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VOKIEČIAI PRAKIŠO TIES VARSAVA
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didžiausias pavojus.
Apie tai, kaip smarkiai vo-

iškaščius apdirbti laukus ir 
surinkti derlių.

Jie, tie ponai, gali laukti 
didelio profito.

mažai. Kun. Žebrio kamba- 
ly rusta penki tušti patro-

RUSAI NORI KONSTAN
TINOPOLIO.

Rusų cino vn inkai darosi

NORI PROTESTUOTI 
PRIEŠ VOKIETIJĄ.

Prieš Vokietijos paskelbi 
mą, jog ir neutr 
laivams gręsia pavojus

spėkas-
ir rugsėjo pradžioje, išvyti 
rusus iš Prūsų. Tuomet Su-

tyrinėjimą.
Kalbama, kad Žebrys ga

vęs gana daug grąsinancių

•’Entered m second das* matter March 11, 1914, at post office at the Brooklyn, New York onder the Ast of March 8, 1879”.

Šiaip ar taip, greitu laiku 
galima laukti iš Prūsų Lie-
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ė, jog Čia | _ 
Žmogžu-Jtaino tragediją.
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ti. Prasidėjo muštynės.
Kapitalistiški laikraščiai 

praneša, kad streikas jau 
baigiasi. Jų pranešimams 

jį negalima jau šventai tikėti.
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perkalbėti. Visi jie, išėmus 
tik tris, grįžo namo. Vienas 
•š užaušėlių streiklaužių, pa
griebęs kastetą, varu norėjo 
prasimušti dirbtuvėm Jam,

tuvos Įabai svarbių žinių.*belaisviai bus paskirstyti į 
Jeigu vokiečiams išties pa- kuopas po 80—100 žmonių ir 
vyks sutraukti ten dideles atiduodami dvarponiams, 
spėkas—tai jie mėgins, kaip'Dvarponiai turi duoti belais- • — • i v • • • v i • | • • , I * * -1 P
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NUŽUDYTA KUNIGAS ŽEBRYS
IR JO GASPADINĘ.

New Britaino tragedija' 
sujudino visuomenę. 
New Britain, Conn. — U- 

tarninke per pietus, 9 d. Va
sario, “Laisvei” per telefoną 
pranešė iš New Britain, 
Conn., apie nužudymą kun. 
Juozapo Žebrio ir jo gaspa- 
dinės Jievos Gilman.

Vėliaus męs gavome daih 
giau pranešimų ir iškarpų 
iš dienraščio “New Britain 
Herald”.

Užmušimas įvyko lietuvių 
Sijos name, naktį iš pa- 

o į utarninką. Valan
da užmušimo dar tikrai nėra - 
nustatyta. Apie užmušimą 
sužinota apie devintą vai. iš 
ryto, utaminke. Pirmiausia 
apie tai sužinojo parapijinės 
mokyklos mokytoja Miss O- 
na Gulauskiūtė ir kaimynka 
Mrs. Frederick O.Schneider, 
kuri gyvena čia jau, šalę pa
rapijos namo. Visos parapi- ( 
jos namo durįs buvo uždari- 
nėtos. Tuomet joms, po ii-; 
go vargo, pavyko įeiti per 
skiepą. Įeiti joms pagelbėjo 
mokyklos vaikas, įlindęs per 
langą ir atidaręs skiepo du
ris. Užlipusios augštyn juo- 
dvi atrado baisų paveikslą. 
Tuoj pribuvo ir policija.

Kunigo Žebrio lavonas gu
lėjo seklyčioj. Į jį netik bu
vo paleista kulkų paČion šir
din, bet ant kaklo užnarinta 
virvė, kad pasmaugus savo 
auką. Tuomet pradėjo j ieš
koti gaspadinės, kurią New 
Britaino lietuviai paprastai) 
vadindavo Jievute. Jos lavo
nas rasta ant viršaus, kam
barėly, vadiname “attic”. Vi
sur buvo kraujo pėdsakai. 
Ji buvo taip-pat pasmaugta. 
Ant jos dešiniosios rankos 
buvo žymi žaizda. Y ra žen-, 
klų, kad gaspadinę nepasida-1 į 
ve geruoju žmogžudžiam ar 
žmogžudžiui. Jos kūnas par
trenktas ant grindų, šukos 
nulėkusios toliau.

Pribuvus policijai, detek
tyvams ir medikališkam ex- 
aminatoriui, prisirinko čia 
iau ir didelė žmonių minia, 
net įsileido tik tuos, kurie 
turėjo oficijališką reikalą. 
Žinia, žaibo greitumu, išsi
platino poMsą miestą.

Parapijos namas turi aš
tuonis kambarius. Visur 
buvo didžiausia betvarkė. 
Viskas buvo išmėtyta, par
griauta. Net knygų spintos 
išplėšta ir daugybė popierų 
išmesta ant grindų. Tas 
duoda pamato detektyvams 
spėti, kad užmušimas įvyko 
plėšimo tikslu. Apie kunigą 
ėjo Šneka, kad jisai turįs 
daug pinigu, nes buvo skū- 
pus, kaip tvirtina daugelis 
vietinių lietuvių.

Pažymėtina, kad kunigas 
ir gaspadinę abudu buvo ap
sirėdę. Viršutiniam kamba
rėly ant dulkėtos aslos žy
mios pėdsakos, kurios, mažu, 
duos pamato surasti užmu
šėjus.

Daug liudininkų pasakoja, 
kad bažnyčioje per visą nak
tį degę žiburiai, nors papra
stai, jie užgesinami.

Tūlas Fred Ward, gyve
nantis ant Church St., taip 
apie 11:30 vai. naktį girdėjęs 
kelis šūvinius. Jisai pašokęs 
nuo lovos, bet paskui šaudy
mas pasibaigė ir jisai nusi
ramino.

Detektyvas Bamforth, už
klaus 
fano
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Užmuštojo kunigo J. žebrio fotografija.
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džiai įleista per fronto duris. STREIKIERIŲ MOTERIS. 
Detektyvai dabar tyrinėja Roosevelt, N. J., 9 d. vasa- 
kunigo laiškus. rio.—Anksti rytą streikierių

Abelnai, kaip sako “New.moterįs, skaičiuje apie 100, 
Britain Herald”, šnekų yra susirinko ties vartais dirbtu- 
labai daug, bet pėdsakų labai | ves Liebig ir laukė, kol ateis 
mažai. Kun. Žebrio kamba- streiklaužiai, kurie sutiko

iš jo pinigų, bet tai buvo jau 
pusėtinai seniai, prieš kelis 
metus. Kunigas ant to neat
kreipė atydos ir net pasijuo
kė iš sakyklos.

Nužudytoji Jieva gyveno; 
su kunigu ap;e 15 metų. <,. ( 
turėjo jau suvirs 40 metų.

Kunigas Žebrys turėjo jau 
per 50 metų amžiaus ir gyve
no New Britaine nuo 1895 
metų. Seniau kunigas turė
jęs barnių su parapijos ko
mitetu, bet pastaruoju laiku 
barnių kaip ir nebuvo.

PIRMI PĖDSAKAI.
Seredoj po pietų,10 d. vas., 
“Laisve” atėjo pranešimas 

iš New Britain, jog ten pla
čiai kalbama, kad kunigą 
Žebrį ir jo gaspadinę nužu
dę tris užmaskuoti (užsidėję 
kaukes) žmonės. Pamatą 
tam manymui davė Kazys 
Kanopka, gyvenąs po N44 
Williams St. Nedėlios vaka
re, apie 9 vai. Kanopka, kai
po jisai praneša policijai, at
ėjęs pas kunigą Žebrį prašy
ti, kad eitų su juo pas jo vai
ką. Kanopka rado kunigą 
baisiai nusigandusį. Visai 
trumpai prieš Kanopkos at
silankymą kas tai paskambi
no skambutį. Žebrys pažiū
rėjęs per langą ir pamatęs 
tris ypatas, užsimovusias 
kaukes. Viena iš jų pasakė 
norinti gauti šliūbą. Kuni
gas patėmyjo, kad tarpe jų 
nėra moters. Tuomet jie 
spruko šalin. Kunigas labai 
išsigando ir pasakė Kanop- 
kai negalįs su juo eiti, nes 
bijasis už savo gyvastį.

Tai tiek tuo tarpu turime 
žinių apie tą baisią New Bri-

SAKO, ESĄ GERI LAIKAI.
Plieno trusto prezidentas, 

James A. Farrel, kalbėda
mas laike didelės puotos 
Pittsburge, pasakė, jog da
bar laikai yra geri.

Tikras begėdis! Ir visi tie 
ponai taip šneka, jog laikai 
yra labai geri.-

ATEIVYSTĖ NUPUOLĖ.
Washington, D. C. — At

eivių biuras išleido atskaitą, 
kiek pribuvo ateivių į Suvie
nytas Valstijas gruodžio mė
nesį, 1914 metų. Išviso im- 
migrantų 'pribuvo 20,994; 
tuotarpu užpereitais metais 
gruodžio menesį immigran- 
tų pribuvo 95,387.

Per šešis mėnesius pereitų 
metų ateivių Amerikon pri
buvo 204,884. Per šešis gi 
mėnesius užpereitų metų at
eivių pribuvo 734,869.

VANDENS SPĖKOS 
TRUSTAS.

Jeigu Senate pereis Shield- 
so billius, tuomet Suvienyto
se Valstijose męs turėsime 
galingiausią vandens spėkos 
trustą, kuris bus galingesnis 
ir už Standard Oil Comp.
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SUVALKIJAI GRESIA PAVOJUS
PRŪSŲ LIETUVOJ.

Prūsų Lietuva vėl prade
da įgyti svarbos karės ope
racijų žvilgsniu. Rusų pasi
sekimai Prūsuose, ypač mū
šiuose ties Pilkalniu ir šalę 
Tilžės, privertė vokiečius 
traukti Prūsų Lietuvon vis 
daugiau naujų spėkų.

Iš Petrogrado nuolat pra
nešama, jog vokiečiai gabe
na savo kareivius iš Varšu
vos apygardų į Prūsų Lietu
vą. Vokiečių atakos aplink 
Varšuvos fortus lyg ir apsi
stojo. Vokiečiai nuilso ir ii-1 
sisi, užtat Prūsų Lietuvoj 
prasideda vis didesnis kariš
kas veiklumas.

Rusai tvirtina, jog vokie
čių feldmaršalas von Hin
denburg vėl mėgins padaryti 
ant rusų generališką ataką 
tarpe Tilžės ir Įsručio (In- 
stenburgo). Sako, jog ir 
patsai kaizeris pribuvo į 
Prūsų Lietuvą.

Šiuomi laiku apie naujus 
mūšius Prūsų Lietuvoj nėra 
žinių. Tiktai vokiečiai pra
neša" apie smulkius laimėj i-- 
mus, neįvardindami betgi 
vietų, kur tie laimėjimai įvy
ko.

“Jeigu jau mirs badu, tai 
pirmutiniai bus kares be
laisviai ir toji dalis Franci- 
jos ir Belgijos, kurią męs už- 
ėmėm. Tonais randasi 11 
milijonų gyventojų. Jeigu 
prisieis badauti, tai pirmiau
sia badaus tie žmones”.

ja balsavo apie K.Liebknech- 
to prašalinimą iš partijos, 
tai už prašalinimą paduota 
65 balsai, prieš—26.

šitam pranešimui negali
ma taip jau visiškai patikėti 
nors ir dėlto, kad reichstago

TURKAI PRANEŠA APIE 
LAIMĖJIMĄ. %

Turkų generalis štabas 
praneša, jog Turkijos kariu
menei pavyko pereiti Suezo 
kanalą.

BOMBARDAVO RUSIJOS 
MIESTĄ.

Turku kreiseris “Midirli” 
(seniau vokiečių “Breslau”) 
bombardavo Rusijos uostą, 
Krymo pajūry. Bombarda
vimu pagadinta keli na
mai ir vienas žymus hotelis.

Rusai, atsilygindami už tą 
bombardavimą, užpuolė ant 
Turkijos uosto Trebizondo 
(Mažojoj Azijoj).

APIE BELAISVIUS VO
KIETIJOJ.

Iš Amsterdamo praneša, 
kad belaisviai Vokietijoje 
skiriami laukų darbams 
dirbti. Berlyno dienraštis 
“Telegraph” praneša, kad

viams maistą, guolį ir 10 fe- 
nigių į dieną įvairioms išlai
doms.

Šita priemone įvedama, 
kad davus progą vokiečių, 

kiečiai gabena savo karei-1 žemvaldžiams už pigiausius 
vius nuo Varšuvos į Prūsų 
Lietuvą, parodo nors ir šitas 
faktas: 30,000 automobiliu 
gabena kareivius per Thor- 
iią lihkui Gumbinės ir Tilžės. 
Rusų generališkas štabas 
tvirtina, kad vokiečiai mano 
sutraukti Prūsų ■ Lietuvon 
600,000 kareivių.

PO VARšAVA PRALAI
MĖTA.

Tai jau faktas, kad pasku
tiniai azartiški vokiečių žy
giai po Varšava tapo pralai
mėti. Ties Boržimovu vo
kiečiai nustojo užmuštais ir 
sužeistais 27,000 kareivių.

Po paskutinių mūšių ties 
Rawka ir Bzurą, kaip tvir
tina Petrograde, vokiečių 
mėginimas prisiartinti prie 
V aršavos—nepavyko.

Ties Bolimovu vokiečiai 
apleido net savo pozicijas ir 
nustojo daug artilerijos.

Netoli Volą , Szidlowska 
rusai atmušė vokiečius ir 
mūšys pasibaigė rusų laimė
jimu.

Mūšyje ties Gumine vokie
čiai nustojo 11,000 kareivių 
sužeistais ir užmuštais.
Ligšiol dar sunku aprokuo- 

ti, kiek kūri pusė nustojo ka
reivių. Vokiečiai žmonių ne
sigailėjo, betgi tikslo neat
siekė. Užtat, dabar jie ma
no atsigauti Prūsuose.
' Iš Berlyno apie pralaimė-J 
jimus žinių nėra. Berlynas 
tyli. Tai reiškia, jog naujie
nos blogos ir nėra kuom pa
sigirti.

ANT DUNOJAUS EINA 
MŪŠIAI.

Austrai vėl nori persikelti 
per Dunojų į Serbiją, bet 
jiems kaip nesiseka, taip ne
siseka.

Ant Dunojaus vėl buvo 
smarkus mūšiai, bet austrai 
neįjiegė persikelti.

TIKTAI SU TIKIETU 
GAUS DUONOS.

Berlyne tiktai su tam tik
rais ■ tikietais galima bus 
gauti duonos nusipirkti. Kas 
savaitę išleis apie 4 milijo
nus duonos tikietų.

Berlyno duonkepiai sutiko 
pardavinėti taip vadinamą 
karišką duoną po 22į centų 
už du killogramu (4.40 sva
rų).

PASKOLINO BULGARI
JAI PINIGŲ.

Kuopa Berlyno, Viennos 
ir Budapešto bankierių pa
skolino Bulgrijai 30 milijonų 
dolerių.

Tai padaryta tuo tikslu, 
kad tik patraukus savo pu
sėn Bulgariją.

HAS PIRMIAUSIA BADU 
MIRS?

Anglija su Franci j a nuta
rė badu numarinti Vokieti
ją, neprileisdamos jokio lai
vo, vežančio duoną.

Vokiečių laikraštis “Koel- 
šalinimo vieno iš daktarų už Inishe Zeitung” ant

HM®

DAKTARAI STREI
KUOJA.

Dallas, Texas.—St. Paul li- 
gonbuty sustreikavo 36 dak
tarai, kurie reikalauja pra-

nemorališjsą pasielgimą.

VOKIEČIŲ LAIVYNAS 
RUOŠIASI VEIKTI.

Vokiečių laivyno stovyk
loj Dancige, Baltijos jūroje, 
eina koks tai priruošiamasis 
darbas. Matomai, laivynas 
rengiasi žygin.
Iš Dancigo uždrausta siun

tinėti kokias nors telegra
mas.

plaukioti aplink Angliją, nes 
ir neutrališki laivai gali būti 
nuskandinti—daugelis neut- 
rališkų šalių rengiasi bend
rai protestuoti prieš Vokie
tiją.

Graikija jau užprotestavo. 
Ji pasisakė neatkreipsianti 
atydos ant Vokietijos grąsi- 
nimų. Suvienytos Valstijos, 
Švedija, Olandija ir Norve
gija taip-pat mano užprotes
tuoti.

Su v. Valstijoms reikia dar 
užprotestuoti prieš Angliją, 
kurios laivas “Lusitania” pa
vartojo Suv. Valstijų vėlia-|kirto jį ir pasakė, kad tasai
vą. Mat, manė, kad tuomi 
geriau išsisaugos nuo vokie
čių povandeninių valtelių.. 
Vokietijoj didžiausias pasi
piktinimas iš Anglijos pasi
elgimo..

Dabar Vokietija aiškinasi, 
jog nenorėjusi pakenkti ne- 
utrališkų šalių laivams. Ji 
norinti tik sunaikinti Angli-. 
jos prekybos laivyną. /

lint K. Liebknechto iš parti
jos. Ji galėjo prašalint ji 
tik iš reichstago frakcijos 
tarpo.

Prūsijos seime, kuomet at
žagareivių vadas Heydeix 
brand kalbėjo apie tautos 
vienybę, K. Liebknecht per* 

ponas neturįs teisės kalbėti 
varde visos tautos. Seime iš 
tos priežasties kilęs sumiši
mas.

METĖ 4 BOMBAS.
Franci jos karės ofisas 

praneša, kad francūzų orlai- 
vininkas metė 4 bombas ant 
headquarters Vokietijos ge- 
nerališko štabo netoli Os
tende.

Prieš kelias dienas gauta 
žinot, kad 3 vokiečių aficie- 
riai užmušti.

RUSAI TURI APLEISTI 
BUKOVINĄ.

Prieš susivienyjusias aus
trų ir vokiečių spėkas rusai 
priversti apleisti Austrijos 
provinciją Bukoviną, kurią 
jie buvo užėmę.

Londono dienraštis “The

nešimą iš Bucharest©, kad 
rusai turi kraustyties iš Bu
kovinos.

Patįs rusai pripažįsta, jog 
didelės austrų spėkos, einan
čios nuo Madvorna ir Kaloja 
gręsia rusų kariumenei. Ru
sams tesilieka ar visiškai pa
sitraukti ar tapti atskirtais 
nuo kitų armijos dalių.

Iš Viennos pranešama, jog 
Bukovinoje rusai turėję ati
duoti austrams Wama.

LIETUVIAI DARBININ
KAI TAISYS KAPUS.

Vilniaus “Viltis” praneša:
100 lietuvių darbininkų iš

siųsta iš Marijampolės į Ky
bartus taisyti kapus kritu
siųjų kareivių.

Daugelį kapų reikės iš- 
naujo perkąst, kadangi la
vonai palaidoti labai negi
liai ir gręsia pavojus užkre* 
čiamųjų ligų, ypač atėjus pa
vasariui. Ta pati “Viltis” 
praneša, kad valdžia reika
lauja 3,000 darbininkų apka
sams taisyti aplink Kazlų 
Rūdą, Suvalkų gubernijoj.

MŪŠIAI KARPATUOSE.
Apie mūšius Karpatuose 

praneša kaip rusai, taip ir 
[rostrai. Ir vieni ir kiti gi

riasi laimėję. *
Ypač giriasi rusai, kurie 

būk tai Karpatuose sumušę

Didžiausi mūšiai įvykę 
ties Baligrod, kuris randasi 
30 mylių nuo Sanok, Galici
joj- . . '

Keikės, betgi, nors kelias 
dienas palaukti, kol galuti
nai -paaiškės, kas laimėjo 
Karpatų mūšiuose. Ligšiol 
būtų dar peranksti apie tai 
spręsti. * •’ i

ANGLAI IR VĖL VARTO
JO SUVIENYTŲ VALS

TIJŲ VĖLIAVĄ.
Pasažieriai Cunard linijos 

laivo “Orduna”, kuris ką tik
vis atviresni su savo pienais, pribuvo New \ orkan, tvirti- 
Štai, atveriant Dūmos posė- na, kad tasai laivas, eidamas 
džius, pirmasai ministeris Airijos jura, . naudojosi A-
Goremykin, kalbėdamas a- 
pie prisidėjimą Turkijos prie 
karės, pranešė, jog jisai ma
tąs kįlant Rusijos ateities 
žvaigždę ties mūrais Kon
stantinopolio.

Rusijos užsieninių dalykų 
ministeris Sazonov sakė,kad 
Rusijos kareiviai nerengia 
jokių žydų pogromų ir jog 
tai esąs prasimanymas Vo
kietijos dipliomatų.

Rusijoj vis lajhau eina a- 
gitacija, kad užgriebti Kon
stantinopolį. Apie tai įvai
rus liberališki profesoriai 
net lekcijas skaito.

K.LIEBKNECHT JAU NE
BE PARTIJOJ.

Amsterdam. — Sulyg te
legramos iš Berlyno, socijal- 
demokratų vadovas, reichs
tago atstovas, Dr. K. Lieb
knecht, išmestas iš partijos 
dėlei nebalsavimo prieš ka
rės kreditus.

Panašų pranešimą padavė 
—- Ruenle, socijalistiškas

merikos vėliava, kad ant jo 
neužpultų Vokietijos po
vandeninės valtelės.

RUSIJOS PREKYBA TU
RI DIDŽIAUSIŲ NUO

STOLIŲ.
Anglijos kancleris Lloyd 

George pasikalbėjime su 
laikraščių korespondentais 
pripažino, kad Rusija baisiai 
nukenčia nuo šios karės. Už
sieninė Rusijos prekyba kaip 
Ir pasiliovė. Archangelsko 
uostas užšąla, per Dardane
lus kelias uždarytas.

