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Įvairias instancijas.

mėsos nėra.

spauda ir jos

KOL DAR NEVĖLU, 
PROTESTUOKITE VISI

kurį uždėjo ant musų 
sprando bosai, priversti bu
vome išeiti i streiką ir aps-

skvon, nors miesto galva 
Čelnokovas buvo kreipęsis i

Tokiu
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Mes, Philadelphijos cu-

MASKVA BE MĖSOS.
Nupirkta Sibire mėsa ligi .kelbti kovą už didesnį duo-

KENTĖJUSIUOS NUO 
KARĖS!

2) Visiems darbininkams 
pakelti algas po 5 centus į

" valandą.
3) Pietų laikui duoti 45

AGITUOJA PRIEŠ KARĘ 
KONGRESE.

Pennsylvanijos atstovo 
Moore ir Texaso atstovo 
Callaway prakalbos apie 
papirktą spaudą, be abejo
nės, turi didelę įtekmę.

Visiem perdaug jau pasi
darė aišku, kad Amerikos 
žmonės nenori karės, bet

BROOKLYN, N Y. 20 VASARIO (FEBR.), 1917 M,

'dešimtys vilkų tapo užmuš- | 
Ita. Pabaigę kovą su vilkais,! 
'kareiviai ramiai sugrįžo į 
savo tranšėjas.

(Kad tai tiem kareiviam
I ateitų į galvą mintis ben-
j(Iromis spėkomis užpulti kernių darbininkai, negalė- 
vilkus, ką vaikščioja žmonių darni toliaus vilkti tą jungą, 
kailiuose?)

nos šmotą.
€

Prieš išeisiant į streiką, 
buvom bosam padavę sekan
čius reikalavimus:

1) 9 valandų darbo dienos 
vieton 12 ir mokėti už 10 va-

Washington, D. C. Kon
greso atstovai Moore (iš 
Pennsylvania) ir Callaway 
(iš Texas) pasakė savo pra
kalbose, kad daugelis Ame
rikos laikraščių yra papirk
ta, kad “sukėlus kariška li
pą”.

Kongresmanas Moore rei
kalauja tyrinėjimo, o kong
resmanas Callaway tvirtina, kraujo trokšta tik 
kad amunicionieriai papir
ko 25 vyriausius Amerikos 
laikraščius.

Ahtovas Moore savo pra- 
,’kalbo; kaltino laikraščius, 

:og j.e tyčia nudažo žinias 
tikromis v spalvomis, 

kad tik sukuųsčius karinį li
pą. Didžiuma gi Amerikos 
žmonių nenori kares ir netu
ri ko pešties su Vokietija. 
Karės nori tik bankieriai ir 
turčiai, daranti pinigus 
amunicijos.

Kuomet Moore kalbėjo, VOKIETIJOS IMPERATO-] 
daugelis kongresmanu jam 
karštai plojo. Jisai stačiai 
nurodė, kad tokiem laikraš- įleido ukazą visam laivy- 
warn labiau rūpi Britanijos nui Tame ukaze sckoma; 
interesai, negu Amerikos. ka(j an(. vįsq ]aįyyno įr Spe.

kongresmanas 
vadas republikonų,

Žymus 
Manu, 
pasakė, jog ir jisai stojas 
prieš karę. Jisai nurodė, jog 
Amerikai nėra reikalo kiš- 
ties į Europos skerdynes. 
Jisai nurodė, kad jeigu A- 
merika kišis į Europos rei
kalus, tuomet ir Europos

Švelnesni santikiai su Vokietija
BEDARBIUS SIUNČIA 

Į KARIUMENĘ.

17 MILIONŲ MALDŲ 
AMERIKA.

Philadelphia, Pa. Pe) 
savaite 17 milionų parapijo- 
nų poteriavo Amerikos baž-

q)ats duotu niinutas ir 15 minutų vaka- 
prezidentui re nusiprausti.

' - , Wilsonui.žmonėms : rn . .laikraščio rab suteikianti 
”. Laikra-!(lar>^ pavirti

’štiš “EI Triumfo” uždarytas temimui kareivių. Ten randa- 
!lik už tai, kad sykiu su val-^j kariški aficieriai ir kai]) 

į Wilsonas ir jo ministe- diskais pranešimais patai- žmogus nueina klausti 
,riai beveik stoja už tai, kad pino ir privatinių ypatų p ra- ;darbo, tuojaus jam pataria 
iapginkluoti kanuolėmis vi- 'nešimus. Įįstoti į kariumenę.
įsus Amerikos prekybinius’ Miestas San Diego už- ? # v7 7 U .
j laivus, kad jie galėtų i 

RIAUS UKAZAS. jp;es ml{) submarinų. Kapita-
Vokietijos imperatorius’listų laikraščiai irgi stoja

, K darbininkaiAR APGINKLUOS AME
RIKOS PREKYBINIUS 

LAIVUS?

4) Už viršlaikį mokėti 
. pusantro sykio daugiau, o 

nedėldieniais — dvigubą

is i Amerikos reikalus, v
Oclll l./iegu HZ,“ YT 7 <* V> • •

gin-įimtas sukilėlių; gubernato- VOklCCiai IT rusai

interesai, negu Amerikos.
Callaway iš Texas paša- cjapaį anį submarinu, plie

kė, jog Morganas ir jo sėb- p 
rai dar 1915 m. išrinko 12:^ 
laikraštininkų ir pavedė 1 
jiems padaryti didžiųjų lai- 5 
krašeių trustą, kad nustaty- :‘j.' 
ti visą Amerikos politiką, i 
Tie 12 Morgano bernų įgijo 
kontrolę ant 25 vyriausių ; 
Amerikos laikraščių. ■

Ta laikraščių konspiracija iT
egzistuoja ir po šiai dienai.1 

Mums rodosi, kad tuodu 
kongresmanu turi pilną tei
sybę. Paėmus New Yorko, 
Chicagos, Bostono ir kitus 
laikraščius stačiai stebėties 
reikia, kaip bjauriai jie kur
sto žmones. Kiekviena ma
udžiaus} dalyką išpučia, iš 
skiedros vežimą priskaldo, 
iš nebūto butą padaro. Net 
jeigu jau tie laikraščiai ir 
negauna iš kur nors pini
gų, tai visgi juos kontro
liuoja tik saujalės didžiųjų j 
kapitalistų ir tų kapitalistų' 
reikalai jiems visųpirmiau- 
sia ir rūpi.

NO 114 LAIVŲ. i Nors reikalavimai teisin- 
Nuo 1 iki 17 d. vasario, Tib vienok bosai atsisakė 

kuomet vokiečiai apskelbė, įjuos išpildyti, todėl 31 d. 
kad skandys visus prekinius 'sausio ir išėjome į streiką, 
laivus, plaukiančius į Ang- Vėliaus prie streiko prisidė

jo visi mechanikai ir dokų 
darbininkai. Pastarieji se
niai susiorganizavę į IWW. 
uniją. Jie pasakė, kad patol 
neis prie darbo; pakol koa> 
panijos neišpildys visų dar
bininkų reikalavimų.

Dabar streikuoja visų 
trijų cukernių darbininkai, 
būtent Spreckelo, McKeen ir 
Pennsylvania dirbtuvės. 
Kompanijos užverstos užra- 
kymais, bet darbininkų nėra 
ir visi užsakymai neišpildy
ti. Jeigu tik darbininkai lai- 

įkysis vienybėj ir nesiduos 
'save apgauti, tuomet strei
kas bus laimėtas. {

Streikierių skaitlius sie- 
jkia į 5000, tarpe jų randasi 
j a..vių apie 2,000.

VL’i trijų dirbtuvių dar
bininkai susirašė j IWW. 
uniją. v

Policija elgiasi žiauriai, 
strekierius visokiais budais 
persekioja, pikietininkus a- 
reštuoja ir baudžia. Už nu
baustuosius reikia mokėti 
pinigiškas bausmes, bet pi
nigų nėra.

Kad streiką laimėjus, rei
kalinga ir pinigų todėl ir 
priversti esame atsišaukti į 
plačią lietuvių visuomenę, į 
draugystes ir organizacijas 
P r i gelbėt i mums pinigiškai 
ir tuomi prisidėti prie išlai- 
mėjimo musų sunkios ko
vos. Musų laimėjimas, bus 
visų darbininkų laimėjimu, 
pralaimėjimas — visų pra
laimėjimu.

Aukas meldžiame siųsti 
šiuo adresu: K Rutkauskas, 
131 Tasker st., Philadel-

Ii ją, Franci ją, Italiją ir Ru
siją, jau spėjo nuskandinti 
114 laivų, kurie sudaro 214. 
810 tonų įtalpos. Vokiečiai, 
apskelbdami submarinų ka
rę, / pasižadėjp į mėnesį 
paskandinti fphilioną tonų 
įtalpos. Jeigu-ir toliaus vo- 

Vilkų minios dažnai pakliu-'Riečiams seksis taip skan- 
va tarpan Vokiečių ir rusų |dinti, tai į mėnesį laiko ne- 
pozicijų. Tuomet rusai ir!Išblės nei pusės miliono tonų

rius suareštuotas.
.17 d. vasario, 17 mylių į 

vakarus nuo Havaną f; rpto
li miesto Hoys, Cfe rkdo, 
buvo dideli mūšiai tarpe su
kilėliu ir valdžios kariu- 
menės. Telegramos praneša, 
kad keliolika sukilėliu esą 4 . V V

merikos laivų apginklavimą užmuštų ir daugelis suare- 
vis atidedamas.

Su bato j po pietų iš Wa-

už tai.
Iš Berlyno gi praneša, 

kad jeigu Amerikos laivai

susmenųo prieš 
vilkus.

la svarbi užduotis prieš 
Angliją, kad ją atskyrus 
nuo viso pasaulio. Visomis 
jiegomis ir visokiais bil

ais laivynas ir submarines 
privalo kovoti, kad Anglija 
ilr jos talkininkai negalėtų 
i vesti jokios prekybos nei 
Harpe savęs, nei su neutra- 

•mis šalimis, šioj kovoj pri
valo užimti pirmą vietą sub
marines, kurios “gudriai ir 
su visais atsargumais” esą 
vokiečių pabudavotos. Kai
zeris, užbaigdamas savo Įninkus, kurie buvo 
ukazą, išreiškia viltį, kad su'ant laivo Jarowdale. 
pagelba laivyno ir subma- džiugino Washingtor 
rinų priešų pienai 
sunaikinti.

neišvengiama.
Tačiaus klausimas apie A-

busią v

AU-GERIAU BULVES 
GINTI, NEGU AMUNICI

JĄ GAMINTI.
Long Islando fa r me r ia i

gauna $3.
Walter E.

štuotų.'
Suv. Valstijų valdžia pri- 

gelbsti senajai valdžiai, kuri 
jai buvo labai ištikima.

Kuo ta revoliucija užsi
baigs, sunku pasakyti.

RUSAI ATMUŠĖ VOKIE
ČIŲ ATAKAS.

Iš Petrogrado telegramos

KONGRESE REIKALAU
JA VISUOTINO NUBAL- 
SAVIMO KARĖS KLAUSI

MO.
Iš Missouri valstijos kon

gresmanas 15 d. vasario į- 
nešė į kongresą sumanymą, 
kad karės klausimas butu 
paleistas visuotinam piliečių 
nubalsavimui. Ir jeigu di
džiuma jų balsuos už karę, 
tuomet valdžia galės kištis.

Tūlas farmeris
Hawkins pasakė, kad jis jau 
už bulves išrinko $15,000. 
Jis pasakė, kad daug geriau 
bulves augingti, negu amu
niciją gaminti.

Bet ką turi sakyti darbi
ninkai, kuomet jie dabar už 
bulvių svarą moka po G cen
tus?

truputį pasigerino. Yra vil
tis, Vokietija duos naujas 
instrukcijas submarinų ko- 
mandieriam. Ypatingai pra
linksmino Washingtona ži
nia, kad Vokietija paleido 
tuos 64 amerikiečius juri- 

suimti 
Nu- 

ą ir
tai, kad Belgijoj vokiečiai 
neuždraudė amerikiečiams 
šelpti belgus. Amerikos pa
siuntinys Whitlock liksis 
Belgijoj ir prižiūrės Belgi
jos Šelpimo Fondą.

Iš Turkijos per ambasa
dorių Elkus gauta žinia, kad 
Turkija visais galimais bu
dais nori palaikyti su A mo

Wilsonas žadėjo vėlei pa
sirodyt kongrese, bet 
dangi padėjimas eina 
ryn, tai Wilsonui tuo tarpu, 
nėra reikalo kreiptis į kon
gresą.

ka- 
ge-

CUBOJ REVOLIUCIJA 
PLĖTOJASI.

budus, kad tik numalšinus

DIDELĖ VAGYSTĖ.
Charkove iš savitarpinės 

.Ąredito draugijos pavogta 
^rangieji popieriai ir kiti

stijos apskelbs Vokietijai 
karę, tuoj aus bus į kongre
są įneštas billius, kad už
daryti visus Suv. Valstijose 

i bravorus ir suteikti federa-nuautieji pvpwuai n xvivi uravurus ir sucein.ii leuera 
daiktai. Nuostolių bus apie liai valdžiai galę uždaryti 

, milijoną rublių. visus saliunus.

LIETUVIAI FARMACEU
TAI KARĖS LAUKE.

A). Gyvenusieji prieš karę 
Lietuvoje.

1) K Gudėnas, Naujamie
sčio vaistinės savininkas.

2) A Laurinaitis, Pane
vėžio vaistų sandėlio savi
ninkas.

kių vaist. priveizdėtojas
4) S. Kazokaitis, Salotų 

vaistiniu, priveizdėtojas.
5) J Elsbergas, tarnavęs

6) Gluodenis, tarnavęs,

B). Tarnavusieji prieš karę 
Rusijoje.

ka, 9) B Daukša, 10) Ga
launė, 11) K Gribauskas, 
12) J Kazilionis, 13) A Ku
nigėlis, 14) M Maivytis, 
15) D Narbutas, 16) K Pa
škevičius, 17) P. Rubikas.

Beveik visi minėtieji far
maceutai, gyvenusieji Rusi
joje, po karės ketina jau 
apsigyventi Lietuvoje.

Kiek lietuvių farmaceu
tų karo lauke yra, tikrų ži
nių, neturiu, bet reikia spė
ti, kad jų bus arti 200 
žmonių, o šiame sąraše tal-

KAREI IŠKILUS, BUS
UŽDARYTI IR SALIUNAI.

Washingtonas, 17 d. va
sario. — Jeigu tik Suv. Vai- sukilėlius. Havanoj neva su

sekta suokalbininkai ant 
prezidento. Iš tos priežasties 
suareštuota policijos genero 
las 7 policijos aficieriai, 10 
seržantų ir 34 policmanai. pinu, tiktai pažįstamus bei

Pasodintas į kalėjimą pranešusius man 
žurnalistas Henriko Matca

tieji kareiviai, likę mūšio 
lauke, buvo užpulti vilkų.

bendromis jiegomis eina ant 
vilku, v

Neseniai vokiečių skrai
domasis būrys buvo susinio-Į
vęs su rusų buriu. Sužeis- 'praneša, kad vokiečiai į ry

tus nuo Lvovo buvo padarę 
smarkias atakas ant rusų po

Generolas Falkenhayn, kuri s buvo Graikijoj tarties su 
karalium.resus

savo ad-
Gerdvilis.

Laiškus gi siųskite spau« 
dos komisijai šiuo adresu:
J Navickas, 124 Greenwich
St., Philadelphia, Pa.

Spaudos komisija:
J Navickas,
K. Rutkowski.
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Įžangos 
Straipsnis

Čia socialištiški redaktoriai, idant suvažiaviman daly- 
Finliandijdj panaikinta ir vautų ir daugiau narių, nes 

liuosybė žodžio ir liuosybė bus renkama nauja Valdy-' 
spaudos. Visoje šalyje vieš- ba. 
patauja žiauriausia cenzu- dabartinę valdybą įeina d. |

kirsti ir minias. Tokių su
irutės ir gaivališkos panikos 
sėjikų yra kiekvienoj di
desnėj nelaimėj. Tokie žmo
nės savo individualio baug- 
štumo liga stengiasi apsar- ra. Visos kontitucijinės gva- Kapsukas, ir d. čerkevičius, |

RAMUMO IR ENERGI
JOS!

Ateina karė. Ji jau čia, 
sale musų durų. Mes žinom, 
ką neša ta nelaboji nelaimė 
darbo žmonijai. Ji neša 
daugiau skurdo, negu ligi
šiol jo buvo, ji neša daugiau 
vergijos, negjj ligi šiol jo§ 
turėjome. Padėjimas bus 
sunkesnis, bet užtat ir prie
dermės mūsų, mūsų apsi
gynimo spėka turi būti 
daug didesnės, negu ligišiol. 
Jeigu kuomet nors reikėjo 
rimtumo ir energijos, gero 
ūpo ir pasišventimo, tai kai]) 
tik šioje valandoje. Bailu
mas ir kinkų drebėjimas 
negali būti jokiu pagelbinin- 
ku. Dvasios nupuolimas ne 
pataiso, o šimteriopai pablo
gina žmonių padėjimą.

Mes, lietuviai darbininkai, 
galime pasigrožėti tuo dar
bu, kurį nuveikėme pereitu 
dešimtmečiu. Mes užsiaugi
nom stiprių draugijų-politi- •n0]«‘iimėie"

Iru Ii-ii mni n iv anai a/y I iyi _ 1 . . _ .

gint ir sveikus, rąmius, sa- rantijos panaikintos. .kurių šiandien nėra (d Kap- | 
vim pasitikinčius žmones. Neseniai, kaip pasakė sukas išvažiavo Amerikon, į? 
Mes žinome jau, kiek bėdų draugė Malmberg korespon-*d. čerkevičius numirė). To- g 
tokie baugštuoliai atnešė 
Lietuvos žmonėms, kada už- rusų žandarai apėjo 
ėjus nelaimei, ir patįs bėgo, Hėlsingforso dirbtuves 
kur akys vedė ir, isteriškai 
rėkdami, kitus traukė pas
kui save. Kilo tuomet dide- 
liausių ermyderių, opiausio 
sumišimo, kuriame žuvo 
daug svieto, o reštas išsis
klaidė, iškriko, kai]) tos Gri
go bitės, po Pavolgį, po Si-

dentui “Newark Leader”, 
visas

ir 
ofisus ir suareštavo kelis 
šimtus žmonių, Kur juos iš
siuntė —nežinia; gal, prie 
kokių nors darbų Rusijoj, o 
gal stačiai Sibiran. , 

Graži iliustracija, 
vadinamieji

i VI. JAV V 1VAUU llUillll / • JL V7

'dėl suvažiavimui bus daug 
ko veikti norint draugijos 
reikalus sutvarkyti gerai.

Valdybos rašt.
J. Petkevičius.

masias tauteles, c

kaip 
talkininkai

IS LAIKRAŠČIŲ

škų, kultūrinių ir susiselpi- 
mo, mes išvystėm savo stip
rią spaudą, mes užėmėm 
vadovaujančią vietą dauge
ly organizacijii ir pusėtinai 
augštai pašokom su savo 
autortetu pilkų neorgani
zuotų dar minių akyse. Ka
rė yra kultūros naikintoja. 
Naikindama demokratiją, ji 
veda prie apšarvotos kum
ščios režimo. Užtat tuo la
biau mes turime įtempti vi
sas spėkas, kad išlaikius čie- 
lybėje tuos musų dar jaunu
tės kultūros žiedus, kurie 
puošia visą musų gyvenimą. 
Karei kilus, lai neapima nei

Taigi, jeigu Amerikoj ra
sis tokių gaivalų, izoliuokim 
juos nuo minių, pastatykime 
juos ant juoko.

Patarlė sako — gerą 
draugą tik nelaimėje tepa- 
žįsi. Žmonės, liaudis kreip
sis į mus, teiraudamos pata
rimų, ])amokymų. Tegul mu
sų patarimai niekuomet ne
prasilenkia su socialistiška 
teisybe, nors užtai ir reikė
tų nukentėti. Jeigu mes iš
laikysime iki pabaigos savo 
principialę antikarišką po
ziciją, jeigu busime vyrais ir 

, o ne ta prover- 
biale vėjo siūbuojama nen
dre, tai miniose tik labiau 
sustiprės musų autoritetin
gumas.

Ramumo, ir energijos 
draugai!

APŽVALGOS 
VIETON.

Kiek balsų trūko drg. M. 
Hillquitui, kad būti išrink
tam į kongresą?

Tiktai 150 balsų. Oficia
liame balsų suskaityme M.

vieną iš musų kinkų drėbė- Hillquitui truko 405 balsų, 
jimas. Stovėkime prie savo socialistai pareika-
draugijų, neužmirškime sa- ]avo naujo kaišų skaitymo,

Tuomet socialistai pareika-

ir, suskaičius balsus pasiro
dė, jog M H. trūksta ne 405, 
balsų, bet tik 150 balsų. Ma
tote, kiek daug balsų buvo 
nuvogta.

L. D. L. D. REIKALUOSE.

“Keleivis” pakėlė prenu
meratą iki $1.75 metams. 
Administracija sako, jog tai 
įvyko dėlei popieros pabran
gimo.

“Rankpelnį” ligišiol reda
gavo drg. P. Plaušinis. Nuo 
dabar redaguos drg. Stepo
naitis, nes anas redaktorius 
apleidžia savo vietą.

aLietuva”, kaip mums te
ko girdėti, bus parduota. 
Manoma, kad ji gali papulti 
į klerikalų rankas. Apie 
“Lietuvos” pardavimą gir
dėjo ir “V. Liet.”.

