.

Tdkiu būdu ant žemės at
sirado dviejų veislių žmonės 
ir su dviejom dūšiom, tik 
vieniems velnio išpjautos, o 
kitiems dievo.

Moteris dabar maliavoja- 
si todėl, kad pirmiausia pir
masis žmogus Adomas die
vai nutepė kalkėmis visą vei-

G RA BO RIU S (U nd a hiker ) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

šbalsamuoju ir laidojo numirusius 
ant visokių kapinių. .

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

' Ofisai:
144 N. 5th S‘, 264 FRONT ST.
Brooklyn, N. Y. C. Brooklyn, N Y.

Telephone 7867 Main.

ris, ilsinusiu,. , 
kursą tu gyduol 
kada gi prislun 
pavarde, taip g 
les arba sidabru d< t 
persimu imą. Matom b 
ant to. kad tai nėra 
kombtiškas kurs 
nai ant 15 dlęiiti, 
na.i išsie \ dymui. 
svarbia am trumpo 
nealidetioUte flip 
laikrašti skaitite t 
lįslunsnie imu

’ NOVO
Dept. 37. Box *1000. Philadelphia. Pa

IŠRADIMAI.
Pakol susirasite sau advo

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

TENT OFFICES. — L.
309 Broadway New York City

— Žinai ką, mano moteris 
visuomet mane vadina: ma
no mielas kalyti. Tuo tarpu 
uošvė be paliovos kartoja; 
neap ta syta s ve r bl i u d e...

— Aš tau pasakysiu tikrą 
teisybę: tu katyčių negali 
būti, nes perdidelis ir pati 
t;.ve klaidingai vadina, i 
vorbliudą irgi nepanašus, 
nes perdaug mažas. Tokiu 

. i ir uošvė turi klaidin
gą apie tave supratimą. Bet 
jeigu mes paimsime vidurį, 
tuomet iš tavęs bus vidutini- yi SKO

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

229 BtOFORDgAVE..
..KAMPAS.?WORTH.4T£? GATVĖS y - - - 

Bro o h ly js, NYork:

daug 
yra

imami mm 
verg-nii-tr<

\ ra labai k 
žų klinčių 
jeigu urnai 
piania. Ir 
link paties 
myims tai vis atlikti.

Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžian- 
čios gerklės intraukimui į save 
apmalšinimui dusulio, .mo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect.

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

Nuo Kcuiri.itiznio, 1’ndiigon, Neurali- 
gijos. I’crsišahli mo, ApAlubituo. Dantll- 
Skuudf-jiiuo,• Dieniiu ir Skainlejiiuo Kru
tinėję, kaip ir nuo visokiu kilu reunia- 
tišku ligų, naudoki

PAIN-EXPELLER, 
kaipo seną tr uztikėtinij (IratiRi) Šeimy
nos pi r puse ftiint mečio. Tik 25c. ir 
50c. bonkute; galima gauti visose ap- 
tiekose arba pas pati fabrikantu—•

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

Maoo
YpaOas 
Pranešimas \
Villies.

AS noriu susipažinti su kiekvJe 
gančiu. lietuviškai kalbančiu vyr.i 
tere pasaulye. AS noriu, kad jie 
žinotų, kaipo teisingų draugą Ir geredari — 
kad žinotų kas aS esu—kuomi aS esu—ka u§ 
esu padaręs praeityje Ir ka.i žinotų apie pra
kilnų darbų, kurj aS dabar veikiu. 1S mano 
paveikslo jus Galite matyti, kad ak užsiėmiau 
medicinos praktikavimu per uaur.c’.j, cannel) 
metų. Mano plaukai dabar yra pabalę dalei 
mano ilgų metų mokslo, tiriu,.’ii’-.ų ir pudri
nio. A5 atidžiai studijivau ir tirinėjau tas se
nus, chroniškas, giliai jsėėdusias ligas, taip 
sunkiai gydomas ir apie kulias kili daktarai 
taip mažai žino. Ah noriu, kad kiekvienas 
sergantis ir nusiminęs vyras bc-i moteris 
savo negales man atneštų. AS items teisin
ėsi patarsiu. Leiskite man bud jūsų draugu 
ir geradariu, Parsisiųsdinkite mano Dykai 
Duodamą Knygą ir skaitykite mano pra- 
ncSima vilties.

Temykite
PAGAL NAUJĄ BUDĄ

Tikra be t vari
Tūlo laikraščio 

ius atėjo i rudakei j

Jis mato sąžinę.
Nuskuręs, pusnuogis dar

bininkas stovi prie dirbtu
vės vartų ir laukiau darbda
vio. Pastarasis išėjo ir sako:

— Aš kiaurai tave per
matau ir tu esi valkata, ne
tikės darbininkas.

— Kad tamsta mane kiau
rai permatei, nei kiek nesi
stebiu, nes mano drabužiai 
tap sudriskę, kad galima 
matyli veik visą kūną, —at
sakė darbininkas. .

} rantama, negales nei mais
to vartoti, nes neturės dan
tų, kad ji sukąsnojus. Todėl 
visus tuos pinigus, kuriuos 
dabar žmogus ant maisto 
išleidžia, galima bus padėti 
i tautiška banka.

Ar šiaip ar taip, bet 
žmogui kariška operacija 
gali atnešti naudą.

Tik aš nesu “ekspyrens” 
šiame klausime: 'ar žmogus 
po tokio opereišino galės 
1; i i k 1 ų 1 šč i u s sk a i t y t i ? J e i gu 
jis ir laikraščių negalės skai
tyti, tuomet jau blogi daly-

— O ko tamsta verki? 
paklausė jo draugas.

— Aš pamislinau, 
tąvo tėvas .mirė, kad 
būtum sykiu su juo

Atsargiau su protestais.
“Keleivis” peržvalgoj pa

stebi, kad lietuviai, rašyda
mi protesto rezoliucijas 
prieš karę, butų atsargesni |ną(Įu 
ir niekad nevartotų žodžiu : 
“Mes, lietuviai, protestuoja
me/’ nes už tokius išsireiš
kimus gali lietuviai nukentė
ti—darbų netekti ir savo 
vardą nupuldyti.

Jeigu jau protestuoti, tai 
bent sekančioj formoj: 
“Mes, lietuviai, priešingi ka
rei, bet anaiptol neprotestuo 
jame ir jeigu ji bus ap-'ninkui taip išgriaužė akis., 
skelbta, tuomet hm., hm.. Ro kad pastarasis apsipylė aša-

Tą pastebėjęs antra
sis užklausė:

— Kodėl tamsta verki?
— Mat, pamislijau, kai]) 

mano tėvas mirė... Todėl pa
ėmė gailestis ir išspaudė a- 
šaras.

už valandėlės antrasis 
darbininkas paėmęs krienų,

cialistas įvairių ti1* 
ypač vaikų, n'Cte" 
prie gimdymo.

- V.. < A ■ IDOS: nuo 8 iki 10 v. 
; c.ro .tiki 2 v. po r>ic(; imi 
i> Notlėlit'j iki 12 >y iO.