Lloyd George pripažino* 
kad Rusijos finansai esą bai
siausiame suirime.^ Tiktai 
sutvarkius Rusijos prekybą, 
galima sutvarkyti ir pačius 
finansus.

REIKALAUJA KARĖS.
Bėgyje pastarųjų dešim

ties dienų 2,000 įvairių Itali
jos draugijų išnešė rezoliuci
jas,^reikalaujančias, kad Ita
lija prisidėtų prie karės

]os paskelbi- ponas Ruenle, socija 
rališkų šalių reichstago atstovas.H| liillilp Kuomet reichstago frakci- ‘prieš’Austriją ir Vokietiją

Ai .hĄ. ■
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Bėda, kad kiaulių 
neganė.

autorius — “karžygis” butų
dar gudresnis, jeigu jis pa- A .
ganytų Lietuvoj kiaules! Jis AudliaS dialekte

Dr. Lungen.

Nepasibaigiantis tvėrimas 
tautiškai - pirmeiviškos par
tijos parodo, kad mūsų tau
tininkai netik neturi gabu
mo dirbti platų visuomeniš
ką darbą, bet ir savo locnus 
namų reikalus nemoka su- 
davadyti.

Lietuvių Zeceriii/ unija į- 
vesta jau “Laisvėje”, “Nau
jienose”.ir “Kovoje”.

Kiek girdėjome, lietuvių 
unijos nariai jau dabar veda 
tarybas apie susijungimą su 
tarptautiška spaustuvių 
darbininkų unija. Reikia 
linkėti, kad tasai susijungi
mas kuogreičiausia įvyktų. 
Matydama organizuotą lie
tuvių zecerių spėką, ir ang
lų unija turės skaityties su 
įvykusiu faktu ir būti nuo
laidesne.

irAmerikoj, Prūsuose 
Didžiojoj Lietuvoj veik ne
išleidžiama storesnių, geres
nių knygų. Mūsų literatūra 
pergyvena krizio laikus.

Kelios didesnės ir žymes
nės knygos, kurios žadėjo 
pasirodyti — nebepasirodo 
dėlei tų ar kitų priežasčių.

Chicagos atžagareivių 
dienraštis praneša apie ver
timą lietuvių kalbon “Juli
jaus Caezaro”. Jeigu apie 
tai praneša “Katalikas”, tai 
jau geriausias ženklas, kad 
tasai vertimas nebus papuo
šalu mūsų literatūrai.

O TEISMAI VEIKIA.
Tuom tarpu, kapitalistiš

ki teismai veikia. Ypač dar
buojasi augščiausias teis
mas.

Šiais metais jisai išleido 
du bjauriu, anti - darbinin
kišku nuosprendžiu.

Atsiminkime apie Danbu
ry kepurninkų uniją, ku
rios nariai, teismo nuo
sprendžiu, priversti užmo
kėti milžinišką pabaudą 
Loewe firmai. Čia teismas 
aiškiausia palaikė kapitalis
tų firmos pusę prieš uniją.

Kitose aplinkybėse ir e- 
sant didesniam susiprati
mui tarpe darbininkų, Dan
bury byla 
milžiniškus 
tarų eilėse, 
persi zm u i 
augščiausio 
sprendis nesusilaukė milži
niškos protestų audros.

Ponai teisėjai įsidrąsino 
ir tu o j aus iškepė naują nuo
sprendį, sulyg kurio darbda
vys turi tiesą reikalauti iš 
darbininko, imdamas jį dar
ban, kad jis neprigulėtų prie 
unijos. Jeigu gi prigulės — 
tai, sulyg teisių, gali jį pa
varyti. Tasai nuosprendis 
užduoda didžiausią smūgį 
unijoms. Teisybė, tasai 
nuosprendis turėjo omenyje 
tik Kansas valstiją, bet pa
našios tiesos, kaip Kansase, 
egzistavo dar ir 13 kitų val
stijų, būtent tose valstijose 
buvęs įstatymas, kad darb
davys negali reikalauti iš 
darbininko, idant tasai ne
prigulėtų prie unijos. Da
bar, teismo nuosprendžiu, 
tasai geras įstatymas paka- 
savojamas ir darbdaviui 
duodama pilna teisė užnary- 
ti kilpą ant darbininko lais
vės. “Nori duonos” — sako 
darbdavis—“tai neprigulėk 
prie unijos”. Ot, čia tai ir 
yra ta baisiausia industria- 
liška vergija, kuri viešpa
tauja Suvienytose Valstijo
se. Šalę politiškos liuosy- 
bės, šalę visuomeniško de
mokratizmo — męs matome 
f abrikose ir mainose tikrą 
ek <) nomišką vergi j ą.

Apie tą augščiausio teis
iu > nuosprendį “New York

būtii iššaukusi 
protestus prole- 
Dabar gi, Gom- 
viešpataujant, 
teismo n Lio

galvis. Iš laiško žymu, jog 
tai koks katalikiškas fanati- 
kėlis^ Paprastai panašius 
laiškus metama į gurbą, bet 
J. Šliupas tą rašinėlį apskel
bė ir prie viso to iškoliojo 
“Laisvę”. Mat, tame laiške 
buvo pasakyta, jog ir “mūsų 
Laisvė’ tavo raštų netalpi

na”. J. Šliupas gi puikiai ži
nojo, kad jokiii raštų jisai į 
“Laisvę” nesiuntė, vadinasi 
ip t^uzyjimas^ ano baltimo- 
riečio apie jų netalpinimą 
yra kvailas _ iš misiąs dar 
kyaiĮęsmb zmogaus.

O vienok, p. J. Šliupas ir 
tą “argumentą” suvartojo. 
Jani greit reikėsyažftiot ant 
Demskio farmos. ~.

Paprastai Europos rusė
jai, inteligentija, pradedant 
nuo klerikalinės ir užbai
giant kraštutine, kairiąja, j 
amerikiečius žiūri išaugėto, 
skaito juos mažai supran
tančiais, nuolatos duoda vi
sokių patarimų, pamokini
mų, tankiai pradeda “pipi- 
rinti” ir užytą visą triūsą pa
reikalauji/ nuo amerikiečių 
tik... pinigų.

Visi gerai atsimena, kaip 
kun. Tumas su Olšauskiu 
rinko pinigų “šaulės” na
mams. Kada surinko kelias 
dešimtis, tūkstančių dolerių 
ir parvežė juos į Lietuvą, 
tai skaitė lekcijas apie Ame
rikos lietuvių kvailumą.

Su tuom galima sutikti. 
Protingi žmones neduos sa-

NAUJA LAIKRAŠČIŲ 
DRAUGIJA.

Klerikališkoji spauda 
taip-pat susijungė į daiktą. 
“Draugas”, nusususi Water- 
burio .“Šviesa”, “Mokslei
vis”, “Tikyba ir Dora” — tai 
katalikiško laikraščių susi- 
vienyjimo nariai. ’

Iš tu visu “laikraščiu” lai-- tu c-
kraščio vardas tinka tik 
“Draugui”. Kiti tai vis’de
vintas vanduo nuo kisieliaus 
nuo tikrų laikraščių. 
“Žvaigždės” vardo tarpe na
rių katalikiškų laikraščių 
susivienyjinio nėra.

Ir visur mūsų klerikalai 
paskutiniai... 'Uj i e tu v a” prą- 
nešajkąd tautiškoji Spaudos 
draugija visiškai apsnūdo. 
“Lietuva5’ ragina pne veiki-

vo kruvinai uždirbtų cenTų
'tokiems dalykams, kaip
“Saulės** kursai, Gabrio biu?’ 
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dabar išdrįsta tokias nesą
mones rašyti suaugusiems 
žmonėms, kuomet kiekvie
nas Lietuvos piemenukas 
pavadins jį kvailiu! Kiek
vienas piemenukas žino, kad 
lendrės auga krumpliais ir 
tarpai jų neilgesni, kaip sep- 
tinių-aštuonių colių. Krum
pliai taip kieti, kad sunku 
net dratu pradurti, idant 
padarius per lendrę skylę 
Tuom tarpu vokietys buvo 
toks galingas, kad savo kva
pu pralaužė tuos krumplius 
ir lendrę padare kiaurą ir 
tinkamą kvėpavimui !

Čia parodžiau tik vieną iš
trauką tų nesąmonių, kurio
mis pilna knygutė. Aš vi
sai nesistebiu iš autoriaus, 
nes jis, matomai, nori pa
garsėti, bet man labai nuos
tabu, kur dingo redaktorių 
smegenįs, kad jie sutiko to
kią knygelę išleisti?

Nors skaudu, bet reikia 
pasakyti: Gerbiamieji, su 
tokia literatūra važiuokit į

rio auklėjimas.

liepa”. Taip-pat ir męs se
tu rim skaityti kūdikio pri
gimtį vieninteliu kelią ro
dančiu siulu auklėjimo daly
kuose, neturim vartoti jokių 
prievartų, Aneturim daryti 
jokių rubežių išsivystymui, 
ir kaip protingasis sodinin
kas, turime apsirubežiuota 
tiktai tuomi, idant auklėti
niui suteikti gerą, tai yra at
sakantį jo prigimimui mais
tą, ir šalinti viską, kas gali 
užkenkti gamtiniam išsivys
tymui”. Tas, ko Gurlitt rei
kalauja nuo mokintojų, pri
taikoma ir gimdytojams: 
kūdikio auklėjime mokykla 
ii- šeimyna turi susitaikinti 
su kūdikio prigimčia, ir auk

mų savo gyvybę tėvynės au
kurui paves”. Tą Gurlitt’o 
nuomonę, kurią su tūloms 
permainoms galima ir mote
rims pritaikyti, bet jo pami
nėtos ypatybės, kurias męs 
giriame pas suaugusius, pas 
kūdikį skaitosi blogais tru
kumais, kuriuos, reikalui e- 
sant, reikia ugnia ir kardu 
naikinti. Tokiuose atsitiki
muose— užmirši taip tei
singus ‘ Gurlitt’o žodžius/Įėjimo metodos neturi paeiti 
kad gamtos palinkimai vė-liš gyvenime nepritaikomą 
liaus visgi apsireikš — męs!teoremų, nes jos priešta- 
griebiamės vis tvirtesnių ir I rauja žmogaus prigimties 
tvirtesnių įrankių papeiki- būtybei, 
mo ir baudimo, ir kartais / ■ 
pradžioje kūdikio gyvenimo t’o nuomone' 11 • • i • i • i* '
mo ir baudimo, ir kartais

apie ju kvailumą galima lėk? 
cijasskaityti. ‘

Fainikime Lietuvos našč
ius. Dauguma iš jų žiūri į 
Amerikos laikraštininkus,

Afriką i r...lavinkite bezdžio- 
hėšnūetne Lytu vos žmones!

Švenčion iškis.

RAMINIMAI NEŠILDO.
Dviemis pereitomis savai

tėmis prieš industriališką 
Suvienytii Valstijų kę/misi- 
ją stojo visa eilė žymiausių 
Amerikos Kapitalistų. Sto
dami prieš komisiją, tie po
nai pasipuošė šventadieniš
komis, liberališkomis idėjo
mis. Jie plačiai kalbėjo a- 
pie socijališkas reformas, 
mielai pripažino unijas ir ki
tokius galus. Tūlam leng
vatikiui galėjo jau pasiro
dyt, kad Amerikoj aušta so- 
cijališkos teisybes gadynė ir 
jog šios šalies kapitalistai 
staigiai iš vilkų avelėmis 
virto.

Miss Ida Tarbell, viena iš 
“gyviij’i” dvasių plieno trus- 
'to, pabriežė plačią reformų 
programą. Jai rodosi, kad 
męs einame pj’ie aukso lai-' kiniui įstatymais leistų tiks
lui ir jog šioj šalyj įvyksta Jų įp būti apsaugotu nuo pa
tyli revoliucija, kuri1 paga-; baudos už tą organizavima- 
mins darbininkams rojų ant yj. 
žemės.

Kitas labai žymus kapita
listas Danielius Guggen
heim išliejo visą kibirą kro- 
kodiliaus ašarų, pasakoda- cagos lietuvių draugijii Ša
mas industrialės komisijos 
vyrams, kaip jisai myli dar
bininkus. Jisai pripažįstąs 
darbininkams teisę organi- 
zuoties, jisai pripažįstąs 
jiems teisę dalyvauti visuo
menės komforte ir smagy
bėse, jisai pripažįsta, kad 
bedarbė esanti didžiausia 
socijališka skriauda, jisai 
einąs už pensijas ir tt. Ta
sai kapitalistas taip įsidrą- ko: 
sino, jog pasisakė nesibij ąs riau pradėti badyti apsilei- 
net socijalisto vardo.

Detroit’o Fordas, socija- Įėjusius lietuvius. Ypač gi, 
liškos meilūs šišo pagautas, 
apskelbė, jog jisaP galįs pa
daryti geru piliečiu kiekvie
ną Sing - Sing kalinį. Net 
Rockefelleris gana maloniai 
atsiliepė apie unijas, nors 
tas jam nekenkė pereitą pa
vasarį surengti Ludlowo 
skerdynes.

Tos kapitalistui ------- --------
pasakėlės nei ant yotos ne- šlubuoja. Tikro humoro nė- 
palengvina kapitalistiški] ra. 
sąlygų slėgimo. Pašnekėti 
gražioj kompanijoj apie 
gražius daiktelius mūsų ka
pitalistai visuomet mokėda
vo. Bet daryti ką nors rea- 
liško dėl darbininkų būvio 
pagerinimo jie niekuomet 
nedarydavo.

Męs netikime jų žodžiams. 
Taip vadinamoji “visuome
nės” nuomonė taip-pat ne
privers juos nusileisti. Tik- 
Ud^organizuota darbininkų 
WNUriiH priversti Juos nu-

\o pačion širdin vieną iš gy
viausių mūsų liiiosybių — 
organizuoties krūvon atsie-

NAUJI LAIKRAŠČIAI.
“Mūsų Draugija” — Chi-

jungos mėnesinis laikraštis. 
Kaina 5c. Iš šalies pažiūrė
jus į laikraštį, išsirodo pusė
tinai prastas. Męs abelnai 
žiūrime skeptiškai į naujus 
laikraščius, kurių tikslas 
mums neaiškus.

m. Išeina Škotijoje, Bellshil-

Ežys” apie save taip sa- 
“nuo naujų metų nuta-

dėlius, iškrypusius, sukvai-

mo..
Nenorime būti blogais 

pranašais, bet jau dabar ma
tosi, kad tarpe Spaudos ben
drijos narių ųėra jokios idė
jiškos vienybės ir jog kada 
nors tasai dirbtinas sutari
mas iširs. Jeigu Spaudos 
draugija norėtų savyje susi
tvarkyti, jai visų pirmiausia 
reiktų išvaryt iš savo tarpo 
akiplėšą “Kataliką”. Jeigu 
Spaudos draugija yka pir
meiviškai - tautiška, tai jai 
nepriderėtų laikyt savo tar
pe tokį klerikališką lapą, 
kaip Tananevičiaus orga
nas.

kaipo (kokius piemenis, šu 
tuom irgi reikia suti k t i. 
Dauguma Amerikos rašėjų 
— paprasti darbininkai. Net 
ir tūli redaktoriai paprasti 
darbininkai, nepabaigę ne 
tik augštesnių mokyklų, bet 
ir vidurinių.

Kas kita Lietuvoj! Ten 
redaktoriai pabaigę augš- 
tesnius mokslus — tai “sta- 
lyčios išmintybių 1” Viskas 
būtų gerai ir jiems pirmeny
bė priklausytų, tik bėda, kad 
jie kiaulių neganė!

Niekas taip neatsižymi 
“literatiškais” darbais, kaip1 
“Rygos Naujienų” redakci
ja^ J inai nuolatos"^ išleidžia 
įvairias knygeles, kuriom 
ūTsakaneiąusia vie th — tai 
gurbas. “Rygos. N auj iemT’ 
redakcija jau ir šiais metais 
‘h.tsižymejų”, Įslels Jam a 
Knygele ^okiečiaičensta/ 
I^lvoJ’ arba TenstaltaW Ap
gynimas5’. Tą knygelę pa
rašė S’ C. Matomai, koks 
nors aficierėtis, jaučiantis 
turįs daugiau proto, negu 
jam reikia..

Toj knygelėj aprašoma 
Čenstakavo įstorija, vokie
čių puota čenstakavoj ir

Klerikalams ne
pasisekė.
ne nuo šiandien

kad klerikalai yra

KLERIKALIšKl GUDRA
GALVIAI.

“Times” sakosi girdėjęs, __ . _ .
jog katalikų bažnyčios orga-joie vokiečių vėliavą.

Jau 
žinoma 
priešingi laisvei žodžio. Kad 
primanytų — tai visus jiems 
nepatinkamus žmones vėl 
nusiųstų į inkvizicijos teis
mą, bet' dvidešimtame am- V Z
žiu j e jie jau nebegali dary
ti, ką norėtų.

Mūsų klerikalai baisiai 
ne ’ enčia laisvos spaudos, 
ki... kovoja su religiškais 
prietarais. Kad kokiu nors 
būdu tą spaudą užslopinus, 
keli kapitalistiški kongres- 
manai pakėlė didelį triukš
mą atstovų namo pačto ko
misijoj. Jie, atėję, pareika
lavo, kad pačta atsisakytų 
siuntinėti laikraščius, kurie 
užgauna jų jausmus (Ar ma
tai, kokie švelnus jausmai!). 
Vienas iš tų ponų kongres- 
manų reikalavo, kad pačta 
atsisakytu siuntinėti (> prieš- 
katal ikiškus laikraščius, 
vienok, kokie tie laikraščiai 
—jisai neįvardijo. Paminėjo 
tik “The Menace” ir “The 
Yellow Jacket”.

Knngresmanas 
iš Massachusetts

Jcigu sutikome su Gurlit- 
, tai turime su

tikti ir su tuo, kad mūsų ro
le kūdikio auklėjime yra šia
me: ant kiek galima užkirst 
kelią blogybėms ir vystyti 
gerus palinkimus. Bet jei 
norim ta užduoti išrišti, tai 
visųpirmu turime susipažin
ti su toms užmazgoms, ku
rios atsiranda ir vystosi jau
noj kūdikio vėlėj, — kitaip 
pasakius, męs turim mokėt 
orientuotis kūdikio psicholo
gijoj; jeigu gi esame prasti 
psichologai, tai galime pa
taikauti tam neprotingam 
sodininkui, kuris išrauja 
naudingą arba gražų auga-

bandome jį pataisyti netin
kamiausių būdu — kūniš
kais baudimais. Čia aš turiu 
pasakyti savo nuomonę kas 
link kūniškų baudimų.

Ant laimės, mūsų laikuose 
bausmės auklėjime jau nelo
šia tos rolės, kokią lošė pen- 
kesdešimts metų atgal, būt 
ir dabar jų rolė perdidelė 
Jos nevertos žmogaus: ne
vertos mokintojo ir mokinio. 
Vartojantis rykštę mokinto
jas parodo, kad jis nieku ki
tu ant kūdikio negali pada
ryti įtekmės, kad jo rankose 
yra vienas būdas — fyziškos 
spėkos viršenybė. Jeigu 
jis supykime ir susierzinime 
griebiasi kūniškos bausmes, 
tai jis gali kūdikį sudarkyti; 
jeigu muša mokinį be piktu
mo, tai jis lošia bjaurią bu
delio rolę. Kūniška bausmė 
netinka kūdikiui dėlto, fkad 
ji naikina jo garbės ir savy- 
meiles jausmą, jeigu kūdikis 
da jį turi. Ar kūniška baus
me neatsiliepia ant kūdikio 
normalio vystymosi ir ant 
viso gyvenimo? Ir, galų ga
le, ką gi męs atsiekiame kū
niškoms bausmėms? Juk 
kūdikio palinkimai nuo to 
neatsimaino. Ar kada nors 
pasisekė auklėtojui su pagel- 
ba kūniškų bausmių bai
mingą kūdikį padaryti drą
siu, nepaklusnų — paklus
niu? Tiktai baimė skausmo, 
kartais, kūdiki priverčia ant kad pas mus, ant galo, atsi- 
valandėlės susilaikyti nuo; 
blogų papročių. 1 r, ant galo,

link mokėjimo orientuotis 
kūdikio psichologijoj, tai 
auklėtojai tame dalyke tan
kiai yra labai silpni, bet mū
sų mokintojai nors tame 
darbe ir daro klaidų, bet vis
gi prie jo daugiau prirengti, 
negu dauguma gimdytojų. 
Ir tas dalykas turi dėlto to
kią svarbią rolę, kad mūsų 
kūdikiai pirmutiniuose, taip 
svarbiuose auklėjimo metuo
se — išimtinai, o sekančiuo
se — daugiausia, randasi po 
priežiūra savo gimdytojų. 
Ir, nežiūrint į tai, pas mus 
visuomet taip stebėtinai ma
žai atydos atkreipta ant mo
tinų auklėjimo. Atėjo lai
kas, kuriame jaučiama rei
kalingumas, būtinumas per
mainyt panašų dalykų stovį,

is! ii tikros motinos, t. y. ne 
įtiek mokintos, kaip tokios, 

kada.matom, kad vaikai ei- kurių karštas i

nizacijos Oklahoma valstijoj 
norinčios parsigabenti ton

merių.. Farmeriams bus su
teikta žemė gana pigiomis iš 
lygomis ir kad jie galėtų ge
rinus parduoti savo produk
tus- manoma nutiesti gelžkc- 
lis nuo Oklahoma City iki 
Muskogee.

Iš kur gi tokia malonė pas 
katalikų kunigus? Og/Ok- 
lahomoj kįla socijaližiįias, 
ypač farmerių tarpe. Soci
jalistai varo Oklahomoj 
smarkią agitaciją. Kad už
bėgus tai agitacijai už 
akių ir norima parsigabenti 
50,000 klerikališkų Belgijos 
farmerių, paklusnių tarnų 
katalikų bažnyčios.

naikinti gyvates, kenksmin
gus vabalus, kirminus, mus- 
galius. Man nerūpi, ką jie 
gels, ką jie griaužė: socija- 
listus, kapitalistus, klerika
lus ar proletarus — pamaty
siu — šoksiu naikinti”.