“Moterų Balsas”,
praneša jos administratorė,

kaip

NAUJOS KUOPOS LDLD.
Drg. P. Kurkulis sutvėrė 

naują kuopą LDLD. Ches
ter, Pa., Prisirašė net 15 
draugų. Teguk tik jie veikia, 
o draugų turėsime dar dau
giau.

Muskegon, Mich. Prie 
naujai suorganizuotos kuo
pos prisirašė apie 20 drau
gu*

So. Manchester, Conn., greitu laiku bus padidintas 
kuopelė buvo susitvėrus iš iki 24 puslapių. Tačiaus pa-

8 draugų. Per L Pruseikos Į didinus laikraštį, laukiama
9 gauti ir daugiau prenume

ratorių.
“Naujienos” suėjus trims 

_____ z ’metams nuo jų įsikūrimo, 
sitvėrė kuopelė iš 5 draugų, surengė Chicagos Pilsen 
Geistina .būtu, kad ji kuo-'Auditorium grandiozišką 

vakara.

prakalbas prisirašė dar 
draugai.

New Britain, Conn., kaip
rašo drg. K Mickevičius, su-

. vo spaudą, varykime pirmyn 
savo politišką darbą, būkime 
visi viename būryje, gelbė- 
kimės. Jeigu kuomet nors 
reikėjo draugiškumo, ben
dro susipratimo, solidariš- 
kumo, tai to viso mums bū
tinai reikia šiame momen
te. Iškrikimas kas savaime, 
išsiblaškymas butų didžiau-, r
šia mums nelaimė. Iš to tik pirdystės darbą, nes sutrum- 
priešai galėtų pasidžiaugti, |pkis karę.

------W..u...„D Dabar jau tai mes gerai 
žinom, kad tai buvo šake 
ant vandens parašyta.

Kuomet Rumunija prisi
dėjo prie karės, tai talkinin
kai apskelbė, kad tuojaus į- 
vyks pasidalinimas teutonų 
žemėm ir turtais.

Dabar tai jau mes žinom, 
kad tai buvo šake ant van
dens rašyta.

Kuomet Italija prisidėjo 
prie karės, tuomet talkinin
kų lagery sušuko, kad Ita
lija atliko didžiausią miela-

dėlto ir musų kultūriškos ge 
lybės žlugtų, nes nebūtų, 
kas jas apgina.

Dabokim Lietuviu Socia
listų Sąjungą, neapleiskim 
Literatūros Draugijos, sto
vėkime prie Lietuvių Mote
rų Progresyvio Susivieniji
mo, remkim Lietuvos šel
pimo Fondą ir auginkime, 
kaip ligišiol auginę, savą so-. 
cialistų spaudą. Tie iš musų,! Išnašios šnekos eina ir 
kurie pridera į Susivieniji- [dabar apie Ameriką. Jos 
mą Lietuvių Amerikoje, lai s prisidėjimas, girdi, sutrum- 
stovi ant savo pozicijų, lai pinsiąs karę.
buna prie' organizacijos ir 
nepaleidžia iš savo kontro
lės josios vairo.

Žiūrėkime, kas dedasi 
* Škotijoj ir Kanadoj. '__

irgi karės stovis, o betgi, 
kaip veikia, kaip kruta, kai]) 
energiškai dirba tos mažu
tės lietuvių darbininkų

O mums rodosi, kaip tik 
atbulai. Amerikos prisidėji
mas gali tik pratęsti karę.

Ten .TEISĖJAI IR REDAKTO-

privalo rūpintis pagerini
mu savo būvio. Neseniai 
dienraštis, išeinantis mieste 
Buenos Aires, “La Argenti- • 
na”, apskaitlįavo, kad prie 
dabartinio maisto brangu
mo, darbininkui reikalinga į 
mėnesį išleisti dėl pra'gyve- 

, nimo apie 150 pesų (apie 50 
; dolerių), tuo tarpu darbi

ninkas, turintis atsakantį 
nenori negimdo (darbą, gali j mėnesį uždirbti 

rodos, kad dėl jų nėra jokių tik 91 pesą. Reiškia, jam 
įstatymų. Bet jeigu kas'trūksta dėl pragyvenimo 59 
nors išdrįsta suteikti patari-[pesų. O ką kalbėti apie tuos, 
mus, kaip apsisaugoti nuo kurie nuolatinio darbo netu- 
didelės šeimynos dėl vargšių ri ir apie tuos, 
darbininkių, tai tuojaus ka
lėjimai! ir kankina kaip ko
ki kriminalistą, kaip baisų 
prasikaltėlį.

Bet kai]) angščiaus minė
jau, kovos banga tarpe mi
nių vis kįla ir kjla. New gūsių, 
Aorke ir jo apielinkėse be- vaikščioja gatvėmis su kū- 

di- dikiais; baisu į tokius žmo
nes ir žiūrėti. Bet ką apie 

ti- (tokius žmones valdžia sako? 
kėtis, kad greitoje ateityje Ji visus tokius vadina valka- 
truks kapitalistiškos vai- tomis, nenaudėliais ir tingi- 
džios vadžios ir pasiliuosuos niais. Jeigu darbininkas ne- 
minios iš tos sunkios naš-’gali užsidirbti užtektinai, 
tos. Ateis laikas, kada kie-(kad galėtų pats pragyventi 
kviena moteris galės paša-.ir savo šeimyną užlaikyti, 
kyti, jog ji gimdys kūdikių į tuomet jį apkrikštija valka- 

Darbininkas, turėdamas |^jek* kiek galės atsakančiai 
didelę šeimyną, negal būti 
be darbo nei vienos dienos, 
nes jam badas gręsia ir jis 
priverstas eiti dirbti už to
kia 'užmokesti, kokia duoda 
“ponas darbdavis”. Dabar 
atsižvelgkim Į moterų padė
jimą. Nieks negal užginčyti, 
kad moters stovi ant , že
mesnio apšvietus laipsnio už 
vyrus. Moteris nuo didelės 
šeimynos suvarginta, kai]) 
dvasiškai tai]) ir kūniškai.

J. PARULIS

Kovos banga už gimdymo 
kontrolę su kiekviena diena 
vis ’-didesnius ir didesnius 
užima plotus. Šis klausimas 
vis'daugiau ir daugiau už
ima* vietos laikraštijoje, 
knygose, žurnaluose ir tt..
* Tankiau kalbama mitin
guose ir šiaip visokiuose su
sirinkimuose. Tą matydama

biasi už aštriausių ginklų 
ir bando apginti tą nusidė
vėjusį įstatymą, kuris drau
džia gimdymo kontrolę.

Kapitalistai gerai žino, 
kad 'tas įstatymas, tai dėl jų 
yra geros vadžios su ku
rioms gali valdyti minias,

Kapitalistai^ino, kad dar
bininkas žmogus, turėda
mas didelę šeimyną yra be-

ri gimdo,

veik kasdieną atsibuna 
džiausi protestų mitingai, 
prakalbos ir tt. Galima

kurie turi
[prastą darbą ir negali už
dirbti net ir 91 peso?

Miestuose pilna darbinin
kų apdriskusių, suvargusių, 

į basų, išbadėjusių, daugybė 
.moterų nuskurusių suvar- 

basų, išbadėjusių,

sm a r k i a u šia d a r b u o tu s i.v

šiaip iš draugijos. Knygai
War what for i
mėnesi. Toki užtikrinimą 
davė “Kovos” spaustuvė.
Centro Komitetas didžiuma 
balsų atmetė pakvietimą da
ly vaut socialistiškų organi- 
zac i j ų ko n f e renci j o j.

Geistina, kad visos kuopos 
paremtų įnešimą mokėti 
centro sekretoriui 
metus.

Ištiesų, sekretorius
begales darbo ir tokia alga,’tingos aplinkybės!) jie ųe- 
palyginamai, visai nedidelė.'mato, kas dedasi tarptauti-

Balsuokit už tai. Iniam socialistų judėjime.
Prisiminus Plechanova,c. 7

Herve, Ziudekuma, Heine,

V/0* j

išeis kovo!

MARGOS

3 <$<$><$><§> <^^

Socialpatriotizmas!
Tulus “Naujienų” rašyto? 

jus apima juokai, kada jie
$120 į išgirsta tą žodį.

j Nabagėliai. Gyvendami 
turi ties Michigano ežeru (skir-

kintis, lavintis, prigulėti 
prie draugysčių, lankytis 
ant susirinkimų, paskaitų ir 
tt. Jos pririštos prie nami
nio idarbo, prie mažų kūdi
kių. Tokiu budu negalima 
motei ii kaltinti, kad jos at
silikę nuo vyrų, čionai kal
tas \as istatvmas, kuri ka- 
pitaastDka valdžia palaiko.

ta, vagimi ir tt. Tie, kurie 
darbininkus išnaudoja ir 

Geros pasekmės kovos už 'priveda prie tokio padėjime?, 
gimdymo kontrolę. Retai at-j.vra “dori žmonės“ ir juos 
sitinka, kad kokia nors ko-p’^i gerbia.
va taptų pralaimėta. Taip • v ‘‘ *
yra ir su kova už gimdymo socialistu partija išsijuosus 
kontrolę. Pakilo visuomenės J darbavosi. Visuose mies- 
upas, pasipylė protestai, su-,tuose ir miesteliuose rengė 
sirinkimų rezoliucijos,-balsas'prakalbas, aiškino darbiniu- 
laikraštijoj, darbap Mrs. M kams jų vargus, nurodinėjo 
Sanger ir kitų _ žymesnių 'visas priežastis tų vargų ir 
gimdymo kontrolės šalinin- kaip jie gali savo būvį pa
kų ir privertė valdžią atsi-' gerinti. Bet ar tuomet
žvelgti ant minėto klausimo klausė minios tų prakalbų, 
ir pagalvoti apie tai. 0 jeigu ir klausė, ar pasiel-

Prieš prezidento rinkimus* • U

prie LDLD. butų

mo fondas.
Antra kuopa Argentinoj.
Be LDLD. kuopos Buenos’

Aires įsikūrė jau :

RIAI SIBIRE.
Pusė Finliandijos redak

torių ir pusė jos teisėjų
- -- * - 1 šiuomi laiku randasi Sibiro

lionijos, kurios ten randasi. v
Tų kolionijų lietuviai darbi- Taip, praneša savo prakal-
ninkai ideališku pasišventi- koše dr

• 1 • 1 — •vnn trina snvn knlturns tnr-i^oma finų socialiste ir no-

V 7 |

Tų kolionijų lietuviai darbi-

Lietuvos žmones. Sekime jų 
pėdomis.

Karei kilus, be abejonės, 
rasis daug tokių žmonių, 
žmonių be nugarkaulio, be 
ambicijos, kurie savo baime 
už locną kailį stengsis už-

velistė, kuri važinėja po 
Į Ameriką, sakydama prakal
bas. Teisėjai ginami Sibiran 
tiktai todėl, kad elgiasi su- 
lyg Finliandijos įstatymų, 
atsisakydami klausyt, ką 
sako Rusijos satrapai. . Iš 

•redaktorių labiausia nuken-

ir pagalvoti apie tai.
Štai paskutiniom dienom gė taip, kaip socialistų kai-. 

New Yorko gubernato- bėtojai mokino? Ne! 
rius Whitman paskyrė tam džiuma darbininkų atidavė 
tikra komisiją kuri turi iš-'savo balsus už radikalų .par
ti rti tą klausimą ir priduoti tijos kandidatus, o dabar jų 
atskaitą valstijos įstatym- išrinktoji valdžia tyčiojasi 
davystės susirinkimui. Į ko-,iš jų pačių, vadindama val- 
misiją įėjo žymus žmonės, Ikatėmis, vagimis, ištvirkė- 
kaip tai: John Titch ir Jo-piais ir kitokiais vardais. Va 
•scphena Goldmark. Galima dinasi, valdžia atsimoka už 
tikėtis, kad šie žmonės tei- balsus.
singai nušvies šį klausimą ir , Cordobos provincijos gu- 

... jokiu budu valdžia priversta bus išpil- bernatorius, radikalas, už- 
mokintis bei žmonių reikalavimą.

Di-

išrinktoji valdžia tyčiojasi

mane visai neapima kvailas kįm j turtuolių klesą, 
juokas. Tragedija nėra ko
medija, broliuk Pabraiža!

priverstos beveik kas metas 
gimdyti kūdiki.

Tokios moters į 
negali lavintis, ..............  ...... „ . . _____ ______________o._
ką nors veikti dėl visuome-i Jeigu da negana bus vai- mitingus ir kviesti socialis- 
nės labo. Dabar atsižvel-'džiai tos komisijos praneši- tus kalbėtojus. Girdi, jam

, kuripnų, tad šalininkai gimdymo tokios tautos, kokią sociali- 
nepažįsta, nežino, kas tai y—kontrolės nepaliaus kovoję stų kalbėtojai proponuoja, 
ra skurdas, kuri gal užlai-'ir toliau, kol nebus tas su- nereikia. Kadangi guberna

torius pradėjo savo galę ro-kyti tarnus, tarnaites ir tos puvęs įstatymas panaikin-
Jll— J *11 •j 1 • 1 1

draudė darbininkam rengti

. , Juk ir “Volkszeitung” ga- turtuolės moters gimdo ku- [tas, kuris draudžia kontro- dyti, todėl ir socialistai stojo 
nauja p sui^yst, patikėdama Wil- ‘ - .........................

kuopa Bersso, apie ką pra-,sono kalbos gražumui.
dikių tiek, kiek jos nori. No-Jiuoti gimdymą.

neša, drg. Putinas. Pile 
kuopa Berisso, apie ką pra- 
draugų. Pirmininku išrink
tas J Miškinis, sekrt. T. že- Kiek kartu aš 
brauskas, iždininku — J Ka-1 
voliunas. Mokesčiai užsimo
kėta už visus metus. Kai]) 
matyt, kuopa turės pasise
kimą.

Bravo, draugai iš Beris
so!

L Trockis man tai]) pasakė 
apie tą straipsnį: ir jie dar 
tiki Wilsono nuoširdumui?

piktinausi 
galiūnais, tiek kartų aš at- 
rasdavau, jog aš piktinda
vausi per mažai. Jie vįsuo- 
met yra daug bjauresni, ne
gu aš maniau.

Mažiau santimentalizmo, 
draugai. Mes esame 
daug mandagus.

per-

VILNIS”

Apie reikalus Škotijos so
cialistų įkurtosios “Vilnies” 
(draugija knygoms leisti) 
skaitome “Rankpelnio” N- 
ry antram:

Dar gyvuojančių kuopų y- 
ra 6-ios; narių visose kuo
pose randasi 112; pinigu — 
£ 13. 10Į2.1,.

Valdyba saukia Draugi
jos suvažiavimą sausio 18 d. 
š. m., 3 vai. vakaro, LSS. 5- 
os kp. salėn (137 Stockwell 
Str., Glasgow). Kuopų pra
šome išrinkti savo delega
tus; delegatų galima rinkti 
vieną iš 10 narių. Geistina,

Iš Argentinos Politikos Mp. • r (i 1 i V * I o J Y 1V XY j / cl V I VO» 1/ 1 v L c C A Y* ) O1 * l i 1 L 1.1
fNJiin mileli knrnsnnmlnnln) : /vi IahIogva iv/ vn/lllzolll noiL. • • • v(Nuo mūsų korespondento).

Argentinos gyventojai, y- 
patingai darbininkai, labai 
skurdžiai gyvena. Bet

gi balsavo už radikalų par
tijos kandidatą.

Pradėjus g a s p a d o r i a u t i
naujai valdžiai, darbininkų ’

su juomi į atvirą kovą. Par-
— lemento atstovai naudojasi 

nepaliečiamybe ypatos ir •
as gali visur kalbėti. Todėl 4 

, parlamento at
stovai, išvažiavo iš Buenos 
Aires į tą provinciją ir ten 
jrengia mitingus ir aiškina

iai ĮIlcluT.. vaiuz‘ia1’apie gubernatoriaus ziau- 
-----------  „„-----  — jie padėjimas ne tik nepasige- Įrumą. Nors gubernatorius 
tikėjosi, kad išrinkus naują [rino, bet kaip ėjo blogyn, ]abai įnirtęs, bet tiems drau- 
prezidentą, išrinkus naują ir eina. Darbų kaip ne-( 
valdžią, jų gyvenimas pasi-Į 
taisys. Todėl visi nekantriai 
laukė 12 dienos spalių, pe
reitų metų. Ir štai Argenti
nos republikos prezidentu 

išrinktas radikalu 
partijos kandidatas Dr. Hi- 

Radikalu

Turime Pildanti Komite
tą, kuris ne per gromatas 
reikalus atlieka, bet gali su- tampa 
sieit, daro mitingus.

O kas daugiausia agitavo'pelito Irigoyen.
už tai, kad toks komitetas'partija susideda iš smulkio- 
j vyktų ?

Nauja pavietrė 
siausti Massachusetts vals-

sios buržuazijos. Naujai iš
rinktasis prezidentas tuojau 
paliuosuoja visus ministe- 

pradėjo rius, augštesnius valdinin-
kus ir Į jų vietą paskiria sa

valdžia radikalų rankose, va 
dinasi, politikoj įvyko dide
lės permainos. Bet ar įvyko 

Mokinkitės ant neprigul- 'kokios n°rs permainos dar
ningų kunigu. Vietos lau 
kia kandidatų!

jau įsikūrė, o kitur tuoj 
įsikuųs neprigulmingos pa
rapijos.

bininkų tarpe? Ar pasigeri
no ųu buivis? Juk darbiniu 

čiru Vinį, kai laukė naujos valdžios,

į gams nieko negali padaryti.
I Ir štai, kuomet Cordobos 
• gubernatorius persekioja 
’socialistų kalbėtojus, drau
džia jiems aiškinti darbinin
kų vargus, kaip juos kapi- 
italistai išnaudoja ir kaip 
darbininkai gali pagerinti 
savo būvį, to pačio guber- 

T'> i ♦ • i i i • • natoriaus provincijoj žmo-Darbimnku algos kaip pir-; _ . v, 1. . /L v,., * v , 1 . nes miršta badu. Laikraštis
miau buvo mažos, taip jr _ Argentina” nraneša 
dabar tokios pat, nors vis- L \ , .?.
i • . |kad ten 12 d. lapkričio mfrekas nesvietiškai pabrango. , ,. 1 ir

tz i t • a : . badu ant motinos rankų 5Kas kart vis daugiau ir , ,■j . -i i • • i i -i „v .metu kūdikis. \rlniio-mn rlnvhininkii mitras-'

noji valdžia išvien ėjo su 
trustais ir kompanijomis, į 
taip ir naujoji eina. Maisto

il* tam brangimui galo nesi
mato. Darbdaviai kaip pir- 
miaus darbininkus išnaudo-

Ar galite sau įsivaizdinti, 
m a, kas bus toliau, kad dar- ką motina jautė matydama, 
bininkai negali pragyventi? kad ant jos rankų miršta iš 
Nuolatos laikraščiai sako, I 
jeigu valdžia nesistengia pa-.kūdikių numiršta, apie ku- 
gerinti darbininkų būvio, niekas nepraneša? 
tuomet patys darbininkai . ~

čiai pradeda statyti klausi

bado kūdikis?! O kiek tokių

M. Dagilius.



DEL LAIKRAŠČIŲ BARNIŲ eikia gydyt, o ne akinius

A. Montvidasjau be

Mass

Pirkite LAIKRODĖLI

EXTRA!

butu

gą ir, žinoma ttuomet gali turėti nakčia, o gerai apsi

žinojau 
tizmas, 
nizmas.

Kovos 
šnairiai žiurėjau į tą

sužeisti
netik ka

Jei taip,

Kovos 
pirmiau ir dabai

Mus laikraščiai nepamis- 
lijo, kad skelbimu savo “idė
jiniu tikslu” galėjo naturali- 
škai užgaut Liet. Soc. Są
jungą. Koks gi idėjinis tiks
las? Socializmo idėjos plati- 

juk tam tik yra

tai neva 
bet jokio 

branduolio nebandė išluk- 
Šviesa buvo silpna. 

Verktinai reikėjo mūs są- 
jungiečiams aiškiau ir gi-

Rusiskoj kalboj knyga apie au- 
tomobilų amatą su klaus- 
inais ir atsakimais. kas rei
kalinga prie egzamino. Rei
kalinga šoferiams, mokiniams 
ir automobilistams. Sutaisė 
L Tychnievičius. Kaina 75c.. 
su persiuntimu 80 c. Norintie 
gali gauti ir angliškoj kalboj. 
Kainuoja su persiuntimu 80c. 
Taipgi daug didesne ir su 
paveikslais anglų kalboj $1.60

L. TYCHNIEVICH, 
231 W, 50 st r. New York City.

Atsakymas: — Kas link 
akinių žiūrėkite atsakymą 
A. Vosyliui..