GADYNĖ” yra 
puslapiu žurnal 
popinus ir dailiai techniškai apdirLtas

>•.111'1111)111 ir Jc 
ii.lr.i'.l rtiki intl 

gyduoles tr) jyiči- 
jiiiiis DYKAI koniplct išką 
u, r.zioktinni ant 15 dienu 
de mums savo antrašų it 

50c k ra sos žerdtlt'- 
a pninke.iima liešu 
te alkrelpll at ydą 
inaj.a depute, b< t 

is ijtslirvilyniiii. užtekti- 
labai tanko yra užtekti* 

pt’«<a yra vien 
ą. Rašykite mums* 
pranešk it o kokia rr. 
pj'.-irslniina ir mes 

luolav.s tas pvduoles.
COMPANY,

imHUyk y, Parsisiusdinkito kopija tos knygos šiandien. Jojo paša- 
|\ x\ kyti aiškus laktai aiškiojo, paprastoje kalboje. Ji yra 
uL sandeliu žinijos ir užtūri tokias informacijas ir patarimus, 
BBL kokius kiekvienas vyras bei motelis turėtų žinoti ir sekti— 

ypač svarbi tiems, kurie ketina ajisivesti. Jeigu norite 
žinoti, kaip jums gali Imti sugražinta jūsų senų laikų svai- 

vii t kata, stiprybė ir gyvingmnas, jus turite tuojaus parsisiųsdinti 
8K j šitą dykai duodamą knygą ir patirti laktus apie tokias

j negales. Nusiųskite mums pinigą—siųskite tiktai savo* 
. I vardą ir adresą aiškini parašytą ant dykai duodamos knygos* 

kupono, esančio apačioje. Liaukite mokėjų sunkiai uždirbtus 
pinigus už niekam nevertus vaistus, bet skaitykite šitą brangu vadą | svei
katą ir pasinaudokite jos laiku paduotais patarimais. Jus patirsite savo 
kentėjimu priežastis ir kaip jūsų negalės gali būti prašalinamos.

NAUJĄJA GADYNĘ’
Mėnesinį socializmo teorijos, mokslo 
ir literatūros žurnalą, papuoštą gra- 

paveikslais, kurį leidžia L. S. S.

forma-

dosi, kad už tokią protesto j omis 
rezoliuciją lietuviai savo 
vardo nenupuldytų ir “Ke 
Idvis” su tuo pilnai sutik-

TREJOS DEVYNERIOS 
arba '

MOTERŲ LAIKRAŠTIS! MOTERŲ LAIKRAŠTIS!
Jau išėje iš spaudos

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

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

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

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

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

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

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

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

Pinigus ir visus užsakymus siųskite:
“MOtERŲ BALSAS”

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

Muzikos Žodynėlis. 
Parašė Mikas Petrauskai. 

Kaina 25 c.
Patartina turėt kiekvienam maži 

kos mylėtojui.
Adresas: »,

LITHUANIAN CONSERVATORY 
OF MUSIC.

395 Broadway, So. Boston, Meet.

LIETUVIAI!
GREIT.GALIU SUJIESKOT JUS GIMI

NES, vietose, užimtose vokiečiais, arba Rusijoje.
Heikalaudami informacijų (dėkite štampų «ž 2 centu.

Pabėgėliam nuo karės nusiunčiu pinigus ir laiškus nes per mane 
Banką galite siųst j visas vietas, užimtas vokiečiais, • tikrai nu-

kad ken- 
i nnstoet 

tani
DS.
nevi rini- 

kKos Uros 
ipiiiai, Laime sutikti 
laro nokiirie, paiikstc 
įim.ą gidut'litt >.'< )\’O. 
r,pa laika ) ailaris jus

Dyspepsija ir Nevirininias, Jaknu Negalės, Tulžingu
mas, Priotvarius, Raudonosios Gyslos diemoroidai), 
Reumatizmas, Kataras, Dusulys, Veiksminiai širdies 
Suirimai r.-Bi Imti pasekmingai gydomi Tamistos 
namuose uz. labai mažti užn>okestiz k. *•

?Tes la’p-jii norimo Jums pasakyti apie musų, 
pasekmingą uiehaią m.minio gydymo tokiu smarkių 
ir chronišku lign kaip Syfilis arba Kraujo užnuodi
jamas, Odes Ligcs, Gonorea, Nerviškas Nusilpnimas, 
Sukrekčjimo Štriktura, Pūsles bei Inkstu Negalės 
ir ligos Lytiškai-šlapimo organu, kurios vyrus taip 
taukiai kankina.

8 Tik ką išėjo iš po spaudos S 
<7 Puikus Teatrališkas Veikalai ft 

| Ant Dugno j 
■;?' šis veikalas tinkamas perstati- g 
S neti bile sriovei be skirtumo, p 
S Taipgi labai naudingai ir o 
ft šiaip kiekvienam perskaityti, 9 
ft nes labai vaizdingai, aprašo ft 
S skurdų biednų . Rusijos miestų S 
ft žmonių gyvenimą, ir kokios bu- g 
p va to skurdo ir vargo pasek- ft
9 mes. 9 GADYNĖ” tini -kyrius iŠ visu svar- 

niokslo šakų; gvildena visuomenės 
Ličiai aiškina socializmo mokslo

| Akušerka 
£ VabMlgiiaii kursų Woman* Medbunl' £ 
$ College, Balt įmot e, M4< į

FaseJnnhurar. atlieka aavn rtaribe. P
• tflmdyme, ta/pjrt suteikta viaiktaa rwjaa fa
ji jjaKciba Įnvafriose nioiaru ?

| F. Stropiene,^S.tV. (
• *»<> «os roi>. m.a/o* •

Ir ištikrųjų,‘'kokiems ga
lam dabar protestuoti? Jei
gu iš priežasties protestų 
darbininkai netenka darbo, 
ką jie tuomet galės daryti? ,taip pat apsiašarojo

ŠOKIŲ MOKYKLA
Jau <36 metai, kaip 
gyvuoja Prof. Štern 
šokių Mokykla, 952 
Broadway, kamp. 
Myrtle avė. Brook-

P r i s I u n sk i te mums tik 50c.
Niisilpnc.jie tini lytišku organu vyra!, 

kaip tai nerviu. paliks išgyilynti ant visa
dos p' f v.utojinia. j-.ydtioliu NOVO. Tai 
yra. galima pasakyti, entlatine gyduolč, 
kurios išgydo jau tnkstančius vyru ser
gančiu lytiškoms ligonis. Jei e* 
ganti ant lytišku iiusilpnejlmu, I 
kia jums betvarke norviu, kad 
vyriškumą’. kad osato nusilpnej 
padėjimą, šaltos rankos arba k< 
sopėjimai, už.k' t< jimai viduriu 
niai skilvio, inkstu 
puslęs. nc:ni< bis su 
žmonius, k ip tai d 
išgydynti per vartoj 
Gyduoles tas i linu

Ką jiedu mislino.
Valgykloj, sėdi prie vieno 

stalo du darbininkai ir valgo 
pietus. Kadangi krienai bu
vo švieži, tad vienam darbi-

g^Hl



,?*▼

LAISVI \

APLA. REIKALAI.
New Kensington, Pa. — 

‘Laisvės” Nr.* 14 drg. Sla
pukas nusiskundžia ant

iždo

— Anglai ir franeuzai pa
mes mušę vokiečius ir pra
dės mušti rusus, jei rusai tik 
panorės užgierbti Konstan
tinopolį. . r

Po 30 men. karės biskutį 
į tai panašu.

*****
Pernai rudenį drg.

‘Michelsonas kalbėdamas 19

APLA, kuopos narių, kad 
jie atsisako iš savo 
paaukuoti LSS. namui. To
dėl aš ir noriu apie tai pa
aiškinti. Kada kuopos susi
rinkime buvo pakeltas klau
simas pankuoti nors kiek
Sąjungos namui, tuomet na- • 
»r;ai apsvarstė tą dalyką ir 
dėlei silpno stovio kuopos 
iždo, nutarė šiuo kartu susi
laikyti nuo aukų.