Pirmutinio N-rio turinys 
į skystas, nuobodus ir... pat- 

saldžios sai redagavimas smarkiai

“Laisvoji Mintis” ((N. 56) 
išėjo jau iš Chicagos.

Nors p. J. Šliupas ir para- 
šė' savo testamentą,~Kėt' kur
tau Iškęs vilkas neštaugęs. 
Pat pirmoje vietoje’ patal
pintas laiškas kokio tai dva
sios ubagėlio iš Baltimorės, 
adresuotas J. Šliupui Tame 
laiške p. Šliupas pusėtinai 
iskoliojimas. Jam primena
ma ir socijalistai ir kun. 
Kaupo palikimas. Matomai,

■jog lai

KAPITALISTIŠKI BULIAI 
^TOtAUPON A VĖ- 

LIAVA.
• Parodyk buliui raudoną 
vėliavą — jisai pradeda 
siusti. Tdip ir su mūsų ka
pitalistiškais buliais.

Pennsylvanijos ir Massa 
chusetts valstijų legislatu
res uždraudė vartoti raudo
ną vėliavą. Dabar, kaip 
“Laisvei” . praneša drg. V. 
Jurkšietis iš Clevelafido, ir 
Ohio valstijos legislatures 
žemutinis butas priėmė bil- 
lių, uždraudžiantį nešioti 
parodose raudoną ar juodą 
emblemą.

Socijalistai, betgi, nenusi
gando tokio billiaus. Jie sa
kosi visvieną vartosią 1 d. 
gegužės parodoje raudoną 
vėliavą. Jie taip-pat turi 
viltį, kad surinkę iniciatyvai 
33,000 balsų, privers leisti 
nubalsuot tą klausimą vi
siems piliečiams, o tuomet 
tas kvailas įstatymas visvie-

rąže koks tai avi- na bus atmestas.

Apie Čenstakavo istoriją 
nieko neminėsiu, nes visur 
ir pats “rašėjas” sako, kad 
tai legendos, išmistas.

Vokiečių puota Čenstaka
vo j — tai rinkinys visokių 
nesąmonių.

Bet kas “žingeidžiausia”, 
tai aprašymas “Kaip aš paė
miau vokiečių vėliavą?” Au
torius — “karžygis” pasa
koja, kaip jie sumušė vokie
čius, kaip juos vijosi, kaip 
prispyrė prie upės kranto 
kareivi su vėliava, kuris, a- 
kies mirksny, pražuvo. Štai 
“karžygio?’ g/ibumas ir pro
telis :

“Kur dingo vokietys? Jis 
negalėjo per kelias minutas 
perplaukti plačią upę. Pa
niuręs stovėjau prie lendry- 
no žiūrėdamas į jų smailius 
stiebus; viena iš jų ypač at
kreipė mano atydą. Ji sto
vėjo penketą žingsnių nuo 
krašto; jos galūnė buvo nu
laužta ir ji pati kasžin ko 
taip savotiškai siūbavo, nors 
nebuvo nė mažiausio vėjalio.

“Aš, ilgai nemąstydamas, 
bridau į vandenį, ištraukiau 
lengvai pasiduodančią lend
rę ir pradėjau laukti, laiky
damas šaudyklę gatavą šo
viniui. Nepraėjo nė minu- 
ta, kaip ant vandens pasi
rodė burbulai, o paskui — 
purkšt, purkšt, — atsikosė
damas ir purkščiodamas iš
kilo iš vandens, kaip stabas, 
kuone užtroškęs vokietys, iš
verstomis akimis ir pamėli- 
navusiu nuo kvapo užturėji- 
mo veidu. r

“Gudruolis gulėjo vande
ny, kvėpuodamas per lend
rę! f
. “Paėmiau jį į nelaisv 
sivedi :iau džiovinti, 
miaufi atėmęs vėliavą”.

“Gudrus” ?

ypač pasi- 
klerikalu. 
“ bedievi š- 

raštais ir apgailesta- 
jog sulyg dabartinių 

esą negalima 
tų laikraščių suvaldyti, bet 
jeigu būtų išleisti aš
tresni įstatymai, tuomet be
dievių spauda “išgaištų’9.

Vienok, klerikališki kon- 
gresmanai nedaug te pešė. 
Visgi, dabar jau nebe inkvi
zicijos laikai.

Priešais jų užgaidas kal
bėjo protesto nų kunigai ir 
keli profesoriai. Jie primi
ne,. jog Amerikoj esanti liuo- 
sybė. Jeigu kas nors esąs 
užgautas kokiu nors straips 
niu — lai kreipiasi į teismą. 
Jeigu gi pačta pradės kišties 
į politiškų pažvalgų daly
kus, tuomet Amerikoj dings 
spaudos liuosybė.

Vienas iš kunigų kalbėjo 
varde 300 savo konfratrų.

Taip klerikalai ir išėjo iš 
komisijos, lyg būtų musę 
kandę T"

Jisai 
kais” 
vo, - .
pačto teisių

nu-
PO

vokietys, bet

FRANCUOS SOCUALIS- 
TAI NORI KARĖS.

Bazei.—Francijos socija
listai turėjo gana svarbią 
konferenciją mieste Bezan- 
son. Kalbėta apie tai, ar ne 
laikas jau būtų pradėti agi
taciją už susitaikymą.

Ta propozicija tapo atmes
ta. Didelė dauguma socija- 
listų išsitarė už tai, kad tęsti 
karę iki “pilno sumušimo 
Vokietijos”.

MAŽIAU APSIVEDĖ.
Kuomet Wisconsino vals

tijoj išleista teises, kad be 
daktaro paliūdyjimb negali
ma apsivesti, tai pasirodė, 
kad pereitais metais toj vals
tijoj apsivedė 4,000 žmonių 
mažiau, negu užpereitais 
metais.

giasi žiauriai, pv., kankina 
gyvūnus, meluoja bei muša
si, tai visųpirmu turime tuos 
pasielgimus išsiaiškinti; jei
gu męs į juos ganėtinai įsigi
linsi m, tai pasirodys, kad ne 
tiek vaikai, kiek męs patįs 
esame kalti. Bet męs visgi 
mušame vaikus, vieton to, 
kad pasižiūrėjus į save ir pa- 
gydžius nesveikas kūdikių 
vėles. Kur čia logika? Dėl
to — šalin rykštė, šalin visos 
kūno bausmės, laikas pada
ryti galą toms auklėjimo ne
sąmonėms! Šalin tie daly
kai dėlei užlaikymo autorite
to mokintojo ir vaikų vėlės 
ty rūmo!!

Pašaliniai grūmojimai ir 
perspėjimai taippat netikę, 
nors jie plačiai vartojami 
mokykloje ir šeimynoje 
Kuomet vaikas nulatos girdi 
nuo savo mokintojo “Turi 
tai daryti, o tai nedaryti”, 
tai toksai pasielgimas tiktai 
atbukina kūdikio jausmus. 
Ir jeigu jam nuolatos paduo
da pazyzdį kokio nors kito 
kūdikio, tai iš to nėra jokios 
naudos, 
pradeda 
statomo 
pradeda 
šių žmonių, kurie jį tankiai 
kankina visokiais pasiūly
mais; gi kūdikis nenori sek
ti priverstus pavyzdžius.

Taigi, klaidingi buvo tie 
keliai, kuriais mus vedė mi
nėti auklėjimo būdai. Kur
gi yra tikrasis kelias?

“Aš pripažįstu, kad auklė
jimo tiksli! yra tiek, kiek yra 
žmonių . Vaikai, kurie atei
na į mokyklą, yra panašus 
saujalei sėklų: kiekvienoj 
sėklelėj, kiekvienam kūdiky
je jau aiškiai pažymėtas pa
veikslas busimo medžio, bu
simo žmogaus. Sodininkas 
nepasakys ąžuolui: “Tapk 
klevu”, o kaštanui: “Tapk

nės kūdikis tiktai 
nekęsti pavyzdžiu 
draugo; kūdikis 
nekęsti ir suaugu-

motinybės 
jausmas būtų suvienytas su 
čkru tyrinėjimų pajiegumu, 
aiškiu mąstymu ir energin
ga valia.

Jeigu dauguma mūsų mo
tinų užganėdins tuos reika
lavimus, ir jeigu tėvai bei 
mokintojai, aiškiai savo už
duotis suprasdami, eis ranka 
rankon, tai auklėjimas cha
rakterio vaikų tarpe 
nebus taip sunkus ir duos 
daug geresnius, negu dabar, 
rezultatus. Kaip ten nebū
tų, męs neprivalom atsiduoti 
kokioms nors prigavingoms 
svajonėms, neprivalom lauk
ti iš mokyklos ir šeimynos 
negalimų daiktų, neprivalom 
reikalauti," kad jos paleistų 
svietan žmones su gatavais, 
suformuluotais charakte
riais. Jos atliks savo prie
dermę, jei charakterio auk
lėjimui padės pamatus; pas
kui lai kiekvienas atskiras 
žmogus nuolatos savo cha
rakterį stiprina, idant galė
tų atsilaikyti prieš blogas 
pagundas, kurios smarkiau
sia veikia tiktai tada, kada 
žmogus apleidžia senesnių 
globą, ir patsai ant savęs 
pasiima visas atsakomybes.

Ant ko turi atkreipti aty- 
dą šeimyna ir mokykla, jei
gu ji nori iš vienos pusės ap
saugoti mus nuo visų tokių 
įtekmių, kurios galėtų per- 
traukti arba ardyti teisinga 
charakterio išsivystymų? 
Čia šeimynos ir mokyklos 
rolė galima sulyginti su ro
le gydytojo, kovojančio su 
mažutėliais sutvėrimėliai^ 
kurie milijardais mus iš visų 
pusių apsupa ir kiekvienų 
minutą pasirengę mūsų kū
nui pavojų padaryti su pa- 
gelba savo nuodų. Jis nesi
stengia tuos sutvėrimėlius 
išnaikinti — tai būtų paikas

, (Toliau bus).
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Australijoj kasdieniniu ap
sireiškimu. •

SIUNČIAME PINIGUS. NU
EINA GER/VI. Įmainė pilną at
sakomybę. Pristatome kvitą su 
parašu apturėjusio. PRIIMA
ME PINIGUS TAURINIMUI.

A. PETRATIS,
Lietuvių Skyriaus Vedėjau.

Vilnius.
tikrų šaltinių

leidomės keliauti Insručio linkui.
Pakelyj vis sutinkam būriais grįžtan

čius gyventojus: važiuoti, pėsti, su savo šei
myna, manta; kaikurie veža vaikučius sa
vimi vežimėliuose. Sutinki ir sugrįžusių —

Central Manuf. 
Districk Bank
1112 XV. 35th St., Chicago. 111.
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Apie Australiją
(Laiškas “Laisvės” skaitytojams).

Turbūt, nevisiems ameri
kiečiams teko girdėti ir 
skaityti apie Australijos ša
lį taigi, čionais nors trum
pais žodžiais noriu suteikti 
informacijų apie Australiją.

Australija dar nauja ša
lis, kur balti žmonės dar ne 
taip seniai gyvena. Seniau 
Čia viršijo juodieji žmonės, 
kurie gyveno pūstynese, gi
riose. Bet, laikui bėgant, 
pradėjo pribūt vis daugiau 
žmonių iš Anglijos. Tie 
žmonės čia apsigyveno ant 
visados. Jiems išpuolė ne
mažai kauties su juodukais, 
bet su laiku baltieji žmonės 
paėmė viršų. Tuomet Aus
tralija pradėjo kilti. Atsira
do tokie didmiesčiai, kaip 
Sydney, Melbourne, Too- 
bumba, Brisbane ir 11.

Aš gyvenu Brisbane, ku
ris tapo uždėtas prieš 40 me- 
fcų. Platumas miesto 20 ket
virtainių mylių.

Australija randasi po An- 
• glijos valdžia, bet turi savo 
atskiras tiesas, taip kaip at
skiros valstijos pas jus, A- 
merikoj. Žmonės kalba an
gliškai. Žmonių būdas — 
geras.

Sniego čia niekuomet nė
ra. Visuomet vasara. Žolės 
žydi, medžiai žaliuoja. Daug 
yra paimu. 1 Oras čion tyras 
M* sveikas ir daug ligų Aust
ralijos klimate visai išnyks
ta, kaip, padėkime, dusulys 
ir reumatizmas.

Žemė čia taip-pat gera. 
Ateivių čion pribuna iš visų 
dalių svieto. Valdžia juos 
priima prielankiai. Suteikia 
guolį ir valgį, potam sutei
kia darbo, uždarbis nuo 8 
šilingų iki 20 per dieną. 
Darbo valandos — aštuo- 
bios. Kiekvienas darbinin
kai Australijoj gali šį tą su- 
taupinti, nes svieto čia ran
dasi mažai. Savo tautie
čiams apie Australiją vi
suomet galėčiau suteikti in
formacijų, jeigu man atly
gins kastus laiško ir štampų.

Edward C. A. Phillule, 
G. P. O. Brisbane,, 

Qeensland, 
Australia.

II.
(Is laiško į “Novy Mir” red.) 

Darbininkų Partija Aust
ralijoj — nėra tai socijalis- 
fcų partija. Darbininkų par
tijos programoj nėra jokių 
ypatingų darbininkiškų rei
kalavimų. Ta programa 
“visa apimanti”, skysta, ne
aiški. Ta programa gali tik
ti by vienai buržuazinei 
partijai. Pagaliaus, . pati 
programa dar nieko nereiš
kia. Keikia pažiūrėti, kaip 
ta vadinamoji Australijos 
darbininkų partija veikia 
praktikoje. Jeigu prisižiū
rėti, ką ta partija padarė ge
ro per paskutinius trejus 
metus parlamente, tai pasi
rodys, jog nieko. Ji absoliu
tiškai niekuo nesiskiria nuo 
buržuazinių partijų. Pir- 
masai ministeris p. Fisher, 
iš tos pačios darbininkų par
tijos, yra tik gudrus politi- 
kiens, bet anaiptol netikras 
darbininkų vadovas.

Ta partija (darbininkų 
partija; pravedė parlamen
te įstatymą apie budavojnną 
karės laivyno ir priverstiną 
kareiviavimą. Laivyną bu- 
davoja būk tai prieš japo
nus.

Galų-gale iš to galima tik 
nusijuokti, kadangi 5 mili
jonai australiečių negali gi 
kariauti su galinga Japoni
ja. Jeigu darbininkų parti
ja kelia militarišką ūpą — 
reiškia ji nėra darbininkų i 
partija tikroje to žodžio 
prasmėje.

Minėta neva darbininkų 
partija norėjo dar susiau
rinti teises vietinių parla
mentų, vienok referendu
mas atmetė tą atžagareiviš- 
ką priemonę^

Vietiniuose parlamentuo
se, kur darbininkų partija 
turi viršų, ji taip-pat jau 

pjtft pemžymčjo, kaipo

Naujame Pietų Wallise, kur 
parlamento pirmininku yra 
Holman, vienas iš darbinin
kų partijos vadovų, tasai 
ponas viešai apreiškė, kad 
bedarbės nėra, ' kad bedar
biai — tai paprasti tinginiai, 
nenorinti pasijieškoti darbo. 
Tos valstijos valdžia pasižy- 

‘mėjo savo aštria kova su 
darbininkų unijomis. Dar 
visai neseniai angliakasių 
unija topo nubausta ant 10- 
000 doleriui fuž atsisakyr 
dirbti naktimis. P 
numes darbininkų partijos, 
toksai pasielgimas mainie- 
riii unijos esąs tai kontrak
to laužymas. Pagal tikros 
gi teisybės, unijistai atsisa
kė nuo nakties darbo tiktai 
todėl, kad duoti progą di
desniam darbininkų 
eini gauti darbo.

Nubaudimas unijų

rną
Sulyg nuo-

E. V t
i-b

■. ? /Sr®

ryta už 700 rublių. Prekių 
liko tik už 100 rublių. To
kiu būdu šio skyriaus ^Žag
rė” greičiausiai visai žlugs. 
Toks apverktinas krautuvės 
likimas ištiko dėlto, kad ji 
dar savaitė prieš vokiečių 
atėjimą liko be jokios prie
žiūros.

minius audeklus, rankluoš- 
čius ir tt.

Mūsų “Blaivybei” reikėtų 
atidaryti antrą arbatinę. 
Uždarius alines, ir traktie
rius žmonės pradėjo dau- 
giaus lankyti arbatinę. 
Šventadieniais ir turgaus 
dienomis jie visi nesutelpa, 
todėl eina pas žydelius, kur 
netaip švaru.

Seirijai, Seinų pav.
Karo baisybių paragavo 

ir šitas kampelis. Nors 
smarkių susirėmimų ir ne
buvo, vienok ir čia yra daug 
nuostolių pridirbta: laukai 
suvažinėti, išmindžioti, su- 
kasinėti. Daugelio kluonuo
se, jei nevisai, tai nors per
pus sušerta arba suklota ap-. 
kasuose. Apkasams suvar
toti sienojai, dėlei to dauge
lio triobos apdraskytos, o 
kitos ir visai sugriautos. Vi
sa tai patėmyti galima pa
plentėmis, ir apskritai, ten, 
kur ėjo ar stovėjo kariume- 
nes. Laukai granatų suduo- 
bėti; tvoros apdraskytos, y- 
pač apje Seirijus. Pats mie-. 
s telis ’ paviršutiniai išliko 
sveikas, nes čia armotų kul
kos nekrito. Tik vokiečiams 
tebesant rusai iš orlaivio 
metė dvi bumbi, bet jus puo
lė ant tuščios vietos ir jeibių 
nepadarė.

Vokiečiai atėjo į Seirijus 
rugsėjo 22 d., išėjo 28. Atė
jo Seinų, plentu. Dauguma 
manė, kad vokiečiai eis į A- 
lytų, bet tai neišsipildė. Ma
čiusieji pasakoja, kad pir
mieji vokiečiai buvo ant dvi
račių; jie užėmė plentą ir 
kelius į šiaurę ir rytus nuo 
miestelio. Atėję sapiorai 
padarė apkasus, kurių eilės 
ir dabar matomos, tęsiasi 
nuo Pošnelės girios ligi Sa 
gavo ežero ir toliau. Tokiu 
būdu apginklavę miestelį, 
jie traukė į panemunę Leipa
lingio plentu. Bet tenai pe
reiti nepasisekė, nes tapo at
remti ir paliko apskasus ge
ruoju: rugėsjo 28 d. vakarą 
ir naktį vokiečiai atsitraukė 
Simno linkui, kur ištiko 
smarkus mūšis. Seirijiečių 
laimė, kad vokiečiai atsi
traukė ir nėjo į Alytų, nes 
tuokart jie ne tą būtų pama
tę. O šiaip buvo reti šaudy-

. Tik žvalgai 
po artimus kaimus dažnai! 
paušky davusi. Besišu adant I 
žmonės arba slėpėsi duobė-' 
se, arba puldavo ant žemės; 
ir laukdavo nustojant. Gy
vybe nukentėjo tik Žagariu 
kaimo ūkininkas Š. Buvo 
įsakyta sutemus nevaikščio
ti, o minėtas ūkininkas, be- 
grįžtant nuo kaimyno apie i 
11 vai. vakaro, tapo sargy
bos peršautas ir mirė. Bet 
skaudžiausias karo smūgis 
seirijiečjams — tai fšdras- 
kymas “Žagrės” skyriaus 
krautuvės. Nuostolių pada-

Naumiestis, Suvalkų gub.
Jau ir Naumiestyje žmo

nės šiek tiek aprimo. Kai- 
kurią dieną ir armotų gau
dimo nesigirdi. Išbėgioję 
mūšių metu gyventojai grįž
ta vienas paskui kitą, tik vis 
dėlto jų nedaugiausiai prisi- 
sirinko. Vietos žmonės labai 
įdomauja karu ir su dideliu 
noru perka laikraščius, tik 
kol kas, jie sunkiai parve
žami.

siaubai.
Čia nuo Tauragės vežama 

kai-kurį laiką didžiais bū
riais prūsų belaisviai, kurie 
iš Šiaulių vežami į Rusijos 
gilumą. Vietiniai žmonės 
labai užjaučia jų nelaimei ir 
šelpia, ypač moterys kuomi 
galėdamos, tai valgiu, tai pi
nigais. '

Jarašius.

Iš mano dieninio karo metu.

(Pabaiga).
Keliais iš Rusijos vis eina ir eina karei

vių būriai. Per visą naktį išlengvo važiuo
jam keliu į Gumbinę pro sugulusius lau
kuose kareivius, sustojusius abazus.

Gumbinę pravažiavom nestoję... Pra
dėjo pristoti arkliai, pavargo žmonės: va
kar tik kartą valgėm kokios tai buizos; dvi 
naktis nemiegojom. Privažiavę kaimą 
“Gervitkiemę”, už 15 viorstų nuę Gumbinės 
staptelėjom pasilsėti.

Gervitkiemėj radom ką tik sugrįžusių 
vietos gyventojų. Nežino ko tvertis: visa 
jų manta išmėtyta, daug ko nerandą, daug 
sulaužyta, sudaužyta... visur priteršta. Vai
kučiai verkia — prašo tėvų duonos. Daviau

Nepažįstamai žemaitei 
(Rašyta ant Naumiesčio kapų, ties kapu ka 

reivio - žemaičio N. N., žuvusio 
šio karo pradžioj).

(Iš “L. Ūk-ko”).

Žemaite - matuše, užauginai sau sūnelį 
išleidai į vainelę, bet ar žinai, kur dabar ta
vo sūnelis?!...

Taigi žinok!... Tik perdaug savo širde- 
lą nepergązdink... , v

Tavo sūnelis jau seniai guli geltonoje 
smiltelėj...