Geriausis, turbut, -būdas 
šildyti kambarį garine šilu
ma, kuri ateina triubomis ir 
laikosi gerai jose. Mat ji ne

tikiu 'gimdo jokių gazų kambaryj, 
subjekty- -nesuvartoja oxigeno ir ne-

<leikalavimus ir pinigus 
šiuo adresu:

J. STROPUS,
6 Loring St.,

> So. Boston,

APIE AKINIUS.
A. Vosylius rašo:
Aš nešioju akinius, bet ne 

visada akis jaučiasi gerai: 
irtais jos skauda, o kar-

Koleta 
ikinius 
galima 

nuo

kad visi musu
butų karėje. į kad paskui 

ke-|I>aug aptemsta per tai 
’ žiu i, pi rma aš, rodos 

kas tas yra patrio- 
mįlitarizmas, oportu|patyrę 
o dabar — net gėda

kada manęs paklausia mano 'daktoriam 
draugai, kas yra “social]>a 
trintas,” “socialmil i ta ris 
tas”, “oportunistas” — ne 
galiu atsakyt. Ypač “opor 
tųnistas”. Tuo vardu dabar 
tinę “Kovos” redakrija kri

APIE KAMBARIO PRIšIL 
DIMĄ.

Ponia A. S. V-ko klausia 
Ar labai kenksminga y r: 
šildyti kambarį gazu, ypač 
nakties laike?

Ji taipgi klausia apie a 
kinius.

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

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

M. Ballas ir J. Bush
111 Grand Street BrooMya,

Tikslas yra idėji- 
išreiškia tuodvi jus.” Kaingi jus socialistiški 

laikraščiai, gyvuotumėt, jei
gu to tikslo neturėtumėt? 
jei socializmo negintumėt ir 

nusibodo apie neplatintumėt? Kam da reik 
pasigirti visiems susitarus? 
Ir nepasakius, kokia bus 

s idėjos, kurią jus 
iekti, tai ar ne kur- 
pradėta? Išrodė 

;lyg idėjinė skraistė, o ne 
į tikslas. O juk kaip tik apie 
i tą laiką prasidėjo tarp są- 
>j mgiečių nepasikakinimas 
! tūlais soc. laikraščiais už jų 
'skraistes.

Bet nebuvo drąsos pasa
kyti stačiai. “Kovos” redak
cija irgi nedrįso. ’’Laisvė” 
irgi nieko nepasakė, o ji, 
turbūt norėjo pasakyti. Mat, 
sąjungiečiai, kaikurie, pir
miausiai pradėjo nepasika- 
kinti “Keleiviu” — vieni dėl 
jo darbo-biznio, kiti — dėl 
jo neatbolumo apie mūs idė
jos principus. Tūlas laik
raštis biskį nurodė sykį, ki
tą syk į tokį nepaisymą, tai 
“Keleivis” tik nustėnavo lyg 
pro juokus, visai nepami
nėdamas dalyko, branduo-

~į šioj gadynėj
/hk nieks negali apąi-

/LajĮjNp* be laikrodėlio! 
įr ” Tai pirkite laik

rodėlį mano krautuvėj, kur yra 
puikiausias pasirinkimas.

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

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

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

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

pamatų, ką 
straipsnis i 
jeigu jame i 
dzin, ypač 
sonsu, arba 
bių. Tikrai žinau atsitikimų, 

kai-kuriuos šiek-tiek. kada tyčia buvo įdėta kvai
lybė, kad tik kiti imtų kri
tikuoti, atkreiptų savo aty.- 
dą. ’Taigi turėjau pamato ir 
apie “Kovą” tai}) manyt. 
Bet pasirodo, kad ne tas bu
vo įtiksiąs. Eina dabar užsi- 
varinėjimai, net iškraipy
mai minčių ir pasakymų, 

Gali spėjimai, užmetinėjimai vis 
drau-|si. $ liktais žodžiais 

kova, o ne kritika, : 
vizmas, o ne objektyvizmas, [padaugina dulkių. Antras iš 
Tas jau per ilgai tęsiasi, 
nors, tikiu, prieisim prie ko 
geresnio, nes, galimas daik
tas, ‘“minia” po karščiui at
vės tada ji ir “galvoms” pa
sakys, kad šalčiau, princi
pus išdėstytų. Nes įkaitinti 
principai — taip kaip įkai
tintos štangos: jų nė minia, 
nei galva negal paimti, kad(dc), kuri yra 
ką nors pradėjus budavoti. j

Balsas iš Minios.'

liau parodyt principus —~~ 
matus, ant kurių jie stovi. 
Bet kritikos nebuvo; buvo 
tik kritikėlės-pastabėlės, tik 
paviršium. Atsiradus San
dorai, redaktoriai pradėjo 
vieni kitų laikraščius girti. 
Kartais net koktu buvo žili
ai į tai.

Da labiau buvo koktu žiū
rėt, kad “Kovoj” kildavo 
prieš juos balsai be jokio 
aiškaus tikslo; nieks ir čia 
nebanm nurodyt, kur prin
cipai, o kur ne. Net nė to 
žodžio — “principas” — ne
paminėdavo tie “polemikie- 
riai”, kiek pamenu. Ot, dėl
to tie ginčai buvo, mano 
nuomone, tik barniai.

Atsirado ir principai.
Viens tik dalykas paaiškė

jo šiek tiek. Tai tai buvo 
klausimas, kad soc. laikraš
čius turi kontroliuoti tiktai 
soc. partija 
Istų laikraščiai 
'listų lai k rašei 
Ine tuojaus, 
nutolęs nuo 
kimi. Ir čia 
eit tuščios š 
šitas principas teisingas, bet/aid’ kai. 
ne pilnas — tik principo’Principai 
skeveldra. Ir tai tokia sl._ 
veldra, kuri, man rodos, vi
sai nėra socialdemokratiška, 
tariant ne materialistiška, 
ne marksistiška. Pažiūrė
kim.

Ko-tiktai laikraščius tu
ri paimti partija į savo ran
kas? Arba: kodėl visųpirma 

i laikraščius? Čia slepiasi i-
• deališkas žvilgsnio taškas. 
Reikia tiktai protus sujun
gti, suvienyti, laikyt vieno
dume, o tada visi medegi-

• ški dalykai .mums pasiduos, 
j ekonomijos klausimai patįs 
lišsiriš, įvyks nauja gadynė.

)švieta, prakalbos, skaity
mas ar laikraščiai yra dva
siškas dalykas, taigi tas vi
skas tegul bus til 
valioje, kad tie dr; 
ba, kai]) dabar 
nia” (iš kurio 
partija’) nepaklystų, 
siskirtu i tiek “miniu 
yra tų “privatiškų 
čių”, besekant paskui juos 

Kada ėjo tų
1 a i k r ašč i ų ” na g r i n e j i m a
“Kovoje”, tai maniau 
laipsniškai prieis ir prie 
svarbesnių dalykų, prie tų, 
iš kurių gema klesų kova i 
visos kitos kovos. Kad pai 
tija (šiam atvejyje 
ga) kontroliuotų visus 
pakraipos laikraščius, tai ji jo 
būtų kooperatyviška laikra
ščių leidimo organizacija. 
Tai gerai. Bet jos programe 
stovi ir kiti, dar svarbesni 
dalykai, kuriuos ji taip pat škinimai, kas ku 
turi paimti į savo koopera-'principų pasielgė 
tyvišką valdymą. O apie tai, ir “pasakė”, ir koki 
apie paprastas kooperacijas principai yra), tai 
pati “Kova” kuomažiau-1 smagu ir klausyt, ir 

nes butu šviesos, kuri veda 
veikimo ir vienybės.

Dabar vietoj kritikos eina 1 
kova. Eina kova tik dėl to- tais yra pailsusios. 
kilų dalyki], kurie arba jau'kartų jau mainiau 
seniai palaidoti, arba bus pa ir vis netinka. A 
laidoti po kelių savaičių.'butų pritaisyti tokius, 
Čia miniu mūs “vienybę” su kurių akis jaustųsi gerai ant 
tautininkais ir klerikalais visados?

kritikos. Ji dėl “penktadalio” aukų, dėl 
trečdalio” aukų ir dėl tųjų

Bet vietoj to ap'skel-1 nius pritaikyti geriausiai 
gali tas daktaras, kuris spe-'miegruimį gazu tiesiog 
cializuęjasi akių ligose. Ma-.skia daryt sau blogą.

: partijos 
ingai, ar- 

ikoma “mi
sų s i deda • v neis-

kiek kad čia kelios socialistų par- 
laikraš-;tijos negali but (juk jau ei

na derybos, kad iš dviejų 
privatiškų 'partijų pasidarytų viena).

Kova” be reikalo ap- 
kad skelbė kovą su oportunis

tais. Šie savo partijos ne
tveria ir negalėtų sutvert. 
Kovojant (o nevedant kri
tikos) galima juos tiek įer- 

Sąjun- ■zinti, įpykinti, kad galų ga
ivoje jie gali išsižadėti mūsiško 

darbininkų judėjimo, bet 
n esu tvers saviškoj o.
Prie principų reik kritikos.

Kad butų kritika (t. y. ai- 
ne sulyg 
arba kad

eilės šildymo būdas yra at
sakantis pečųs, kuriame de
ga anglis ir išeina gerai 
gazai su durnais. Gazo gi pe 
čius (kad ir geriausis) turi 
daugiau blogumo: liepsną 
suvartoja daug kambario o- 
xigeno ir paleidžia daug an
gį iarukšties (carbon dioxi- 

kenksminga 
musų kvėpavimui. Mes patįs 
iškvė] )uo j ame a ugi ia rukštį, 
nes ji musų kunui jau ken
kia, kada jame pasidaro, o 
čia da deganti didelė lieps
na gamina eibės ir mums 
prisiena ją vėl į save traukt. 
Beto, reikia labai gero gazi- 
nio pečiaus, kad visas gazas 
sudegtų; didžiumoj atsitiki
mų gazas veržiasi po biskį 
per triubeles, kurios jungia 
pečių, ir per tūlas pečiaus 
dalis ir eina į orą. Degan
tysis gazas yra labai nuo
dingas. Yra da vienas-kitas 
negerumas iš gūžinės šilu
mos, apie ką čia nekalbė
siu, nes užtenka viršminetu 
nurodymų, kad supratus, 
jog gazo šiluma nėra tiek 
gera, kai]) tūlos kitos (Su

tik 'prantama, čia kalbu apie tai, 
aukų fondų. Čia nė kritikos'vietos gydytojas gali paša- .kada gazas deginamas kam- 

karė nereikėjo. Reikėjo tik nuro-'kyti jums ar, akiniai reika-ib^’y.K kur žmogus gyvena 
bei miega).

Nakčia miegoti ir šildyti 
rei-

Kaip tautininkų ir kleri
kalų Spaudos Bendrija tvė- 

su visais kitais mųsų rėsi su tikslu eiti išvien, ne- 
sikivirčyti, o apginti-pagir- 
ti vienas kitą, kad publiką 
geriau prie savęs patrau
kus, bet vietoj šitą tikslą 
skelbti, padėjo kaip ant mie
lių bandutę — “etiką” “do
rumą”, taip ir socialistų 
spaudos Sandora vietoj to 
padėjo “idėją”. Tas mane į 
apmaudą įvarė. Nesakiau, 
kad tai tik veidmainiauja, 
ne! Čia buvo tik nereikalin
gas ir netikęs glostymas tos 
vietos, kur reikėjo padėti 
teisybę. Bet ta teisybė nela
bai reikalinga kitiems, iš
skyrus pačius laikraščius. O 
reikia ką- nors apskelbti pu
blikai. Tai ir še tau “etika”, 
dori” apgarsinimai, “ide-

tuščiom nepraeidavo, 
mūs soc. laikraščiai 

> atsiekti barniais tar]) pi’Įcžąstj 
savęs? Ar jie irgi skaityto
jais, arba “miniomis” var
žosi? Einant kalboms apie 
aną “vienybę”, minėta apie 
“pozicijų” sustiprinimą. Gal 

mes tarp savęs kovojam 
tas pozicijas? Betgi norė- 

norėtii visi dar
bininkai žinoti, kokios po
zicijos tarp mūs randasi, ir 
kiek ?

Kada “Kova”, gavus nau
jąjį antrąjį redaktorių,-at
sistojo, kai]) ji sakosi, tik
rais tarptautiniais klesų ko
vos pamatais, ėmė drąsiai 
užmetinėt, nežiūrint ant ke- 
no galvos papuls, “social- 

ne ]>atriotus”, “beprincipumus” 
a- Jr tt., tai man rodėsi, kad 

bar kritikuojamos vis tiktai Jai daro tik norėdama iš
suki ršinti i ginčus, 

įpusiškai pa
aiškėtų musu ir seni ir nau
ji principai ir musų uždavi
niai šiuo laiku. Jau aš esu 

nepaty-.
), kad mūs laikraščių re- 

geriausias, iš 
: nors judinanti: 
ieka be atvdos, 
nėra smarkių žo 
jęigu nėra non- 

i stačiai kvailv-

Bet
no ir tai vienintelis jo kelias'gazo šilumos miegruimui 
kiek nors uždirbti. Tuomet niekad nereikia vartot.
jis gali jums pasakot, jog 
akinius reikia mainyt kas 
mėnuo ar panašiai. Užtat 

Ogi •reikia eiti pas daktarą, ypač 
'akių specialistą, kuris atras 

duos patarimus, ■ 
pavartos vai-', 

jstus arba pritaikys akinius, i 
'jei reikės. Kartais prisieina 
permainyti akinius po tūlo 
tlaiko, nes žmogui senstant > 
ir akis mainosi arba tam 
.tikros jos ligos gali jas 
dar greičiau mainyt. Bet pa
prastai neima perdaug ilgo, 
laiko, kol akių stovis maž-i 
daug nusistatė ir tuomet vie ’ 
ni akiniai gali būti geri peri 
jlgus metus. Aš jums pata-j 
iriu eit pas akių specialistą' 
Jr lai jis atras, ar akiniai 
i jums jau netinka, ar kokia 
j kita priežastis yra. Mažu ; 
i jūs neišsimiegate gana, ar 
'gal negerą šviesą vartojate, 
'arba gal perdaug įtempiate 
įakis darbe bei namie skaity
mu

• Jau bus apie penkeri me 
tai, kaip eina ginčai “Ko
vos 
socialistų laikraščiais. Daug 
prirašyta, daug prišnekėta, 
bet nieko nepasakyta. Jau į- 
ėjo net žargonas 
veik nesakoma “socialistiški 
privatiški laikraščiai;” bet 
tankiai sakoma tik: “priva
tiški laikraščiai”; bet 
taip nevadina buržujų, arba 
klerikalų laikraščius, taigi, 
jau tuų vienu žargonu, be 
abejo, ne vienam naujam 
socialistui nesusipratimas 
pinasi.

“Naujienos” neseniai pu
sėtinai išaiškino priežastis 
tų barnių (kodėl aš vadinu 
“barniais”, pamatysime); 
nors kai-ką, rodos, padidi
no, vietoj paduot kai]) yra: 
kai-ką negana paaiškino ar
ba netaip formulavo, kai}) 
reikėjo ir kai-ką nepasakė. 
Kas nepasakyta, rodos, ar 
tik nebus svarbiausia. Pa
žiūrėsim. Pirmiausia aš no
riu save “introdusyt”, kas 
aš! Aš beveik visa tu barniu[nimas 
laiką žiurėjau iš šalies. 
Nors, tiesa, esu laikraštinin
kas, bet ne leidėjas, ne re
daktorius, taigi galiu būt 
neutrališku. Lietuvišku, v- 
pač darbininkiškų laikraš
čių bendradarbis, tai n( 
šioks nė toks; iš to nepra
gyvena, ir jam negalite sa
kyti: “Kur laki ten 
Taigi aš nelošiu!

Sąjungiečiai norį, 
“Kova” vadovautų, 
socialistų laikraščiai paskui 
ją sektų. ”Kovos” redakto
riai 
to pat norį, bet kadangi no
rais ne viskas pasidaro, — 
reikia tam galėjimo (t. y. 
mokslo, ir gabumo), tai pa- 
sikakino tik talpinimu kri 
tiku prieš “privatiškus laik
raščius.” Tokia maždaug 
nuomonė apie priežastis — 
bene svarbiausias. Nepris 
kaitau tatai “Naujienoms” 
neperpasakoju jų žodžių, — 
tegul jos nesakys, kad ir aš .čioja šmėkla 
jų mintis darkau, kai]) kiti.;šmėkla,” 
Bet gi pasakysiu, kad ir jos’skelbiasi 
panašiai 
priežastis, pridėdamos prie 
kitų, rodos, mažesnių. Nena
grinėsiu nė tų, nė kitų prie
žasčių 
jas klausyt. Tiesa, jų nelaba 
kas rodydavo pirma viešai 
Jeigu butų rodyta, gal butų varsa to: 
prieita prie galo barnių, tarėtės s 
Tada butų buvę tas, ko aš 
iš to tikėjausi.

Ko aš tikėjausi iš tų gin
čų, kada jie tik prasidėjo?

Aš tikėjausi, kad mūs, so
cialistų, principai daug-daug 
paaiškės: bus šviesos, bus 
apšvietos ir, nuosekliai, bus 
daugiau susipratimo darbi
ninkuose ir socialistuose ir 
jų skaičius padidės. Bet nie
ko panašaus.

Kai tvėrėsi Soc. Spaudos 
Sandora, aš buvau prisidė
jęs prie “Kovos” redakcijos 
ūpo 
naują mus judėjimo orga
ną. Mano ir žiūrėjimas, be 
abejo,buvo kitoks, negu “K” 
redakcijos, imant tą dalyką 
visą. Bet viens spuogiukas 
abiem lygiai metėsi į akis. 
Kada Sp. Sandora pirmoj 
vietoj savo tarimuose padė
jo, kad jos tikslas idėjinis, Į vieni kitų ydų nematė. Kol 
tai mes matėm tikslą mede-,nebuvo Sandoros, 
ginį. Tą ”medegą” Sandora Įkritikuodavosi, 
neturėjo nesti čia tuojaus ir j i-----
ne grynais matomais skam- štent 
bučiais, bet tik užuolanka, 
Jyg ir politikįnias takais...

Reikėjo tik nuro-jkyti jums ar, akiniai reika 
dymų, kad tai svajonė ir dingi jūsų akim, antra aki 
gana 
bta net savitarpinė kova- 
jau lyg karė iki išlaimėji 
mui. Iš to jokis principas ne-*zu jus turite kokią akių Ii-Iriausiai jokios šilumos ne
paaiškėjo, joki “oportunis

1 as, mano nuomone, ne
bloga. Kritikuojant reikia 
daryti ir paskirstymus, dis- 
sekciją, tik kad butų tiks
las socialistiškas, o ne anti-[ii 
militaristiškas, tai butų vis-J' 
kas gerai. Kaip pirm karės čia žinot 
Prancūzijoj darbavosi anti- 
militaristai, susideda iš vi
sokių sriovių, taip karės lai 
ku darbuojamės mes sočia 
listai.

Socializmas yra didesnis 
I’rivat. sociali-viso pasaulio karę. Kar. 

tai ne sočia- ■1° V1 
i( _ „ės jei,Įstengs, 

tai vėliaus jiepn'aris. 
mus, iie neisti-tllri Principų 

, vienok pradėjo ka,'es nasruose. O nu 
nekos. Mat, nors

>AR TURI TĄ NAUJĄ- 
KNYGĄ APIE LYTIŠKĄ 
GYVENIMĄ?

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

Apie tos knygos naudingumą pa
klausk tŲ, kurie jau ją turų,

Knygos vardas
Patarmės Merginoms 
Apie Lyties Dalykus.

Parašyta žinomos lytišky dalyky 
aiškintojos ponios M. H. SANGER.

Ta knyga reikalinga visiems: mer
ginoms, moterims ir vyrams. Joje 
aprašoma lytišky organu iSsivysty- 
i.nas, j y veikme ir svarba visame mo
teries ir vyro gyvenime; apsivaisini- 
mas; vaisiaus augimas; neStumo hy- 

igijena; motinystė ir jos hygijena. 
Į Taipgi aprašoma lytiškos ligos, aavi- 
žagystė ir daug kity įdomiy dalyky.
> Knyga turi 120 pusi, ir papuošta 

l paveikslais, kurie palengvina apraSo- 
mus dalykus suprasti.

KAINA TIK 50c.
~ AR MYLI DAINAS?

Štai nauja dainę knyga, kurioj ra
si daug tokię dainę, kurię niekur jau 
nerandama. Knygos vardas

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

kurioje telpa daugy be įvairiausių dai
nę. 'I arp k itę yra nemažai senoviškę, 
ktirias musę seneliai dainuodavo, bet 
kurios dabar veik visai užmirštos.

Dainos visokio tūrinio: meiliškos, 
juokingos, kalinię, tautiškos, kariš
kos, politiškos ir kitokios.

bar reikia naujos organiza-! 
cijos? Taip galėjo pamislyt 
sąjungiečiai. Bet jie, turbut, 
tai]) nepasakė; matyt, visi 
mes jautėme, kad tai nebus 
pavojaus mūs idėjai, matė
me, kad ir čia, ir ten ta pa
ti idėja. Vienok tasai ‘♦čia” 

ir lok”, i’’ “ten” jau parodo . lyg 
skirtumą...

Mes socialistai filosofijoj 
esame materijalistais, tai ir, 
ne dyvai, kad į visokius dar-1 
bus žiūrim piriniaus lyg į 
kokią materiją (medegą), 
negu į kokią ten nesugaudo- 
nią bemedegę dvąsią-idėją. • 
Mūs partijų programuose ’ 
beveik nerasi įvardijant,] 
kad — še, šitas punktas y-j A] 
ra idėjinis. Taigi juo įsta
biau, kad mūs laikraščiai 
savo Sandorą pradėjo, ne
lyginant lyg ’’Komunistų 
Manifestą”: kaip šisai pra
sideda: “Po Europą vaikš- 

socializmo

] -asižymėjusius socialistus. 
Į Aš iu raštus skaitau ir ne- 
į matau, kad jie tikrai yra te
iki. Kai-kurie nors tokiais 
■nėra, bet gal bus,—pamis- 
■liju. Gal ir “Kova” tai]) mis- 
Uija. Vienok kas bus, tai 
nė vienas mokytas socialde- 

' mokratas nesvarsto, 
būt ir kitai]) suktais 

'gaiš. Ir aš iš Amerikos,gy
venimo esu persitikrinęs,

kalinię, tautiškos, kariš- 
i.