Nusiskundęs Slapukas sa
ko: ’’Mes manėme, kad Al 
LA. remia visus gerus su irubežiiini tarpe Rusijos ir

0„ ,, i i ,’Vokietijos.militarizmo. manymus? Man rodos, kad;
būdamas Rusijoj iš-ištikro APLA. neatsisako 

nuo rėmimo gerų sumany- 
irų ir lyginai 9 kuopa neat-'sų spaudoje da neseniai, 
sisakė visiškai nuo atiku, bet Vis tik sociailstai vadai!atsakė visiškai nuo aukų, bet 
tik tuo tarpu neaukojo, nes, 
kaip minėjau, kuopos iždas 
tuščias.

Apart to, šalininkai su- i 
manymo rengiasi sekančia- i 
me susirinkime šį klausimą Son doxanai. 
iš naujo pakelti ir. veikiau- i Kapitalizmo gi 
šiai, bus jis priimtas. Todėl |)ar) kada darbi 
bereikalingas ant kuopos

* * * * H:

Patartina drg. Slapukui

ga. netik kad negauna už- 
mokesties, o da veikai apmo-

gyduolėm ir tt.

draugijos, kurios turi 
‘Laisvę” savo organu.

APLA. DR-JOS CENTRO VALDY
BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

ADRESAI:
Centro pirminink. J. M. Maskeliūnas, 

2025 Colwell st., ‘ 
Pirmininko pagelb.

1421 Fayette st. 
Centro sekretorius J. 
2)35 Sarah Str. S S, 
lentro Iždininkas K. 
12 and Carson st. 1‘ 
Turtų Kontrolės Komisija: 
M Urlakis, 2126 Forbes st.

Pittsburgh, Pa. 
.1 I Alexis I’ O Box 314 Diamond sla.

Pittsburgh, 
F. Pikšris, 1331 Penn Ave.

Pittsburgh, 
Kuopų sekretorių adresai: 
I-mos kuopos sekr. A Bartkus,

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

Varašis, • 
ittsburgh, Pa.

Pa.

3

4

b

7
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P

turi savo ižduose po kelis 
šimtus, kad ir jos paaaukuo- 
"tį. Mūšy gi kuopa nuo. to 
.naudingo darbo neatsisakys.

mielas,

*****

Iš LIET. SILVĖJV GYVA 
VIMO.

7 d. vasario buvo susirin
kimas Lietuviu Siuvėjų Kor
poracijos. Nutarta pataisy
ti senąją konstituciją ir at
likimui to darbo išrinkta ko
misiją į kurią įėjo šios ypa- 
tos: J Mockevičius, J Rad- 
kevičius, M Mikolaitis, V. 
Frankonis, ir j Maknavi- 
Čius. Tikimasi, jog jie pasi
stengs savo 
kogeriausia, 
ko.

Iš išduotų raportu paaiš-

taut, laikraščiam, tai- visi 
gerai žino. Kokį titulą pa
skirsite Rimkai? Raukus 
gal jau daktaru? “Viso labo 
tik mokytojas” Mr. M Šal-

Užduoti atlikti 
neilginant lai-

Lietuvių profesionalai “od

—. —  .............................- -
Iždininkas F. Lapinski,

P. O. Box 1109, Melrose 
Iždo globėjai: W. Janėnas, 
K Samalionis. Box 613,

Melrose
Maršalka: A. Plėštis, P.

Park, Ill.
Box 676 ' SERGANTIEJI! AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ IŠ 

PRIEŽASTIES LIGOS? s
Park, Ill 
O. Box ’ 

675 Melrose Park, III.
Susirinkimai atsibuna kas trečią 

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

MES PERKAM!
.AlA.

kuopos P Samulionis 
P O Bok 63, McKees Rocks, 

kp. John Svvipas, No. 11, Welder st.
Glendale. Carnegie, Pa. 

Fran. Pikszrius .1331 Penne ave. 
Pittsburgh, Pa. 

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

A ZvirbiisK 2228 Forbes str, 
Pittsburgh, Pa.

kp A Paliucis. 2123 Wrights st. SS.

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

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

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

358 E. Wick lift ave.
Finansų rašt. F. Skamarakas, 

416 Wickliff Ave.
Iždininkas J. Wiilirnat,

837 Central Ave.,
Susirinkimai buna kiek’ ..uėno- 

eio 1-mą ir 3-čią nedčldie >L 1-mn va
landą po pietų, Sallel sal?je, kampas 
E. Main ir N. Morrison ave 'TiniBpjj- 
ville, 111.

. 6

t

Pa. u s

kp.

k p,

k p.

10 kp.
P O. Box 312, Creighton, Pa. 
John Shopis, 713 McKean ave.

Courtney, Pa.
J Kindaris, Ambridge, Pa.

LAISVĖS SUNŲ DRAUGYSTĖ, . 
MAHANOY CITY, PA.

Valdybos adresai: 
Pirmininkas W. Žemaitis, 

312 East Centre Str. 
Pirmininko pagelbininkas P. įsėda, 

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

1025 East Pine Str.
Finansų raštinio: P. Pctčiulis, 

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

St., J. Raukus, 1121 E 
ave., W. Simniškis ’ 1227 E. 
hanoy ave.

Maršalka W Svintickas, 
515 W. Pine Str. 

Susirinkimai atsibuna paskutinj pa- 
nedčlį kiekvieno mėnesio 7 vai. vaka
re, Juozo Margelio svetainėje, 60 N. 
♦lain St., Mahanoy City, Pa.

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

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

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

922 —l()th Str.
Finansų rašt. J. Waicis,

1320 Lincoln st., Waukegan, Ill.
Kasicrius M. Kairaitis,

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

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

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

1420 So. Victoria st. Waukegan, Ill. 
Pagelbininkas J. Wardauskas,

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

nedėlia kiekvieno mėnesio 2 vai. po 
pietų Liuosybės svetainėj, 801—8th 
St., <fc Sheridan Rd. Waukegan, III.

10th 
Mahanoy 

Ma-

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

Viršininkų adresai.
'rezidentas. St Meison 

G31 Ferry st. Easton, Pa

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 F. Kalpokas,

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

334—29 th St. Brooklyn, N. Y. 
Trustisai: M. Likeris, 121 Grand 
t. B’kiyn, N. Y. A. Sirgedas, 183 

Rocblings St., B’kiyn, N. Y.
Kuo|>ų sekretorių adresai:

J. Purenąs, 292 Manhattan Ave., 
Kuopos Brooklyne —A. Vitkevičia, 

89 Hudson ave., Brooklyn. N. Y

Y.

■’tv.

Kryžiaus
skaudėjimai

nuo ink-
nuo- 

reikalin-sa
ga, i tokias slogas
butu atkreipta didelė doma.

Vice prez. S Masiulevičiene
320 So list St. Easton, 

Protokolų raštininkas ir organo 
iurčtojas Alex Vituris

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

676 Church st Easton, Pa.
Kasjerius F Vituris

31 lį Fifth st, Phillipsburg, N J 
Kasos globėjai:
A. Biga, 1021 Elm St., Easton, Pa.
A Meškauskas, 1222 Pine st. Easton. 
Maršalka J. Garnis,

634 Ferry Str. Easton, Pa.
Maršalka P Urbiene

676 Church st. Easton, T’a
i a kas pirmą 
mėnesio 8 va) 
tu svetain.'439

Susirinkimai alsi 
Pelnyčių kiekvjeno

prl-

Diena po dienai, metas po metui 
užsiimi gydymu -sergančių žmonių. 
Persistatykite sau, kiek aš išlydžiau, 
kiek palinksminau gyvenimą. Jeigu 
jumis gyvenimas įkirčjo vartojant 
visokias gyduoles ir jaučiatės nuo
lat blogiau .tuomet, nieko nelauk
damas, kreipkitės pas gerai supran
tantį (iaktara ir specialistą

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

ryti, kad išgelbėti gyvastį ir paaiš
kins apie ligą. Gydau per 20 metų 
>isokia.< ligas su didžiausiomis pa
sėkint ciis kaip tai: nusilpnėjimą, už
sikrėtimą kraujo, pilvo, širdies, plau
čiu jaknų ir tt.