Ko išblankai?... ko nuliūdai? ko tavo 
veidelis ašaromis paplūdo?...

Nusiramink, mamule, nusiramink sen-

Tiesa, tavo sūnelis žuvo: nelabojo vo
kiečio kulka pervėrė jo krūtinėlę...

Tiesa, tu netekai savo jauno, stipraus 
lyg ąžuolaičio, geltonplaukio, mėlynakio, 
mielojo sūnelio...

Tiesa, tu esi vargšė, žemaičio motinėlė
Tiesa!... Bet tu esi laiminga!... Taip!.

Esi laiminga, daug laimingesnė už kitas že- 
maites-sengalvėles, irgi netekusias savo sū-

■O ■
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Ištroško alaus.
Šiauliai. — Miesto dūmos 

posėdyje buvo tariama dė
lei smuklių atidarymo, 
tarto, valdžiai leidus, 
daryti aludes, duoti 
sę pardavinėti alų 
aludėms iš viso aludžiii skai
čiaus 40. Be to galės seno
viškai veikti 4 buvusieji 
traktieriai (Karvelio, Zne- 
kevičienės, Čiževskio ir 
Kunstmano). Prieš tą smu
klių atidarymą dūmoje te- 
balsavo 3 žmonės. Šiaulie
čiai. matomai, ištroško ir pa
siilgo gaivinančiojo skysty- 
mėlio.

Gruodžio 14 d. išsiųsta 
Suvalkų gubernijos ko mite 
tui nukentėjusiųjų dėl karo 
naudai 82 maišų įvairių, dra
bužių ir 500 rub. pinigų. 
Tuos pinigus ir drabužius 
surinko Šiaulių visuomenės 
komitetas, kuris be to dar 
savo žinioje pasiliko apie 
1200 rub. ir dar vis gauna iš 
sodžiaus aukų drabužiais irjmai iš armotų. 
pinigais.

teko 
mums sužinoti, jog Lietu
vių draugijos nuken tėju
siems dėl kam šelpti komi
teto narys inž. J. Mašiotas 
atsisakęs toliau būti Laiba
jame komitete.

Gruodžio 17 d. buvo visuo
tinas susirinkimas miesto 
globėjų pašauktųjų karan 
šeimynoms globoti. Susi
rinkimas išrinko tam tikrą 
biurą, kuris turėtų vesti są
rašus kapdidatų į globėjus.

LAIVAKORTES
Į Lietuvą-Rusiją 

ir iš ten į Ameriką.
Laivai eina per Archangelską ir 

f y Finliandijų.

Pasportus parūpiname.
Kreipkitės žodžiu ar laišku prie

VALSTYBINIO
Salantai, Telšių pa v.

Lapkočio 30 d. buvo 
“Blaivybės” skyriaus narių 
visuotinas susirinkimas. 
Nuo susirinkusiųjų rinkta 
aukos Raudonajam Kryžiui. 
Taip-pat paskirta tam pa
čiam tikslui 10 rub. iš arba
tinės pinigų ir 10 rub. iš su
rinktųjų pavasarį per “Blai
vybės” šventę pinigų. Nu
tarta dar rinkti parapijoj 
kareiviams šiltus apdarus ir 
sužeistiemsiems drobes, na-

STATE BANK Williamsburg Branch
Graham Ave. ir Varet St., Brooklyn, N. Y.
Pamatinis ir rezervinis kapitalas $2,200,000.00 (apie keturis ir puęs mili

jonų rublių).
Vasltijinis bankas yra nariu “New Y orko Clearing House”-—susi veiny j i- 

mas New Yorko didžiųjų bankų, su keturiais šimtais septyniasdešimts dviem 
milijonais dolerių kapitalu'ir tūkstančiu devyniais šimtais devyniolika milijo
nų indėlių.

Ne kiekvienas bankas gali tapti nariu šio susivienyjimo.
Tarp daugybės Valstijinio Banko dėjikų randasi:

VALDŽIA MIESTO NEW YORKO................ $85,000.000
VALDŽIA NEW YORKO VALSTIJOS
PAčTOS TAUPOM

Iždininkas New Yorko miesto padeda kas mėnuo apie šimtą devyniasde- 
šimts tūkstačių dolerių, kad išmokėjus algas mokytojams, policmanam ir gais
rininkam. \

DEKITE SAVO PINIGUS Į VALSTIJINĮ BANKA.
JIS STIPRUS, KAIP GIBRALTARO UOLA.

Valstijinis Bankas dabar siunčiajMnigiis Rusijon ir Austrijon pagal pi
giausi kursą ir su pilna gvarantija, raiškia, jeigu tėvynėj negautų pinigų, tai 
kiekvienam siuntėjui būna sugrąžinami pinigai. — Valstijinis Bankas kiek
vienam pataria, kuris tik siunčia į Rusiją pinigus, reikalauti Valstijinio Banko 
toblitėle, išaiškinančią vertę pinigų.

Dabartiniu laiku męs parduodame laivakrotes ant tų laivų, kurie du sy
kiu į savaitę išeina į Rusija. *

MĘS PARŪPINAM KIEKVIENAM IŠGAUTI NUO KONSULIO PAS- 
PORTA, SU KURIUOM LIUOSAI GALIMA PEREITI RUBEŽIŲ. GALITE 
PER VALSTIJINJ BANKĄ IR LAIŠKUS Iš RUSIJOS GAUTI. VISOKIE 
PATARIMAI Už DYKĄ.

Valstijinis Bankas kasdien atdaras nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro apart 
švenčių ir nedėldienių. Iš svetimų miestų tuojaus duodame atsakymą.

VALSTIJINIS BANKAS WILLIAMSBURGH BRANCH
Graham Avenue & Varet St Brooklyn, N; Y.

I KASA
100,000.00
197,500.00

LA
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viena vokietė, matyt, jau nusiraminus: sėdi 
gale grįčios ir ramiai mezga kojinę. .

Sustojus abazui kaime, klausiu vokie
čio, ar toli buvo pabėgęs: “į Insrutį”, atsakė, 
“ir tiek ten prisigiūdo žmonių, kad nebu/o 
nei ko valgyti, nei kur dėtis; 8 dienas išgu- 
lėjom lauke su vaikučiais”. Ir Čia vis karo 
pėdsakai: kareivių apsikasimai, naujas ka
pas, kritęs jautis, arklys...

Arti Insručio kaimų lietuviški vardai: 
Sau gal ė, Karalė, Dvariškė, Trakiškiemė...

Prie Insručio staptelėjo abazas — lipu 
ant kalniuko pažiūrėti į miestą. Nuo kalno 
puikus reginys į miestą, apylinkę: status, 
apžėlę krūmais ir medžiais kalniukai; pa
kalnėj dirva, pievaitė; toliau vinguriuojąs! 
srauni upė, augštas, geležinis, dar sugriau
tas tiltas; tarpukalnėj miestas su augštais 
kirkių bokštais. Negali atsigėrėti reginiu!

Tuoj už miesto, kalne, “Liuzen Park” 
su takais, takeliais, altanomis, šimtais baltu7 7” C

staliukų, už kuriu da neseniai ramiai links
minosi insrutiečiai.

Tam pačiam parke ant kalno didelė res
tauracija su erčiomis salėmis, scena, gėlių 
kliumbomis...

Dabar restauracijoj tik skeveldros stik
linių, indų. Krūvos tuščių butelių, sulaužy-. 
tu stalu, kėdžių.

Pravažiavę pro miestą, sustojom pasil
sėti ant kranto upės — sukūrėm ugnį, užvi- 
rinom arbatos.

Naktis tyli, šilta; mirga danguje 
žvaigždelių miriadai; ramus, tarsi, sumigę, 
stovi medžiai prie kelio; ramiai čiurlena 
upė. Tik kur ten toli-toli trinktels viena- 
kita anuota; padangėj švystels prožektorio 
(apšviečia priešo pozicijas naktį) šviesa. 
Ten priešas stovi priešais priešo; ten gilti
nė skraido...

Rugpjūčio 14 d. važiavom vėl per naktį
— tai jau trečią paeiliui nemigę; pakely su
griauti geležiniai tiltai, nauji kareivių apsi
kasimai; negyvi arkliai, jaučiai. Apylinkė 
kalnuota — nuo kalniuko, kur tik akis sie
kia, vis viensėdijos, vis dailus didžturčių 
dvarai.

Nepjautuose javuose ir pievose vaikš; 
čioja kaiminės palaidų galvijų, arklių...

Štai savaites — dviejų juodmargis ver
šiukas seka paskui motiną. Šaltas rytas — 
saulutė da tik teka: jam šalta, susitraukęs 
glaudžiasi prie motynos — jieško šilimos. 
Bet ir motinai nejauku — ji tokia liūdna, 
perkritus, turbūt ,ištroškus, nes maisto do
bilienoj net pervirš.

9-ta valanda ryto. Atšilo. Sustojom 
ant kelio dailiam senam pušyne. Stovim j 
valandą — antrą — trečią nevalgę, negėrę, 
nemigę: laukiam įsakymo kur rinkti buvei
nę. O toli dešinės ir kairės pusėje dunda 
žemė nuo armotų, ore šniokščia vokiečių ae
roplanai.

Pavėsy ant vežimo užsnudau.
Išrinkom buveinę (Tapliakė) pamiškėj 

prie upelio. Daili vieta: čia sraunus upelis 
su augštu geležiniu tiltu, Čia senas pušynas, 
kalniukai, paupėj žalia pievaitė. O toliau
— raudonuoja dvaro mūrai, augštas kami
nas kokio tai fabriko, tęsiasi lygus keliai, 
eilėmis apsodyti augštais medžiais.

Abazo kareiviai ir vienas aficierius pa
statė sau brezentų būdeles miške; aš su ki
tais aficieriais apsigyvenau apleistam, tur
būt, miško sargo bute.

Taip,šimtą sykių laimingesnė tavo varg
šė galvelė už kitų žemaičių - sengalvėlių.w 
nes tavo sūnelis žuvo vienas iš pirmųjų.

Tu verki?!... Sopuliai veria tavo širde
lę?!... <

Bet tu klausais, tu nori, kad aš tau pa
pasakočiau apie tavo nabagėlį?!

Jis guli toli: už girių žaliųjų, už ežerė
lių, už kalvų - kalvelių, už upių - upelių, net 
už^Nemunėlio, ant - pat Šešupės kranto, ka
me įteka Širvintos upelė.,..

Tu verki, tu gailies savo sūnelio? 1...
Bet tu esi laiminga!?.. Tavo sūnelis gu

li tėvynės Lietuvos žemelėj...
O kitų matušių - žemaičių sūneliai guli

Tu klausais?!...
Kuomet aš jį, tavo tą vargdienėlį, išvy

dau, jisai jau žiauriojo vokiečio prdkiurinta 
krūtine gulėjo augštinirikas... jo kraujas 
sunkėsi per kareivišką švarką... jo lūpos jau 
stingo, bet jis šaukėsi savo motinėlės, tavęs 
sengalvėles...

Aš atsiklaupiau šalip jo... Mudviejų 
žvilgsniai susitiko...

“Brolau nepažįstamas!... Vardan mū
sų bendros tėvynės Lietuvos parašyk mano " 
močiutei žinelę”... sušnibždėjo jo lūpos. Aš 
suspaudžiau jau šaltą jo ranką. Jis supra
to... Nurimo...

“Mamyte... mamule!...” išsiveržė iš jo 
lūpų gailus atsidūsėjimas ir jo-jau drums
čias akys žvelgė dar brangios Žemaitijos lin
kui, nes ten buvai ir tu, našlaitėle...

Ir jo jaunas kūnas, suvirpėjęs, lyg 
ąžuolaitis, aštraus kirvio užgautas, pabaigė

Tu verki?... Tau skauda širdelę?...
Bet tu esi laiminga!...šimtą kartų laimin

gesnė už kitas motinėles! Taip, esi laimin
ga!... Nes tavo sūnelis mirė lietuviu... Tavo 
sūnelis nežudys daugiau anos pusės lietuvių 
brolių, nevirgdys anos pusės močiučių širde
lių... Tu esi laiminga!

BELGIJOS NELAIMES.
(Iš “L. Žin”).

Vienas anglų laikraštis apskaitė, kiek 
nuostolių Belgija pakėlusi dėl karo.

To laikraščio žodžiais, sunaikytasai bel
gų turtas pažymimas tokiomis pinigų su
momis:

Liežas ir jo apylinkė: namai, fortai — 
173 milijonus frankų.

Luvenas: universitetas, namai, pramo
nės įstaigos — 183 mil. frankų; Tirlemonas
— 28 milijonus. Malinąs — 38 mik, Ermo — 
6 mil. Namiuras: namai ir fortai — 120 mik 
frankų. Dinanas: jo rūmai ir triobėsiai — 
79 mil.; šarlerua — 515 mil. frankų; Monsas
— 3 mil.; Turnė* Leic ir E — po pustrečio 
mil.; Termondas — 21 mil.

Jei prie tų nuostolių pridėsime sudegin
tų ar sugriautų sodybų, vasarnamių, tiltų 
senovės liekanų vertybę, tai belgai išviso tu
rėjo nuostolių dėl karo 5 milijardus 400 mil. 
frankų.

AR DUOS JAPONAI SAVO 
KARIUMENĘ?

Laikraščių pranešama, kad Francūzijoa 
ir Anglijos įgaliotiniai tarėsi su japonų val
džia apie pergabenimą japonų kariumenės Į 
vakarų karo lauką. Pirmiau japondi buvo 
atsisakę siųsti kariumenę Europon, saky
dami, jog neatsargu tokį tolymą kelią vežti 
daug kariumenės, antra, japonai netur&if 
užtektinai kraunamųjų laivų.
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Apgynimų karštyje
(Vertė švenčioniškis).

( Aš nuvažiavau pas draugą, sumanų 
advokatą, kuris toj byloj turėjo ginti du ap
kaltinamuosius ir paprašiau, kad jis, neži
nant Gavrovui, gintų jį, stengtųsi kaip ga
lint išgelbėti jį nuo kartuvių...

Aš turėjau išvažiuoti. Netrukus per
skaičiau laikraščiuose trumpą žinelę, kad 
buvo karės teismas, teisė tokius ir tokius 
eksproprijatorius, tarp kurių buvo 
ir Gavrovas. O paskui, praslinkus keliatai 
dienų, vėl perskaičiau: “Studentas Gavro
vas pakartas”. Ir daugiau nieko...

Kada aš sugrįžau, tai susitikau savo 
draugą, kuris sk f tai gynė Gavrovą.

— Kas jum* pasidarė? — paklausiau 
aš. — Jūs visai pražilot!

— Aš gyniau studentą Gavrovą, — 
trumpai atsakė draugas. — Karės “teisda- 
rystė” išsipildė...

tk

Kadaise aš jau nupiešiau keliatos eks- 
proprijatorių paveikslus. Šis dapildo mano 
pirmutinius piešinius...

Pas visus eksproprijatorius, su kuriais 
man prisiėjo susidurti, mane stebino viena 
ypatybė: didelis nusivylimas savo darbuo
se... Ne anarchizmo ar maksimalizmo idė 
joj, bet kely atnaujinimo jų... “Atskirose” 
eksproprijacijose... — didelis, nepergalimas 
nusivylimas... Kame priežastis — nepasise
kimai, kalėjimo sienos, liūdnumas ar pa
prasta gėda — nežinau... Bet pirmiau poli
tiški apgynėjai neturėdavo tiek daug daly
kų su išdavystėmis, nekaltų draugų apkal
bėjimu. neprisieidavo tiek daug prašymų 
matyti an 
simylėtų... 
ebrė čieia 
j: torm...

Šiai-
bud a v m kalėjime ir 
proprijatoriais, lai eidamas iš kalėjimo lais
tydavau: visai bereikalingai valdžia ir bur
žuazinė ' 'memeno taip bijosi to judėjimo... 
Pidžiamjam mašinos rate yra mirties tas 
kas. Ir šiame judėjmie viskas savaime nu
miršta ir greitu laiku visai tas judėjimas

jomis ir kitokiais daiktais prisidengdami, 
kaip tie senovės rymiečiai čerepakomis — 
“testitudo”, palengva traukėm pirmyn. 
Tuom tarpu man sudavė pagaliu į kairę ran
ką, nubrėžė mažąjį pirštelį. Vienas policis- 
tas turėjo apleisti komandą, nes jam paga
liu pataikė į koją. Jis nukrito nuo laiptų. 
Aš visai nenupuoliau dvasioj ir per visą lai
ką daviau paliepimus... Kaip tik męs laip
tais pakilom augštyn, tai priešai pradėjo 
slapstytis, bet męs juos tuojaus suradom...' 
Čia randasi didžiausi kaltininkai...

Apgynėjai užsidegė kerštu . Ir senieji 
advokatai stengėsi kaip nors pristavą įgil
ti... Jie darė viską... Kibo net prie tokių 
dalykų, kurie rodėsi juokingais, ypač dėl ad
vokato, kad tik įgilt neįgiliamą.

— Pasakykite, ponas Patronutas, — 
mandagiai pratarė advokatas \ ....

— Ne Patronatas, bet Pairos, — patai
sė pristavas,

— Taip,/taip, ponas Pa.tr ųrnlas, štai jūs 
taip dlailiai ir karžygiškai išperakojot, kaip 
ėjot ant priešo ir visą laiką bu\ ot priešaky... 
Kadangi į jus leido pagaliais ir visokiais 
daiktais, tai jūs, vieton kepurės, užsimovei 
pamazgų viedrą ant galvos ir lipo 
ty n ?

— yV — Pątros... Viedrai kriti 
bet męs pi isidengėm durim, — šalta’

I
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Danijos darbininkių 
federacija.

Danija^ mažutė. Europos 
šalis, apie kurią “Laisvėje” 
jau nekartą buvo rašyta. 
Jos gyventojų kulturišku- 
mas ir susipratimas gali bū
ti mums, lietuviams, puikiu 
pavyzdžiu. -

. Ir moterų judėjimo žvilg
sniu Danija eina pirmutinė
je eilėse. Danijos moterų 
darbininkių federacija,ir jos 
sutvarkymas 'gali būti idea
lu lietuvėms moterims.

Danijos darbimnkių fede- .k ^1
racija įsikūrė 18? 5 metais. 
Tuomet ji buvo dar visiškai 
silpnutė. Federacijon pri
gulėjo darbininkės, dirban- 

imurjems įvairiuose amatuose, 
i Įvairiose industrijos sako-

Moterių darbininkių fede
racija kiekviename mieste 
yra susijungusi su vietos u- 
nijine organizacija ir fak
tiškai dirba bendrą darbą.

Moterų federacija turi 
jau apie 3,000 narių. Fede- 

, i acijai besidarbuoja/1, dau- 
Igely vietų susitrumpino dar- 
’bo valandos, moterims dar- 
| bininkėms duota vakacijos 
I (atlyginant už vakacijos

MOTERIMS
NAUJIENOS
<

augiausiojo vardo, kad su- 
O g: , yiezastįs tame, kad susi 

eilė s^vOviškos rūšies ekspropti-l 
Mažinau. |
ar taip k'dh.-mt, bet kada aš 

yu eVv-

numirs...
Ir tuojaus, atsiminus visus pasikalbėji

mus, aš manau: — Visai bereikalingai val
džia giriasi, kad jinai sustabdė, nuslopino 
tą judėjimą... Ne, tai buvo pa\ asario smar
kus vandenbėgis, kuris be šalčių ir ledų apsi
stojo, nes neturėjo šlapumo... žmonių gi, su 
neapsakoma eksproprijatui iška drąsa, pasi
liko ir jų yra daug, labai daug ir jie daug 
baisesni už pačius eksproprijatorius...

— rimas apgynėjom ,— 
ninkas. — liudininko -' eitai neminėjo, kao 
jis laikė viedrą ant pi.lvos, vietoj kepurės., 
lis sakė, kad prisidengė tuom, kas papuolė...

— O man kaip tik pasirodė, kad ponas 
pristavas buvo u f *1 movęs viedrą ant galvos. 
Atleiskite reiškia, aš apsirikau... Bet pa
velykite ponas pristavas sužinoti vieną da
lyką: kada jū.- nžlipot ant viršaus, ar tuo
met mušė. a - cinkus ?

T n'oniškahnusišypsojo.
- ?. -v.o panašaus! Pagalinus, kas bu-'gos. 

v*' • r •>!, kuomet męs užkariavom darbi-
kų kazarmę, prie dalyko nesiriša.
— Taip, taip, — patvirtino pirmininkas.

— aš nedaleidžiu panašių klausimų.
Ponas pirmininkas! Visuose, ele- 
išku ošė išaiški ni i nu ose k rimi n ai i šk11 
\i-turiolik4*>m punkte pasakyta, jei

gu apdailinamieji buvo nubausti adminis- 
traly iškilt, lai tą bausmę gali teismas pris
kaito Ii... Aš jums primenu senato nuospren
dį nuo 1895 metų, N. 36.

- O aš uždraudžiu tokius klausimus!
Atsikartojo tas pats, kas ir visuomet 

būna panašiuose atsitikimuose... Pirminiu-

geliu firmų padaryta n 
d i n go s su ta r tįš, si i n 11 >. ž i! i 

leios darbą, pakeliančius a
ir suteikiančios šiaip jau 
daug patogumų.

Federacija turi savo strei- 
| kų fondą. Vieną kartą iš to 
fondo buvo sušelpta net sve
timos šalies streikieriai, bū
tent Švedijos darbininkai, 
d ai y v a v u s i e j i visu o tinome 
streike.

Kada tai lietuvės moterįs 
įsikurs panašią federaciją?