KAINA 50c.
A R V ERTA BŪTI T! J SING U? ~ 
\ įsada yra žmonię, k i .e stengiasi 

derai ir teisinau ti, bet kokį 
iie gauna už tai atlyginimą ir koks ję 
likimas,— parodo vieno tokio žmo
gaus istorija. Jo gyvenimas taip už
imantis, jog skaitosi, kaipo gražiau
sia pasaka. Tos knygos vanias 
Kovotojas uz Teisybę

Jeronimas Savanorolla.
Kas nori žinoti apie teisingo žmo

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

KAINA TIK 25c.

nesnis, ir labiau dulkinas
’ v *. Žinoma, jei eisite'nereikalingus gazus šiluma,J 

'pas optometristą, tai jis bu-1(ypač gazo) padaro. Taigį‘; 
laikraščiai įtinai duos jums akinius, ne- miegot reikia nešildomamŽ 

’klerikalų .žiūrint ar reikia jų ar ne, kambaryj arba šiluma 
laikraščiais retkarčiais ture-(nes ’jis tik tiek apie akis ži-(turi būti gana žema, 
davo tokias kovas, bet tai --
būdavo pozityviškesnės

sukritikuo.ti tuos, kurie bis- mėjo—• reiškia, pasibaigė gelyj akių ligų akimai-visai got, kad gavus gana tyre 
kį kitaip mano, kurie mato niekais. Tai ne pozityviška'nereikalingi. Tuomet ligą oro. šiltas oras yra ir drėg 

► principus ir sale karės, arba kova. Pralaimėjimas yra:. r<
virš karės ir po karei. Jau’socialistų vienybė pralaimė-Įtaisyti 
net'neišmanėliais pavadinta jo 

pa.“ tie, kurie sakė, kad mes, iki
Ipo karei, negalime tiek daug su tautiečių bei 
spręsti, kas ten Europoj rei 
kalinga, o kas ne, ir neturi 
me tiek daug žiūrėti į Euro 
pą, kadangi čia pat laisvoj įtiksiąs buvo varžytis, gau 
Amerikoje, yra begalės dar-’dytis skaitytojų ir tas tiks 
bo, kurį nuveikti reikia dau-'las yra pozityvišk 
gybės suvienytų spėkų. Tos,tUv* 
spėkos vietoj vienybės tiktai ką 
atsiliuosuoja viena nuo ki- rėj

uo šių dalykų akis ])a- 
ir ueretai jaučiasi uo

dimas jose, taipgi jos 
i raudonos. Kitas dalv- 
. reikia jas laikyti kiliai 

svariom.

šiai rase.
Taip tas didysis princi- prie 

pas, — išdirbystės ir varto
jimo būdų paėmimas į vi
suomenės rankas per sočia 
listų partijos darbštumą, — 
liko paremtas tik... popiera 
Ir čia nebuvo aiškinama 
principai.

Mums reikėj 
jau prieš karę buvo pradė
jus budintis iš gilaus miego 

ho. Kiti laikraščiai taip-pat Karė išbudino. Bet 
toks didelis ir toks baisus 
mums, dalykas, kad į ją mes 
visus savo principus suva
romi Vieni su tais princi
pais nuėjo muštis tarp sa
vęs, o kiti su tais princi 
pais nori Sumušti karę
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Girdėjome, kad Lietuvos 
Šelpimo Fondas išleis visus 
Žemaitės raštus, kuriuos ji 
parašė šios karės lail^u. Tie 
raštai daugiausia yra pole- 

— j»iško' turinio.
Tai bus svarbi istorijai 

medžiaga.
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Vasario 7 d. 1917 pasiųs
ta Lietuvon iš LŠF. Agro
nomijos ir teisių Dr-jai Jo
no Vileišio ir Jurgio Šiau- 
lio vardais po 14,000 mar
kių (rata 18.25, arba abiem 
po $2555.00). Pasiųsta tele
grafu dėlto, kad Amerikos 
ii’ Vokietijos santikiai neai-

po $2.00 kiekvienas ir 4 žo
džiai viršaus po 65 centus 
$2.60. Viso išmokėta iš L. 
ŠF. $5,117,10.

K. Šidlauskas, LšF. Ižd.

Pastaruoju laiku mes tu
rime labai daug vietos pa
švęsta “Laisvėje” dalykams, 
sujungtiems su prieškariška 
agitacija ir todėl taip labai 
susivėlinom atsakyti “Nau
jienoms,” kurios “baigda
mos” polemikas dėl šelpimo 
klausimų taip įsibėgėjo, kad 
net stebėties reikia. Žinoma, 
“Laisvė” negalės susilyginti 
su “Naujienomis” polemiškų 
metodų riebume.

Projektuojamajam socia- 
listiškų organizacijų suva
žiavime dalyvaus:

Lietuvių Socialistų Sąjun
ga,

Moterų Progresyvis Sus
inąs, ,

Laikraščių “Sandora”, 
LSDP. Atstovybė.
L. Darb. Literatūros 

Draugijos Centro kom. 
dviem balsais prieš vieną at
sisakė dalyvauti konferenci
joj, tačiaus komitetas dar 
kartą svarstys tą klausimą. 
Gali būti, reikės pasiduoti 
daugumos draugijų nuos- 

jptndžiui.

kuris bus jos vyru, jos viešpačiu ir kurio turės visą 
amžį klausyt. Garbė tau, motina, kad išauklėjai tokią 
dukterį ir garbė tau, mergaite, kad išaugai senuose 
slavų įpročiuose!”

Musų protėviai irgi žiurėjo į šliubą ne kaipo susi
vienijimą į krūvą dviejų mylimų ypatų, bet kaipo į 
atlikimą tam tikrų pareigų, padidinančių giministę ar
ba gimininę organizaciją. Todėl kaip vienos, taip ir 
kitos pusės ne tik'tėvai, bet ir artimesnieji giminės pri
sidėdavo prie išrinkimo merginai jaunikio, o jaunikiui 
merginos. G. Freytag sako, kad vokiečiai iki pas pas
kutinio šimtmečio labai rimtai žiurėjo j apsivedimą ne 
iš meiliško žvilgsnio, bet giminystės. Kaip jaunikio, 
taip ir jaunosios tėvai ir artimesnieji giminės važi
nėjo vieni pas kitus, tarėsi, derėjosi ir sykiu viską ko- 
atsargiausiai perk ratinėje, kad paskui susiliejus 
dviem gimininėm organizacijom į vieną, neiškiltų ko
kių nors nesmagumų. Apie tai, ar jaunieji myli vienas 
kitą, nei neužsimindavo. Joh. Kunze sako: “Apsive- 
ciimas bei šliubas buvo atliekamas ne iš priežasties 
palinkimų vienos y pato s prie kitos. Jis buvo atlieka
mas pagal tam tikrus išrokavimus, paliečiančius gry
nai šeimyniškus reikalus. Apsivedimų bei atlikimu 
šliubo rūpindavosi ne mergina su vaikinu, bet jų tė
vai ir artimesnieji giminės... I meilę neatkreipdavo nei 
mažiausios atydos. Scherr’as savo knygoj nurodo, 
kad aštuonioliktame šimtmety Vienna j tėvai papras
tai padarydavo vestuvines sutartis dar tuomet, kuo
met jų kūdikiai lopšiuose gulėdavo. Ir kada kūdikiai 
užaugdavo ir sulaukdavo sutarto tėvų laiko, vaiki
nas turėdavo eiti pas merginą, aprinktą tėvų, prik
laupti ant dešiniojo kelio ir prašyti jos sutikimo apsi-

kada jau pastarąją gaudavo, tuomet stengdavosi ir 
skirtingiau užlaikyti, negu paprastą kokį nors daiktą, 
žodžiu, moteris, kad ir nešiojo antspaudą, jog ji yra 
ne kas kitas, kaip tik naudingas įrankis, su kurio pa- 
gelba galima didesnį turtą susikrauti, vienok savinin
kas stengdavosi tą įrankį truputį geriau užlaikyti.

Pradėjus praktikuoti pirkimą pačių, šliubai pa
sidarė daugiau pastovesni. Sykiu su šliubų pastovu
mu, atsirado įprotis, kad visas vyro turtas pasilikdavo 
vaikams. Suprntamas dalykas, jeigu tėvas apkainuo- 
ja vertę savo turto, tuomet jis ir stengiasi kad tas tur
tas liktų ne kam kitam, o tik jo tikriems vaikams. To
kiu būdu vyrai pradėjo reikalauti, kad jų moterjs bū
tų ištikimos ir ėmė smarkiai persekioti už susidėjimą 
su svetimais vyrais.

Bet dabar kįla klausimas, kodėl vyrai ėmė rei
kalauti ne tik nuo savo pačių ištikimybės, bet ir nuo 
merginų nekaltybės, su kuriomis norėdavo apsivesti? 
Jeigu vyras yra pirklys, o moteris tavoras, tuomet 
kiekvienam suprantama, kad pirklys visuomet sten
giasi gauti šviežią, nenuvalkiotą tavorą. Juk moteris, 
kaip ir kiekvienas parduodamas daiktas, turi savo kai
ną ir jeigu už tą tavorą nieko nemokama, jeigu mote
ris savo meilę atiduoda už dyką, nereikalaudama jo
kio atlyginimo, tuo būdu ji ne tik save suteršia, bet 
ir visą savo šeimyną.

Žiūrint pirklio akimis, tavoras, duodamas už dy
ką, negali turėti didelės vertes, nes gero da’kto nie
kas dykai neduos, bet visuomet reikalaus atlygini
mo. Tokios pažiūros jau viešpatavo ir tuomet, kuo
met žmonės buvo ant žemiausio kultūros laipsnio.

Pas tūlas Australijos tautas pirmiausiai žiūrima, 
ar sutinka tėvai ir giminės išleisti už vyro savo duk
terį, arba, geriau sakant, paduot ją, o dukters sutiki
mo veik nepaisoma. Ir jeigu pasitaiko, kad mergina, 
nesiklausus tėvų ir neatlikus pirkimo ir pardavimo 
ceremonijų, išteka už vyro, tuomet ją skaito doriš
kai prasižengusia ir žiuri, kaipo Į prostitutę. Mergi
nos dora surišta su užmokesčio, kurią tėvai gauna nuo 
jaunikio. O jeigu jaunikis nieko nemokėjo tėvams 
už dukterį, tuomet visi mano, kad ji buvo nedora, nie
kam neverta, paleistuvė, todėl ją uždyką ir gavo. To
kia moteris visą amžį būna paniekinta ir pajuokta. 
Columbijos indijonai irgi turėjo panašius įpročius. 
Bancroft savo knygoj rašo: “Atiduoti dukterį, nerei-

Pabaigęs prakalbas New čiams besilinksminant ne- 
Yorko apygardose, p Bulota 
ir Žemaite lankysis dar Co
nnecticut, Mass., ir Maine 
valstijose, nes tenais dauge
ly kolionijų dar nesakė pra
kalbų ir nerinko aukų.

TEISYBĘ SAKO.
Nesidžiaugkite pergreitai, 

kad visi Amerikos socialis
tai prieš karę einą; iki karė 
neprasidėjo, taip buvo ir 
Europoj, o paskui kas išėjo? 
Pasirodo jau ir tikrų socia
listu išdavikų. Pirmutinis, 
žinoma, pasirodė C. E. Rus
sell, kuris jau seniai turėjo 
būti išmestas iš partijos.

pamiršta ir savo brolių nuo 
karės nukentėjusių. Pats 
jaunasis, atsisakydamas nuo 
dovanų, paprašė, kad svečiai 
paaukautų kas kiek išgali 
nuo karės nukentėjusiems. 
Ir surinkta $25.00, 1 kurie 
pasiųsta LŠF.

Linkėtina jaunavedžiams 
linksmo, gražaus ir laimin
go gyvenimo.

vo žemyn akis ir gėdingai pasiųsdavo jį pas savo tė
vus.
iki kojų, ateidavo pas merginos tėvus ir ten išdėstyda- 
vo visą savo turtą, visus savo gabumus ir norą apsi
vesti. Tas visas išdėstymas tankiausiai būdavo pa
rašytas eilėmis kokio nors nusamdyto poeto. Tuomi 
viskas ir užsibaigdavo. ,

Net ir dabar tarpe valstiečių, buržuazijos ir tar
pe karūnuotų ypatų vedama no iš meilės, bet dėl eko
nomiškų išrokavimų. Ir jaunuosius priverčia apsives
ti tėvai ir artymiausi giminės. Ne meilė, ne jausmai 
vyrą ir moterį suvesdavo į krūvą, bet tėvų valia. O 
tėvai, norėdami apženyti savo kūdikius, visuomet žiū
rėdavo į ekonominį padėjimą, atmesdami meilę į šalį. 
O juk romantiška meilė gali plėtotis tik ten, kur ap- 
sivedimo klausime turi pilną liuosybe vyras ir mote
ris. Apsivedus gi, romantiška meilė negali gyvuoti, 
nes visos svajonės, visi tie malonumai, kurie žmogui 
vaizdinosi prieš apsivesiant, išnyksta, atsiranda pas 
tovesnė, rimtesnė, ne tokia karšta ir jausminga mei-

ka meile. šeimyniškoj gadynėj, ypatingai pakilus 
ant augštesnio kultūros laipsnio, tokią meilę mes ran
dame jau veik pas visas tautas.

Bet romantiška meile galėjo plėtotis tik nuo to 
laiko, kuomet šeimyniškos gadynės žmones ėmė keis
tis ir apsivedimų klausimas tapo ne šeimynų klausi
mu, bet atskirų ypatų, t. y., tų, kurie nori susieiti Į 
porinį gyvenimą. Vienok šis dalykas priklauso prie 
taip vadinamos “ypatiškos meilės gadynės”, todėl ta
me skyriuje ir turėsime tą nuodugniau perkratinėti.

PRIEŽASTIS ATSIRADIMO ANTRŲJŲ 
MEILĖS JAUSMU.

Kaip mes matomo, antrieji meilės jausmai plėto
josi labai lėtai; jau pas laukinius žmones vietomis ga
lima buvo pastebėti jų užsimezgimą; laikui bėgant, jie 
periodiškai buvo užsidegę, privedę žmoniją prie iš
tvirkimo, buvo įgiję visokias formas ir tt. Vienok, 
nepaisant to visko, kas kart jie darėsi aiškesniais, šva
resniais ir, pagalinus, padarė žmonijos dvasioj didžiau
sią permainą. Vadinasi, mes aiškiai matome, kad visi 
tvirtinimai, būk žmogus nuo pat pradžios buvo ir yra 
tokiu pat, melagingi, neturinti jokio pamato.

Dabar pasistcngkime susipažinti su priežastimis, 
kurios privedė žmoniją prie tokių permainų.

Kalbant apie atsiradimą pavydumo meilės ir rei
kalavimą nuo moterų nekaltybės ir ištikimybės, pir
miausia mums prisieina perkratinėti dar vieną svar
bų dalyką, tai priežastis atsiradimo įpročių pirkti pa
čias, nes šis dalykas surištas su dviem pirmesniais.

Ir taip, kur tik atsirado ir pradėjo plėtotis dar
bas, surištas su prekyba, ten būtinai turėjo atsirasti 
ir pelnas. O juk pelnas palengva išaugina turtą. 
Ten, kur išaugo turtas, atsirado įprotis pirkti pačias, 
nes jos prisidėjo prie auginimo to turto. Nors pačios 
buvo skaitomos paprastu tavoru, atnešančiu savinin
kui nemažą pelną, vienok tas gyvasis tavoras atsisky
rė nuo negyvojo ir pradėjo progresuotVyrąs, norėda
mas įgyt pačią, tuėdavo už ją atiduot dalį savo turto, o

visai šeimynai.” Californijos modokai dar tuo neuž
siganėdina; jeigu vyrui nieko nekaštavo moteris, tuo
met ne tik ją paniekina, kaipo paleistuvę, bet ir į jos 
kūdikius žiūrima, kaipo į nelegališkus. Tokius kūdi
kius visi pirštais bado. .

Kaip matome, įpročius reikalauti nuo moterų išti
kimybės, o nuo merginų nekaltybės pagimdė atsiradi
mas'prekybos, augimas turto ir pirkimas pačių, šis 
faktas aiškiai parodo, kokią įtekmę turi ant žmonių 
plėtojimasis ir augimas privatinės nuosavybės bei 
turto.

Kita priežastis, prisidėjus prie reikalavimo sau
goti savo nekaltybę, tai tėvų įprotis sužiedoti savo kū
dikius dar lopšiuose esančius. Tūlos šeimynos, norėda
mos su savo kaimynais turėti draugiškus fyšius ir su
sigiminiuoti, visuomet stengdavosi savo dukteris, dar 
kūdikius, sužiedoti su kaimynų vaikais. Tokiu būdu 
mergaitės nuo pat kūdikystės jau netenka laisvės ir 
privalo vesti tokį gyvenimą, kaip ir vedusios moteris.

Dar viena svarbi priežastis ir taipgi surišta su 
augimu turto, prisidėjo prie reikalavimų nuo mote
rų ištikimybės, o nuo merginų nekaltybės, tai amat- 
ninkystė. Pradėjus rodytis civilizacijos žiedeliams, 
vyrai ėmė mokintis amatų, pradėjo žengti progreso 
keliu. Ir tas užsiėmimas priklausė vien tik vyrams 
— vyrai buvo profesionalai, o moteris nežinojo jo
kios profesijos, jokio amato, apart namų darbo. Vyrai 
rūpinosi įgijimu turto ir užlaikymu savo šeimynų, to
dėl ir su moterimis elgdavosi taip, kaip jiems geriau 
patikdavo. Moteris gi buvo priverstos nuolankiai 
klausyti savo viešpačių, lenkti prieš juos galvas ir už 
suteikimą maisto, ir pastogės atsilyginti, atiduodant 
vienintelį savo turtą — meilę. Vyras moterį užlaikė 
kaipo savo vergę, tarnaitę, o ji už tą užlaikymą mo
kėjo jam savo meile. Suprantamas dalykas, prie to
kių aplinkybių, moteris negali skirt dalį to savo užmo
kesčio tam, kuris jos užlaiko, ji privalo viską atiduo
ti savo viešpačiui, savo išnaudotojui. Jeigu darbda
ves nusamdo darbininką, jis stengiasi jį išnaudoti kiek 
tik gali; apie tai, kad vienas darbdavys mokėtų dar
bininkui algą, o jis pas kitą dirbtų, jokios kalbos ne
gali būti. Apart to, moteris priprato prie tokios ver-

ti visa savo meile, todėl ir jos bjaurėjosi tomis mote
rimis, kurios neištikimos savo vyrams, žodžiu, į tas 
moteris, kurios savo meilę dalino pašaliniams, nepri- 
sidedančiams prie jų užlaikymo, visuomenė žiurėjo ir 
bjaurėjosi lyginai taip, kaip kad dabar organizuoti 
darbininkai žiuri į streiklaužius, o pirkliai j savo kon
kurentus, kurio pigiau pradeda pardavinėti savo tavo 
rus, norėdami kitus priversti prie bankruto.

Vienok vyrų profesijos dar turėjo ir kitas pasek
mes. Pradėjus vyrams skirstytis į įvairias profesi
jas, atsiradus tarpe jų įvairių amatninkų, tarpe gent- 
karčių pradėjo nykti giminytė, pradėjo nykti priete- 
liškumas ir .ėmė atsirasti valdo vystė; kuris buvo ga
besniu, sumanesniu, smarkesniu, tas stengėsi paimti 
viršų ant kitų, stengėsi tapti ne tik moterų ir savo 
šeimynos viešpačiu, bet ir visos gentkartes. Ir tas

(Daugiau bus),
i ;■ ' ' »’’ į X ''Ak*v -ik 'A* &c

4 d. vasario būvo prakal
bos Lietuvių Motorų Prog- 
resyvio Susivienijimo 39 
kuopos. Kalbėjo drg. W J. 
Venckunas. Kalbėtojas savo 
užduotį atliko gerai. Paly
ginus su skaitliumi vietos 
gyventojų, tai žmonių susi
rinko gana daug ir visi li
kosi užsiganėdinę. Po pra
kalbų buvo duodami klausi
mai, i kuriuos atsakė 
gana gerai ir nuosekliai. 
Buvo deklamacijų ir mono
logų. Aktoriai savo užduo
tis irgi gerai atliko, ypač 
pasižymėjo Viktorija Ur- 
boniutė iš Donora, Pa. ir 
M Racevieienė.

Rinkta aukos padengimui

CLEVELAND, OHIO.
11 d. vasario buvo mėne

sinis susirinkimas Lietuvių 
Moterų Progresyvio Susi
vienijimo 24 kuopos. Nors- 
diena buvo labai šalta, bet 
į susirinkimą moterų atsi
lankė skaitlingas būrelis. 
Reikia pastebėti, kad mote
ris veda susirinkimus nei 
kiek neprasčiau už vyrus ir 
net geriau už tula,s musų 
draugystes.