P-i gydymo nervų ir lytiškų ligų 
(min vi.-Jems gerai žinomą elektrišką 
anarata ir X-sjiinduliai,

kune. 
tokius

Męs perkame ir parduodame 
visokios rūšies BIZNIUS vięo- 
se dalyse Amerikos. Padarome 
visokias doviernastis pirkime ir 
pardavime, imame visokias pro 
vas sužeidime (kolestvas) ir 
jvairias kriminališkas, aprūpi
name goriausiais advokatais ir 
išpildome visokias aplikacijas, 
einame už perkalbėtojus viso
kiose reikaluose. /

Panašiais reikalais kreipki
tės pas mus, o užtikriname, 
kad busite pilnai užganėdinti.
Nepamirškite mus adreso: >

tir.

ant : 
gerai

O* i.-r 
vai. v:

(U) E.

per kurią 
Ne kiekvienas 
aparatus, dėl 
Chemiškas iš- 
Neat įdėliokitenas pum».

u itis, bet tuojau ateikite pas
n i:na:

LEONARD LANDES
va!.:

119 Grand Street, Brooklyn.

nuo 10 vai. ryto iki 8 
šventadieniais nuo 10 
va), jo pietų.
St., *.ex;colon ir 
ive., New York City.

SILPNUMAS
Jei jautiesi netekęs 

silpnas, bo noro valgyti, 
virSkinimo priėtaisos ats 
nedirba, imk

Severn’s Balsam of Life
(Severos Gyvasties Baisumas)

Sustiprina jis visų organizmų ir 
prašalina vidurių sukietėjimų. 
Kaina 75c. — aptiekose.

spėkų, 
arba jei

gevera’s
Kidney and Liver Remedy

(SEVERUS GYDUOLE m INKSTŲ IR KEPENŲ)
vert.’) yra pasiūlyt i tokiuose atsitikimuose, o taippat 'gydyme 
inkstu arba pūsles uždegimo, apsunkinto ir skausmingo šlapini- 

rukštumo skilvvi. Kainos

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 preparatą tūkstančiai var
tojo paskutiniais 15 metais. ir 

visi ji giria.Jis turi aukso ver
tę.

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

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

Prisiųsk 75 c. stampomis ar 
money orderiu.

Sutaisytos
SAN-E-V AC Remedy Co.

Shenandoah, Pa.

... ,
iX Tel. ESC GreeRpeiaL

SUpllt illlO,

SENIAUSIA UtKIGOl 
VISTA PA8

ryžiau* skausmas Jsnyko.
onas K. Miliauskas, 11

avė., Newton l'pper

1-1111:111
>1 o ii

Kilis. 
‘ K< ii- 
r šo- 
i ka-

SEVEROS
GYDUOLES

A. SHRUPSKI

priklauso virš šimto nariu ir j 
j i gy vuo j a ga n a ge ra i. Iki; 
šiol sero vertė buvo $15, bet- 
dabar apkainuota, kad jau . 
seras pakilo iki $25. Todėl 
rutarta senąją kaina, t. y., | 
pc $15 šėrą pardavinėti tik 
iki pabaigos balandžio, o 
paskui jau pakelti. Dabar 
gera proga darbininkams 
] risidėti prie korporacijos, 
nes paskui jau Šeras bus

' brangesnis.
L S-. K. raštininkas,

Northampton St Easton, Pa

LIET. SUNŲ 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. Aleksyne* 

1516 — 14th Avė.
Iždininkas S. Bužinskis, 

721 Lincoln avė.
Kasos globėjai:
St Vazonas 1529 —10th Str.
P Kutra, P O. Box 80.
Maršalka P. Vaitkus, 415 Wall 
Organo prižiūrėtojas:
J Rumia 1017 So. 3rd Str.

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

VALDYBA CTDD. MIRTOS 
CLEVELAND, OHIO, 

Pirmininką* D. Petrauskas,
1600 Oregon Avenae 

Vice Pirm. T. Rimkus,
1062 Ansel rd.

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

Fin. Rašt. Antanas Banell*,
1447 E. 25th Str.

Iždininką* T. Neura,
2202 Hamilton Are.

Kaioa globėja V. Ivonausktut*, 
1452 E. 83rd Str.

Dainų repeticijos atsibuna kiek
viena sėrėda, nuo 7:30 vakr. aal 
Schwab svetainės, 6131 St. Clair ava 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna kai 
trečią pčtnyčią kiekvieno mene*!*, 
nuo 7:30 vai. vakar, ant Schwab sve- 
taineS- 6181 St. Clair ave. Knygyną# 
randasi Neuros krautuvėje, 2047 Ha
milton ave. Knygos išduodamo* kl« 
kvieną Panedėlio vakarą, nu* 7:81 v 
vi kare.

Knygius Pranas Tumoca*, 
8570 E. 72 St.

V/. F. SEVERĄ CO

*t.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖ, MOLINE, ILL.

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

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

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

Iždininkas K Juška 325 —4th avė.
Moline, III.

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

Moline, III.

Prot sekretorius S 
1220Ą — 7th 

Finansų sekretorius 
325 —4 th

galima gauti visur a pliekose. 
Reikalauk tiktai tikrų “Seve
rus" gyduolių, bet neimk ki
tokių. arba užsisakyk, jei vie
toje negalima gauti pirkti.

ir ■kana.ui vyno. Pa> 
^jn-naviKa* palkianaia*, ai- 
tikit*, e poriitikrineita.

CEDAR RAPIDS, IOWA
£1 S. 2nd St,

BROOKLYN, M, 7.

12-ka ŠŪVIŲ VIENU UŽDARYMU!
Juodas—tam tikro metalo, gerai pa
darytas, tinkamas visiems 
“Special” Išpardavimas 
šitas 12 šūvių pišta'ietas ir baksas 
šuvinių gaunamas visai dykai jeigu 
pagelbčsi išgarsinti musų naujį 21 
akmens pagražintą laikrodėlį. Darbas 
visai lengvas. Reikalaujama tik tai, 
parodyt tą laikrodėlį gavo draugams 
ar pažįstamiems ir pasakyt kur ga
vai. Jeigu tau patinka mi sų pasiuli- 
jim rs, tai iškirpk tuojau- šita prane
šimą įdėk į laišką ir pr siusk mums. 
Męs prisiusimo tiesiai ji ms į namus, 

. kaip ant paveiksi ūko parodyta, tai 
yra 12 šūvių pištalietą ir baksą šovi
nių, taigi sykiu prisiusime labaį gra
žų, auksu pleititą LAIKRODĖLĮ 21 
AKMENS, GVARANTUOTĄ. Po ap- 
laikymui užmokėsite tiktai $6.70 uį. 
laikrodėlį. Mat ta kaina speciališkai dėl agentų, o 12šuvių pištMietas 
ir baksas šovinių visai dykai gausite. Siusk savo užsakymą tuojau— 
šiandien. Atsitikime, jeigu nepatiktų, męs apmainysime arba sugra
žinsime pinigus. Adresą uždėk aiškiai:

ELITE COMPANY 109 BALT,M0,^S.

VIENATINE AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA.