:iu- 
an-

tvirtina, kad meilę reikalin
ga vaistais gydyti. Bet jis 
sako, kad mokslas dar neati- 
denge meilės bacillų ir iš tos 
priežasties nėra priešmeiliš- 
kos rūgšties. Vienok jau 
pradedama bandyti gydyti 
nelaimingai įsimylėjusius. 
Nors ta liga neapsakomai 
sunku gydyti, ypač, kad li
goniai neišpildo daktarų 
duotų instrukcijų.

Jeigu tik pavyks atideng
ti meilės bacillus, tuomet 
bus surasta .• n. a/meiliška 

vis prieš- 
•gvai ga- 
i nuo visų 
os dabar 
ui pama

tų. Tuomet susimažinus sau- 
žudystės, susimažins užmu- 
ščjystės ir susimažins kitos 
ligos, kurias gaunamos iš
priežasties nelaimingos niei 
lės.

Tai bus milžiniškas moks

my n.

Rengia prie streiko.
Šiomis dienomis senelė Jo

nes savo prakalboj New 
Yorke kurstė moterišku 
drabužių siuvėjus ir siu
vėjus eiti streikan, jeigu 
savininkai neišpildyti! jų 
reikalavimų . Tarp kitko ji-

Moterų išnaudojimas.
Washingtonas. — Nors 

Columbia distrikte yra įsta
tymai, pagal kurių moterįs 
ir merginos neprivalo dau
giau dirbti, kaip 8 valandas 
j dieną, bet tie įstatymai tik 
ant popieros. Moterįs ir 
merginos dirbtuvėse, res
tauracijose ir kontorose 
dirba po 12 valandų į parą. .

Darbdaviai visai nepaiso, 
kad tokie įstatymai viešpa
tauja, o moterįs bijo ką nors 
darbdaviams sakyti, kad ne- 
pasilikus be darbo. Mat, už 
pasipriešinimą darbdavys 
gali iš darbo išvaryti.

Amerikos Darbo Federa
cija išsiuntinėjo sumanius 
atstovus, kurie lankosi po 
dirbtuves, krautuves, res
tauracijas ir ty r inė j a mote
rų darbo saril 
atstovai užeini,tai visur mo
te r į s juos maldau ja,kad nesi-

! ?r 
su darbdaviais, 

nes jų nuomone, darbdaviai 
gali supykti ir išvaryti iŠ 

Moierįs gali būti policistais. darbo, tuomet prisieitų badu 
Nors valdžia bijosi suteik-

“bankrutija”, tai ir Wagne- 
rio biznis “subankrūtijo” ir 
dabar ponas Wagneris už 
“skolas” sėdi St. Louis kalė
jime. O gal prie “bankroto” 
privedė karė? Juk visi biz
nieriai skundžiasi, kad iš 
priežasties kares bizniai blo
gai eina.

Mat, ir su tokiais talentais 
žmones “su ba n t r ū ti j a ”.

Neužmirškite!
28 d. vasario — tai moterų 

diena. Tą dieną visose Su
vienytose Valstijose įvyks 
didžiausi moterų mitingai, 
kur bus aiškinama apie mo
terų reikalus, ir ypač apie iš
gavimą balsavimo teisių.

Tik viename New Yorke 
rengiama bent keli mitingai, 
'i avių Moterų Progresy- 

vis Susivįenyjimas, kaip gir
dėjome, taip-pat rengia pra- as. Kur tik
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ixia geisti, kad ir kitos įkištų į jų darbo sąlygas 
draugijos kuomi santikiusi-terų draugijos j 

m s pažymėtų tą dieną.

IšklauMtnejoni.
Męs klausinėjam liudininką — prislavą 

Patrosą. Pradžioj mūsų “malonios kalbos’’ 
jis jautėsi karžygiu.f State save labai augš- 
tu, pūtė prieš mus savo krūtinę, apkabin
tą visokiais gelžgaliais, nemandagiai atsa
kinėjo ant mūsų užklausimų, pagalios rėmė
si tarnystes slaptybėmis, bet labai manda
giai atsiliepdavo tuomet, kuomet jį užklaus- 
davo teismo pirmininkas arba prokuroras.

Dalykai buvo neaiškus ir nesvarbus.
Pristavas sumanė areštuoti darbinin

kus, kūne ant gatvės mušė šnipą, apsirė- 
džiusį amatninku. Jis, nakčia, sušaukė vi
sus savo policistus ir apsupo namą, kuria
me gyvena darbininkai. Kada darbininkai 
pajuto, kad jau apsupti, tai jie užsidarė var
tus, duris, atsidarė langus ir pradėjo viso
kiais balsais švilpti, staugti ir 11. Pristavas 
išlaužė duris. Darbininkai pradėjo į poli
ciją mėtyti pagaliais, lieti vandeniu ir tam 
panašiai. Palicistai. nešdami priešaky sa
vęs duris, nuimtas nuo kilpų, įsiveržė į dar 
bininkų kazarmę ir suareštavo.

• Iš apkaltinamųjų papasakojimų męs ge
rai žinojom, kas vėliaus buvo: kada darbi
ninkus suareštavo, tai policistai be pasigai
lėjimo juos mušė. Pristavas pats liepė juos 
mušti. Mušė juos ir policijos nuovade. Po
licistai stačiai pašėlo ir pradėjo darbininkus 
kankinti. Mušimas buvo taip baisus, kad 
nuvežus suareštuotus į kalėjimą, daugumą 
reikėjo į ligonbutį paguldyti. Du darbinin
ku išėjo iš proto, daugelis pasiliko sužeistais 
ant viso amžiaus, vienam akį iškirto...

Apie šias “smulkmenas” pristavas visai 
tylėjo ir stengėsi nuo jų atsitolinti.

iškilmingai pasakojo:
upriešaky savo komandos, 

ir visokiomis 
duris,

aikštę neišeitų, o advokatai protestuoja iri 
tampa viskas įtraukta ] protoholą.r, J

Męs, vist apgynėjai, užsėdo m ant pris
iuvo sprando... Pradėjom pašones gnaibyti, 
•pradėjom painioti kalboj, perduodami iš vie- 
•lų'ranku į kitas. Apie keturias valandas 
tęsėsi tardymas. Pristavas visai nusilpnė
jo. Prakaitas, kaip žirniai, pradėjo per vei
dą riedėti. Jis negalėjo išsitempęs stovėti 
ir pradėjo tupinėti. Kareiviška išžiūra se
niai išnyko, jau jis kiTit'mės nepūtė... Męs 
ji visai nukankinmn... Bet keršto jausmai: 
nepraėjo. Lai jis nors čia savo atsiima...

“Aš čia greičiau sakeliu 
visokius velnius, negu kur 
kitur. Ką tik užbaigiau ang
liakasių streiką Coloradoj. 
kuris tęsėsi šešis menesius.

“Man tankiai prisieina bū
ti su streikieriais, p k-š ku
riuos išstato apgmki uotus, 
kareivius, bei aš nieko nesi
bijau. .
visą šalį ir apsistoti kiekvie
nam miestely ir nei guberna
toriai, nei majorai
man to uždrausti, jeigu as, 
pati užsimoku už gelžkelio 
bilietą”,

Amerikos Darbo Federa- 
ia mano Washingtone su
gar ižu'•t1 galingą moterų 
—'‘u. Amerikos 

užimti Darbo Federacijos nuomone^ 
i niekas kitas negali priversti 

suteikia P^(h,; tuos įstatymus, kurie 
Matomai, mo- į,z<i audžia . moterims. vir

šaus astuonių valandų į die
ną dirbti, kaip galinga orga
nizacija.

ti moterims lygių teisių, bet1 .. 
policistų vietų nesigaili. Štai c 
Trenton, N. J., 2 d. vasari > 1 ’ 
senatas priėmė įstatymą, i m gaiuzaciją 
leidžiantį moterims 
policistų vietas.

Policistų vietas 
labai noriai, 
terjs geros policistės.

Aš galiu apvažiuoti ir ligoj.

$100,000 dovanų mu
zikantams. i

Elizabeth* Kulig paauka-; 
vo Chicagos Slmforr j s mu
zikantams $100,000. Tie pini-' 
gai eis išdavimui pensijų se-

Gera konkurentė.
žinomi,

Geriau būti nužudytam,negu 
su pačia gyventi.

Pabaigoj pereitų metų 
New Yorke tūlas William 
Perri nužudė savo žmoną ir 
tapo suareštuotas. Dabar 
atsibuvo teismas ir jį pa
smerkė mirtim 8 d. kovo jis

giau moterų, reikalauja, kad 
darbdaviai su visais lygiai

Meile.
Niekas liek žmonijai ne

suteikia malonumų, kaip 
meilė. Meile tveria poeziją,
meilė padaro žmogų karžy į ta 
giu, meilė suteikia laimę ir 
ant meilės visas žmonijos1 
gyvenimas paremtas. Jeigu 
meiles nebūtų, tai, veikiau
sia, ir žmonija išnyktų.

Bet tuom pačiu laiku

' Kaip žinonjZ, karališko ' buvo nužudytas ant elektriš- 
kraujo žmogus negali vesti kos kėdės. Išeidamas iš teis- 

”....... paprastą merginą. Bet da- mo, Perri pasakė: “Aš da
bar Hesseno princas Chris- bar daug linksmesnis esu,ne- 
tianas veda paprastą ameri- gu pirmiau buvau ir noriai 
kietę iš Washingtono. Minė-1 atsisėsiu ant elektriškos ke- 
bie nvinn'K! hnvn 11 -i r 1 Tif i i a ’ UžScO'

m i n i m a 1 i šk a u ž m okes-
kad visose dirbtuvėse 

vienodai būtu išmokamos al
gos; kad visas dirbtuves 
kontroliuotų inspektoriai ir 

(priverstų darbdavius pildyti 
; unijos teises ir kad priimti 
'mokiniai nebūtu laikomi ♦
Uaip ilgai ant žemos algos, 
' kaip dabar daroma.

Jeigu darbdaviai šių rei-

sius skausmus. Jeigu tT’ 
meilė būna nepasekminga,1 
jeigu vienas įsimyli, o kitas |

Kaip ir visuomet, atsirado viską žinau- išmylėjusį. atmeta, tuomet: įdavimų neišpildytų, tuo 
'ta meilė priveda prie saužu i!1Rą Lr;liį kilti streikas.

, V • . -I • 1 ‘ ’lis advokatas G,

meldžiame nepaliuosuoli... Bet pirm to, re
miantis ciela eile senato nuosprendžių, kad! 
nesuleisti liudininką - viršininką su jo pa
valdiniais policistais, kurie dar nėra išklau
sinėti, kas galėtų ant jų atsiliepti, meldžia
me poną prista\ ą pasodinti j atskirą kam
barį ir prie dui ą pastatyti sargybą, kad me

to nuo.-ko prie jo neprileistų, štai jums se 
sprendis 1869 metų, N. 412!

— Teismas apsvarstys jūsų 
vimą.

Nuėjo, apsvarstė, sugrįžo ir pirminin-

auzu

tystės, žmogus gauna dži 
vą ir tam panašiai.

—- Kambarys yra! — pranešė teismu 
pristavas.

Kada Patrosą vedė, tai jis į mus vilko 
akimis pažvelgė.

Teismas turėjo tęstis nemažiau trijų 
dienų. Męs nusprendėm tą karžygį uždary
tą išlaikyti iki paskutinei minutai.

Praslinkus keturioms valandoms, laike 
pertraukos, teismo pristavas pranešė, kad 
mūsų karžygis iš proto eina. Po dviejų va
landų sėdėjimo, pristavas pakėlė baisų 
triukšmą ir pareikalavo, kad jam atneštų 
laikraštį ar knygą. Kada jam teismo pris
tavas padavė laikraštį, tai jis trenkė ant 
žemės ir pasakė, kad esąs neįpratęs laikraš
čių skaityti, nes jo sekretorius darąs svar
besnes iškarpas ir duodąs jam skaityti, kad 
išsigelbėjus nuo tuščio irj nereikalingo skai-

(Toliau bjus).

Iki šiol mėilę skaitydavo 
paprastu gamtišku instink
tu. ' Meilę apdainuodavo, 
meilę prakeikdavo, meilę į 
padanges iškeldavo — tai 
vis darbas poetų, tankiausia 
įsimylėjusių žmonių. Bet 
mokslas mažai į tai kišosi,

reikalą-. Kodėl mokslas, ypač medici- 
I na, mažai į meilę atkreipė 
jatydos—tai sunku pasakyti.
Bet dabar jau pradedama ir 
tas labai svarbus klausimas 
judinti, pradedama tyrinėti, 
kas tai yra meilė?

Vienas Anglijos daktaras, 
kuris užsiėmė meilūs tyrinę 
jimu, praneša, kad meile, 
tai tokia pat liga, kaip ir vi
sos kitos ligos ir kad meilę 
pilnai galima vaistais gydy
ti. Įsimylėjusieji ir neatsie
kę tos meilės, netenka apeti
to ir nupuola dvasioj. Pas 
juos atsiranda savotiškos 
rųšies melancholija.

Kitas daktaras pasakoja, 
kad meilė, tai ne kas kitas, 
kaip tik apsvaigimas nervi
nių centrų. Tas svaigulys 
labai blogai atsiliepia ant 
kraujo vaikščiojimo. Jeigu 
tą ligą nesustabdyti. " ‘ 
nai gali žmogų priv 
didelio nerviškume 
tystės ir džiovos. Jis taipgi

prie 
pro-

fe®

tas princas buvo numylėtinis į 
kaizerio žmonos ii* jam buvo 
peršama caro duktėOlga.Su- 
prantamas daiktas, jeigu jis 
būtų apsivedęs su cąro duk
teria, tai Rusijoj turėtų pui
kiausią vietą. Bet čia pasi
painiojo paprasta ameriko-: 
nė ir paveržė nuo Olgos jau

Dabar išsižadi

inc

ill

paprastu vokiečiu, bet neat
sisako nuo savo mylimosios.

Jis turi 28 metus amžiaus 
ir randasi ant karės lauko, o 
jo mylimoj’ 
rūmuose, 
p c įseki o j1, 
kenčia.

Kuh- !.
leinps !1K ' 
ną. nes čia \ ^i lygus.

Tai dar pirmas atsitiki
mas kati amerikone išteka 

būdais stengiasi, kad tik pD. tikro princo, 
daugiau gavus pinigų. /Štai, 
tūlas von Wagner sumanė 
biznį varyti piršlybom, tik 
ne del kitų, bet dėl savęs. 
Per trumpą laiką jis “prisi- 
piršo” sau 60 merginų ir su 
visomis apsivedė.

Trumpai Wagnerio istori
ja skamba sekančiai:

1) Jo užsiėmimas — apsi- 
vedinias.

2) Nuo kiekvienos pačios 
gaudavo nemažiau, kaip 
tūkstantį dolerių.

3) šliūbą ūme tik... 60 sy
kių.

4) Medaus mėnesis tęsda
vosi ne ilgiau, kaip dvi sa- 
vaiti.

5) Toj pačioj dienoj, kada 
apleisdavo vieną ,tai jau im
davo šliūbą su kita.

6) Toj pačioj dienoj, kada 
“įsiveždavo” į savo kambarį 
vieną, jau darydavo sutartį 
su Kita. i

Bet, kaip žinoma^ šiemet 
krizįo metai ir visokį bizniai

L

Tik 60 pačių turėjo.
Amerika — tai “biznio’’

kaip

rlO"’

; p,x ’vPn kaizerio 
Bet ją ten baisiai 

*■ visi neap-

s, turbūt 
ashingto-

“Sugalvojo”.
Indianapolis, Ind. — šio

mis dienomis tapo suareš
tuota tūla Elena Civin. Ją 

už pavogimą 13 metų 
>Mtės. Civin, gyvenda
vusi Ėjoj, paskolino tu- 

imurikmanui žinomą
sumą pinigų. Kada Civin 
rengėsi važiuoti Amerikon, 
tai Foulkmanas negalėjo jai 
skolą atiduoti; tuomet jinai 
sugalvojo, kad reikalinga is 
Eoulkmano paimti tokis “do
kumentas”, pagal kurį gali
ma būtų skolą atgauti ir A- 
merikoj gyvenant. Na, ir 
pavogė 13 metų mergaitę.

Dabar Civin suareštuota 
ir bus išsiųsta į Austriją, o 
mergaitę sugrąžins tėvams.

Serbijos moterįs yra labai 
gerbiamos vyrų. Serbų idė
ja labai skiriasi nuo turkų 
idėjos, kurie savo moteris 
laiko uždarę arba nuo vokie
čių, kurie moteris laiko_tik 
pačiom - gaspadinėm. 
serbus moteris — < 
vyro.

Brolis atsako už savo ne
vedusias seseris. Pas ser
bus skaitosi nedoru pasielgi
mu, jeigu brolis apsiveda ne- 

Bet reikia pri- laukdamas, kada jo vyres- 
kad gubernatorius nioji sesuo ištekės.

i Serbijos mergaitė, nemo- 
žmona, tai "tikriausias, arti- kėdama keturių kalbų, gėdi- 
miausias ir meiliausias vyro naši visuomenei pasirodyti, 
draugas. O jeigu turi tokį Serbijoj sunku surasti mote- 
draugą, tai kųdėl jis negali 'rį, kuri nemokėtų muzikos, 
pirmiausia pasitarti su savo Moterįs mokinasi piešimo, 
draugu tarnystos reikaluo- įvairių mezginių ir kitokių 
se? Rodosi, kiekvienas ;dailės darbų.
žmogus, sveikai protaujan-1 Apart to, serbės gerai mo
tis, turėtų tą pripažinti, bet; ka gaspadinauti. Net . ir 
Colorados visuomenė iš to buržuazinės moterįs pačios 
labai stebisi.

Puikus 
dis!... .

J is jai dėkingas.
Colorado s naujasis guber

natorius, užimdamas savo 
vietą,‘jokių prakalbų nesakė, 
jokiu prižaačjimų nedavė. 
Jis tik rimtai pasakė.

“Už viską aš esini labai 
dėkingas savo žmonai ir ji
nai bus mano pirmuoju pa
tarėju”.

Toks gubernatoriaus išsi
tarimas visus valdininkus 
nustebino.
pažinti, 
labai teisingai pasakė. Gera

dėl visų pąvyz-

I

I
I

■s*.

s Pas 
raugė

y

Serbijos mergaitė, nemo-

dirba namų darbą.
Bet lygių teisių su vyrais 

neturi. ♦

Į®
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tautiečiai jau
reikalu atli-

Atkeliavęs.dar bus.

mą ir tikiu, kad jie ir ant to- lnas \r J- Simonayičius. Kiti

DARBAI
St. Louis, Mo. — Darbai

tik greičiau gavus tos sriu-' kiekvieno miestelio telpa ko-

kietus, kuriuos žmonės pirk
dami net į ranką bučiavo. 
Biznis eina labai gerai ir ku-

darbininkų ir 
ar darbdavis nenu-

surengti prakalbas, kuriose 
kalbėtojai išaiškins kas da-

ven- 
dar- 
nuo- 

Tarpe bedarbių

aišku, kad mūsų

liaus pasidarbuos.
J. Ramanauskas.

Marytei. — Apie prakal- 
> ir dainas talpiname 

iksčiau gautą.
širšinui. — Kadangi iš

* + ♦

kinkė arklį ir nuvažiavo pas 
“čoko

ne- 
anglių kasykloj Juo-j

tautiečių šmeižimai nieko 
negelbsti: socijalistai visur 
turi pasisekimą.

minasi.
Pradėjo maršuoti. Mar- 

šavo viena iš Jersey City 
draugysčių.

nų ir apie pusantro 
pavienių. Veik visi

THROOP, PA.
Šis miestelis labai mažai

žinomas, nes iš jo mažai ži-j negeistinų pasekmių. 30 d 
niu laikraščiuose 1

lietuviškos progresyviškos

gerbiamas, kas 
dabar plėšo vienybę — soci
jalistai, ar tautiečiai?

Dilgė.

I

f
i

■
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KORESPONDENCIJOS
mainė. Pirmi aus savo para
pijom! ms liepdavo skaityti 
“Laisvę”, “Keleivį” ir kitus 
laikraščius, nes jie esą geri 
ii- apšviečia žmones. Dabar 
gi liepia tų laikraščių ne
skaityti, nes jie perdaug 
storus kunigus maliavoją.

Patartina laikraščiams 
plonesnius kunigus mąliavo- 
ti. tuomet vėl bus geri.

MINERSVILLE. PA.
Vietos kolektoriai surinko
& F. $30.00, kurie pasiųs- 

,ti kasieriui Šidlauskui.Drau- 
. gystės, kurios pažadėjo au
kauti, dar pinigų neperdavė. 
Pasižadėjusios aukauti šios: 
“Spindulys Šviesos”—$ 10.00 
D. L. K. Vytauto U. dr-stė 
—-$5.00, L. S. S. 15 kuopa dar 
galutinai nenubalsavo, kiek 
aukaus. Iš kitų draugysčių 
žinių negauta.

Ikišiol aukos ėjo gana silp 
nai. Suprantama, buvo tam 
ir priežastįs, apie kurias tu
rėsiu paminėti.

Kada buvo šaukiamas be- 
partyviškas susirinkimas, 
tai mūsų klebonas stengėsi 
tam kenkti. Jis iš sakyklos 
apskelbė ant tos dienos savo 
susirinkimą ir perspėjo pa- 
rapijonus, kad jie su mumis 
nedalyvautų Jis paskyrė 
savo kolektorius, kurie visas 

# surinktas aukas privalo pas 
jį nunešti. Suprantama, tos 
aukos bus sunaudotos to
kiems tikslams, kokiems ir 
visuomet kunigai sunaudoja. 
Antra priežastis, tai parapi- 
jonai, kunigo perspėti, nieko 
neduoda bepartyviškiems 1 . T. x _ ..
kolektoriams ir visos aukosi^ Lietuvoj nuo Kares. Js.on- 
surinkfos tik iš laisvesnių 
žmonių, kurie pilnai prijau-

DETROIT, MICH.
1913 metais besilankyda

mas L. Grikštas užkrėtė 
“džiovos” liga I. W. W. lietu
višką uniją. Išvažiavus 
Grikštui, unijos nariai pra
dėjo “sirgti”. Liga tęsėsi 
12 mėnesių ir iš dešimties 
narių pasiliko tik vienas, bet 
ir tas labai silpnas. Prieš 
mirsiant jis mano pakviesti 
Grikštą, kad tas ant “miru
sių kapo” pasakytų pamoks
lą ir juos apraudotų, nes iš 
jo priežasties tas atsitiko.