Apart kitko nutarė rengti 
prakalbas, diskusijas ir ba
lių. Dėl baliaus nutarė pa
čios gaminti visokius už
kandžius. Nekurios pažadė
jo aukuoti miltu, cukraus ir 
tt.

Beje, buvo atėjęs tūlas 
vyras ir išsyk, pasiprašęs 
balso, davė moterims pata- % 
rimą, bet paskui taip įsi
drąsino, kad kiekviename'j 

į klausime smarkiai jas kriti- . Į 
kavo. Viena kuopos narių 
paprašė jį ramiau užsilai- 

jkyti ir nesikišti su tokia 
kritika į jų reikalus.

LSS. 3 kuopos
Korespondentas.

, — $2.00 ; J Del i n i-
— $1.00; J Veneslo-

kavičius ir T Križinauskas 
— po 50 c.; J Bacevičius, K 
Urbonienė, M Valatkevičius, 
J Lukošius, J Urbonas ir M. i 
Becevičienė — po $25c.; 
smulkiu surinkta 45 c. k

JERSEY CITY, N J.
Šiomis dienomis apsivedė* 

drg. Antanas Strolis su p- 
le Wilhelmina Kulot. Ves
tuves buvo be bažnytinių 
ceremonijų. Labai pagirti
nas daiktas, kad drg. Stro
lis apsiėjo be tų ceremonijų,, 
kurios jau baigia savo amžį 
gyventi. Tiesa, jo giminės 
likosi neužsiganėdinę, neš
im rojo, kad jiedu eitų į baž
nytėlę ir ten šliubą imtų, 
bet į tai nereikia paisyti. 1 
Mes žinom, kad tamsesni' 
žmonės visuomet priešingi 
kiltesniam darbui bei prog
resui.

Linkėtina jaunavedžiams 
laimingo šeimyniško gyveni
mo.

visiems aukuotojams tariu k *

E. J Stočkicnė

SO BETHLEHEM, PA.
10 d. vasario buvo vestu

vės d r g. J Rinkamo su pa
nele S Mitkiute, kur sve-

D. P.

G» rai įsitėinykit adresą:
DR. H. MENDLOWITZ

271 Berry St., Brooklyn,N.Y. 
r Kampas So. 1-mos gatves. <

Telepnone iyt>u u r e en point.

Dr. H. Mendlowitz
271 Berry Street

Gydau ligonius įvairiomis ligomis* 
o ypač mano specials

iimas darIšleidžia L. M. P. S. A. Eis sykį į menesį. Tai bus 
lietuvių moterų laikraštis kaip Amerika gyva

yra leidžiamas

rašys apie moterų darbininkių reikalus, 
u rx i VJ11 ■ i <}, vu.vo specialį sveikatos skyrių, vaikų skyrių, su

teiks žinių iš moterų judėjimo, aiškins moterims politikos teises, pa-

MOTERŲ LAIKRAŠTIS!MOTERŲ LAIKRAŠTIS!
Jau išėjo iš spaudos

Moterų Balsas4
kad paliuosuotl iš tam

i-

“MOTERŲ BALSAS 
sos nuo amžių prietarų pavergtų musų moterį.

“MOTERŲ BALSAS 
vaikų auklėjimų 
f - \
duos daug naudingų patarimų apie maisto gaminimų 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 mylintlu 
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:

turės

229 N. 6th St,
“MOTERŲ BALSAS”

Philadelphia, Pa.

■IMk
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$25.00 dolerius, ar jie yra 
pasiųsti Agronomijos ir Tei- Nelaimingas atsitikimas.

WESTERNPORT, MD.

A

Te A prie ^irbtuY®s vartų Idamiesi surasti*5 ArjįcnilllOS buvo daugelis narinčių gaut duonos šmotą, negu Argeh«
šių Draugijai pagal 7 kp. 
priduotą reikalavimą. Vasa-

SO. BOSTON, MASS.
28 d. buvo prakalbos LS. į 

S. 60 kuopos. Kalbėjo drg. 
M. Akelaitis. Publikos susi
rinko gana skaitlingai. Rin
kta aukos padengimui lėšų; 
surinkta 4 doleriai su cen
tais.

CHICAGO, ILL.
Protesto mitingas prieš 

karę.
9 d. vasario, Hod Carriers 

salėj, buvo didelis protesto 
mitingas, kurį sušaukė- So
cialist Party Pild. Komite
tas. Kadangi svarbus reika
las, tai žmonės susirinko j 
laiką, bet pasirodė, kad jo
kiu budu negali sutilpti į 
tą svetainę, todėl prisiėjo 
dar nusamdyti keturias ma
žesnes toj apielinkėj svetai
nes.

Pirmiausia kalbėjo John 
C. Kennedy, aldermanas, 
kuris nuoseklia savo kalba . 
visuomet užganėdina publi-; 1 ir 8 d. vasario buvo LSS 
ką. Kalbėtojas nurodė, kad 60 kuopos paskaitos. Prele- 
karės trokšta produktų spe-[gentu buvo F J. Bagočius. 
kuliatoriai ir amunicijos iš- Publikos abudu sykiu susi- 
dirbėjai. Amerikos darbiniu- rinko gana daug. Prelegen- 
kai nieko neturi prieš vo-;tas ją pilnai užganėdino.Ku 
kiečių darbininkus ir todėl įrie atsilankė į šias paskai- 
jie nenori tos karės. Apart Tas, daug ko pasimokino iš 
kitko kalbėtojas pasakė: į istorijos. O kuopa sustiprė- 
“Vokietijos socialistai neno- jo dvasiškai ir medžiagiš- 
rėjo tos karės, bet jie nepa-;kai. 
jiegė ją sulaikyti, tai dabar 
mes bandykime sulaikyti.

*****

4d. vasario buvo prakal
bos LSS. 60 kuopos. Kalbė
jo drg. St. Michelsonas. Pu
blikos susirinko pilna svetai
nė. Aukų padengimui lė
šų surinkta -5.00. Prie kuo
pos prisirašė du nauju na
riu.

* * * * *

Paskaitos bus rengiamos 
'pakol neatšils oras. Patar- 

Geriaus sukelti revoliuciją tina vietos lietuviams lan- 
čionai, ant vietos, negu eiti kytis į šias paskaitas, nes 
į karę. Ar reikalinga mums , tai puiki dėl darbininkų mo- 
karė, gali nuspręsti piliečiai kykla. 
savo referendumu, o ne ke
lios ypatos.”

Antras kalbėjo Win. Rod-

*****

25 d. vasario, Lietuvių 
Salėj, bus prakalbos LSS.

i. Pru-riguez, taipgi aldermanas.1^) kl’lopos. Kalbės I. 
Jis liepė visiems būti prisi- ‘ 
rengusiems ir protestuoti 
prieš neteisuotą šios šalies 
įsikišimą į europinę karę.
Kalbėtojas nurodė, kad fak
tiškai Suv. Valstijos jau da
lyvauja tose skerdynėse, nes 
gamina kariaujančioms ša
lims amuniciją .

Trečias kalbėjo d r. Knop- 
knagel apie tą patriotizmą,

*****

10 d. vasario kuopa antru 
'sykiu statė scenoj veikalą 
“Du Broliu”. Viskas pavyko 
labai pasekmingai. Aktoriai 
savo užduotis atliko 
gerai. Kuopai pelno 
apie $100.

22 d. vasario, LSS. 60

labai 
liko

kurį skelbia kapitalistų lai-'kuopos salgj) bus dl.augiška
kraščiai, kad darbininkai 
neturi savo šalies, per tai jų 
negali niekas priversti ko
kią nors šalį ginti.

Ketvirtas kalbėjo Nacio- 
nalis Socialist Party sekreto 
rius Germer. Jis ragino vi
sus protestuoti visokiais bū
dais, rašyti protestus, ir 
siųsti juos prezidentui Wil- 
sonui, senatoriams ir kon- 
gresmanams.

Penkta kalbėjo tūla mo
kytoja publiškos mokyklos 
apie tuos būdus, kuriuos da
bar panaudoja įvedimui į 
mokyklas kariško muštro 
priešais žmonių norą.

Toliaus kalbėjo veik visų 
tautų sekretoriai vertėjai. 
Taipgi išnešta protestų re
zoliucija ir nutarta ateityje 
rengti protesto mitingus. 
Buvo renkamos aukos to 
limesniems mitingų rengi
mams.

Reikia pažymėt, kad po šio 
susirinkimo kapitalistiški 
laikraščiai pradėjo ' vesti 
smarkią agitaciją prieš al- 
dermanus, kalbėjusius tame 
mitinge. “Chicago Tribune” 
savo editoriale šaukia, kad

vakarienė, be svaiginančių 
gėrynių, Lietuvių Moterų 
Progresyvio Susivienijimo

*****
Bostono cukernės darbi

ninkai rengiasi prie streiko. 
6 d. vasario, LSS. 60 kuopos 
salėj, buvo sušaukę cuker
nės darbininkų mitingą. 
Manoma suorganizuoti juos 
į IWW. uniją ir jau tuomet 
išvesti į streiką. Keli metai 
tam atgal minėti darbinin
kai buvo pradėję organizuo
tis į IWW. uniją, bet vėliaus 
viskas pakriko. Nežinia 
kaip dabar jiems seksis tas 
darbas.

J. Cipenas.

PITTSTON, PA.
Vasario 11 d. įvyko čio

nai ekstra konferencija VII 
LSS. Rajono. Delegatai iš
nešė rezoliuciją prieš karę. 
Nutarta sekančią vasarą su

“Darbininkų Dieną”. Daly
vaus ir kitų tautų šios apie- 
linkės socialistai. i

Tos pačios dienos vakare 
j “ma-

6 d. vasario Jurgis Šim-
rio 11 dieną įvyko ir SLA. (kauskas, eidamas iš anglių 
kuopos susirinkimas. Tauti- [kasyklos, pakliuvo po trau- 
ninkai vare aštrią agitaciją 
ir prieš susirinkimą ir susi
rinkime, kad tik nubaudus 
kp. sekretorių, pagal šal
čiaus reikalavimą. Po ilgų 
ir aštrių diskusijų, kuopos 
pirmininkas užklausė narių: 
“Ką darome su Vaškevi
čium?” Visi nariai vienbal
siai atsakė: “Pagirt Vaške
vičių už tai, kad rūpinasi

Tautininkai nerasdami 
pritarėjų, nutilo ir viską 
užsibaigė be nieko.

MOLINE, ILL.
Pranešimas.

Padanges

t.

jiedu butų išmesti iš miesto 132 kuopa LSS. surengė 
tarybos už sulaužymą pri-|ž.iukes” prakalbas Sąjungos 
siegos ir už kurstymą prie centro sekretoriui Stilsonui. 
revoliucijos. Tas laikraštis I«gi išnešta rezoliucija prieš 
sako, kad jiems esanti vieta karę ir surinkta pluoštelis 
kalėjime, o ne miesto tary- pinigų Sąjungos namui. Ir 
boj. Tla vienas tautininkų pienas

Matote, ką kapitalistai sa- diskredituot socialistus ne
ko už išreiškimą savo nuo
monių ir pasakymą teisybės.

/ Ar ne puiki laisvė, kad už 
įsakytą žodį grąsina kalė-

i jimu. Galimas daiktas, kad 
į Šį dalyką turės įsikišti ir 
miėsto taryba.

1 Korespondentas.

nusisekė. Viso labo tiktai 
mokytojas Šalčius atsiuntė 
laišką 7 kuopai SLA., su 
griežtu reikalavimu, kad 
kuopa nubaustų socialistą 
Vaškevičių už tai, kam jis 
rašė Raudonajam Kryžiui, 
klausdamas apie 7 kp. auką

t ...
. t < \ * i.*-' f

tinoj. Mat, dabar čia darbi* į 
ninku gyvenimas dvigubai ' 
pablogėjo, negu prieš karę: į 
darbai žymiai sumažėjo, o’ į 
pragyvenimo reikmenįs dvi- ‘ 
gubai pabrango ir darbiniu- j 
kai atsidūrė blogiausiam^ į 
padėjime.

Pastaruoju laiku trįs kuo- ; 
pos nariai, būtent P Janiū
nas, L Stakėnas ir J Gab- 
riunas apleido šią šalį ir iš
keliavo į Suvienytas Valsti- | 
jas. Pirmiaus drg. Janiūnas 
buvo kuopos organizatoriu
mi ir energingai darbavosi 
Sąjungos labui.

Putinas.

darbo, tai pamatę užveizdą, 
kiekvienas stengėsi prie jo 
pripulti, kad tik gavus dar
bą. Policija pamačiusi, kad 

i. grūdasi, ėmė 
• juos nagaikomis vaišinti, ne
paisant per kur katram kliu 

V" Į va. Dalis piliečių, paragavu- 
ir,sių policijos nagaikų, pasi

priešino. Tuomet policija du

Buenos Aires. — Jau tre
čia savaitė, kaip čia strei- darbininkai 

I kuoja apie 400 darbininkų.1 
'Jie priklouso prie “Federa-

nijos. Ši unija galinga* 1 
mo tapo prašalintas iš kuo- daugely provincijų turi sa-i 
pos. Girtuokliauti nepaliovė, vo skyrius. Pirmiausiai Į suareštavo Tr pradėjo Vesti 
iki nelaimingo atsitikimo, 'jus “Puerto PuonT: A:ro::”[k 
Tokiu budu moteris su pen-[darbininkams, tuojaus pri- i 
kiais mažais kūdikiais pąsili sidėjo prie jų ir “Puerto i 
ko be cento dideliame var-'Santa Cruz” '

,kiniu ir likosi ant vietos už
muštas.

Velionis keli metai atgal 'Jie priklouso prie ----
prigulėjo prie LSS. 164 kuo-'čion Obreros Moritimos 
pos, bet dėlei girtuokliavi-

I uerto Buenos Aires |p0}jcij0S nuovadam Darbi-
- 'ninku minia, apie 300, leido- 

. ’ •Ue!’V) *si paskui suareštuotuosius.
ii’ .---- ; ------ ; . _; i r ’ .v a .?1 1 Išėjus ant Montevideo ir Riogc. Beje, pirmiaus prigulėjo ikolionijų išeiti į streiką, kad!Janeir() tviu> Jicija ban_ 

I ii .K Vvrmirn nncn nmm nuurnvinmaininc » _DLK. Vytauto pašelpinėj 'padėjus pastariemsiems. 
draugystėj, bet ir iš jos iš-1 Darbininkai 
stojo. Mat, nematė iš pri-'pakelti užmokestį ant 
gulėjimo jokios naudos.

Vietinis.

dė sulaikyti sekančią paskui 
minia. Tuo tarpu vienas su- 

! areštuotų išsinėrė iš savo 
švarko, apsupo juo policma-

NORWOOD, MASS.

Nebuvo, bet mate, girdėjo ir 
žino.Seredoj, 21 d. vasario 

Turner Hall svetainėj, kam
pas 14th Str. ir 6th Avė. 
bus protesto mitingas ir 
demonstracija prieš karę, 
kurį rengia bendrai vietiniai tuves "ir sako, būk ’jose daly-

- . b būtent, vavę “Keleivio”, “Laisvės”" 
anglų, švedų, lietuvių, žydų, ■ p. “Karelo” korespondentai 

Demonstra-I;

’’Darbininko” Nr. 17 tūlas 
[korespondentas “Žinantis” 
aprašo apie. Grybavičių ves-

socialistų skyriai, būtent, vavę “Keleivio”, “Laisves”

rusų ir belgų. , 
cija prasidės 7:30 vai. vaka
re nuo viršminėtos svetai
nės. Šioj demonstracijoj da
lyvaus visos tautos, nes 
karės šmėkla visiems lygiai 
baisi.

Vietos ir apielinkių lietu
viai privalo irgi šioj demon
stracijoj dalyvauti. Mes tu
rime atsiminti, jeigu nepro
testuosime, rankas susidėję 
sėdėsime, tuomet kapitalis
tai įvels ir šią šalį į europinę

socialistai. Vis: 
kalbėję apie brolybę, lygy-

ma.
Vadinasi, tose vestuvėse 

kemcšiniai nedalyvavo, jų 
nebuvo nei vieno. Bot dabar 
kįla klausimas, kaip “Darbi
ninko” korespondentas galė-

noti, kuomet tose vestuvėse 
nebuvo jų nei vieno žmo-

šyti korespondenciją, nuro
dant net apie ką buvo kal
bama, kas daroma ir tt. Ne
jaugi “Darbininko” kores
pondentams viską apreiškia 
aniuolas Gabrielius, o jie.pa
skui rašo i savo laikrašti 
korespondencijas?

Man rodosi, kad tas kore
spondentas, neturėdamas a- 
pie ką rašyti, išgirdo, kad 
ten buvo vestuvės, na ir pra
dėjo visokias nesąmones 
pliaukšti. ( O “Darbinin
kui” to ir reikia: is gaudo 

.......................... . ... ........... tokias žinias, o jo korespon- 
kare?” Daugelis diskusantų plentai gabus, moka viską 
nurodinėjo, kad ir pirmiau fabrikuoti. J P.
kapitalistai, su pagelba d va- 

jas upeliais bėgti. Bet jeigu 
mes protestuosime, tuomet, 
be abejonės, kapitalistai nė

arde rengėjų.

WATERBURY, CONN.
11 d. vasario buvo disku-į 

sijos L U. P Kliubo. Disku-1 
suota klausimas “Kas nori į

bar jos trokšta. Pabaigoj 
dar vienas pastebėjo, kad 
vyčiai yra karės šalininkai, P 
nes ir dabar mokinasi ka- j - 
riško muštro. Tuo tarpu bu-!“.; 
vo atsilankęs vyčių genero-’ 
las su keliais savo aficie-i 
riais ir norėjo atsiliepti, bet 
publika pradėjo skirstytis,

BAYONNE, N J.
Lietuvių Soc. Sąjungos

[Jau turi 15 narių ir vis dau
giau žada prisirašyt. Susi
tvėrė ji tik iš 7 narių, Kuo
pos valdyboj yra sekanti 
draugai: Bukaitis organiza
torium, ,sekrt. Grigoža, fin.

nelaukdama ką jis pasakys. sek. Lukaitis h. iž(į. j Qav6:
nas. Tik darbuokitės drau-Kliubas nutarė duoti už 

dyką svetainę dėl diskusijų gai, o viskas jums labai ge- 
tik tuose nedėldieniuose,kuoL - 1—----- --
met svetainė bus liuosa. 

*****
20 d. sausio, 1916 m. lie

tuviškoj smuklėj bartende- 
ris sumušė Juozą Radicki. 
Pastarajam robine paipa 
nulaužė koją ir jis 7 mėne
sius negalėjo dirbti. Šio
mis dienomis buvo teismas 
ir teisėjas nuteisė mušeikas!- 
užmokėti nukentėjusiems I 
$50. ■

rai seksis. Mitingai atsibu- 
na reguliariškai pirmą pa- 

'riedėlį kiekvieno mėnesio 
!pas Milvydą.
j Geistina butų, kad kuopie- 
■čiai pasirūpintų ir LSS. na
mu. Draugai žada parengti 
balių.

reikalauja 
30 

nuošimčių ir sutrumpinti1 
darbo valandas. Taipgi rei- ‘ 
kalauja, kad butų paliuosuo- 
ti visi darbininkai, kuriuos! 
policija suareštavo laike šio i (jal'.ban nuogus”įa^ įdencija, tvardyta “Iš Ar 
stiuko. kadangi valdžia (lus j,. ,.evoIvel.ills/ 
Imko darbdavių pusę, duo- l)linkai ]Csi ant ]icij()R 

norėdami paliuosuoti suim
tuosius. Prasidėjo tikra ka
rė. Iš abiejų pusių tapo 
daugelis sužeistų ii* po tos 
karės iš abiejų pusių tapo ,

nenori su darbininkai taiky
tis, nes mano, kad su pagel-

nugarą. Kiti policmonai, no-
KLAIDOS ATITAISYMAS.

Tūlą laiką atgal tilpo 
“Laisvėje” mano korespon-

Įveli • | v 7 *7

Darbi- I gintinos padangės”, kurioje 
J įsiskverbė nemaloni klaida.

i Ten buvau pasakęs, kad M. 
_’yra karštas katalikas, pri
gulėjo prie katalikų ALDS. 
|LNNK. draugystės 1 sky
riaus, buvo to skyriaus se-

kierius nuveikti. Streiko lai
mėjimas abejotinas, nes šis i
skyrius neseniai susiorgani-*
zavo ir mažai tun kapitalo,ĮDaugelis mall0 ka(i pbiicija'no, todėl ir atitaisau pada- 

piks kalta, nes ji savo zveri- 
išku pasielgimu iššaukė tas 
riaušes, bet tam sunku tikė-

ką viso miesto duonkepiai. tk Nors po]icija ir kalta.
Streiku vadovauja ’’Federa-
cion Obreros Panaderos”.
Darbininkai reikalauja, kad
mėnesinė alga būtų pakelta
iki 100 pesų ii1 sutrumpinti I
darbo valandų. Iki šiol duon-

suareštuotu. Dabar eina tar- Pretorium, bet tapo praša. t v 1 • t T ». W • s’! » * ••i' pusė liks ap- Vėliaus teko patirti, 
sunku pasakyti. (kad 1 skyrius jo neprašaji-

puse liks ap-

streiką varyti. T Žebrauskas

Nuo ’’Laisvės” red. Vie- 
is musų bendradarbis

landų į dieną. Taipgi reika
lauja, kad pirmiau išėjusių 
darbininkų į streiką išpildy
ti reikalavimus.