šita mokykla gyvuoja nuo 1906 a*, 
ir duoda lekcijas jūsų prigimtoj kal
boj. Mes turime stadalą prie mokyk
los kur galima sustatyt 20 auto
mobilių. Musų ilgametinė praktika i> 
geras sutvarkymas, duoda progą 
sakyti, jog musų mokykla yra viena 
iš geriausių, kaip iš praktiško tai, 
ir iš teoretiško atžvilgio mokinimas 
mašinerijos įvairių konstrukcijų au
tomobilių. Musų mokytojai turi dip
lomus apie savo mechanišką išsila
vinimą, užtvirtintus konsulio. Užbai
gus mokyklą duodame rekomendacijas 
gavimui darbo. Mokiniai užbaigę ant 
šoferio ir norį važiuot Europon, gau
na skirtingą diplomą, vadinamą ui- 
rubežinį. Ateikite ir persitikrinkite.
NTERNATIONAL AUTO SCHOOL

147 E. 40 st. New York City* 1

GARDINO VERSMe.
“Dabartis” rašo, kad Gar

dine atradę anglių rūgšties 
versmę. Palei Nemuną radę 
vieną versmę, kurios vande
nyje esą 0,08 procento an
glių rūgštinės geležies, ši
tos versmės vanduo turįs 8 
laipsnius šilimos ir iš 40 
metrų gilmės ištrykštas iki 
4 metrų augščio nuo žemės 
paviršiaus. Rugpjūčio mėn. 
£1 d. ir rugsėjo 1 d. gydyto
jai ir drogistąi darę šio 
vandenio bandymus. Nauja
sai gydomasis vanduo bū
siąs pardavinėjamas vardu: 
“Gardino versmė”. Vienam 
buteliui to vandens mokėsią.v
15 fenigių.

nėra! (

vo plaukai Ims tankus, švelnus i 
skaistus! Oda Tavo galvoje Ims ly 

išnyks ant visados 
ad daugiau nuslinks 
s savo jilaukais!
puikiems plaukams

Bu>:

ne?

snvi- išbandymui “sampilą’ 
sk 10c stampomis persiuntinu 
gausi išbandymui dėžutę “Der 

nialiitios" veltui, sykiu ir brošiūrą 
užvardvtą: “Puikus Plaukai’’. 
ARGIL SPECIALTIES CO..

Dept. 7 t

P. O. Box 37, Philadelphia, P’

AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PRESERI Ų 
58 Skyriaus KOMITETAS. 

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

Protokolų raštininkas J. A. Bekampi*,
188 Roebling at. Brooklyn, N. Y 

Finansų raštininke* VI. Jl«čiu*,
67 Stagg St., Broklyn, N. Y. 

IldMinka* Kaziatiarae Atrakau.
kas

ŠMOČIUKAI.

Pajieškau lietuviškai-lat- 
»*dškos respublikos. Ar kas 
j.ematėt bėgant?

♦♦♦♦♦

Kartą p-nas F J. -Bago- 
čius kalbėdamas Liet. Pol. 
Kliubui New Yorke, paša*

4

MOKINTIEMS PASINAUDOT PROGA.
Geriausias grafafonas su dabartini mis lietuviškomis dainomis, lab-J p! 

rial, kuri* kreipsis pas mus.
DYKAI

1000 adatą Ii

V. VAIVADAS
SPORTING CAF1

Puikiausia ir Ivariaaeta 
Užeikit ir persitikrinkite

442 Grand Si, 
BROOKLYN, N. T< 

■ Telephone Stagg SIM.

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI,

Pirmininkas G. K. Budria, 
1231 Cherry Str.

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

Raštininkas A. Vegela 
1029 Ą Lock wood ave. 

Turtų sekret. S Gelumbauskae,
920 Jackson Str.

Iždininkas J. J. Juozapavičia,
921 Herrick Ave. 

Iždo Globėjai: A. Pukterls,
444 Park View, 

M. Kavaliauskam
LBD. laiko savo susirinkimus

trečią nedėldienj kiekvieno menesio, 
Winter Hali, 412 6th St. Racine. Wl*. 
DRAUGYSTĖ LIETUVOS SUNŲ IR

DUKTERŲ, ELIZABETH, N. J. 
Viršininkų Antrašai. 

Pirminnkas P Kardokas, 122 Court at. 
Pirmininko . pagelbininkas S. Lutkue, 

211 First Str.
Nutarimų raštininkas S. Morkl*, 

255 Bond Str.
Turtų raštininkas J. Jankauskas 

232 Front Str.
Iždininkas J. Juzapaitis, 

234 Clark Place
Iždo globėjai: E. Makutienas, 

149 Clark Place, 
” S. Morkiukia 

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

Visi Elizabeth. N. J.

CLTI). DR-.1OS MIRTOS VALDYBA 
Cleveland. Ohio.

Pirm. V 1 vanauskiutė,

Vice Pirm. J Katkauskas, 
5823 Superior Ave

Prot. sekr. M Misiavieie^č, 
1452 E, 33rd Str

l-’in, rašt, Antanas Banialis, 
1449 East 24st Str,

Kasiems M Lavinskas,
8120 Cory ave.,

Kasos glob. O Sidabrui ė, 
2120 St., Clair Ave, 
Ve Kvedaravičius, 

1543 Oregon ave. ,

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmininkas K Jankauskas,
P. O. Box 749, Melross Park, III. 

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

Protokolų raštininkas ir organo pri- 
žiurėtojas A Staravičia, Box 1180

Melross Park, HL 
Fin. rašt. W. Strumilia,
i®OS14 So 10th Avs. Cicero, Hl.

Buk pardavėju.
Mes ištnokycim jumis prekystės ir 

anglų kalbą. Jus dirbdami šapo j, bu-, 
darni savo namuose galėsit išmokti 
pardavėju ir uždirbti $30.00 j savai
tę. Prisiųskite štampą gausit paaiš
kinimą kaip galima išmokti.
, MONTELLO CORRES. SCHOOL 

jŽM" Llfofltdfok Mtn*

gmiimiiwmi ni>i

DUODAME 
20 lietuvišku dainų, 
albumą.

Grafafona* tik 20 
tlja ant 10 metų. Tik 20 dolerių.

Prisiųskite 3 dol. rankpinigių, liku
siuos užmokėsite prie atsiėmimo. G ra- 
fafonas su didele triuba, pauk -otuli 
kraštais, mechanizmas grafafono ge
riausios konstrukcijos, kurį g lira* 
užsukti laike grajinimo. Tinka re
kordai įvairaus didžio. Taisą ildae- 
da čystą, kuris girdėt balsiai ir aiš
kiai. Vietinių meldžiam* atsilankyti | 
musų krautuvę, kuri atidaryta ase 
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro ir tal> 
pat nedėldieniais. Siunčiam* dykai 
katalogą muzikališkų instrumentų aal 
pareikalavimo.

dol. su gvarae

GREATER NEW
111 Grand Str., New York. N. Y.

Adresuokite i
YORK PHONOGRAPH, C 

Dept. L.

JOHN KITLBOK
CAFB

DideH* hotel!*, L*ra vieta >•» 
keleivingiema, kambari i įtai
kyti pagal nuają madą, iv viei 
hwilt užganėdinti

JOHN KULBUB. Raviaiakme
211 Wythe Ave., Car. Ba. 1 < 

BROOKLYN, N. Y.
Tai. 279 Greenpelat.