A. Vergas.

SHENANDOAH, PA.
31 d. sausio atsibuvo pir

ma Shenandoah apielinkės 
• konferencija dėl nukentėju- 

ferencijoj dalyvavo 12 drau- ; 
gijų; delegatų pribuvo 29.!

nuo karės bus skiriama tik 
trečia dalis viso pelno. Pa- 
galiaus ir tą trečdalį nubal
savo pasiųsti kuniginio sei
mo įkurtam fondui. Ar tie 
pinigai pasiųsti — nežinia, 
nes atskaitų nemačiau.

Dabar aišku, kaip “Siety
nas” visuomenės pinigais 
šelpia nukentėjusius nuo ka
rės.

Kada 
konferencija, tai mūsų “Vė- 
žynas” net delegatų neat
siuntė. Mat, 31 d. sausio 
kunigėlis per pamokslą už
sakė, kad “Visu Šventu su- 
saidė” nesiųstų delegatų ir 
“Sietyną” išgyrė už “gerus” 
darbus. Toliaus kunigėlis 
sakė, kad pats prisidėsiąs 
prie aukų rinkimo; kolekto
riai rūpinasi aukų rinkimu, 
o jis pinigų laikymu ir, iš
siuntinėjimu, tik be jokios 
kontrolės!

Lietuviai, aukaudami savo 
kruvinai uždirbtus .centus, 
apsižiūrėkite kam juos au
kausite ir kas juos paskui 
sunaudos? Duokite visuo
menės išrinktiems kolekto
riams, kurie turės nuo cent
ro valdybos paliūdyjimus, 
nes per juos surinktos aukos 
bus išdalintos Lietuvos 
vargdieniams ir tos visos 
aukos bus visuomenės kont
roliuojamos.

Ekstra Korespondentas.

sias užsiėmimas, tai kazyros 
ir peštynės. • Jeigu atsiran
da laisvesnių pažiūrų vaiki
nas, tai negali gauti pas lie
tuvius kambario. Bet jeigu 
bandai kalbinti prie darbi
ninkiškos organizacijos, tai 
reikia saugotis, kad su šluo-

ka kuopa “Bangos” sulošė 
dramą “Nepasisekė Mary
tei”. Apie lošimą nei nemi
nėsiu, nes noriu keliatą žo
džių pasakyti šmeižikams, 
kad nuo jų atsigynus.

Tuojaus po sulosimo vei
kalo, ' 24 d. sausio, kunigas
Č—is per pamokslą vi-1 ta negautum. Bet-jeigu jau 
saip išplūdo tas merginas, 'nuo šluotos išsigelbsti, tai iš-I 4 , A f I f /

(kurios dalyvavo lošime ir'girsti litaniją visokių 
buvo draugysčių kurios priklauso prie teatra- .‘džių.

liškos kuopos “Bangos”. Ma-1 Gyvenimas labai liūdnas 
tomai tam Romos agentui,ir net graudus. Laikraščių 
gaila, kad prie kuopos pri-įne tik darbininkiškų neskai-

to, bet ir kuniginių.
Liet. Jaunikaitis.

klauso daug merginų ir kad 
lošime dalyvavo net šešios. 
Kokiais žodžiais jis šmeižė 
merginas, tai aš jau čia ne
išdrįstu atkartoti, nes doras 
žmogus tokių žodžių nevar- d_______ _ r____ t ... .......z.
toja. Gali juos vartoti kuni-'namai tik vienu gyvenimu, 
gas, prisidengdamas švente-! toli vienas nuo kito, Van- 
nybės skraiste. jduo vartojamas iš šulinių ir

Aš manau kuopa nenusi-1 tt. Lietuvių randasi apie 
leis ir patrąuks tą šmeižikų i 100 šeimynų ir apie tiek pa- 
atsakomybėn. Nes taip iš- vienių, čia žemė pigi, tai 

me r- dauguma turi savo namelius 
jau perdaug ir Į pasistatę. Merginų visai

tau dvasiški įstatymai, lei
džia tik iki dvyliktos valan
dos būti? Neškis greičiau 
iš svetainės, nes čia tau ne 
Philadelphia”.

Kunigas be jokio pasiprie
šinimo smuko per duris. 
Taip, vargšo, penki doleriai 
ir pražuvo.

Ar ne puiki istorija? Cen
tai dar žmonių kišeniuose, o 
jau už juos eina peštynės. 
Vertėtų darbininkams pa
gavėti ir tokius ponus pa
siųsti į šalį nuo savo kišo- 
niaus.

Buvęs Baliuje.

Kada teisme juos užklausė, 
kodėl jie valgo ant miesto 
majoro vardo, tai paaiškino^ 
jog tuomi nori

u paaisKinor 
* atkreipti vi

suomenės titydą į dabartinį 
baisų padėjimą. Už suval
gytus ant miesto majoro 
vardo pietus, vertės 50c., 
teismas nubaudė $500 baus
mės užsimokėti arba 100 die
nų kalėjime atsėdėti. Nu
teistieji su mielu noru suti- 
t » sėdėti ir pasakė, kad per 
100 dienų nebadaus.

Tai tokios pas, mūs nau
jienos. Džiovukas.

HARTSHORNE, OKLA.
Ši$ miestelis nemažas, bet 

jo išvaizda panaši į kaimą:

Pittsburgh, Pa. — Bedar
bė, tai didžiausia žmogaus 
demoralizacija. Aš čia ne
kalbėsiu apie kitus, bet tik 
pats apie save, bet manau, 
kad ir visų toks pat padėji
mas ir likimas, kaip mano.- 
Kada turėjau darbą, dirbau, 
tai buvau visiems geras, nes 
tuomet turėjau pinigų. Pri
gulėjau prie L. S. S. 6 kuo
pos, S. L. A. 40 kuopos, T. M. 
D. 9 kuopos, L. M. B. choro 
ir prie kooperatyviškos 
draugystės. Laikraščius 
skaičiau sekančius: “Lais- 

į” “Dil- 
, " levynę” ir “sakę”, 

su-1() dabar visi laikraščiai su- 
i” viena 

Štai, nore-1 dar tebeina, bet ir tos vienok 
ar nenorėdami, ne-1 prenumeratos neturėsiu

kuom atnaujinti. Iš draugy
sčių taipgi tapau suspenduo-

NEWARK, N. J.
Pas mūsų katalikus 

tautininkus skandalai 
skandalai; parapijoj 
džiausi vaidai, biznieriai 
skundžia vieni antrus val
džiai; štai, šiomis dienomis 
apskundė pom s V. A., agen
tes laivakorčių ir siuntimo 
pinigų, kitą agentą savo 

kam pas- 
pinigus per

ir 
ir

niekinti visai nekaltas
gaites, tai j ~ _ , . . t ........ ...... ........
kuopa prasižengtų prieš do-j nėra, nes jeigu kokia atva-, tarasis siunčia 
rą neužtarus jų. žiuoja, tai tuojaus ąpsiveda.; pačta kitiems be valdžios lei-

Pasirodo, kad mūsų kuni- Yra trįs draugystės: S. L. j;ino‘jr i;aįp ‘ ' ' 
gai užsikrėtę kryžeivių dva- A. kuopa ir dvi pašelpinės,'kalbant, ponas V. L. liko nu 
šia ir jeigu tik galėtų, tai bet ant visuomenės dirvos!baustų. Besikivirčydami' vę”, “Kovą”, “Keleivį 
tuojaus inkvizicijos laikus nieko neveikia. Laikraščių 1 t«lrp savęs, mūsų parapijo-1gėles” “Tėvynę” ir 4 
sugrąžintų ir nekaltus žmo-i irgi neskaito. Bet už tai naj nesustoja stengęsi L. į .... ___
nes kankintų vien tik dėlto,'specialitsai “čoko“ dirbime.;pjudyti ar kenkti kuom nors'stojo ėję, tik “Laisvė1 
kad tie kitaip protauja. ' Mat, ši valtsija “sausa”, tni jiy pirmeiviams.

Bažnyčią, kurioj' privalė- lietuviai dirkrnarninį alų ir _ _________ ?
tų dievą garbinti ir artimo vadina jį “čoku”. Nespėja prileidžia pirmeivišku drau- 
meilę skleisti, pavertė į vieną bačką ištuštinti, kaip gijų ................. ‘
šmeižimų vietą ir kursto jau kitą verda. Bet jeigu iyUS’;.........
vienus prieš kitus, perženg-,pasitaiko taip, kad vieną Idraugystės

cirdėti žmones

meilę skleisti, pavertė 1 
šmeižimų vietą ir kursto jau kitą

sąryšiui pabaigti “fė- 
ir programą Šv. Jurgio 

1 salėje, kuomet 
sąryšis užmokėjo už salę 65 
dolerius — tai jokių kliūčių 
nebuvo, bet dabar, kad rei
kia baigti ir nemokėjus gan- dauti. Bet aš dvasioj nenu- 
ti salę, tai jau du kartu bu- puolu ir nelenkiu galvos 
vom paėmę ir vis prieš tą 1 prieš tuos, kuriuos darbinin- 
valęai <.1 sužinom, l^acl salė jjš- kai peni. Aš visuomet pasi
jaudavote kitiems ir kasžin rengęs stoti į kovą su^visais

1 išnaudotojais

verda.LAWRENCE, MASS.
Šiomis dienomis pas mus 

kinisKinnimnkas J.‘Viikdiš. itūlus katalikus pradėjo are- 
Deiegatu mandatus peržiū- jstuoti uz peržengimą sesto 
nėjo P. Morkūnas ir K. Bub- i 'ilevo . Prisakymo nesveti- 
nis. Konferencijos pirminiu- Ipioteria.uk . 
ku išrinktas J. Vilkelis, sek 
rotorium K. Bubnis.

K onf <irencijos nutarimai:

žmonių, hui le pniiai priiau- » • • v /• i - , •
čia nuo karės nukentėju- Konferenciją atidarė Ilgiai- į
siems.

Dar yra priežastis — tai 
mūsų pačių neužstikėji- 
mas, ar tos aukos pasieks 
vargšus,kurie nukentėjo nuo 
karės? Dauguma mano,kad 
tas aukas sunaudos tie, ku
rie bus paskirti jas išdalinti. 
Nors daug buvo aiškinama, 
kad męs paskirsim ištikimą 
aukų išdalinimui komisiją.

darni doros rybas.
P. Mozūras.

Imoteriauk”. Viena karšta; 
katalikė paliko savo vyrą 

i Lietuvoj ir atvažiavo į čia. 
i Begyvenant čia velnias su- 
įvaikinu. Vyras apie tai su
vanojo ir pranešė vietos vai- 

b7r7lwfasTŪūuvojė7Šu ko- ’ Ątčjo policija ir abu- 
vi^i7anPin‘^i HafnPti- |kn> tikslu renkamos aukos ir (lu. suareštavo. eismas nu- visgi dauguma i tai neri-. , t(,ise abu<|u po tris menesius

Suprantamas daiktas. lKaM\sT'fnK/- . malimo2) Nutarta atspausdinti, Kvėpino. 
Sunuų avsisauKimU ,

ir išplatinti juos tarp lietu 
vių, kad plačiau supažindi-. 
nūs, kas verčia mus aukas 
rinkti, kas bus rinkikai ir t.t. 
Tam tikslui tapo išrinkta ko
misija iš septynių ypatų.

3) Nutarta išrinkti 10 au- 
Bet pradėjus

jeigu męs taip sakysim ir vi- L 5/ ,- --- — - 
sai neaukavsim, tai niekas |kekokk4 šimtų atsisaukim 
aukų negaus, nes jų visai ne
bus.

Kad išsklaidžius tokias a- 
bejones ir išaiškinus daly
kų stovį kaip reikia, reika- 
Enga parengti prakalbas. 
Po prakalbu kolektoriai vėl

I bačką ištuština, kita dar 
ne’užrūgsta, tuomet jau tik

inąs vargas! Bėgioja pas 
!kaimynus skolinti.

Bet nuo to “čoko” būna ir

Tai matot, draugai, prie 
ko priveda kapitalistiška si
stema. Atima viską nuo dar
bininko ir priverčia jįtya- 

Bet aš dvasioj nenu- 
alvos 
min-/Ji- KU, VZKZ V4..

.... ...... . ....... . k)vi c matosi, sausio vienas žmogelis pasl
ikų rstė susimylėti su vienu/Lietuvių yra apie 100 šeimy- y------1-1-----...... ________________ _________  _____

šimto kaimyną “čoko” išsigerti ]<ada gausime užbaigti. Pa- darbininku i_______ ___
dirba Beviešėdamas gerokai misi-; skutimu (trečiu) kartu paė- Todėl kviečiu ir kitus darbi 

„ . _ _ trįslčokavo. Vakare važiavo na-tničm ant 7 d. kovo, ir jei tą
laisvos draugystės — Liet. įmo su moteria ir dviem ku-j(per)a neteks užbaigti, tai 
Sūnų draugystė, D. L. K. Ge- plikiais. Girtas būdamas iš-1 jau pus ____ ,
dimino ir D. L. K. Vytauto 'krito iš vežamo, tuom tarpu!oponentams yra baisiai ne- 

...-(|- ir pradėjo!smagu matyti mūsų pasise- 
Vežimukas atsimušė kimus; tokiu būdu prisieis 

, Vienas kūdikis ta-j pjj.pie;viams jieškoti kitos 
moteris s_un- svetainės savo reikalų atli- 

» antras kudi- himui; taigi dabar Newarko 
- v lietuviškos progresyviškos 
kokios “čoko draugijos pabaigą savo fėrų 

O tokių atsitiki- programo išpildys ir likti
nių jau buvo labai daug ir sjas aukas leis išlaimėti ne 

. .—• Atkeliavęs, j 31 j .sausio ir ne 20 vasario, 
j bet 7 dieną kovo 1915!

Narva.

♦

Tūli mūsų tautiečiai jau 
j pradeda iš proto kraustytis 
bešmeiždami socijalistus. 
Neužtenka to, kad visaip 
juos pravardžiuoja, bet jau 
pradeda skolintis socijalistų 
slapyvardžius ir po tais sla
pyvardžiais rašinėja į tau
tiškus laikraščius. Bet, kaip 
ta patarlė sako, “šuns balsas

galės pereiti per stubas. Da-1 rinkikų.
bar gi tas darbas pertrauk- i Ju°s rinkti, pasirodė megali
tas ant trumpo laiko. ! T.a V1SV .lsrm^ti, tai išrinkta

Aš ištariu kolektoriams1 penki: V . Valentą, J.Bur-, 'širdinga ačiū už __pasišventi- įclka?> J- Senkus U Morkų- L ‘ 5 ‘ L n- C,

CHR1STOPHER, ILL.
Čia lietuvių yra nemažas 

būrelis, bet jie nieko nevei
kia, apart girtuokliavimo < ir 
peštynių. Beje, tankiai pa
rengia “pasilinksminimus”. 
Parsiveža keliątą bačkučių 
alaus, keliatą galionų degti
nės, pasikviečia muzikantą 
ir pradeda “linksmintis”: 
vieni stumdosi, kiti šoka,tre- 
ti kortomis lošia. O kada 
jau nusigeria, tai pradeda 
peštis. 23 d. sausio atsibuvo 
panašus“pasilinksminimas”. 
Besilinksminant taip įsikar
ščiavo, kad net daktaras rei
kėjo reikalauti. Vienas ne
teko pusės nosies.
< Toks mūsų lietuvių gyve
nimas.

1 penki bus išrinkti sekančia
me susirinkime. Iždininku 
išrinktas J. Staniškis. Jis tu
rės užsistatyti $500.00 kau
cijos.

4) Rinkikai eis per visas 
draugystes, kurių randasi a- 

įpie 38 ir per šias įstaigas: 
krautuves, daktarus, advo
katus, kunigus ir saliunin
kus; taipgi bus vaikščioja
ma per stubas visų gyvento
jų, neskiriant tautų.

5) Valdyba išrinkta iš se
kančių ypatų: Pirmininku J. 
Vilkelis, fin. sekret. J. A. By
la, prot. sekretorium J. Gru- 
dzinskas.

6) Sekantis delegatų susi
rinkimas nutarta laikyti 28 
d. vasario, 1:30 vai. po pietų.

Geistina, kad tos draugys
tės, kurios nedalyvavo šioj 
konferencijoj, išrinktų dele
gatus ir atsiųstų Į sekančią 
konferenciją.

L. š. E. vietinis komitetas 
jau pradėjo darbuotis. Tik 
vargas, kad siaučia bedar
bės, per tai mažai galima au
kų surinkti.

Reikia pastebėti, kad ka
talikai nesipriešina aukauti 
L. Š. E., bet tautiečiai sako: 
“Jeigu turėtu t tautiškų 
štampų, tai pirktume, bet 
soči j ai i s t i šk ų ne p i rksime”.

Čia turiu priminti p. Ra
manauskui, kuomet jis, lai
kydamas prakalbą Lexing
ton salėj, pasakė: “Lietuva 
reikalauja pagelbos. Remki- 
te, kiek kas išgalite. Kas at
sisakys remti — tas bus iš
gama ! Tik nelaimė, kad lie
tuviai skirstosi į partijas ir 
tokioj sunkioj valandoj ardo 
vienybę”.

SCRANTON, PA.
Kun. Kuras dabar pradėjo 

sakyti pamokslus apie “cna- 
tas”. 24 d. sausio jau kad 
davė moterims pipirų, tai 
davė už tai, kad dauguma iš 
jų mažai vaikų turi. Jo nuo
mone, kiekviena moteris-ka-

•t> *

Mūsų “Sietynas” bičiuiiuo- 
jasi su kunigais ir iš to nie
kas nesistebi.bet kad jis pra
dėjo bičiuliautis su buvusiais 
“socijalistais”, laisvama
niais ir tam panašiai, tai jau 
labai nuostabu. “Sietyno” 

■ mirštančios 
“Darbininkų Vilties” redak
torius. kuris dabar su kuni
gais pučia į vieną dūdą.

16 d. spalio “Sietynas” su 
kokia tai moterų draugija, 
kurią dar negimusią ap- 
krikštyjo, surengė koncertą. 
Buvo garsinta,kad visas pel
nas eis nukentėjusiems Lie- 
voj nuo karės. Tikietai buvo 
pardavinėjami ir tarp sve
timtaučių, kurie taipgi neat
sisakė nuo pirkimo, nes at- 
Ž’aučia nukentėjusiems nuo

*_____ , :arės. Žmonių prisirinko
nepasakė, kokios kainos pri- gana daug ir pelno buvo ne

mažai. Bet štai paskui pa* 
irgį perai- skelbia, kad nukentėjusiems

talike privalo nemažiau tu- prezidentas — 
rėti, kaip aštuonis kūdikius, 
o kuri tiek neturi, tai sun
kiai prieš dievą nusikalsta. 
Tokios moterįs einą pas be
dieviškus gydytojus, kurie 
duodą visokius patepimus ir 
moteris pasiliekanti, kaip 
medis be jokio vaisiaus.

Man rodosi, kad kiekvie
nas gali suprasti, kodėl ku
nigas agituoja už dideles šei
mynas.

Merginoms liepė neparsi- 
duoti taip pigiai vyrams,

CLINTON, IND.
1 d. vasario atsitiko 

laimė: ;
zas Jasevičius papuolė po 
elektros dratais ir liko ant 
vietos užmuštas. Velionis 
buvo laisvų pažiūrų, vedęs 
lenkę ir ėmęs civilišką 
Šliūbą, tai kunigas atsisakė 
priimti į bažnyčią ir laidoti 
su bažnytinėmis ceremonijo
mis. Tuomet moteris už 
tuos pinigus nusamdė beną, 
kad pagrąjintų laike laido
tuvių. Velionis prigulėjo 
prie šv. Kazimiero draugys
tės. Pasiliko žmona su še
šiais mažais kūdikiais.

Viri.

draugystės; visos tris gy-larklys pasibai 
vu o ja neblogai. Lietuvių 
vertelgų ' ' 
trejato karčiamninkų. Tar
pe lietuvių apšišvietusių ma 
žai yra, bet laisvų pažiūrų 
gana daug. Dėl visuomenės 
ir pačių labo nieko neveikia
ma, nes neturime tokiu žmo- 
nių, kurie pradėtų veikti. 
Bei dėl nukentėjusių Lietu
voj nuo karės nutarė visos 
trįs draugystės parengti ant 
17 d. balandžio balių ir išlei
sti ant laimėjimo du daiktu 
dešimties dolerių vertės.

visai nėra, apart į stulpą.
po užmuštas, 1 
kiai sužeista, o 
kis išliko sveikas.

Tai matot, 
pasekmės.

N. S. PITTSBURGH, PA.
26 d. sausio keliatas vaiki

nų parengė balių L. Š. Fi 
naudai. Balius buvo labai 
pavyzdingas ir pelno liko 
$10.00. Tikėtasi daugiau 
pelnyti, bet tokioj bedarbėj, 
tai užtenka ir tiek.

Nors plakatuose buvo pa
sakyta, kad visas pelnas bus 
paskirtas L. Š. E., bet mūsų 
tūli biznierėliai varė agita
ciją, kad tuomi pelnu pasi
naudosią vien tik rengėjai ir 
lt. Laike baliaus gaudė jau
nimą ir tempė į karinamas, 
kad tik užkenkus tam baliui.