Žada prisidėti prie bend
ro streiko ir gatvių valyto
jai, kurių čia randasi virš 
3,000. Pastarieji labai gerai 
susiorganizavę.

Gatvių valymo darbinio-

diena ir šventomis dieno
mis. Gauna tik po 60 pesų 
į mėnesį. Su alga dar butų 
pusė bėdos, nes žmogus ne 
šuo ir gali prie bado pripra-

miesto valdžia algų į laiką 
neišmoka, tankiai prisieina 
laukti net po tris mėnesius. 
Iš tos priežasties jau gegu
žės mėnesi darbininkai buvo 
išėję į streiką ir streikas 
Tesėsi kelias dienas. Miesto 
valdžia norėjo apsieiti su 
streikalaužiais, bet negavus 
ižtektino skaitliaus, priver
kta buvo užmokėti visą už
vilktą algą net už tris mė
nesius. i

Neilgam trukus, darbįnin-

* * * * *
Jaunuomenės Dailės Rate-' 

s turi jau apie 35 narių.
Neseniai turėjo vakarienę, 
__„d ratelis turėtų labiau

I prisilaikyti darbininkiškos 
pozicijos. Geistina butų, 

Čia lietuviškose smuklėse kad ir draugai socialistai 
tankiai buna įvairių pešty-'jame dalyvautų. Savo laiku 
nių ir tampymus: po teis- Pruseika padėjo rateliui sa
mus. Jeigu taip atsitiktų so- vo prakalboms. Vertėtų tuo 
cialistų tarpe, tuomet tau- keliu eiti.
tininkai ir klerikalai di- Vytautinės reikalai eina 
džiausį lermą pakeltų, bet gana gerai. Narių turi virš 
kadangi tas viskas darosi 160. Geistina butų, 
tarpe jų, tai tyli, tartum 
bu^non vandens įgėrę.

Bobbs Vaikas.
Z' ■' •■«•. .’•'"M / , ■ ’ ' , ęJ •to' :, TTto r Lytoto.

* * * * *

Vytautinės reikalai eina

butų, kad 
draugija tankiau rengtų 
prakalbas ir balius.

Pašalinis.

y,/
&&& &

E o
tesi

vienok valdžia stengsis visą nas musų bendradarbis 
bėdą suversti ant darbiniu- (smarkiai skundžiasi ant šo

kiai. laikraščių, kurie neduo-
Pastaruoju laiku pradėjo da vietos argentiniečių rei- 

mažintis skaitlius narių Lie- kalų gvildenimui. Drg. Pu- 
tuvių Socialistų Argentinoj t inas prisiuntė net pabari- 
1 kuopos. Vienus priverčia aną, ypač taikomą “Kovai”, 
bedarbė apleisti kuopą irlMes netalpinome jo, nes 
trankytis į kitus miestus, [negalim atsakyt už kitus lai
kai! suradus darbo. Kiti, j krašČius.’’Laisvėje” gi mes 
susitaupę keliatę centų, iš- labai daug rūpinamės argėn 
važinėjo į kitas šalis, tikę- tiniečių reikalais.

y-'įį'7

H
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DYKAI! DYKAI!
AS >š* wkiu dantis Ko skausmo tr veltui tiem 

I utie duoda taisyti ir naujus indėli.

Skausmo
Ne kiekvienas dantistas moka apsieiti su dan
timis sunkiam atsitikime, tankiai siunčia J«s 
specialisto. Dr. Cbas Tesctiberv yra gerai ži
nomas kaipo specialistas ir (vairiose atsitiki-

Yteik ir duok iJ< gzandnuoL Informacijos dykai. Manokąrnnoa tr 1U- 
t .m.' ša'z:! karato toTo aukim su dubeltava apačia. Visas dsrbaa gverantuotaa. Kainoa pK- 
iiii'.i j. Mokestis ;.nt ncdOliu. Garas ir kokainas vartojamas pagal rciKaią.

Ofisu valandos: nuo 9 A. M. iki 9 P. M. Petnyčioms nuo9 A.M. iki 6 P. M.
Nc’dėlivrnis nuo 9 A. M. ik: 1 P. r

DR. CHAS TESCHBERG, D. D. S.. Lietuviškas Dentistas
.^OO (irxtnci JSt., knmpps Union Avenue, Brooldynj.

Kalba Lito aviškai. Lenkiškai.Rusiškai Telephone gg

so siunčiama pas ji,

prisiėjo gązdinti savo ponus 
streiku. Gal ir tuomet' butu 
kilęs streikas, bet rengtasi 
prie jubilėjinio miesto ap- 
vaikščiojimo, todėl pasisku
bino visiems išmokėti algas. 
Dabar vėl ta pati istorija 
atsikartojo: darbininkai ke
lintas mėnuo negauna algų 
ir dar nežinia kada mokės.

Jeigu jau miesto valdžia 
taip elgiasi su savo darbi- 

norėti, kad 
privatinės

ninkais, tai ko 
geriau elgtųsi 
kompanijos.

Berisso. — 9 d. sausio čio
nai įvyko didelis susirėmi
mas policijos su darbinin
kais prie “Frigorifiko 
Svivft” vartų. Dalykas dė
josi taip: išdirbtuvės išėjo 
už vartų užveizda pasiimti 
vieną naują darbininką. Ka- 

v'
fc a

758 YPATOS, KURIE PABĖGO Iš VIETŲ UŽIMTŲ 
VOKIEČIŲ IR AUSTRŲ KARIUMENĖS.

Augščiau minėtos visos ypatos tapo atvežtos 2 A* 
sausio, 1917 m. ant laivo ’’New Amsterdam” per 
siems gerai žinomą Amerikos Benkieią Henryką C. Za« 
ro.

Laike jo buvimo, pono Zaro, Lenkijoj ir Lietuvoj,’ 
labai daug žmonių dasižinojo apie jo mįerį keliones, 
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 išdrukuotf* 
todėl visi kurie turite pažįstamus ar gimines ir norite 
dasižinoti, tuojaus kreipkitės ypatiškai ar laišku Že
miau nurodytu adresu:

HENRIKAS C. ZARO, BankferiįL
Metropolitan Saving Bank Building, 

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

I 
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SĄŽINIŠKAS ATLIKIMAS VISU REIKALŲ.

Vietos pyčiai, turėdami apie

(Nekask v>

p

neįpultum).

gydymasMoksliškas,Atsirado.

Box

čia t

Kaip užklausta, taip
į

mote-

»

Užimąs.

GERAS TARNAS.

Ponas:

Eik greičiau

Tarnas:

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

3
K
> 
3

šokiomis 
nomis ir

' Šį veikalą parašė garsus ru-
> sų rašytojas MAKSIM GORKIJ.
> Lietuviu kallton išvertė KARO- 
>’ LIŠ VAIRAS.

O)»
a>
►—• •

-o

Fiia wunw galltw gaxti aka- ’ 
ahMtaia alaux, yuiklee degti- 1 
«5b It skanavę vyne. Pa- ' 
tarnavisne.a puikiau niai, j
olkR.c, a >sriiitikrfn*iU.

I
£>' aA u

CONSERVATORY 
MUSIC.
So. Boston, Mau

PIIONP W’MSmjMmi

at įdarytas 
(ne
ri o-

O"

Akušerkaį 
/

Pabaigusi! ktuiit Womans 
£oUrgo, Baltimore, Md.

Fanekmliiirat atlieka *avo dleran, « & 
Kimdymt. Input suteiki* r.rjdss ta L
WHolbn ’nrafriose rootaru ligose ‘

F., Stropiene,‘,V.*.;;, j 
v so. oos'ion. A* ,■«•*!♦ s i

plaukai. Mes jumss prisiusime
Ii,

> 1

K7r 
C'\'5V..;

APTIEKA

k ak

o

Gydimas 
ra

Cor. So. 2nd St. Brooklyn, in

bijono kišeniuj ir siunčiama 
parodon į Chicagos kliošto- 
rių.

Oi tu dūda dudytėle!

Viskas progresuoja.
Kad progresuoja žmonija, 

progresuoja visas pasaulis, 
progresuoja net gyvuliai, tą 
veik kiekvienas žino ir nie
kas nesistebi. . Bet kad pro- Pyčiai nori gaut pinigų 
gresuoja skaitlinės, tai jau 
reikia stebėtis. Tik jūs pa- - 
klausykite, kokia istorija iš- pypkių

katino.
Easton, Pa. (telegrama

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

Reikalaudami informacijų (dėkite štampų už 2 centu.
Pabėgėliam nuo karės nusiunčiu pinigus ir laiškus nes per mane 
Bankų galite siųst į visas vietas, užimtas vokiečiais, e tikrai nu

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

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

ir galite gaut savo pinigus atgal ant kožno pareikalavimo.
Mano bankos yra gvarantuotos, per New Yorko ateitą, užtat jūs 
pinigai užtikrinti.
Parduodu farinas, lotus ir namus. Padarau ir užtvirtinu visokius 

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

VISOKIOS RODOS-PA TA RIMAI DOVANAI.
Kreipkitės šiuo adresui

BANKER JOHN KOVACS
-z, 1 4 Filiu: 155 CLINTON A V J!.,36 Grand Street, maspeth, l. i. n. y.

Borougit »9 Brewklyw.

eina iš skaitlinių.
Prasidėjus Lietuvoj karei, penkū>lik:j tūkstančių sko-

Martus, kazokų nagaiko- los, sumanė padengti skolą 
> jio 

nori gaut $5.000, iš vilko ža-
mis vejamas, bėga iš kaimo.ig socialistii. Iš katino
i Iniilr 11 o Ič n 11 n n rv i no Initrn I • , zt.— zxzxzx • * -nį laukus. Kadangi jis buvo L
už visus baugštesnis ir iš- da gaut tiek pat, 
tolo pamatęs kazokus leido- jinsįs Uy; meškos 

e -e i ■ • e esi bėgti, o paskui jį kazo
kai varė būrelį lietuvių, tai 
jis pasijuto esąs Maižiu ir 
tuojau į “Tėvynę” rašo lai
šką, kad vedė 500 pabėgėlių 
per laukus, pelkes, kalnus ir 
girias, pakol nuvedė į dide
lį miestą.

Praslinkus tūlam laikui, 
Martus pats atvažiuoja A-'ton, Pa. (Nežinia tik su ga- 
-----n™ 4^.. spa(ync ar į)C gaspadinės).

cibukų agentūra). Bevieliu 
telegrafu praneša, kad ku- 

inigas Raštutis atsirado Eas- I. t. zvr v .
merikon ir jau pasakoja, 
kad jis vedė 5000 pabėgėlių. 
Vadinasi, pakol Martus per
važiavo per didvandenį, jo, 
skaitlinės nuprogresavo nuo;kalbėt apie “vaikų gimdymo 
500 iki 5000. Na, ar tai ne-japrubežiaviiną (žr. Nr. 4).^ 
progresas? Bet.dar palauki-• O kada išdrįs ištraukti iš 
te! Martus pradeda važinė-tsavo “beskes” pačių muši- 
ti ir prakalbas sakyti. Iš nio aprubežiavimą?ti ir prakalbas sakyti. Iš 
syk sako,kad vedė pabėgėlių 
nuo 5 iki 7 tūkstančių. Mat, 
priešaky būdamas negalėjo 
gerai suskaitliuoti. Pavaži
nėjus kelis mėnesius su pra
kalbomis, ta pabėgėlių skai
tlinė nuprogresavo iki 10,- 
000!

Šiomis dienomis gaunu 
plakatą, kuriame šiaip pa
sakyta: “Kalbės p. Martus, 
kuris Lietuvoj vedė 10,000 
pabėgėlių”! Perskaitęs tą 
plakatą nustebau iš tokio 
Skaitlinių progreso ir, ne
iškentęs, užklausiau rengė
jus prakalbų, kas tą plaka
tą parašė. Rengėjai man at
šovė: “Pats Martus!”

Pasirodo, kad mes gyve - 
name progreso gadynėj, nes 
ir skaitlinės progresuoja, 
auga ir bujoja.

Na, ar tai ne stebuklai?

Paaiškėjo.
. Galų gale jau yla prade
da lįsti laukan, iš to maišo, 
kurį taip sl.^pė “Laisvė”, 
’’Keleivis” ir “Naujienos”

K

v

Muzikos Žodynėlis.
Parašė Mikas Petrauskas.

Kaina 25 c.
Patartina turėt kiekvienam muzi

kos mylėtojui.
Adresas:

LITHUANIAN
OF

395 Broadway,

LIETUVIŠKA APTIEKA
Aluomi pranešame, kad gavom* daugybę daiktų, reikalingų. UaM 

■•zonui. Pirkdami daug tavoro antayk dėl dviejų aptiekų, galime 
parduoti lietuviams daug pigiau, negu kitur. Pas mus randai! Šito
kių vaistų: 1) MI'XTURAS, labai geras nuo kosulio vaikams ir dide
liams, bonka 25c. ORRAPH’AS, Linimentas dėl reumatizmo. Bea* 
ka 25 ir 50c. 8) Tikra lietuviška TREJANKA, baksas 25 ir toe. 
ŽUVIES TAUKAI, reikalingi dėl įvairių ligų žiemos laike. 5) ĮVAI
RUS VAISTAI DCL ATAUGINIMO PLAUKŲ ir TONIC’AS. 6) 
KVEPIANČIŲ MUILŲ, įvairiausio pauderio, odekolonos, pelrfumoa ir 
visokių CREAM’Ų dėl veidų. 7) BITTER TONIC, vartotojas dėl vi
durių. Bonka 50c. Kraujo Valytojas — bonka $1.00. Mūsų aptiek*- 
>e kalba lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai. Todėl kviečiame atsilaa- 
kytl. Visas persiuntmo lėšas apmokama męs. Siunčiant laiškas, 
salima siųsti pinigais arba stampomis.

I. SHAPIRO, Li®tuviška« Aptiekorius
41» 8o. 2nd Street, * kampa* Union A ve

Skyrius: 745 Drigga Avė., kampas 2nd St., Brooklyn, N. Y.

Teisybei apie plaukus
r. 
"P

f-t

augti
už $1.00. baksuką Calvacura Nr, 
syku su augščiau minėta iliuostruota

i knygute. Iškirpk šitą kuponą ir siųsk 
! šiandien pas Union Labaratory, 
15 15, Union, N. Y.

KUPONAS.
Union Labaratory,

Box 545, Union, N. Y.
čionai rasite 10 c, kurie padės pa- 

į dengt išlaidas siuntinėjimą knygučių, 
^.„rią už 10 c. ir man prisiųskite. Taip 
| gi prisiunčiu 51.00 už kurį meldžiu

Kendės pabrango.
Philadelphia, Pa. Vietos 

merginos žada organizuo- 
ties kovai su kendžių pa
brangimu. Tai tie cuker- 
ninkai, bestreikuodami pa
kėlė kendžiu kainas. €

vers ir merginas susiorgani
zuoti. Nėra to blogo, kad 
nenueitų ant gero.

uošvi, ant farmos. Bet ka
dangi tolimas kelias, tad jei 
pradėsiu savo kelione nuo 
šiandien ryto,—netikiu, kad 
galėsiu pasiekt vietą. Pa
tark, man kokiu bu du aš ga
lėčiau šį vakarą jau būti 
ant farmos?

— Išeik iš namų nuo va-
Sy ,1V1S J1 i uJien°-x-i jkar ryto, tai siu r busi ši va 
Y Kapsukas nP!tlk0 karą 'tenai. -Atsakė jan

tų laikraščių redaktoriams, 
kad atvažiŽvo Amerikon be 
tam tikro “frakoto”, augš- 
što šilkų skribliaus, baltų 
pirštinaičių ir atsisakė pava 
žinėti automobilium bei 
paragauti “amerikoniško” 
alaus... O tas viskas Ame
rikoj labai madoj, ypač da
bartiniam šimtmetv...
(’’Rankpelnis” Nr. 3, 1917)

DŪDA FABIJONO KIŠE
NIUJ.

Newark, N J. (pypkių ci- 
bukų telegrama) Dūda buvo 
rokuojamas modernistu, ne 
tokiu kaip visi ksiendžiulki. 
Neveltui pas jį ir Šimkus ir 
Karuža kopūstus valgė. Iš 
Dūdos tvirtovės turėjo 
būti paleistos torpedos į 
Fabijono tvirtovę. Tautinin
kai turėjo didelę viltį. “Avos
Vygorit.”

Bet neapsakoma išmintis 
Viešpaties. Dūda įtilpo- Fa-

Tu miegali!.*. 
Liepiau tau 
Skrybėlę daboti!

Kito tarno 
Reiks j ieškoti

Pone! Pone!...
Aš dabojau,
Geriaus’ —kaip galima
Žiurėjau. —
Visą naktį
Neatstojau,
Vis ant skrybėlės
Sėdėjau!...

Hocus Focus

I’asekmiiifcHS 
visai dykai.

Ar kenti slinkimą plaukų? Ar tavo 
plaukai žilsta? Ar tavo plaukai silp
ni ir lūžta? Ar kenti nuo plaiskanų, 
niežėjimo odos? Ar tu plinki ar pli
kas? Jeigu tu kenti nuo kokios nors 
iš augščiau minėtos plaukų ligos, 
tuojau neatsidčlojant, jieškok pagel
bės. Reikalauk musų iliustruotos 
knygutės “Teisybė apie Plaukus” — 
Parašė žinomas Europos specialistas, j kuri “ ' . . “

Mes norime tave pertikrinti savo |gi prisiunčiu 51.00 už kurį meldžiu 
iškaščiais. Calvacura Plaukų Gyduo- prisiėst Calvacura Nr. 1 ir augščiau 
lė sulaiko plaukų slinkimą, sunaiki-[ minėtą knygutę. (Iškirpes įdėk šitą 
na plaiskanas, niežėjimą ir pradeda kuponą).

y
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£ 

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

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

Spiv-i.'Aislas 
į»f, <> p;.ė v; 
rų >r prie gir:
OFl iSO VALANDOS: nuo8l!db'>v.

r u. o

yra daug 
kurie yra
niiami. nuo savo darbo beširdės 
verg mist rėš l,| GOS.

jeigu tunai atida ant to alkren 
piania. Ir tas yra jūsų pareiga 
link paties saves ir savo šei-
mylios tai vis atlikti.

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

apsireiškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant

prijos. I’i rsišalil.v ino, Apšhibiino, Pantu- 
Skaudėjimo, Diculiu ir Skaudėjimo Kru- 
tineje, kaip ir nuo visokiu kitu minia- 
tišku ligų, naudoki

PAIN-EXPELLER, 
kaipo sent) ir iiztikėtinij draugą Šeimy
nos per puse šimtmečio. Tik 25e. ir 
f>Oc. bonkute; gulima cauti visose ap- 
tiekO.se arba pas pati fabrikantu—*

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

ęTik ką išėjo iš po spaudos Ų 
Puikus Teatrališkas Veikalas A 

Ant Dugno I 

šis veikalas tinkamas perstati- Ų 
neti bile sriovei be skirtumo. A 

Taipgi labai naudingas ir č 
šiaip kiekvienam perskaityti, .y 
nes labai vaizdingai aprašo g 
skurdų biedni] Rusijos miestų c

£• žmonių gyvenimą, ir kokios bu- § 
ft va to skurdo ir vargo pasek- A 
ft mes. g

o Sulosimu! šio veikalo reikia
g 17 ypatų.
V Dabar užstojus lošimų sezo-

' nui, kiekviena kuopa, Draugija, 
bei grupa renkasi ir 'mokinasi

V geresnius veikalus kad sulo- 
šius šiek- tiek pasipelnyti Ir

g pastumti musų
S O šisai naujas 
o kalas kaip tik 
?>• kiam reikalui.
g Knygutė susideda iš 96 pusi. X 

Kaina 40c. Reikalaukit pas: y
8 P. M. ŠOLOMSKAS, § 

255 Broadway, S. Boston, Mass n

LIETUVIŠKA AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA, 

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

gerą supratimą apie au- 
mašiną ir ją pa

klust] mokykla įrengta

Mes 
valdyt 
bet to 
turėti
tomobiliaus 
taisyt, 
visais reikalingais įrankiais, ge
riau negu visos kitos šiame

■VnoSi H(><<
a

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

L. TYCHNTEVICZ
i liktorius, 

COSMOPOLITAN AUTO 
SCHOOL,

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

DR. LA. LEVITT
BURGEON DENTI3TAS

dantį awRtalodaa 
mntayk. Htrawkfa ba jakte 
akaiAoma. Paklaaakita, kaa 
#.*■ mana dantie tala*.

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

1
 GERIAUSIAM DimiAUWIA* ? 

SVARIAUSIAS HAMiUS- g 
N AS VISAM 80.

BOSTONE. 1

«>.al Ir užkandžiai. Fatnmavl-J 
mnu prielankus. Atsilankykite, 
« p«rn'tikrin*it«.

. JONAS MATHU8 
(IJutcvia Savininke) 

842—344 W. Broadway

So. Boston, Mbm. 
(Dožibota žingsnių nua LI&tMvli’ I.r.bt’nryKtox Draugijai!

J kam s mano moderniškame ofise 
fl už prieinamą kainą.
g DR. J. LIEBERMAN,

!
 408—41(1 So. 2nd St.

Brooklyn, N. Y.
Telephone Stagg 3020.Kalbame Lietuviškai, Lenkiš- H 
kai ir Rusiškai. ■

T*l. 80 Gresnpelnt.

SENIAUSIA UŽEIGOS 
VIETA PAS

£ $1 S. ‘2nd St,
I BROOKLYN, Nf.