All NORI VALG.T ČEKĄ DUONAI

GARSAS GERIAUSIA TU VE
Kepa geriausią duoną iš 
Cystų r u g i n i y miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius keiksus veseli- 
joms ir kitokiems poky
liams *******

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

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

MOTERŲ PADĖJIMAS EVAN
GELIJOJ IR APAŠTALŲ RAK
TUOSE. Parašė Z. Aleksa. M 

knygelė išaiškina, kokie mo
torų padėjimas buvo gilioj eo
no vė j ir kaip link moterų at- 
eiškija. Ypač patartina ją 
skelbia dabartinė mūsų dva- 
Ir.pats Kristus, kurio mokslą 
einešdavo Kristaus apšatalai 
perskaityti moterims. Kaina

LAISVE
183 Roeblįng Str.z

■'». y-. k "-.-y ’•1'° '
'.«
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LAISVĖ
'm

j;'Up - c**, , u. f*- </•' >1

“PATAMSIO GALYBE
PENKIŲ AKTŲ DRAMA. PARAŠYTA LEVO TOLSTOJAUS

STATO SCEHON L.S.S.A. 19 KUOPA
SUB., 10 d. KOVO-MARCH, 1917

McCADDIN HALL
BERRY STREET, t aule c • <>< u •:<-«.-« ga tvit, BltuOKIAN, N Y.

Lošime dalyvauja apie 35 ypatus.
Pradžia 8 tą valandą vakare.
Įžanga 25c ; 50c.; 75c. ir $1 00.

LSS 19 K Ui P A.

p™ i1’ ašarų. Drama su dai-
VIETINES ŽINIOS j 1 • , " «• ' * I , • 1 1 , •

lietuve privalo atsilankyti 
i pažiūrėti to perstatymo, nes 
it. kios dramos labai retai 
musų scenoj buna statomos.

Marškininių generalis strei
kas jau atšauktas.

24 d. v asa r i o m a r š k i n i n i ų 
unija atšaukė general] strei
ką ir tų dirbtuvių darbinin
kai, kurių bosai išpildė rei
kalavimus, sugrįžo į darbe. 
Dabar streikuoja tik atski
ros dirbtuvės, prie tų dirb
tuvių priklauso Berkowitz 
Bros. Co., Brooklyn, N. Y., 
Bishops — New York ( it y 
ir Fuschs, Brooklyn. N Y.

Visose kitose dirbtuvėse 
darbininkai streiką laimėjo.

O. Budveičiutč.

entral B rook lyno cukernin-

l’tarninke, 27 d. vasario

kaip Philadelphijos ir Wil 
l’nanisburg cukerninkai. t 
karta darbininkai išėjo

ken, žydžių atstovė, O Bud- I
. A £- • T -n •! tapti Savininku. Parsiduoda duon-veiciute II’ L I ruseika. .kepykla (bekernė), biznis išdirbtas, į- 
Karščiausią prakalbą pa- e^os nuo $356.00 iki $500.00 ant sa- 
1 “ T Pimanilzn Vnvia iv va’^a» nereikia, išvažinei ar išnešiot,

SaKC 1 lUSeiKa, KUHS lt jokio bargavimo arba knygučių nė
ra, viskas eina už pinigus. Randasi 
šlako, miltų ir kitų dalykų vertes 
ant $1800.00, randa su bekerne, do
ru. 6 ruimais dėl gyvenimo, vieta dėl 
laikymo vežimo $53.00. 'Pas viskas 
kainuoja tik $2500,00, už staką duo
dasi 30 dienų tlėl išmokėjimo, 'Taip
gi, jeigu neturėtų visų pinigų gali 
likti margičium. Pirkit, o nesigai
lėsite.

Taipgi parsiduoda bueetnc geroje 
vietoj, rambi pigi — $25,00 su rui- 

(mais, biznis eina gerai, tarpe lenku 
■ir lietuvių, netoli nuo fabriko ir 
tirštai apgyventa: Kaina $650.00. 
Ant pardavimo puikus namas 31 fa-4 
milijų vertas $170('0.0(j, salima pirk- 

Įtj už $12000,00, įmokant $2000.00, na
mas pats per save trumpam laike 
isi-imoka. Ant pardavimo : 
gerose vietose nuo $800.00 iki .iJlt'OO.- 
(4); galima gauti visas inl’ormacijas 

Įprs: S YANK U S.
, 260 Warren st

(17-19)

no žmones. Jisai sakė, kad 
nėra to blogo, kad neišeitų 
geram Vargas ir bėdas tu
rės Įirispirt ir moteris or
ganizuot ies. Nurodė, kad 
atėjo jau laikas veikti pa
čioms minioms ir kad vai-j 
tižia tik miniu veikimo bijo-

cbdizmas yra vienintelė vil
tis žmonijos.

Priimta tam tikra rezoliu-

džia sukonfiskuotų 
sandėliuose ir tai))

Ant So. 3-čios
Public School mokykloj veik 
kasdien atsibuna moterų mi- 
timzai. Lietuvės motervs

maistą 
toliau.

gatvės

ŠILTOS KOJOS
ELEKTROS VOLTINIS P.

didelė moterų dcmonstraci-

vauja.
Reporteris.

DENTISTAS & Geriausia pirmeiviška ei*if* 

į pas

GEO LASKEVIčLį

Tei. 2372 Greenpoint.

Fornišiai
ill BANK ST.. Tai >64-1/

WATERBURY, CONN. J

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

G varan t uotą ant 
Uidėjinmr kep^rsifės 22 

Užplonibaviiunfc c.
........................

Sivplouihtt*iri»» awknw 
Sktui lsuitį iantj duok 
vi® apžiūrėt.

Aaniiai’Y Deniai
dilinai, I 3u7

melų
$5 o* 

makščiai
**■> 

.. $».•«
IltrankU

20 
it. 
ir

N .J.

įtaiko jūsų kojas šiltai, sausas ir lino- 
■ sas. Apsaugo nuo vėsumo, šalčio, ne- 

ULllis\’ėie” ansilcUlke Drč reumatizmo užpuolimų
: . c L’ -t- 1 stebėtina pagelba prieš mėšlungį"

•JolUUlcl BclItrUŠčUtieiie Iš skausmų ir gėlimų šlaunyse arba ko- 
i'ittshiirp-o. Daktarė nribu- i-'0-0 lš )),ležasnes prastos kraujo 

tą “nuovar-vo New Yorkan tuo tikslu, 
kad dalyvauti Susivienjimo 
Lietuviu Amerikoje Pildan

vėtainej. Teatralė Draugy- 
tė statė scenoj veikalą
Blinda

publikos susirinko mažai ir 
l.asžin rengėjams ar liks ke-

no.
Svečias.

PAJIF.SKOJIMAI
jiešk’iu Zi-loraius Litraus-ko. Pir
na gyveno New Yorko apygardoj,

žinot malonėkit pranešti. O Masu- 
licnė, 6 Market and Delaware avė. 
I’biladelpliia, l’a. 16-18

I’aješkau apisenes moteriškės, 
apsiimtų pridaboti namus ir 
kius. Atsisaukt į Laisvė 
Roeblng st., Brooklyn, N Y

kuri 
kudi- 

ofisą: 183

tjieškau Stasio Miloncio ir Juzės 
l’azniokiuPs. kaimo Vaiponios pa
rapijos Punsko. Meldžiu atsiliepti, 
turiu svarbų reikalą.. .1 J. Stanciką, 

Box .">85, Herminie, Pa,

tjieškau draugo

I cirkuliacijos

Jie suteikia mušjrną 
maloniai palengvina teku

mą Įr padidina 
gaivindami ją 

iškas silpnumas, 
inkstų keblumai, 

nemiegojimas, 
kebl urnai

Parlor
A 
'O 
tr 
O

Oi r
Bedford Avė. Tulpe X-r*< 

l-cnoi> gutvią.
BROOKLYN. N *

«>

$!.OO ANT 

savaites

Pampinu muziką ant visų parei
kalavimų. Piano balsus sutaisau. 1 
Taip pat pataisau ir parduodu pia- ! 
nūs Reikale kreipkitės šiuo antiušu:1