LONG ISLAND, N. Y.
Kun. Miluko žuvo“$5.00. į
6 d. vasario atsibuvo ba-1 

liūs vietinės draugystės, ku-1 
riame dalyvavo net iš Jersey ; 
City pora draugysčių. Žmo-1 
niu susirinko nemažai ir visi I 
linksminosi dailiai. Bet at
sirado ir biznierių, kurie 

4. 7 

pradėjo aukas rinkti ir kito- po naujų metų nei kiek ne- 
kius biznius varyti. Vieni 1 pagerėjo, bet dar nekuriose 
pradėjo aukas rinkti kunigo dirbtuvėse sumažėjo. Tokiu 
užlaikymui Jersey City, o būdu dar keliais šimtais pa- 
kun. Milukas pardavinėti po sidaugino bedarbių armija. 
25c. kokius tai laimėjimo ti- 'Piktai tris dirbtuvės dirba 

dieną ir naktį. Mat, jos ga
vo užsakymų nuo kariaujan
čių šalių, tai turi tą darbą 
kuogreičiausia atlikti. Dir
ba balnus ir kitokius pakin
kymų reikmenis.

Bet prie tų dirbtuvių nuo

buvo surengus prakalbas pa- 
. minėjimui kruvinojo nedėl-

dienio. Kalbėjo drg. Kačer- 
gis. Kalbėtojas savo užduo
tį atliko gerai. Deklamavo 
drg. Bračiulienė; savo už
duotį atliko gana puikiai.

Vienas dalykas peiktinas: 
ikada kalbėtojas kviečia 
! žmones prisirašyti prie kuo
pos, tai mūsų organizatorius 
liepia ateiti ant susirinkimų. 
Man rodosi, kad geriausia 
naujus narius prirašyti lai
ke prakalbų, nes-^čia grei
čiau gali žmogų pritraukti, 
negu liepti jam ateiti ant 
kuopos susirinkimo. Toks 
įprotis reikėtų panaikinti, 
nes pas mus nuolatos taip at
sikartoja. Uralas.

SIOUX CITY, IOWA.
I Čia lietuvių randasi nema
žas būrelis— viso įskaitoma—-----
apie 650; taipgi yra keliatas I prie jo priėjo vienas žmogus

Po maršavimo, ryto iki vakarui stovi būriai 
pirmininkas išreiškė draugi- abiejų lyčių 
jai gerus velyjimus ir tt. Bet laukia, 
čia būta vieno parapijos | pirks jų jiegos nors užpi
ltu 1 p o, kuris tuojaus atsisto
jo ir pradėjo prieš Miluką 
“spyčių” drožti, būk tas ne
sąs užkviestas ir neturįs tie
sos biznį daryti. Mat tas 
parapijos vadas atkeliavo su 
pulku kolektorių ir norėjo 
gerą biznį padaryti.

Milukas pasijuto užgautu, 
išėjo į vidų svetainės ir pra
dėjo šaukti:

“Broliai, aš užfundijau 
bačką alaus už penkis dole
rius ir porą “baksų sodės”, 
nejaugi dabar viskas pra
žus?! Aš noriu su jumis 
draugiškai apsieiti”.

Kįla didelis sumišimas, 
publika kunigui neduoda 
kalbėti. Kunigas perpyko ir 
grąsina suareštavimu savo 
“sėbrų”, bėga prie policma- 
nų, kad suareštuotų, bet po- 
licmanai atsisako areštuoti. 
Tuomet kunigas pradėjo or
ganizuoti savo šalininkus ir 
nežinia ką būtų veikęs, bet

SPRINGFIELD, ILL draugysčių. Bet veik visi ir pasakė:
Kunigas šmeižikas. > 1 „

Šiomis dienomis teatrališ- dę girtuoklystėje;
apšvieta nesirupine , pžsken- 7.

‘ j; geriau-, dvylikos. Tu žinai tą, kad
‘Ar tu matai, kad jau po

ninkus nenupulti dvasioj 
bet kovoti su ta neteisybe. 
Ne męs prieš kapitalistus 
turime nusilenkti, bet jie 
prieš mus.

Vilko Burdingierius.

Hartshorne, Okla. — Čia 
kitokiu darbų nėra, kaip tik 
anglių kasyklos. Darbai ei
na gerai ir uždarbiai neblo
gi, bet iškitur pribuvus dar
bas, labai sunku gauti. Po
ra metų atgal čia visuomet 
trūkdavo darbininkų, bet 
dabar jau perdaug randasi. 
Vargiai galima surasti to
kią vietelę, kur darbininkų 
t rūktų. A tkeliavęs.

Two Rivers, Wis. — Tar
pe 4 ir 5 d. vasario iš vienos 
dirbtuvės atleido apie šimtą 
darbininkų ir iš kitos dirb
tuvės keliatą darbininkų. 
Mūsų miestely 7.000 1 
tojų, o daugiau 200 1 
bių. Ai’ tai nemažas 
šimtis? r _ 
randasi ir lietuvių šeimynų, 
kurioms gręsia badas. Bet 
kaip tik sugriebia dolerj, tai 
neužmiršta ir saliūną aplan
kyti. Indijonas
-----------------------------J-—

RED. ATSAKYMAI
C. S. — Talpiname ankš

čiau gautą.
šileliui. — Talpiname ank

sčiau gautą. Geistina būtų, 
kad tamsta tankiau parašy
tum ir nevėlintum žinių, už •

ginusią kainą.
Miesto valdžia dufoda be

darbiams vieną sykį į dieną! ką būtume dėkingi, 
sriubos bliūdą ir mėsos šmo-1 Biržų, parapijonui. — Ne
teik “Pietai” duodama dide- svarbu — netilps.

j Ex-Kryžiokui. — Talpina-
Tas namas iue anksčiau gautą.
” ’ ; jie " • ■

vienas prie kito bas

liam name, kuriame pirmiau , 
buvo “kortas”. .
apsuptas bedarbiais; jie! 
spaudžiasi
ir prie mūro sienų, tartum 
norėdami jį nuversti, kad

bos ir sušildžius savo vidu
rius.

Miestas suteikė bedar
biams tą sriubą, kad sulai
kius bedarbių protestus ir 
demonstracijas, kurias jie 
nuolatos daro. Mat, kada 
šuo alkanas, tai numetus 
jam kaulą, truputį nusira-'spondenciją iš jūsų " miesto

respondent jų apie tuos va
karus, tai antim sykiu neap
simoka jų atkartoti.

čickų Kaziui. — Patalpi- 
nom anksčiau gautą.

Paukšteliui — Nieko 
svarbaus.

T. A. — Panašią korės*

mina.
Atsirado daugelis tokių, 

kurie pradeda nemokėti už 
pietus restauracijose. Pa
valgo pietus ir liepia mokes- 
ties pareikalauti nuo miesto 
majoro. Suprantama, to
kius tuojaus suareštuoja. 
Teismuose paaiškėjo, kadTeismuose paaiškėjo, kad 
taip elgiasi I. W. W. nariai.

J. Gabalėliui, Shenando
ah, Pa. — Kadangi jūs įvar
dy j at ypatą , kuri yra lietu
viams prasikaltus, tai turite 
ir savo pavardę pasirašyti. 
Jeigu tas teisybė, tai nėra ko 
bijoti ir pavardę padėti To*

Ipioteria.uk


JUOKŲ KĄSNELIAI

Tel. 1295 Greenpoint

MitintaSveik* tos

LIETUVIŠKA

1.00

3.00

10c.

1.00

sian «WKIAU!?IA UŽKIGOB

VISTA PAM

81 Aa. Mt„ Braeklyn, M. f

r>oc 
50c.

1.00
1.00

50c.
50c

$1.00
$1.00

ORAKULO PATARIMAI

suradau
tą jum paskaitysiu

ir jam 
nesusi- 

su ramina j j

man—
1) Ar žmogau 

to dieną ir naktį

IUOZ. MARTINAITIS

319 Walnut St

Telefonas

AR NORI PRALAVINT 
SAVO PROTĄ?

Jei taip, tai. perskaityk 
garsaus mokslininko Panne- 
koek’o knygutę “Galutinis 
K lesi/ Kovos Tikslas”.

Kaina tik 10 centų. Rei
kalaukit šiuo adresu:

“Laisvė”,
183 Roebling St., 

Brooklyn, N. Y.

Telephone’662 Newton.

R. KRUČAS

152 Perry Avenue,
Kampas Clermont Ave 

MASPETH, N Y.

M. PETR \USKU, 
Broadway, So. Boston, Mass.

Mokykla Angly Kainos
Yra tai vienatini mokykla, kuri duoda pilti 

užtikrinimą iimokiiuo angliškos kalbos, labai 
te-umpame laike

BIENTNE IR VAKARINE MOKYKLA 
Gyvenančius kituose miestuose, mokiname per 
laiškus pagal naujausią metodą. Platesnių žinią 
rašykite pas:

WAITCHES BROS.

1741W. 47tb St

Teisingiausia ir geriausia 
lietuviška.

NAUDINGAS PATAR
NAVIMAS.

Lietuviams visokiuose reikaluose: pa
rašau apgarsinimus j visokius laikraš
čius; sustatau cirkuliorius lietuviškoj 
ir kitokiose kalbose. Verčiu visokius 
raštus iš kitų kalbų j anglišką. TYRI- 
NĖJU SKUNDUS IR BYLAS (PRO- 
VAS). Reikale patarnauju kaipo bu
rnočius visokiose įstaigose, o taipgi ir 
ofisuose: pas advokatus, daktarus ir 
kitur. Darbą ir žygius atlieku teisin
gai, skubiai ir gerai. Patarimai (rodą) 
už dyką. Reikalaudami atsakymo per 
laišką pridėkite už 2c štampą.

K. PILĖNAS
(J. Girdžio Muzikališkų Instrumentų 

Atoras).
103 Grand Street, Brooklyn, N, Y.

PETRAS BUTKUS,
Pirmas Lietuviškas Graborius 

(Balsainuotojas).
Atlieku ir papuošiu pagrabus nuo 

prakilniausių iki paprasčiausių ir la
bai pigiai. Parsamdau karietas dS 
Pagrabų, Vesclijų, Krikštynų ir t,L 

NOTARY PUBLIC.
Padarau it paliūdinu visokius raš

tus—dokumentus prie pirkimo ir par
davimo. Reikale duodu visokį patar
mę (rodą) dykai. Lietuviai, reika’e, 
kreipkitės pas mane, o būsite užganė
dinti.
Mano gyveaimas ir ofisas atdaras dien 
ir naktj.

PETRAS BUTKUS, 
2131 Berry Street, Brooklyn. N. Y.

Zemian paminėtas gyduoles-galima 
apturėti per pačtą: 
Nuo Reumatizmo... 
Kraujo Valytojas 
Vidurių Reguliatori 
Trojanka.................... 25c, 50c ir $1.00

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

P, A. URBANAVIČIUS 
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyriškų aprėdalų, 

kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ir t. t. Pas mane ta- 
voras gera ir prekės pigios.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N. Y.
(Arti Berry St.)

2) Kada žmogus numirš
ta, ar jo dūšia pati keliauja i 
dangų ar į peklą, ar ją gau
do ir siunčia dvasiški tėve
liai?

Sutaisau receptas su didžiausia 
atyda, nežiūrint, ar ti« receptai 
Lietuvos ar Amerikos daktarų, 
lai vienatinė lietuviška aptiek* 
Bostone Ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios tik pa
saulyj yra vartojamos. Galit reika
laut per laiškus, o aš priglusiu p«r 
»tpresą.

K. ŠIDLAUSKAS 
Aptickorias ir Savininkas

226 Broadway kamp. C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone fio.Boston 21014 ir 21(118

Pas na an a galite gauti aka 
®!aani» alams, paikios dagtlnfti 
Ir mkanavis vyne Patarnavl 

ę 

kmegorlausiaa. itsllanky
Ui, c {iaraftlkrinah

miau krūtinės, bet augščiau 
liemeniu ties tuo daiktu pri
sisegus. Rundiną kaktos de
šinį kraštą juosvi plaukai 
pridengę, kas reiškia kiltu- 
mą dvasios. Raudonos, 
truputį pasitempę lūpukės 
reiškė nepaprastą šypsą.Ant 
dešinės kojos truputį pasvi
rus. Pradeda kalbėti: “Ger
biami broliai ir sesutės! Aš 
esu tokia moteris, kaip jūs 
čia kurios nekurios”— Jėzus 
Marija, toks nusižeminimas! 
“Aš augštesnių mokslų ne
esu lankiusi (o taip moka.— 
Patrijotas), bet ką mano šir
dis mislina, tai aš jums vis- 
tiek pasakau. Aš buvau pa
rašius labai didelę paskaitą 
ant temos: “Kaip naudinga 
moterims prigulėt prie 
“Šviesybės draugystės?” — 
bet niekur negalėjau surasti, 
mai gad! Taip nusigandau, 
bet paskui biskutį 
tai nors
o ant kito karto ilgesnę pa
rašysiu”. Skaito: “Jeigu jut- 
moters, prigulėtumėt prie 
šios draugystės, tai vyrai ne
galėtų jus prigauti... jūs 
lanky tumėtės kartu su vyrais 
susirinkimuose ib matytu 
mėt,ar vyras užsimokėjo pu
sę dolerio į draugystę ar ne 
O dabar, kaip nepriguli t 
kartu su vyrais, tai jūs ne- 
šiūr, ar vyras tą penkesde- 
šimts centų užsimokėjo j 
draugystę. O jeigu neužsi
mokėjęs suserga,tada jūs be- 

inefito negaunat. O mai gad!
Kaip jūs, moters, prigulėsit 
prie “Šviesybės draugystes”, 
tai aniuolų choras užgiedos 
pergalės giesmę, o dievas sa
vo aniuolišku nusišypsojimu 
suramins jus...”

Antrą iš eilės paskaitą 
skaitys ant temos: “Kodėl 
eleses kuopa nedavė jai man
dato į Visuotiną Seimą, nors 
buvo išrinkta”—tai turtin
ga paskaita, daug mokslo 
paslapčių išaiškins, būtent 
kaip eleses kuopos nariai vi
si durni, kaip Purcelaitis 
durnas, kaip Purcelaitienei 
spirs į pasturgalį, anot ger
biamos prelengtkos: “Mai 
gad! tegul tik ji dar kartą 
lys man į akis ir mane erzįs, 
tai kad spirsiu į pasturga
lį!”... Matomai gali įvykt 
tokia katastrofa, kokios Wa
terburis dar nėra matęs.

Patriotas.

VJcMAHr aiM’i, 
yardf urMka 
• Hus. vla-skD 

\ yna*, kvsya* 
j ' garai -i» 
| ’4.kiį» af<Vaw- 
’) <t.\ <ai. .*■* 
' ■t’b'igą Napa-

.iMalt Mas
Ak an čfausiss 

vlatos, ® baili 
v^gat.ėd’ntL 

Ar®?klys, N. Y.

(\ v •• i a s di džia usias 
IK SVARIAUSIAS SALIO- 

N AS VISAME 80. 
BOSTONE.

geriausios rūšies gėry- 
u ir ''kandžiai. Patarnavi- 

jr j lankus. Atsilankykite, 
o persitikrinsite.

JONAS M ATKUS 
(Lietuvis Savininkas)

342—344 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystes Draugijos namo).

Toji melžiama karvutė—tai yra tik>tL /neorganizuotas darbininkas. Kapitalistas nusamdo “bosą 
paliepia melžti karvę - darbininką, mei/.ii be perstojimo. O kad karve - darbininkas neišvirstų į bedievį ir 
buntavotų, tai kapitalist: orio jo galvos pastato “šventą asabą” su kryžium rankoje irtoji ... 
dangumi. Karvė - <i p ! ’ -i. s p . pkutę rūko ir visą ant jo užkrautą naštą kantriai neša, tikėdamas už tas kančias
gaut’ ik. j kunigo š‘ ’ dangaus karalystę.

Klausimai: •—
Mister tbakule! Kad jau 

tu taip gurinai išrisi visokias 
kvestijas, tai pasakyk

Pataikė
Vaikas:—Papa, 

dien mačiau didelį - didelį 
paukštį, tokį didelį, kaip 
mūs namas.

Tėvas:—O aš, vaike, šian
dien mačiau didelį durnių, 
dar didesnį už tave...

Vaikas:—Ar tokį, kaip tu, 
papa?
'Tėvas sukando lūpas ir nu-

YnM Wytht Ave,

rd. Greenpoint 2917.
DR. E. MATULAITIS

Priima ligonius 
vakare tarp 7 ir 9 valandoi 
po No. 229 Bedford Ave.,

Brooklyn, N. Y.

Atsakymai:—
1) Laisvo žmogaus dūšia 

mato dieną ir naktį, bet di
delio fanatiko, lietuviško pa- 
rapijono dūšia nič-nieko ne
mato nei dieną, nei naktį, nes 
gyvena tamsybėse.

2) Kada numiršta “cicili- 
kas” arba šiaip laisvas žmo
gus, tai jo dūšia, kaip ir kiek
vienas džentelmonas, įsėda į 
automobilį arba traukinį ir 
važiuoja,kur tik jai patinka: 
į dangų, į peklą arba į Kali
forniją. Bet kada numiršta 
parapijonas, tai jo dūšią pa
ima savo apiekon prabaš- 
čius. Jeigu giminės užper
ka “riebias” mišias, tuomet 
jisai tą dūšią, kaip ir kiek
vieną grinorių, uždaro į ta- 
vorinį traukinį ir sykiu su 
kiaulėm ir vištom siunčia į 
dangų. Bet jeigu už parapi
jom) dūšią giminės neužper- 
ka jokių mišių, tuomet pra- 
baščius tą dusią parduoda 
velniui ir pasiunčia į peklą.

(jonas MATHUS Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBĖS JŪSŲ ligoje: 
diena po dienai, savaitė pa 

javaltsl, minėsi* po mėnesiui, 
metas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite klek 
•argančių- Jau išgydžiau, kiek 
sergantiems ęagelbėjau jų llga- 
metinėje įkirtoje ligoje. Kada 
Jums gyvenimas įkirėjo nue 
mėginimo visokių taip vadina
mų liekarstvų, jaučiatės, jog 
kas kartas iums esti arŠlaui — 
tada vienatinė pagelba yra be 
aivllklmo kreiptis prie sene, 
garsaus apecijalisto

D-ro Leon. Landes
Jis jums be pinigų duos rodą 

ką turite daryti, idant gelbėti 
gyvastį ir IŠaiŠkįs jums ligą. 
Gydau jau per 20 pietų kuopa- 
sekmingiausiai visbkias ligas, 
kaipo: Netekimą spėkos, užnuo- 
iljimą kraujo, tekėjimą krauju, 
ligos skilvio, Širdies, plaučių, 
kepenų, žarnų, Inkstų ir tt.

Dėl lytiškų ir Inkstų ligų ta
riu didelius Jr garsius aparatus 
Elektrikos ir X—Spindulių, par 
kuriuos matau tusų riduririua 
• rganus. Ne kiekvienas gydy
tojas turi tokius aparatus, nes 
jie yra brangus. Chemiškai ir 
Mikroskopiškai ištiriu kraują Ir 
šlapumą. Neatidėliokite ant 
vėliaus, bet tuojaus ateikite pas 
garsų

D-RĄ L. LANDES
K. 22ni 8tn New Tark, N.Y. 

'srps trd ir Lexington Avenas.
Valdiškos valandos: nuo 10 

ryte Iki 8 vakare; nedėldlonlate 
aas 10 ryte Iki 4 ps pietų.

Atsilakite ai 2c. asaske • 
gausite Ubai BageMiių kw 
galų tavasai!

Igų metų pritirimu 
speoijališkų gyduolių, sutaisytų iš švic- 

inedikamcTitų ir labai pasek- 
. Tarpe kilų aptickos sati- 
sekančios gyduolės:
Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir .25 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir .25 
Nuo dantų gėlimo..........................
Nuo peršalimo........................ ..
Plaukų stiprintojas... .25c. ir .ml 
I.inimentas arba Expellcris... .*5 
Nuo 
N u o 
N u o 
N uo 
N uo 
Antiscptiška 
Nuo 
Kn furija del vaikų 
Proškt ‘ ‘ ' 
Kai pų

Te Grt/npemt.
Bler.it.'i i/iutii Hetwvictxnr

L ORAVGBLU.

Waterburio “inteligentė”.
Pagaliaus ir Waterburio 

inoterįs gali pasidžiaugti,su
silaukę savo tarpe “inteli- 
genų”.

Štai 47 a. sausio, saulei už 
Kudirkos šteibelio pasislė- 
pus. išeina ant estrados mo- 

wftlyna dreee. it

BRAUSIS zmocai/5 Tvxtas!
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja 
Vienatine ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA

PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS 
kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių 
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir 
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.

LIETUVIŠKA APTIEKA savo 
išrado daugybę 
žiausių ir geriausių gydančių 
mingai gydančių įvairias ligas 

ir gaunamos 
............... $1.00 

.75 
t.oo 
1.00

Padaryta A m eit k e / 
Mūsą biznio markė užregistruota 

Washigntone.
GERESNE Už IMPORTUOTA
Očiščenos degtines skonis labai ge

ras,—stipri ir sveika.
Očiščena tris kartus distiliruota.
Očišeena brende labai čysta.
Očiščena parsiduoda tik buteliuose.

Vardas H. B. ROSENSON yra 
išdrukuota ant kiekvienos bonkos 
raudonu atramentu.

Pirkdamas apsižiūrėk, kad ne
būtą falsifikuota. Parsiduoda vi
sose vyno ir degtinės pardaviny- 
čiosę
REIKALAUKITE KATALOGO,

KUR NURODYTĄ VISOS
KAINOS. Adresuokite:

H. B. ROSENSON . 
317-319 Grand St, Brooklyn, N. Y.

KONCERTINIS
TOURNEE

Mika 1 et i .luskas, pradėjus iš 15 d. 
lapkričio, pasirengė <1 > i eilę ksscer- 
tu. Kas pageidautų koncerto, tegiš 
susi žino su

plaukų žilimo.
Reumatizmo...
lytiški; ligų...
dusulio.............
kirmėlių......

mostis 
. iiluriavimo. .