Buk pardavėju.
Mes išmokysim jumis prekystės ir 

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

MONTELLO CORK ES. SCHOOL
Montello, Mass.

3—16

PERSKAITYK! 
ilakv’en** 
j&a skaitytoja* 
kuria KŽuIraSye 
paa mana “Lala 
yę” ant naatų i, 

užaimokėv $2.58 
ta. gikar rfavaaa 
knygų vari#* 
1 dolarle arto 
“Kardą” ant m&- 
tų. Sanaa akai 
tytojaa, kuria at
naujinu, 

knygų «š ftOe. Kxb Iš neakaitančlą 
pririjo už “Keleivi” $1.60, gaus 

knygų mš tOe., aanan skaitytąja* 
ifaufl knygų už 25c. Kaa priaiųa ui 
‘Kovą” $‘Z.0O, gaua knygų uš 75e.) 

priaiųa už “Kardą” $1.00,tas gaui 
knygų už 26e., aenaa akaitytujaa u< 
115 cantna. Kaa užairašya “Naująja 
Gadynę”, kaina metami. $1.50, Uu 
Zaua knygų už 50c.

Todėl viai užairašykit tuaa laik- 
raičiua per mane. Tiek pat mekida 
m1 gausite gerų knygų paalakaity 
asui. Būtlnad pasakyk apie tai sa
ve draugui ir pažjstamui. Kuyga* 
UmIu tik “Laisvės” laidės.

Pinigus siųskit Hue adresui
J. POCIUS

1ITI Margarat BU Philadelphia, Pa

TREJOS DEVYNERIOS
arba

FREJANKA
c
eZ)

»v*
bC
E

CO

O

DAUNOROS trejenka y?E tfkFttT 
lietuviška. Saugokitės padirbi* 
mu imitacijų.

DAUNOROS trejanio, t. y. trejos 
de\ ynerins, tai ištikimiausias 
Lietuvių draugas-gy dytojas vi
sose negalčsa bei ligose.

DAUNORUS trejanką reikalaukit 
prisiūdami 35c.

Vx

Al FAKTAS, kad DAUNOROS aptiekoje 
yra didžiausias sądclis ir pasirinkimas 
{vairiausių naminių gyduolių, visokių ša
knų, žolių ir t. t.

I3IKAI.AL KI I rtsj dumi, kabių norite nemažiau kaip už 2$C. 
bus jums prisirsta.

229 Beofolo. Avė. 
K A M P A S, N O R T H. 4 X-S.® G AT V ė S

Broom iA ntNiSv/ ą

Nusipirk gerus ir tvirtus čeverykus

y y

nbMMJuavi 
nr*a<MiMT’,.wnn

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

DK, BUKKIS,Medikališkas Institutas1

rusi-kiškai ir 
tfkai.

Europos gydytojas, duodu 
padarytas gyduoles.

BUKKIS
Medical Institute.

New York. N. Y.

savo

407

(J p i 9

3
9

m

o

Dovanai

J. KURTINAITIS,
157 GRAND ST^ 

BROOKLYN, N. Y

Žcmir.'.i paminėtas ‘’yuuoles galima 
apturėti per •Vi-f

$1.00 
1.00 
1.00 
50c.

ir $1.00.
gyduoles nuo

dar nepaini-kurto
. gauti per pačtą.

p. A. URBONAVIČIUS,
151 ME i ROPOLITAN AVE.

Scveros 
Lietuviškas 
Kalendorius
1917 metams jau 
utspauzilintas ir 
gatavas išsiunti
nėti. Keikalauk

itiUtn*,

Kosulys 
dažniausia buna jki- 
įėjusiu apsin-Lškiinu 
ligose, kaip: *;iž:ib- 
džię uždegimas, in
fluenza arba mešluu- 
gmis krapas. Kad . 
sulaikyti kosulį ir 
j.alengxinti slogoms, 
patariamu vartoti

SevorR’s 
Gothard Oil

1 Sevems 
Got harci iškas 

Aliejus.]
Yra iinomaa kiek- 
Heliuose namuose, 
kaipo parinktinas 
linimentas trinti 
sopančias vietas, 
ypnč gimusias i* 
reumatizmo, per
sišaldymo arba 
uždegimo. 2S ir 
5Oc.

SEVERA’S
BALSAM FOR LUNGS

(SEVEROS BALSAMAS PLAUČIAMS)
Tuoju gydymo budu gali naudoties ne tik suaugusieji, 

apturėti pa- 
kosulio, per- 
skaudėjimo, 
nuo influcn-

lengvinimą, 'taigi vartok tuos vaistus nuo 
sišaldymo, užkimimo, ne’dil'terines gerklės 
kosulio, gimusio iš pažamlžiu uždegimo ir 
tinio kosulio.

Kaina: 25 ir 50c.
Prs’mna aplinkose reikalauti tiktai Soveros Gyduolių, saugoties dlrb- 

............... j, . ‘. ' ’.: “Severą” 
kiekvieno pirkimo. Jei vietos aptiekoj negalima gauti, užsakius tuo
kus pasiųsta.

tinųjų arba Falsifikacijų ir visuomet pasakyti firmos vardą: 
>rie 
aus

tiekO.se


margos mintjs. Draugijos, kurios turiMC KEES ROCKS, PA
Iš Augščiausios Prieglaudos

LAISVE
ŠIŲ DIENŲ PAPRASTI 

APSIREIŠKIMAI.
Neseniai pulkininkas 

j YKliugė paskirt Varšuvos
g jolicmeisteriu. Žinoma, visi 
I j žino, kad Varšuva dar vo

kiečių rankose ir kad ją ne- 
taip jau greit bus galima at
siimti. Nereikalingas, žino
ma, dabar Varšuvai ir rusų 
policmeisteris, bet valdžia jį 
paskyrė, mokės jam alga ir 

■ ' /' tt.
Toliau. Buvusis ministe- 

rių pirmininkas Štiurmeris 
taip pat nesenai paskyrė sa
vo sūnų Suvalkų guberna
toriaus padėjėju. Suvalkų 
gubernė jau senai buvo už
imta ir ten nuvažiuoti ne
buvo galima, vienok Štiur- 
merio sunui buvo duota tam 
tikra suma, žinoma, ir nema 
ža, kelionės išlaidos. Pana
šių pavyzdžių galima su
rinkti daugybes.

Jeigu būsite draugiški, tai 
jus įleis į Pildančio Komite-

Augščiausios Prieglaudos to posgdžius _ sako “Ko-
“Laisvę” savo organu

Liet. Am. Antrosios kuopos 
draugai ir šiais metais, visi 
iki vieno, gaus organą “Lai- • O kas išduos draugiškumo 
svę”, taip kaip jie gavo pe- Ištikimybės cedeluką? Ar 
reitais metais. Už organą 
atmokėta iš knygyno kasos. 
1916 metais visos Augš. Prg. 
kuopoš turėjo imti organą 
prievarta, bet per pusmeti
nį seimą tapo panaikintas 
skaitymas organo prievar
ta, vieton to skaitymas ati
duota nariams ant liuosos 
valios. Man rodosi, kad tas 
tarimas buvo begalo klaidin
gas. Man rodosi, kad kuris 
narys nori žinoti apie orga
nizacijos reikalus ir jeigu 
jam rūpi organizacijos rei
kalai, tai jau būtinai reikė
tų skaityt organas.

Tačiaus antroji kuopo bu-

va.”

“Kova”.
čiiu Vinį.

APLA. DR-JOS CENTRO VALDY
BOS IR KUOPŲ SEKRETORIŲ 

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

Argentinoje, Cor- 
dobos mieste randasi apie 20 
lietuvių, bet apie juos nieko 
negirdėti, matomai ramiai 
velka kapitalistų uždėtą jun 
gą ir garbina dievą.

PRANEŠIMAS.
Šiuomi pranešu visoms 

draugijoms, kad LSS. 19 
kp. rengia teatrą TO dieną 
kovo, LMPS. 6 kuopa 31 d.

vo ir yra tos nuomonės, kadikovo. Todėl draugijos malo-

2025 Colwell st., 
Pirmininko pagelb.

NEW YORKO POLITIKOS 
KLIUBO REIKALUOSE.

Dėlei aiškumo.
‘‘Laisvės” N r. 12, š. m. p. 

M. Byla, aprašo Lietuvių 
Politikos kliubo nutarimų. 
Tas labai gerai. Tik p. Byla 
turbūt nepilnai suprato kas 
buvo tarta, todėl ir matosi 
jo aprašyme pora stambių 
klaidų, kurias skaitau vertu 
atitaisyti.

Pirma, kliubas niekad ne
nutarė papiginti įstojimo 
mokestį “tūlam laikui”, kaip 
ten pasakyta, bet nutarė su
rengti prakalbas ant 18 ko
vo ir padaryti “manifestą.” 
Kurie įstos tą dieną į kliu- 
bą. tai įstojimas bus tik vie
nas doleris. Rodos aišku, 
kad tas nupiginimas tik 
vienai dienai, o ne “tūlam 
laikui.”

Antra, prakalbos nutarta

’’Laisvę” visi nariai turi 
skaityt. Musų organizacija 
darbininkiška, tai ir laikra
štis turi būti darbininkiš-

nes nerengt nieko panašaus 
kad neužkenkus.

Pittsburgh, Pa. 
J. A. Kukas 

1421 Fayette st. Pittsburgh, Pa.
B. Miskevičia, 

2)35 Sarah Str. S S, Pittsburgh, 
lentro Iždininkas K.
2&Carson sts. S. S. Pittsburgh, 

Turtų Kontrolės Komisija:
M Urlakis, 2126 Forbes st.

Pittsburgh,
I Alexis, P O Box 344, Diamond 

Pittsburgh, 
F Pikšris 1331 Penn Ave.

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

kuopos 1’ Samulionis
1’ O Box 63, McKees Rocks, Pa. 

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

kp, Fran. Pikszrius 1331 Penne avc. 
Pittsburgh, Pa. 

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

kp. A Žvirblis, 2228 Forbes str, 
Pittsburgh, Pa. 

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

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

Centro sekretorius J.

Varašis,

2

3

4

r.

7

8

10
12 Kindaris, Ambridge, Pa..

Draugijų Sąjungos Sekr.
J. Steponaitis.

k p. A

1 kp. P

Musų kuopa išrinko ko
misija iš 15 ypatų per meti
nį mitingą rūpinties įgijimu 
nuosavaus namo.

Draugas Baronas nori 
dainininkų chorą sutverti ir 
vaikų draugijėlę po globa 
Augšči au s i os Pr ieglau do s 
Draugijos. Patartina vai
kinams ir merginoms rašy- 
ties prie choro. Antroj kuo
poj randasi daug jaunų vy
ru.

Musų kuopa turi pašelpi- 
nėms turto ir knygyną ver
tės už $6000 (Knygų 
vertės už $200). Kuopa turi 
savo pianą.

. x ( Nariais musų kuopa taip-
suregti ne^ kad paaiškinti |gį ]abai smarkiai pralenkus 
apie sios šalies rengimosi bažnytines draugystes. Tai- 
pne karės , bet augščiau patartina McKees Rocks 
minėtam tikslui. Apie gre- I lietuviams visiems prigulėti 
siantį karės pavojų, nutar-,į 2 kuopą APLA. Iš to bus 
ta pasiteirauti pas LSS. 52‘(lūžiausia nauda: bus pa- 
kuopą, apie rengimą prelek- šelpa, laikraštis ir gausite 
cijos, 18 vasario š. m. kuriai knygų pasiskaityt.

yra

T RIJ Ų ž V AIGŽ DŽIŲ N U-LI FE 
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 — Sugražinsime 
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.

Tel. Greenpoint 1569.

A. DOBROVOLSKIS
Pirmoe klewov CAFE.

Geriaufti G?rym*i

kliubas pavedė tai dienai 
svetainę ir išreikšta pagei- Musų draugija yra lais-
davimas, kad prelekcija bū- va tikėjimo reikaluose . Už 
tų t o j temoj arba, ’ kad i|ai nickas nipk? nepersekio- 
turėtų tam tikslui kalbėto- ia' ^am nor^ ^anl bki- 
ja.

A. Petriką.
LPK. Pirmininkas.

P. Samulionis
2 kuopos, APLA. sekr.

Rudzinawskas, 
Donora, Pa.

Anis, P O. Box 434, 
Courtney, 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 raštiniu. P. Petčiulis, 

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

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

iMaršalka W Svintickas, 
515 W. Pine Str.

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

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

Viršininkų adresai.
Prezidentas L. Bačkis,

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

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

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

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

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

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

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

Easton, Pa.

Taipgi suteikiu rodą visokiu®- 
se atsitikimuose ir patarnauju 
visokiuose reikaluose.

X. DOBROVOLSKIS.
37.7 Graham Ave. 

cor. Skilman av. Brooklyn, N Y.

Iždo

aiavinima

t-

VIENATINĖ AUTOMOBILIŲ 
MOKYKLA.

- V..-'
A'JTO.S' tfčoivisuomenes

NAUJĄJĄ GADYNĘ’
, Mėnesinį socializmo teorijos, mokslo 

ir literatūros žurnalą, papuoštą gra
žiais paveikslais, kurį leidžia L. S. S.

GADYNĖ” yra storas, didelio forma- 
puslapių žurnalas, spausdinamas ant 
popieros ir dailiai ledu

GADYNĖ” turi skyrių 
mokslo saku :

NAUJOJI
to, 64

BENAS.
Lietuvių Unijos 

Muzikantų
Visiems gerai žino

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

Repeticijos atsibuna 
kiekvieną seredos va
karą, 73 Grand St.

NAUJOJI 
biausiu 
klausimus ir plačiai 
teorijas.

NAUJOSIOS GADYNĖS” kaina labai pigi: me
tams vos tik $1.50: pusei metu 80c; užsie
niuose metams $2.00; pusei metu $1.00. 
vienis numeris 15c. 
intieji vien;} numerį gauti pasižiūrėjimui, 
siuskite 15c.

Pinigus siųskite šitokiu

“NAUJOJi GADYNE”
229 N. 6th Street Philadelphia Pa.

keiksus veseli-

Pa.

Pa.

SERGANTIEJI!

Ill.

III.
III.
III.

jim

kaip
Pa.

Pa.

Pa.

■t.

kas

III.
m.

A. Vitkcvičia, 
Brooklyn, N. Y.

Glob. R. Ruleviče,
S. Jackson st. Waukegan,

Pa. 
sta. 
Pa.

DYKAI
1000 adatą Ii 

dol. bu rranue-

AR NUSTOJOTE SVEIKATĄ 16 
PRIEŽASTIES LIGOS?

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

fe'OT 22 STJtY

Kepa geriausią duoną iŠ 
Cystų ruginių miltų. 
Teipat mes kepame ge
riausius
joms ir kitokiems poki- 
liams *******

’aikrodėlį. Darbas 
j’ niama tik tai,

264 FRONT ST.
C. Brooklyn, N Y. 

Main.

1 u: k rod' 
likt.>s ir 
tau pati 
iškirpk tuo;

Prot sekretorius S 
1220$ — 7 th 

Finansų sekretorius 
325 —4 th

Tel. 2320 GreenpointJ. GARŠVA

ek ) laišką r j 
įsiusime ti<<i; ’ 
at paveikslus, 
.-•.u-’;pišta:" 
,;i ;iu Įsiusime labaį gra-

'r

> 14 ■
K ■

12-ka ŠŪVIŲ VIENU UŽDARYMU!
Juodas—tam tikro metalo, gerai pa
darytas, tinkamas visiems 
“Special” Išpardavimas 
šitas 12 šūvių pišta'ietas ir baksas 
žuvinių gaunamas visai dykai, jeigu 
pagelbėsi išgarsinti musų naujį 21 
akmens pagražini ą 
visai lengvas. (vr. 
parodyt ♦ 
ar p-''i-(:

l

Fin. rašt. W. Strumilia.
1814 So 60th Ave. Cicero, Ill. 

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

Iždo globėjai: W. Janėnas, Box 675 
K Sainalionis. Box 613,

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

675 Melrose Park, Ill.
Susirinkimai atsibuna kas trečią 

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

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

420 So. Chestnut Str.
Pirm, pagelbininkas, P. Papeik*, 

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

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

416 Wickliff Ave. 
Iždininkas J. Willimat,

837 Central Ave., 
Susirinkimai buna kiek'' ■> . nena

rdo 1-mą ir 3-čią nedėldie .L 1-mą va
landą po pietų, Sallel salėje, kampas 
E. Main ir N. Morrison av*' Collins
ville, Ill.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILI 
Pirmininkas A. F. Sabcckis, 

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

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

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

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

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

1548 Sheridan Road N. Chicago, 
Kasos

1330
Maršalas K. Navickis,

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

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

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

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. 
Kasierius J. Semenas,

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

Roeblings St., B’klyn, N. Y.
Kuopų sekretorių adresai:

J. Purenąs, 292 Manhattan Avė., 
Kuopos Brooklyne

tt# Hudson avė

AR NORI .VALGYT GERĄ DUONĄ?

GARSAS Geriausia KEPTU \/E
Turėdami koki nors užsa
kymą ir norėdami valgyti 
gerą, skanią, puikiai pa* 
darytą duoną, tai visados 
kreipkitės j mus. Duoną 
siunčiame ir kitą miestą.

St., Easton, 
Pine st. Easton.

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. Užbalinti, 

622 Hulin St.
Finansų raštininkas P. G. Aleksynas 

1516 — 14th Ave.
Iždininkas S. Buzinskis, 

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

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

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

147 E. 40 st. New York .City.

LIETUVIŲ BROLIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI, 

Pirmininkas G. K. Budria, 
1231 Cherry Str. 

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

Raštininkas A. Vegela 
, 1029Ą Lockwood ava.
'Turtų sekret. S Gelumbauskaa,

920 Jackson Str.
Iždininkas J. J. Juozapavičla,

921 Herrick Ave. 
Iždo Globėjai: A. Pukterls,

444 Park View, 
M. Kavaliauskas. 

LBD. laiko savo susirinkimus
trečią nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
Winter Hall. 412 6th St. Racine. Wia.
DRAUGYSTĖ LIETUVOS SUNŲ IR 

DUKTERŲ, ELIZABETH, N. J. 
Viršininkų Antrašai. 

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

211 First Str.
Nutarimų raštininkas S. Morkia, 

255 Bond Str.
Turtų raštininkas J. Jankauskaa 

232 Front Str.
Iždininkas J. Juzapaitis, 

234 Clark Place 
globėjai: E. Makutienas, 

149 Clark Place, 
” S. Morkiukia 

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

Visi Elizabeth, N. J.

DRAUGIJA SUNŲ IR DUKTERŲ 
MELROSE PARK, ILL.

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

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

Protokolų raštininkas ir organo pri
žiūrėtojas A Staravlčia, Box 1130

Melrose Park, Ill

:'l .

III.

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

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

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

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

it rytojaus, bet tuojau ateikite pas 
rai žinomą:

D R. LEONARD LANDES , 
Ofiso vai.: nuo 10 vai. ryto iki 8 
1. vakaro, šventadieniais nuo 16 
ryto iki 4 vai. po pietų. ,

110 E. 22tid St., Lexington ir
3rd Ave., New York City.

VALDYBA CTDD. MIRTOS 
CLEVELAND, OHIO.

Pirmininkas D. Petrauskas,
1600 Oregon Avtnu* 

Vice Pirm. T. Rimkus,
1062 Ansel rd.

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

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

Iždininkas T. Neura, 
2202 Hamilton Avo.

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

Dainų repeticijos atsibuna klak 
viena sėrėda, nuo 7:30 vakr. 
Schwab svetaines, 6131 St. Clair ave 
Mėnesiniai susirinkimai atsibuna kat 
trečią pėtnyčią kiekvieno menesia 
nuo 7:30 vai. vakar, ant Schwab sve
tainės, 6131 St. Clair ave. Knygynai 
randasi Neuros krautuvėje, 2047 Ha 
milton ave. Knygos išduodamos kie
kvieną Panedėlio vakarą, nue 7:8® v 
vi kare.

Knvglus Pranas Tu m oi; as, 
3570 E. 72 St.

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,
avc. Moline, III.
W Vapsevich, 
ave. Moline, III.

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

TM D-tč susirinkimus laiko pirmą 
nedūldienį kiekvieno mėnesio Indus
trial svetainėj, 14 st. ir 5th ave.

Moline, III.

AMALGAMATED CLOTHING 
WORKERS of A. PRESERIŲ 
58 Skyriaus KOMITETAS.

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

Protokolų raštininkas J. A. Bekampis, 
183 Roebling it. Brooklyn, N. Y.