61 South 2 str. Brooklyn, N Y. 
Telephone— 885 Greenpoinl.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda puikus namas 8 šeimy

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

Puikus mūrinis namas 2 šeimynoms 
su 11 kambarių ir maudynėms, rau
dos

TEISINGIAUSIA tr GERIAUSIA 
LIKTUVIŠJfA

A P T I E K A

toli-
Jersey Nėw

Mas-

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

MACYS & MARCIN 
FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

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

prakaitavimą 
viso kūno, 
j imą per 
cirkuliaciją kraujo, 
nauja gyvybe. Net 
galvos s k a u dė j imas, 
nugaros skaudčjiim 
vidurių ir kepenų keblumai e.-utnl 
priežasčia prastos cirkuliacijos, nega
li būti kuomet ELEKTROS VOI.TI- 
NLS PADAS nešiojama Bet nepirk ne 
tikrų “Insoles’’. Aš parduodu tik ge
riausius (neparshluoda krautuvėse) 
Kaina krasa $1,00 Jeigu neužganė
dinti, sugrąžinkit ir aš sugrąžinsiu 
jūsų pinigus, Atsiųsk stempas arba 
pinigus. Duok čcvervko mi>ra. Adre
sas: A P, OWENS,’

Dep’t 42-8. Nr 190 (Riincy st.. 
Brooklyn, N Y.

287

neša $400 kaina $2700.
B. Ae ZINIS, 

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

Taipgi vedu visokias kriminališkas 
r civiliškas provas darau visokius 

kumentus, 
aktus už prieinamiausią
das duodu dovanai, C. L.
Court st. Tel 380 Main.

kontraktus, ir
do- 

par< lavini o 
kainą. Ro- 
Lasullo, 26

taisau receptus su didžiausia ; 
atyda, nežiūrint, ar tie receptai < 
Lietuvos ar Amerikos daktaru, i 
Tai vienatinė lietuviška aptie- ( 
ka. Bostone ir Massachusetts . 
valstijoj Gyduolių galit gauti, > 
kokios tik pasauly yra varto- / 
jamos. Galit reikalaut per lai- <

LIETUVIŠKA AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA.

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

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

Mes 
valdyt 
bet to 
turėti

&L»OSM(HMH'ITAN A>ndSt h6<u.>.Ją.,

Nusipnk Mosties.
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba, 

Mcntholatum Co., Prieš eisiant gult! 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o [>adarys veidą tyru ir skais
čiu halt u. 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 ’
P. O. Box 36, Holbrook, Mass.

K. ŠIDLAUSKAS
Antiekorius ir Savininkas 

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

Tel, So. Boston, 2101-1 ir 21013.

CAFE IK POOL ROOM [ 
lnkxm*l laiką praleist.

Tai yra geriausia vieta

K. HENS AS i
Gold SU

BROOKLYN, N. Y.
Telephone: Main 7628.

Telephone ihou careen point.

ir pra- 
veido. 

Pinigus 
(7)

JOKŪBAS

CAPE. Pa
keleivingus 

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

KANClERUIt

II ‘ QUsV-A-t,'
' it >d L.' J V ;

f. r*.

KOZNA

Dr. H. Mendlowitz
271 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis, 
o ypač mano specialė 

t«l moterų ligos.
Gerai jsitčmykit adresą:

DR. 15. MENDLOWITZ
271 Berry St., Brooklyn,N.Y.

Kampas So. 1-tnos gatves. 4

TEISINGIAUSIA UžEIGa
253 WYTHE AVE kamp. No. 1st St 

BROOKLYN, N Y,
Telephone Greenpoint 5311. SUčMYK pinigus

IK SKAUSMĄ.

Iš cukerninkų streiko.
Cukerninkų streikas dar 

tebesitęsia. Darbininkai L. 
kosi gerai. Kompanija deda 
visas pastangas, kad tik tą 
streiką sulaužius. Pirmiau 
darbavosi su pagelba polici
jos ir milicijos, bet tas nieko 
negelbėjo, tai dabar jau 
bando spaudą papirkti. 28 
d vasario kompani jos agen
tas atėjo į ’’Laisvės” redak
ciją ir atnešė apgarsinimą 
straipsnio formoje. Kompa
nija siūlė už patalpinimą to 
apgarsinimo gerus pinigus, 
bet “Laisvės” redakcija lie- 
pė tam ponui neštis laukan 
su savo apgarsinimu. Tame 
apgarsinime nurodoma, kad 
kompanija pagerins darbi
ninkų būvį, lai dabar jie tik 
paliauja streikavę ir grįžta 
prie darbo.

igu užpeįeitais metais., ir
Itikisi streiką laimėti. Kiek 

iai. 'irau teko sužinot, tai kom- 
l\i.'panija žada irgi nenusileis

ti. Bet jeigu darbininkai

ti reiką laimes, nes siuom 
1 laiku cukrus labai reikalin
gas. Kompanija turi daug

Žinoma, kompanija steng
sis darbą varyt su streiklau- 
|žiais, bet šiuomi laiku, i 
Itų mažai randasi, o kad ir

vičiaus Suvalkų, gub., Vilkaviškio 
pav., Sunckų parapijos, Pilekalnių 
kaimo. Meldžiu atsišau 
1002 
Mass.

Norwood

l’ajieškau brolio Leono Jakšio. Mel- ’ 
i džiu atsišaukti J Šarkaitė, 598

Richmond st, Toronto, Ont. Cana-

mieste. Lekcijas duoda g Tinu
si ekspertai Gvarantij'a šofe- 
riains-mechanikams, Važinėji
mo lekcijos ant lauko. Musų 
mokiniai pastoja specialistais. 
Atlankykite musų mokyklą, 
pirm negu pastosi kilotų Įren
gimas dėl studentų gyvenančių 
kitame mieste. Klauskite smul
kesnių paaiškinimų.
Nemokėk pinigų, pakol negau-i 
pasikalbėt su lietuviu mokytoju.

L. TYCHNIEVICZ
Instruktorius, 

COSMOPOLITAN AUTO
SCHOOL,

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

piešiniu

Imt iiiai i ’iri '• 
natiiiing.i ir reikalin.

Tinka pradiniams, nemokantiems ir mokan
tiems. keikamuk los k' ynos luopiu šian
dien. Kaina su persiuntimu tik 12c.

PEARL LE MONDE, 165 Publicity Bldg.
SI . LOUIS. Mi>.

DR. 1. A. LEVITT
«URGEON DENTISTAS

Ska««m«

oknxwm®.
<-»* nuari*

dantų anatabda*
Ištraiki* ha joki*

FaL'.auxldt*. tan
Uitai.

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

I’K'KALINGAS KALVIS 
k a tą darbą. Atsišaukit 
su: Eeldman, 165 Cook 
lyn, N Y,

kuris nio- 
šiuo adre- 
st., Brook-

NAUJA KNYGA. Mylėtojams mu
ziką ir dainas lietuviškoj kalboj su-

17—18 rinktos visokios notos (gaidos) iš ku- 
___ rios gali išmokti notas be mokytojo.

REIKALINGAS KAMBARYS dėlei 
vieno vyro, pas blaivus žmones, 
Atsišaukit per laišką: Mr. K Prak- 
tikauskas, 2 Hope st. Brooklyn, N 
Y, 17—19,

ir REIKALINGAS apereiteris

tai iš jų mažai naudos bus, 
cukernėje yra tokių darbų, 
kad nepratę darbininkai at
sisakys dirbti.

Pašeinienis.

prie moteriškų koat’ų. Mo-Kocks> Pa» 
kęsti s gera.

8 va

anl kokio tik nori instrumento, arba 
dainavmo $1.50 parduodu tik už $1, 
Pasakykit ir (langams, Adresuokit G

______  C O Box, G. D McKees
(18-25)

VALDIŠKAS ATSIŠAUKIMAS
Namai, farmos ir lotai arti fabri

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

Reikalingi agentai kiekvienoj kolio- 
nijoj.

JOSEPH LIPMAN, M. I)
. Specijaliutaa moterų ligų

E. 50th St., New York, N.
OE1SO VALANDOS:

10 vai ryt*; nuo 1 Iki t vai.

814

PERSKAITYK!

Iki 10 vai ryt*; nuo 1 iki l vai. p 
pi*t ir nuo 7 iki 8 vai. vakar* 

N«dėllomift pagal nutartį. 
Egzaminavimas DYKAI. Męs Ht 

rlanie ir pasakom* .visas ligai ir 
ge.lbstim*. IŠ kitur atvažiavuxi«m» h 
goniam* parūpinam* vietą, kol rydv 
ui. Reikalui esant kreipkitė# m*1 
apžiūrėsime ir duosim* priet*liiką r* 
dą. Patarnaviman visai piga*. N*a< 
mirškit* mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
*14 H. ŠOth St.. NEW YORK, N. 7 

Kalbame He.tavišk*!.

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

DR. J. LIEBERMAN, 
DENTISTAS,

408—410 So. 2nd St.
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 3020.
Kalbame Uetuviškal, LenkiŠ- 

i kai ir Rusiškai.

Tel. Gr*»npoint 1569.

A. DOBROVOLSKIS
Pirmo* kle*o* CAFE.
Geriausi Girymai.

. v * . IAtsišaukite, ---------- ---------
P. Shertwitis, I KAS NORI ĮGYTI didelę krau-> 

z1Q1 T nrimnr TUldvn ituv7- 'iauJai įtaisyta, randasi geroj lol ĮjOI įmei St., Kiyn, vieloj arti kampo Van Deam str, ir 
Y. (18-9). Grcenpont avė. gyvavęs groseris per

’ | 27 metus. Labai paranki vieta del gro 
------------------------------------------------ - sernčs arba aptiekos, Lenkais ii' a- 

ANT PARDAVIMO------------- merikonais apgyventa, Klauskite pas
'škau kostumieriu barberiu ir L Bloomflied bekernėj ir lončruimyj. 
parduoti savo barzdaskutvkla. 61 Gieenpoint avė. Blissville, L. I, N 

’ '' 18—21

j • ” ■ 1 ’ -----J”- c-------------- ------ — <->-
I vieto j arti kampo Van Deam str,

, noriu 
Kas norėtumėte pirkti, tai pasisku
binkite, nes labai gera proga. Biz-' 
nis išdirbtas, ir labai geroj vietoj. Pi- ) 
niirų ant nedėlios padaro no 70 ir 80 
dolerių. Yra 6 skutami krėslai ir vie'- 1 
nas bolinis stalas Barberiai trali ge- ‘ 
rai išmokti bolesna grajiti. Taipgi y 
ra maudynė su kapštu vandeniu. Dautr ' 
žmonių ateina mandvti'es Vien tik iš j 
maudynės galima padarai po 3 ir 4 
dolerius ant dienos. I

j Jeigu atsirastų geras pusininkas, 1 
čios gatvių, bus perstatyta sirinko didžiausia daugybė, meldžiu tuojaus atsišaukti. Biznis ge- 
puikiausia penkių aktu dra- daugiau, kaip 900. Ypač pasiskubinki^nupirkti,’ ne^savu : 
ir a “Patamsio Galybėn. Ši daug buvo gaspadinių. Ma- \ ninkas turj išvažiuoti ant vainos už j 
drama atvaizdina valstiečių 'tomai, tas klausimas visiems ris&PGerrUmoke^Hsmgas geras barbe’ 
tamsumą, ji] meilę, visus pa-begalo parupo. Pirmininką-j galinis d.’vidurinis, • 
rieUfanuš ir prie ko jie pa- vo draugė Bekampienė. o 2„ Rro,dw„Barbe^ Mas,. 
«<ui prieina, čia yra ir juo-.kalbėjo, K Petnkiene, Pan- is-2o.

Nepamirškite!

Milžiniškos moteru 
prakalbos.

Kad užprotestuoti
aisto pabrangimą ir pasi- 

ikalbėti apie bėgančius rei-

Dries A

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

gaus knygų už 50 c. 
prisius už

knygų už 50c. 
25c, 

gaus
n

ris atnaujins.
Kas iš neskaitančių dar 

su įtaisais,! ^cle*vi •S'LDO g<iys
$500, kaina senas skaitytojas gaus knygų uz 

“Kovą” $2,00,

kovo, MęCaddin svetainėje, ko New Plaza Hall didžiau- 
ant Berry st. tarpe 2 ir 3-^ios prakalbos, žmonių pri-

ANT PARDAVIMO puikus mūri
nis namas 5 Šeimynom, 1 storas, po 
4 kambarius ant floro : 
randa $600, įmokėti , ___ _____
$4900. Puikus medinis namas, 2 flo- Kas prisius už 
rai su 7 kambariais 
kaina $ 2000, įmokėti

Parsiduoda 4 saliunai, kaina nuo senas 
$300 iki $3000. Dvi vietos labai tin
kamos atidarymui saliunų, apgyven
ta lietuviais ir lenkais. Pigiai parsi 
duoda bučernč ir 2 grosernes. 
farmos parsiduoda nuo $500 iki $1500. .

Kreipkitės šiuo adresu: B A Zinis, n11 gausite gerų knygų pasiskaity-
Real Estate and Insurance Co./ ^ui. Būtinai pasakyk apie tai savo 

Ofisai: 287 Bedford avė. draugui ir pažįstamu! Knygas duosiu
_ TeJ, Greenpoint 3355 tik “Laisvės” laidės.

Pinigus siųskit Šiuo adresu:
J. POCIUS

2370 Margaret St, Philadelphia, Pa.

knygų už 75 c, kas prisius už “Kar
dą” $1.00, tas gaus knygų už 35 c. 

kaitytojas už 25 c, Kas užsi- 
‘Naująją Gadynę”, kaina me

tams $1.50 tas gaus knygų už 50 c.
1 KJ8 ž 1 Todėl visi užsirašykite tuos laik- 

a '°s raščius per manę. Tiek pat mokėda-

lotas 25x100, 
$500.

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
MATIZMO. KOSULIO, NUO 
PERŠALIMO, NUO SILPNU
MO ŠIRDIES IR TT.

Kreipkitės prie manęs, o ai 
užtikrinu, jog busit užganėdin
ti.

taipgi t*ut«ikiu rodą risoldw- 
atsit:kiniuose ir patarnaują 

visokiuose reikaluos*.
1BROVOLSKIS

3 7.7 Graham Ava.
.or Skilman av. Brooklyn, N Y.

į*#
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26 Court Str,
Y Tel.,'Main 880.

Brooklyn, NY,

F,, KUDIRKA,
Lietuvio Aptiek* Ir Savininkas

64 GRAND 6T.
Brooklyn. N. Y.

ta Rusiškoj kalboj knyga apie au
si tomobilų amatą su klaus- 
B mais ir atsakimais. kas rei- 
K kalinga prie egzamino. Rei-
V kalinga šoferiams, mokiniams 
a ir automobilistams. Šutais? 
B L Tychnievičius. Kaina 75c.. 
n su persiuntimu 80 c. Norintie
■ gali gauti ir angliškoj kalboj.
■ Kainuoja su persiuntimu 80c. 
K* Taipgi daug didesne ir bu
V paveikslais anglų kalboj $1.60
B L. TYCHNIEVICH, 
f 231 W, 50 str. New York Uty.
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