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

lidniakas Kazimieras ftimkai.

r. o draugams 
■?: yt kur ga- 
•• sų pasiuli- 

. šita prane
ši usk mums, 
ms į namus, 

parodyta, tai 
ir baksą šovi-

nių, tai
žų, auk.- i pleiticą LAIKRODĖLĮ 21 
AKMENS, GVARANTUOTĄ. Po ap- 
laikymui užmokėsite tiktai $6.70 už 
laikrodėlį. Mat ta kaina speciališkai dėl agentų, o 12šuvių pištalietas 
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 BALI IMORE^BLDG^

Oman's

į

Vyrai ir moters nenustoki! vilties! 
PATAISYK IT SAVO GROMULĮ IR SU
TVARKYKI'!' KAIP REIKIA SAVO SIS

TEMĄ, TUOMET BUSITE 
SVEIKAS ii- LI INKS MAS 

k.- HOFFMAN'S BIHER WINE 
kuris yra kombinacija parinkto vyno ir 
geriausių ekstraktų. Jiš yra lengvas ir 
užtikrinantis. Saugiausia ir geriausia gy
duolė nuo netvarkaus PILVO, PLAUČIŲ, 
JAKNŲ, NERVŲ LIGŲ, NEGROMULIA- 
VIMO, NETURĖJIMO APETITO ir abel- 
no nupolimo kūno. Vartojant HOFFMANS 
BITTER VINE, įgausi daugiau .kraujo ir 
gerą gromuliavimą. Tiktai $1.00 už bonką 
arba 6 bonkos už $5.00. Reikalauk nuo arti
miausio pardavėjo arba aptiekoriaus. Jei
gu jis neturėtų, tai rašyk stačiai pas. mus, 
prisiusdamas čekį arba Money Orderį: 

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

NORINTIEMS PASINAUDOT PROGA.
Geriausias grafafonas su dabartini mis lietuviškomis dainomis, lab*f pi

giai, kurio kreipsis pas mus.
DUODAME 

20 lietuvišku dainų, 
albumą.

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

Prisiųskite 3 dol. rankpinigių, liku
siuos užmokėsite prie atsiėmimo. Gr*- 
fafonas su didele triuba, pauk ”otaia 
kraštais, mechanizmas grafafone 
riausios konstrukcijos, kurį g Įima 
užsukti laike grajinimo. Tinka re
kordai įvairaus didžio. Balsą iidaa- 
da Čystą, kuris girdėt balsiai ir ali
niai. Vietinių meldžiame atsilankyti | 
musų krautuvę, kuri atidaryta ava 
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro ir tail 
pat nedėldieniais. Siunčiame dykai 
katalogą muzikališkų Instrumentų aai 
pareikalavimo.

GRABOIUUS G'ndaL Kcr)
LA I DOT U VIŲ Di R Eh TO RIU S 

šbalsainuoju ir laidoja num:rusiu> 
ant visokių kapinių.

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

Ofisai:
144 N. 5th S\
Brooklyn, N. Y.

Telephone 7867

Adresuoki tai 
GREATER NEW YORK PHONOGRAPH, C

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

Mokslo Nereikia Jieškotl
^elto. kad mes nurodome kaip lengvai išmokti anglų kalbą, aritmetiką Ii 
Metuvlų kalbos gramatiką savo namuose liuosame laike. Visi

• Nurodymai ir knyga DYKAI. įdėk stempą. Adrosasi

IktHvia KonspoadeneijiM Mokykla, 1327 LRebeySUCktoąp



Gimnastikos kliubas prieš
vyčius.

Gimnastikos kliubo nariai 
yra labai pasipiktinę prieš 
tulus vyčius, kurie nedai-1 
liausiu budu apšmeižė Gim
nastikos kliubo organizaci
ją. Tuo tarpu, dar neminė
siu kame yra tas apšmeiži
mas, nes gal būti, tie vyčiai 
viską atšauks.

ttetverge, 8 d. vasario 
tam tikra Gimnastikos kliu
bo delegacija žodžiu paaiški
no, ko nori Gimnastikos 
kliubas. Iš vyčių pusės sto
jo 4 nariai. Diskusijos tęsė
si nuo 8:30 beveik ligi 11 va
landos. Tūlas Aleksandravi
čius prisispyręs klausė kokį 
tikslą turi Gimnastikos- 
Kliubas, nors tas jam visai 
neturėjo rūpėti. B šibunau- 
skas davė atsakymą kodėl 
sutvertas ir ką nuveikė (iim 
nastikos kliubas per 14 metų 
savo gyvavimo. Iš to paaiš
kėjo, kad Kliubas labai daug. 
darbavosi jaunuomenės tar
pe ir labai gražiai. Klubui 
pritaria plačiausia Brook
lyno visuomenė. Aleksan
dravičius, kuris visai nemo
ko laikyties temos, pradėjo Į 
pliaukšti, kad kliubo laiškas 
parašytas neliteratiškai. 
Jam atkirto Meškiunas, nu
rodęs, kad pats Aleksandra
vičius nemoka taisykliškai 
rašyti.

PAMINĖJIMUI
Gabrielio Landsbergio

Dram. Dalios Orgija
po vadovyste artisto

A. VITKAUSKO
Stato scenon garsiausią, lietu-

ŽEMKALNIS

INDĄ”
SVIETO LYGIN TOJAS. Žemaičių Razbaininkas.

SUKATOJE,

24 Vasario
(FEBRUARY) 1917

Pradžia lygiai 8 vai. vakare. 
Durįs atdaros nuo 7 v. vak.

Tikietai: 25c, 50c, 75c. ir $1.

McCADDIN HALL
Berry Street, Brooklyn, N.Y.

'Tarpo So. 2-tros ir 3-čios gatviŲ.

Režisierius A. Vitkauskas.

Dram. Dai los Dr-ja.

Paskutiniam savo mitinge
(l’ajieškau Juozo Jasaičio ir K. l’ot- 

vengliškos, Sas.navos parapijos,
taipgi Vinco Žilinsko ir K Sama- 
niškio,'Gižų parapijos, Suvalkų 
gub , Marijampolės pavieto. Mel
džiu atsišaukti. P M, Marccnkevi- 
čia, 40 Camden st, Newark, N J.

Gimnastikos Kliubas išrinko 
komisiją, kuri' ves tą daly
ką dėlei vyčių šmeižimų. Vy'kalo “Patamsio Galybe” ga- 
čiams duota laiko iki 28 d. I Įima gauti šiose vietose: 
vasario, kad atšauktų šmei-J Pas V. Daubarą, 229 
Žtus. Reporteris.1 ford avė.

Nusipirkite tikietus. |bus koncertas ir balius “Vai- 
Tikietų dėl perstatymo vei kų Draugijėles”. Pradžia 2:

Bed-

Met-
Marškininių streikas.

Marškininių streikas vis
ūar tebesitęsia. Tūlos dirb-i Grand st.
tuvės išpildė darbininkų rei- j Pas K Liutkų, 131 Grand 
kalavimus, bet yra ir tokių J st., 
kurios, su pagelba policijos, Pas J Martinaitį, 157 
nori streiką sulaužyti. Po- Grand St.

Pas Dr. H. Medoff,

Pas J Martinaitį,

y patai. Programas bus labai 
įvairus: dalyvaus Vaikų 
Draugijėlės mišrus choras, 
Aido mišrus choras, bus 
duetų, solo, deklamacijų, 
žaislų ir kitokių pamargini- 
mu.

Pasibaigus koncertui, pra
sidės šokiai.

Visi vietos ir apielinkių 
lietuviai malonėkite atsilan-

Pajieškau Vinco Klimo, seniau gyve
no Rochester. N Y. dabar girdėjau 
išvažiavęs į Cleveland;}, Ohio. Mel
džiu atsišaukti J Maskevičius, 151 
Cardoni avė. Detroit, Mich.

l’ajieškau brolio Rapolo Mikalausko, 
Kauno gub., Metai atgal gyveno 
I’ainesdale, Meldžiu atsišaukti. Mrs 
Žukovsky, Box 389, Scotia, Cal

Laisvės redakcijoj,
komai žiauriai, šiomis die-! Boehling st. 
nomis buvo streikierių susi-: Taipgi pa 
rinkimas svetainėj 105 Mon-'pos narius, 
troze avė., Broklyn, N. Y. 
Streikierių buvo mažai. Tuo

V. D. Komitetas.
kuo-

I’ajieškau Prano ir Adolfo Stripeikių, 
aipgi ir Jono Yočepio, Kauno gub. 
Wilkmergcs pav., Aluntos para
pijos. A vilčių gatvė. Al fonas Yo- 
čepis, 68 Hudson avė , Brooklyn, 
N. Y. ’ • 14-15

Gimnastikos kliuba ren- 
tarpu įsiveržė į svetainę 4 gia full dress balių. Washin- 
detektyyai ir vienas polic- |gton parke, Maspethe ant 
manas ir pradėjo mušti 11 d. balandžio. Balius atsi- 
streikierius. Du darbininku bus vienoj iš didžiausių sa- 
taip sumušė, kad juodu tuo-'lių.
jaus nugabeno į ligonbutį. ............
Mat, pas vieną jų rado re- liuosi.
volverį Jeigu tuo tarpu ne-’ --------------
butų įėję į svetainę unijos 
organizatoriai, tuomet 
tuodu darbininku būtu 
užmušę.

Nepaisant į tai, kad tuo-'vių Moterų Progresyvio Sli
du darbininku pusgyviu nu
gabeno į ligonbutį, vienok Kalbėjo J. Šukys ir J šaltys. 
juos pripažino kaltais už 
nešiojimąsi revolverio ir pa
statė po $15,000 kaucijos.

Kuo tas viskas užsibaigs, 
nežinia, Suprantama, polici
ja ir d ektyvai dės visas 
pasta .gas, kad juos apkalti
nus.
Pastaromis dienomis Cent

ral Broklyne dvi didelės dir
btuvės išpildė 
reikalavimus;
darbo apie 400 darbininkų.

Kurie darbininkai dirba, rengė
tai kas savaitė moka po 60 prieš karę? 
centų į fondą sušelpimui tų, —
kurie dar streikuoja.

Borkowitz dirbtuvėj buvo'na Mikantavičiute. Drg. P 
iš lietuvių atsiradę 4 streik- į Buzelis yra narys Gimnas-

eužmirškit ta diena būti v v

Prakalbos prieš karę.
Pereitą pėtnyčią tautiš- 

ir kam name įvyko prakalbos 
prieš karę, parengtos Lietu-

ivienijimo pirmos kuopos.

Išnešta protesto rezoliucija.
Žmonių buvo vidutiniškai.*

Iš C. Brooklyno.
Liet. Soc. Sąjungos 83 kuo

pa povaliai auga. Jau turi 
virš 15 narių. Kuopos val
dyboje yra šie draugai: Z. 
Juška (pirm.) K. Bartkis, 
(sekr.) P Repečka (Kas.) 
Bilda (fin. sekr.) ir Scmė-darbininkų

grįžo prie nas (knygium).
Tiktai kodėl kuopa nepa- 

protesto prakalbos

Apsivedė P. B uzel is su 0-

LAISVĖ

JOHN KITLBOK
CAFB

Didelis hotelis, *»era vieta pa- 
kelelvlngiemi, kambarį 1 Įtai
syti pagal nuają madą, (r visi 
bu uit užganėdinti.

JOHN K.ULHU1S. BaviMlfikas 
Xfl Wythe Ave., Cer. 8*. 1 u*.

BROOKLYN, N. Y.
Tai. 279 Greenpoint.

DENT 1ST AS

Gvarantuota ant 20 metų
Uždėjimas kepuraites 22 k. .... |5.W 

Užplombaviniau 50 c. ir augičiau. 
išvalymai ...........................................
Nžplombavimaa tuk bu ......... $!.••

Skaudantį dantį duok ištraukti 
ryte, * vakare apžiūrėt.

Sanitary Dental Parlor
307 Bedford Ave. Tarp* 2-ree 

1-moa gatvių. 
BROOKLYN. N. T.

REIKALAUJAMA merginų prie len
gvutis fabriko darbo. Kreipkitės, 
Diamond Cork, ('o., (Galo) Foot 
King Str, Brooklyn, N Y.

Parūpinu muziką, ant visų parei
kalavimų. Piano balsus sutaisau. 
Taip pat pataisau ir parduodu pia
nus Reikale kreipkitės šiuo antrašu:

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

PAJIESKOJIMAI
l’ajieškau Kazimiero ir Anelės Bi- 

ronų, paeinančių iš Kauno gub., 
Vilkmergės pav., ' Vešintų parap. 
Bilenij sodžiaus. Amerikoj gyvena 
apie 4 metus. Turiu svarbų reikalą, 
teiksitės atsiliepti. Vincentas Stro- 
lia, 235 Wayne st., Jersey City, 

N J, 13—15

l’ajieškau pusbrolio Blado Akelaičio
Akelaičiutės po vyru j 

Mikulienė. Pirmiau gyveno Spring 
Valley, HI. Taipgi ir Adolfo Baltru- 
konio, kuris apie pusantrų melų 
atgal atvažiavo iš Argentinos. Ma
lonės jie patįs atsišaukti arba ži
nantieji pranešti šiuo adresu: 
J Akelevich, Calle 

Puerto La Plata
Montevideo 318
Bcrisso, Kep.

Argentina.
M Akelaitis,Arba šiuo adresu:

1075 Washington st. Norwood, Mass 
13—1G

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

PARSIDUODA groserne geroj vietoj, 
biznis išdirbtas, Parsiduoda nebran

giai. Vieta apgyventa lietuviais; 
gera proga daryti biznį Pardavimo 
priežastis — savininko moteris ser
ga, Atsišaukit šiuo adresu: K Ra
monas, 933 Grand st, Brooklyn, N 
Y 13—15

LIETUVIS FOTOGRAFAS
Pranešu lietuviams, kad ai 

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

Prie 12 šliubinių paveikslų die
du vieną didelį paveikslą dova
nai. Darbą atlieku artistiškai ir 
nebrangiai. Ateikit persitlkrlat

ANTANAS STROKAS
88 Willow avė. kampas Clinton Avenue, Maspeth, 

(vienas blokas nuo Lietuviškos bažnyčios.)

Geriauala pirmeiviška užeiga 
pae

GEO LASKEVIČIĄ

771 BANK ST., T*l. 164-1 
WATERBURY, CONN. I

: K. Hensas
> CAFE IR POOL ROOM
* tinkamai laiką praldiL j1 Tai yra geriauiia vi*4»

i K. HENSAS I
i Gold SL,

BROOKLYN, M. R.* Ttlephon*: Main 7528.

a>

o r • P M.

!' <X> □ 
Į w 2 
į£ go

TEISINGIAUSIA ir GERIAUSIA 
LIETUVIiKA

dldžiauda
i receptai

daktarą.
aptieka

i valstijoj.

Sutaisau receptus sa < 
atyda, nežiūrint, ar ti* 
Lietuvos ar Amerikos 
Tai vienatinė lietuviška 
Bostoną ir Massachusetts
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
sauly yra vartojamos. Galit rei
kalaut per laiškus, o aš prisiusią 
per axpresą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekoriu Ir Savininkai

220 Broadway, k a m p. C S&r*«t
80UTH BOSTON, MASS.

Tai. 8*. Boston 21014 Ir 21111.

Pajieškau pažįstamų 
ginų iš Biržų 
Panevėžio pav 
J Brazauskas, 

wardsville, Pa

iki nu ir mer- 
par, Kauno gub.,

122 Slocum st,

PARSIDUODA saliunas, biznis nuo 
seniai išdirbtas, netoli nuo geležin
kelio stotjes Parsiduoda iš prieža
sties savininko ligos. Laisnės 
Pusę valandos važiavimo nuo 
sto Dėl platesnių in formacijų 
pkilės pas H B. Rosenson 
Grand St, Brooklyn, N Y

$300, 
mie-

.817

PARSIDUODA FORNIČIAI (rakan
dai); visi daiktai mažai dėvėti 
Priežastis pardavimo — išvažiavi
mas i kitą miestą. Galima matyti 
savininką nuo 5 vai. po piet iki 10 
vai. vakare; suimtomis — nuo 1 v. 
po pietų Nedaliomis visą dieną. 
Kreipkitės pas: M. Žvingelenę, 113 
Hudson avė, (į yardą), C. Brookl
yn, N Y, 14—15

PARSIDUODA kriaučių šapa už pi
gią kainą. Gera proga daryti biznį. 
Atsišaukjt šiuo adresu: A. Baliu- 
nas, 127 North 5th st. šapa randa
si po Nr. 9—17 Hope st. ant 3 flo- 

ro, Brooklyn, N. Y.
14—17

PARSIDUODA bučernė, geroj vietoj, 
apgyvento] lietuviais. Biznis išdir
btas, viskas puikiai įtaisyta Parsi
duoda nebrangiai. Tamošiūnas ir 
Ignatovich, 355 So Main st. Brid
geport Conn,

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

(February),
(disburse-

V Garšva

Didžiausia Lietuviška Krautuvą, 
kurioj galima gauti įvairių muziko* 
instrumentų, įvairių išdirbysčių, gra- 
mafonų. Kurie perka pas mane gra- 
inafoną, —rekordus duodu dovanai, 
visokį tautų dainų, maršų ir šokių, 
kas kokiu myli, taip pat mano krau
tuvėj galima gaut visokių rūšių laik
rodžių ir laikrodėlių retežėlių ir dei
mantų, šliubiniai žiedai vėliausloi 
mados parsiduoda nuo $5.00 iki 12 
dolerių pora. Už savo tavorą duodu 
gvarantiją. Agentams duodu gerą 
nuošimtį. Taippat pristatau geriausią 
muziką baliams ir veselijoms už že
miausią kainą. Su visokiais reikalai! 
ypatiškai ar laiškai kreipkitės šiue 
antrašu:

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

So Brooklyn, N. Y.

V. VAIVADAS 
SPORTING CAFE 

Puikiausia Ir ivariauala

laužiai, bet dabar jau aplei
do ir jie savo darbą.

Nors policija žiauriai el- 
gasi ir visokiais būdais per
sekioja streikierius, vienok 
pastarieji laikosi gerai 
mano streiką laimėti.

Reporteris.

tikos kliubo.
Laimingo šeimyniško 

venimo jaunavedžiams.

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

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

KOBRES ASS’. CORPORATION.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda puikus namas 8 šeimy

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

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

B. A. ZINIS, 
Bedford avė. Brooklyn,
3355 Greenpoint.

aipgi vedu visokias kriminališkas 
ir civiliškas provas darau visokius do
kumentus, 
aktus už prieinamiausią
das duodu dovanai, C 
Court st. .Tel

JOKŪBAS KANCIERIU8

caf»
su 
dos

287 N. Y.

Pak*la- 
viagai >ri- 
imam k»- 
■•gružlaa-

kontraktus, ir pardavimo 
kainą. Ro-

L. Fasullo, 26
380 Main.

Nusipirk Mosties.
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co., Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir 
čiu baltu 
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.

skais- 
Toji mostis išima plotinus 

ir pra- 
veido. 

Pinigus 
(7)

V A L i )1 ŠK A S A l'S 1 š A ŪKIAI A S
Namai, farmos ir lotai arti fabri

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

Reikalingi agentai kiekvienoj kolo
nijoj.

GERA PROGA KRIAUČIAMS!
Waterbury Conn, priešais lietuvių 

bažnyčia, visiems leituviams žinomoj 
vietoj 4 John st. parsiduoda kriau
čių biznis. Viskas naujai pertaisyta, 
biznis išdirbtas. Parsiduoda iš prie
žasties išvažiavimo j kitą miestą. 
Platesnes žinias galit gauti pas V Ja
nuškevičius, 113 Liberty st Ansonia, 
Conn.

LIETUVIŲ NEW YORKO POLITI
KOS KLIUBO VALDYBA,

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

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

Susinėsimų sekretorius — V J.
Gedvilas,

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

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

931 Ferry st, New York,. City.
Draugiškai A Petricka,’ 

Liet, Pol. Kliubo Pirmininkai,

■adco

Užeikit ir parsitikriaklta
442 Grand SL, 

BROOKLYN, N. X 
Telephone Stan 3584.

TEISINGIAUSIA UŽEIGA
XiS WYTHB AVĖ., kamp. Nerth 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Green pein t 1811.

JOSEPH LIPMAN, M. D.
. Specijaliitai moterų ligą 

314 E. BOth St., New York, N. I 
OFISO VALANDOS i

Iki 10 vai ryt*; nuo 1 iki 2 vai. p* 
pi*t ir nuo 7 iki 8 vai. vakar*

Nedaliomis pagal sutarti.
Egzaminavimas DYKAI. Męs liti- 

rlam* ir pasakom* visas ligas ir pa 
gelbstlm*. Iš kitur atvažiavusiems li
goniams parūpinam* vietą, kol gydo
si. Reikalui esant kreipkitės m*» 
apžiūrėsime ir duosim* priet*HŠką r* 
dą. Patarnavimas visai pigus. Neui 
mirškit* mano antrašo.

DR. J. LIPMAN
314 E. ŠOth St., NEW YORK, N. I 

Kalbam* lietu vilkai.

( TIKRA IR TEISINGA 
LIETUVIŠKA 
APTIEKA.

, 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 j visus kraštus 
Amerikos, kas tik kokių parei
kalauja, ir kokios tik yra var
tojamos. Ypatingai užlaikau 
visokių VAISTŲ NUO PLAU
KŲ SLINKIMO, PLEISKANŲ 
IR TT., NUO PLAUČIŲ. REU- 
MATIŽMO. KOSULIO, NUO 
PERŠALIMO, NUO SILPNU- 1 
M O ŠIRDIES IR TT.

Kreipkitės prie manęs, o aš( 
užtikrinu, jog busit užganėdin
ti.

F. KUDIRKA,
Lietuvio Aptieka ir Savininkas

64 GRAND ST. •
Brooklyn. N. Y.

Tel. 2372 Green point

Fornišiai
Naujausios mados dideliame 

pasirinkime, Lengviausios išly
gos. Taipgi parduodame pijanus.

$1.00 ANT 
savaites
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’a.
Brooklyn, N. Y.

toli-
Jersey New

Mas-

Telephone 595 Greenpoint.

Daktaras J. MISEV1ČE
Specialistas širdies Ir 

Plaučių ligų.
8—10 ryte
12—2 po piet

Nuo
Nuo
Nuo

270 BERRY STREET
BROOKLYN, N. Y.