>s del dantų.
naikintojas.,

Arba Trejos Devynicros .16
,'ydančtos žolės, šaknis ir t 

ruonių vartojamos.

SU

NEWARKO ■ 
AKUŠERKA

Pabaigusi Imperatrici Marii A- 
kušorkų mokyklų Peterburge ir 
Dipliomuota New Jersey valsti
joj. Turi puikias pasekmes 
praktikoje prie gimdymo, taip
gi gerai apsipažinus su simpto
mais visų* moteriškų ligų ir rei
kalui esant, galite gauti patar
navimų.

O. STROLIENe
Jauniškaitū

NEWARK, N. J.
8062 M 1 f4035 Market

delyje sukrautos
JC Kraujo Valytojas...

Gyvasties Baisumas...
Nervų Stiprintojas. .
Vaistas del Vidurių.

\yz Kraujo Stiprintojas..
Nuo kosulio................

ill/ Nuo gerklės skaudėjimo 25c.
į Į Skilvinės proškos...........10c. ir
I I Pigulkos del kepenų..................

| Blakių naikintojas......................
III Del išvarymo soliterio............

Anatarinas plovimui.................
Nuo kojų prakaitavimo..........
Gydanti mostis............................
Antiseptiškas muilas............... ..
Gumbo lašai....................50c. ir

Specijališka Tikrai Lietuviška Treji
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuvi 

tik yra žinomos
O^Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais.

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

Jalgu jums brangi,yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami 
atsilankydami j Lietuvišką slptickq.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekiu.,
Ž29 Bedford Avenue Kampas North 4 tos gatvės Brooklyxii, jK. Y'

Ar non nusipirkti genis čeverykus? 
Jeigu taip, tai visuomet 
eik į J- MARTINAIČIO 
Čeverykų Krautuvę, 
kur galėsi „pasirinkti pagal 
savo norą.

įsteigtaH 1879

State Bank of Chicago
Korporatyvls, Valstijos valdžius prižiūrimas, n 
todėl saugiausias pinigams pasidėti bankas.

Pasidėjusių Čia žmonių pinigai apdrausti 
banko kapitalu ir atsargos .fondu daugiau 
fcaip t . u

$4,000,000.00
Bankas moka 3% metams.

Ne Chicagoj gyvenantieji gali pasidėti čia 
pinigus atsiunčiant pačtu. Daug žmonių taip

Rašykite lietuviškai adresu:

STATE BANK Of CHICA60
Kampas LaSalle ir Washington Sts.



giai, nes aš turiu išvažiuoti j kitą mic

Graži Dovana

Didžiausios Dovanos!

PAJIEŠKOJIMAI

25 Summi

183

50 LAIKRODĖLIS 14 K. GOLD FILLED!

augš&au

M W. BROADWAY,
Scottville,

duoda! 
terifikąl

konstitucijos skirsnį VI, par 
UI. Po trumpų diskusijų nu
tarta palikti po senovei.

Toks pat Armonikas 
21 plieniniu klapany, 12 basę 

Vertes $25.00, tik už $14.28

Dt'C r OR 
DoTTCūT

Atsiyskite mums nors kiek pi
nigu ant rankos, o męs jums 
nusiusimo muzikaliSką instru
mentą, kokį jV’ tik norėsite.

nuramina, bet ir paleng- 
nuo persalimo paeinančius

'i1.’ i-

TODEI . k ’ f* 
duota, t <i h v,f 
ris tik alsių 10 . . '

REIKALAUK 1 
ta apenrsinm a it

bu 21 perlo klevifiiu, 8 basais 
Vertes $18.00, tik UŽ $7.50

Užkimimas, kokliušas, smaugulys, orinių 
triubelių uždegimas, šaltis ir kosulys 
gan greitai pasiduoda gydymo įtekmei

PARSIDUODA GERA 'GROCERNĖ
Parsiduoda gera groserae, biznis iš

dirbtas, geroj vietoj, lietuviais ir len
kais apgyventa. Parduodu visai pi-

Komisijos perrokavimo 
knygų. Raportą perskaitė 
sekr. Raportas priimtas.

Tarimai:
1) Įnešta per centro pirm.

MUZ1KAL1SKŲ IJNSTRUMENTŲ LR AUKbUKlSAŲ 
DAIKTŲ KRAUTUVĖ.

Soveros Preparatui pareiduoda beveik kiekvienoje nptiekoje. Būtinai roi 
kniaukite Soveros tedirbtą vaistų ir neimkite jokių užvaduotojų.

Centro pirm, ir sekr. neišda
vė nei jokio raporto. Centro 
iždin. K. Varašis išdavė ra-

PROTOKOLAS
Augščiausios Prieglaudos 

Liet Amerikoje 
Susivažiavimo.

LIETUVIŲ PRESERIŲ UNIJOS 58 
SKYRIAUS U.G.W. VIRŠININ

KŲ ADRESAI:
Prezidentas T. Tolišius, 132 N. 3rd 

St., Brooklyn, N. Y.
Protokolų raštininkas F. Svetikas, 

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
Finansų raštininkas K. Kriaučiūnas, 

13 Stagg St., Brooklyn, N. Y.
Iždininkas P. Patašius, 94 S. 1st St., 

Brooklyn, N. Y.

J;

gaidomis. Kaina $1.00 
1.00

KANKINTIN1AI 
.... 1.00 
nenorėtu-

Kas užsirašys laikraštį “Kovą” pas 
mane ant dviejų metų ir prisius $4.00, 
tas gaus dovanų dolerio vertės kny
gų. Kas užsirašys dienraštį “Nau- 

ant metų ir prisius $<5.00, laip
tas pačias dovanas. Kas už- 

“Kovą” ant metų ir prisius du 
tas gaus dovanų 50c. vertes 
Dovanoms skiriu šias knygas:

skas,; 4 kp
Poveliūnas, Ig.Rasinskas,W. 
Bikinas, B. Ke ratukas, J. Mi- 
liuckas; 5 kp.—M. Mickus, 
Ig. Savukaitis.

Susivažiavimo pirmininku 
išsirinko D. Lekavičių, pa- 
gelbininku A . Jankauską, 
sekr. A. Starulį, komisiją su
tvarkymui įnešimų: J. K. 
Mažiukną ir J. Briedį; mar
šalka J. Kažieva.

Protokolas perskaitytas iš 
II—III susivažiavimo.

Pajieškau apsivedimui merginos nuo 
19 iki 30 metų Aš esiu 27 ru. Tai
gi merginos, kurios mylite mokslą, ap- 
sivedimą ir ramų gyvenimą, malonė
kite atsiliepti ir kartu prisiųsti savo 
paveikslėlį ant sekančio antrašo:

J. V. Jurgilaitis
P. O. Box 49, Wilkes Barre, Pa.

Kuopų Sekretorių Adresai: ,
1 kuopos Brooklyne — V. Žilinskas, 

183 Roebling St., Brook1 yn, N. Y.
2 kuopos Brooklyne—V. Vitkevičia, 

29 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.
3 kuopos White Plains, N. Y. — V. 

Žukas, Off C. Deutermann, Lake St., 
White Plains, N. Y.

delegatų skundas ant tokių 
narių, kurie nenori skaityti 
savo organą ir dar kitus at
kalbinėja.

Susivažiavimas nutarė 
elgtis pagal A. P. L. A. kon
stituciją. Todėl nariai, ku
rie laužys didumos nutari
mus arba stengsis varyti 
kokią agitaciją, kuri prie
šinga A.P.L.A. nutarimams, 
bus baudžiami pagal A. P. L. 
A. konstitucijos skirsnį VIII 
parag. 2—5.

II skundas buvo paduotas 
iš 2 kp. ant nario Morkūno. 
Dalykas pavestas pačiai 
kuopai išrišti, nes Morkūnas 
nedavė nei jokio atsišaukimo 
į A. P. L. A. susivažiavimą.

Išmokėjimai:
K. Varašiui alga ir lė

šos ...........................  $17.00
A. Pranckevičiui alga 

ir lėšos...................... 10.00
P. Liepui lėšos....... 1.10

$ą po vieną dolerį nuo kiek
vieno nario, kiek randasi na
rių kuopoj.

8) Tie sumokėti pinigai 
turi būti dėl atsargos. Jeigu 
kurioj kuopoj būtų nedatek- 
Hus išmokėti pašelpas ligo
niams, turi būti apmokėta iš 
A. P. L. A. centro kasos.

4) Visi įstojimo mokesčiai 
nuo sausio 1, 1915, turi eiti į

Atsišaukite po num.
577 Driggs Ave., Brooklyn

$15.00 ANT NEDĖLIOS EXTRA!
Pajieškau lietuviškų Agentų iš kiek

vieno miesto. Iš darbo atlikusiam e 
laike gali šitą darbą atlikti. Atsišauk
damas prisiųsk markę u^ 2 c. del pa
aiškinimo.

JOHN B. PARIMSKY
Box 944, Hallowell, Me.

(10—14)

j ienas 
gi gaus 
sirašys 
doleriu, 
knygų. 
TRIMITAS, laisvos dvasios giesmė 

ir daino
DAKTARAS KIŠENIŲ.! 1
KANKINTOJAI II

UŽ MOKSLĄ ..
Jeigu viršminčtų knygų

met, galit gauti kitokių knygų, kurių 
čia negaliu paminėti, Pinigus siųskit 
Money Orderiu arba registravotąpi 
laiške. Dovanas duosiu tik per vie
ną menesį.

S. REIKAUSKAS
227 N. Darien St., Philadelphia, Pa.

Užlaikau didžiausią fotografijų galeriją. Nu
fotografuoju didžiausias grupas net iki šimtai 
ypatų. Visiems suteikiu puikius paveikslas su 
dovanomis, kurie tik pas mane atsilanko. Ypa
tingai jaunavedžiams.duodu geras dovanas ant 
pradžios gyvenimo. \ .

Motiejus Kichas
370 Bedford Ave. Brooklyn,N.Y.

apmokės posmertinę.
5) Rinkti turtų kontrolės 

komisiją iš trijų narių. Rin
kimai turi atsibūti sykiu su 
centro rinkimų komitetu.

6) Ant šių, 1915 m., išren
ka turtų kontrolę pats susi
važiavimas. [ ją įeina M. 
Urlakis, J. Gataveckas, P. 
Šamui ionis.

7) Surengti ekskursiją A.

laikas. Komisija surengimui 
ekskursijos išrinkta: P. Lie
pus, J. Riukas, J. K. Mažiuk- 
na.

8) Padaryti A. P. L. A. 
ženklelius. Ženkleliai turi 
būti vertės 50c; žymė ant 
ženkleliu: dvi besisveikinan-

PARSIDUODA PULRUMIS.
. Parsiduoda pulrumis geroj vietoj, 
lietuvių apgyventoj. Gera proga dėl 
lietuvio, kuris norėtų įgyti gerą biznį.

Parsiduoda pigiai.
A. VILENIŠKIS

1313 Reedsdale St.,N.S., Pittsburg,Pa.
(12—17)

rasas. Ženklelius turi parū
pinti centralinis komitetas.

10) Centro sekr. turi ves
ti visų A. P. L. A. narių su
rašą—suspenduotų, išbrauk
tų ir t.t.

11) Centro sekr. turi pa
rūpinti “member cards”, 
blankas mėnesinių mokes
čių, aplikacijų blankas ir t.t.

12) Centro sekr. turi kuo
pų sekretoriams parodyti, 
taip išduoti raportus ir ki
tus reikalus, jeigu kuopų se
kretoriai reikalaus.

13) Centrališkas komite
tas turi stengtis atsilankyti 
į naujai susitvėrusias kuo
pas ir parodyt, kaip turi 
tvarkytis.

14) Sekretoriui nutarta 
mokėti algos į metus $60.00 
dolerių; iždininkui $24.00, 
pirmininkui $10.00.

15) Nutarta palikti už 
organą “Laisvę” ant toliau.

Skundas.
I. Buvo paduota kelintos

Atsakanti gyduole nuo kosti’i» 
“Norin jums pranofiti, kad flovoroa 
Plaučių Balsainaa yra attinkanti gy- 
tinote nuo kosulio. Tria sykius toji 
gydnote pagelbėjo mano vaikus nuo 
koaulio ir už tai rekomenduoju vi
siems, kuriems reikia gerų vaistą." 
Em. Matejovoz. Box 41, Čomly, O.

Męs užlaikome spccijališkai rusą meistrą, kuris pataiso visokiu* 
Muzikališkus Instrumentus Ir Fonografus.

Lietuviški Rekordai su visokioms dainoms. Galima rašyti ir rusiškai.
Atsilankę pas mus nors sykį, ateisite visada. Reikalaukite kataliggo.

MOSCOW MUSIC CO.
52 Canal Street Dept. M. New York City, N. Y.

Pajieškau apsivedimui doros mergi
nos lietuvaitės ar prūsiukės, kuri mo
kėtų lietuviškos kalbos nors biskį, nuo 
21 iki 29 nt., aš esu 23 m. Merginos 
rašykite laiškus ir prisiųskite savo pa
veikslėlį su pirmu laišku šiuo adresu: 

Mr. Osie K.
P. O General Delivery, Rockford, 111.

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

Prezidentas K. Gugis, 1840 S. Hals- 
ted St., Chicago, Ill.

Vice-Prezidentas 2) S. Mankus, Cor. 
12th & Vine St., Philadelphia, Pa.

Susinešimą Sekretorius 1) M. M. 
Rice-Herman, 140 E. 19th St., New 
York, N. Y.

SusineSimą Sekretorius 2) J. Ne-

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS VALDYBOS IR 

KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAI: 

Centro Valdyba: 
Pirmininkas M. A. L’beris

Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.
Sekretorius J. Petravičia, 264 Front 

St., Brooklyn, N. Y.
Iždininkas J. Klasčius, 555 Driggs 

Ave., Brooklyn, N. Y.

nerv ____________ , .
nusilpnėjimo, broebiti* irlim 

r-y.it apie moterų nesveilTOOK 
.:gas, sekios inibfgimo ir 1.1. 

. ti> pirmiau ne I
— ar lrre..„ ___

knygą "DAKTARAS^ 
i two rodo* A KTA ŠO • 
gini nusllpžję. sukliurę, 

: tos klaidas ir varginami 
stūmis šviežiomis, trip už*«*»

knygoje atrasite tikrą W- 

g h
tte DOVANAI, k* 
lomia priaitmtunui.
ŠIANDIEN. |lkerpa«t « 
suok teip:

'’r;XGRAFAFONAS
Su 12 Lietuviškų dainų, vertes $45.00,
Atiduodame tik už....................4}»19.Č5O

Tų grafafoną gvarantuojame ant 10 metų.

Pajieškau savo draugų Vaclovo Va
siliausko ir Vincento Vi’kausko, abudu 
Vilniaus guh., Trakų pav., Alavės vo- 
losties, Daugų parapijos, kaimo Ma- 
kariškių. Norėčiau su jais susižinot. 
Meldžiu jų pačių ar kas apie juos ži
no pranešt šiuo antrašu.

M. Mačion's, 
Waterbury, Conn.

DEL LABO VISUOMENES 
Kiiyyfti sveikatos bei naujausia 
mokslo išradimai ir k^ reikia daryti ap
vilgus, taip pat kaip ir kur išsigydyti, 
lygiai knygoj “Daktaras” parodo* 
kaip nuo visokių nelaimių bet ligų ap*^

Viso...................$28.10
Centro komitetą užtvirti

na susivažiavimas.
Susivažiavimą uždarė 

pirmininkas D. Lekavičius 7 
vai. vakare.

Centro Sekretorius
J. K. Mažiukna.

P. S. Nors žėdnas tarimas 
buvo leistas balsavimui, bet 
susivažiavimo sek. to nepa
žymėjo.

Visi tarimai bus pasiųsti 
kuopų balsavimui. Kuopos, 
nubalsavę, turės sugražinti 
nevėliau kovo 20 d., 1915 m.

J. K. M.

Pajieškau savo tikro brolio Mateu- 
šo Vilko, Suvalkų gub., Senapilčs pa
vieto, Klebiškio gmino, šiauliškių kai
mo. As esu dabar ant mirties patalo 
ir norėčiau su juomi pasika’bėti daug 
svarbių reikalų. Tad būkie malonus 
atsišaukti arba kas kitas apie jį žino, 
bus taip geras šiuomi adresu pranešti.

Geo. Vilkas
1745 Nayang Ave., Scranton, Pa.

.Kuopų sekretorių adreAdi:
1 kuopos, J. K. Mažiukna, 1111 

Market St., N. S. Pittsburgh, Pa.
2 kuopos, P. A. Samulionis, P. O. 

Box 63, McKees Rocks, Pa.
3 kuopos, P. Liepus, 231 Magazine 

St., Carnegie, Pa.
4 kuopos, Ig. Rasinskas, General 

Delivery, Pittsburgh, Pa.
5 kuopos, P. Petrauskas, Post office 

Cuddy, Pa.
6 kuopos, 1'lxport, Pa.

Motiejus Matuszis, pirmininkas.
Juozapas Wiczus, pagclbininkas.
Martinas Grigaleviče, Protokolų 

Sekretorius.
Jonas Pūkas, Finansų Sekretor.
Antanas Trakas, Kasierius.Pajieškau dviejų draugų Juozapo 

Švilpos ir Kazimiero Dapšio, du metai 
atgal gyveno ant 1011 Carlton St., 
Philadelphia, Pa. Turiu svarbų rei
kalą. Jeiku kas žinote, ar jie patįs, 
malonėkit atsišaukti, už ką busiu la
bai dėkingas.

Paul Chapas, 
217 S. E. 9th St., Des Moines, Iowa.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

KENOSHA, WIS.
Feliksas Dapkus, 914 Jenne St., 

Fremont Ave.
prezidentas.

Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St., 
vice-prezidentas.

F. Bartkus, 1055 Jenne St., protoko
lų raštininkas.

Kaz. Arlauskas, 818 Jenne St., fi
nansų raštininkas.

J. šereikis, 6 16 Market St., iždinin
kas.

Kasos globėjai: J. Ix>ščauskas, 607
Jenne St., J. Bagdonas, 322 Milwaukee 
Ave., J. Silkelis, 712 Park Ave.

Maršalka V. Rulinskas, 26 1 N. Chi
cago St., Pagclbininkas maršalkos J. 
Kasiulis, 653 Garden St.

Vėliavų nešėjai: P. Milcwskas, 301 
Caledonian St. ir B. Kiga, 168 Main 
Street.

Durininkas J. Žilius, 614 Market St. 
Metiniai komitetai: L. Jenelevskas, 

50 Newell St. ir P. Bcišis, 173 N.

PERKANT LAIKRODĖLI STAČIAI Iš FABRIKO, sutaupysit sau ne mažiau, kaip lįįM 
pardavėją už tokį laikrodėlį užmokėtumet mažiausiai $25.00, o mūsų SPECIJALIŠKA FABR1KOS 
krodėlio yra TIKTAI $5.50 ir aprat to, KAS DABAR UŽSISAKYS PAS MUS LAIKRODĖLI, tai 
pintus 15 PUIKIAUSIŲ DALYKŲ kožnas ap'aikys prie laikrodėlio VISAI DYKAI, kaip tai:

1—2) Lenciūgėlis su Breloku, 3) Britva, 4) Diržas galandimui britvos, 5—6) Puodelis ir P« _ .
7) Plunksna Fontaininė, 8) Peilukas, 9) Žiedas, 10) Veidrodėlis, 11) šukos, 12) Spilkutė kak aryšiui, 13—14) 
pūčiai mankiebams, 15) 32 Kalibro Revolveris (Modelis). . •

Taigi jei norit pirkti tą puikų 26 dolerinį laikrodėlį už $6.50 ir gauti tuos 15 dalykų pne laikrodėlio VISAf 
DYKAI, tai iškirpkit tą apgarsinimą ir atsiųskit sykiu su 26 centais markėmis rankpinigių, kad būtumei perMW» 
krinę, jog ištikrųjų norit turėti mūsų laikrodėlį, o męs tuojaus išsiųsim jums laikrodėlį ir 15 dovanų pne laikrvdaUa

Kada priimant siuntinį persitikrinsit, jog tas laikrodėlis yra tikrai 14 K. GOLD FILLED, GVARANTUOT^AS 
ANT' 20 METŲ, su garsiausiu pasaulyje mechanizmu, o tie 15 dovanų yra taipgi kuogeriausios rūšies, 
likusius $5.25 ir kelintą centų už persiuntimą, jeigu gi nepatiktą, tai sugrąžinsijn jūsų 25c.. Turime 
perkant laikrodėlį nuo mūs NEI KIEK NE RIZIKUOJATE, kadangi mūsų laikrodžiai yra GVARA 
20 METŲ ir jeigu laikrodėlis pasigadintų, tai męs pataisysim ar išmainysim ant kito VISAI DYKAI, pnsiuntuz tik 
25 centus ant persiuntimo.

Iš Kanados užsakant, visi pinigai turi būti prisiųsti m kalno. ........
AT YDA: Tankiai žmonės mums skundžiasi ant įvairių kitų firmų už tai, jog negavo to, ką mistino, ir be abejoaia, k»> 
vo patįs sau kalti, nemokėdami atskirti blogo apgarsinime nuo gerojo. IŠ tos priežasties męs esam priversti pnMMMi 
JOG MŪSŲ FIRMA YRA KRIKŠČIONIŠKA, neturi nieko bendro su firmomis garsinančiomis šitame laikraštyje « 

‘ įsa tą, ką garsina; apie mflsų teisingumą ir sąžmiškuuią kožnna gali persitikrinti, ufcdaaknnt vyrišką ar M»> 
laikrodėlj (su dovanomis) ir adresuojant stačiai tiktai pas 

NATIONAL COMMERCIAL COMPANY,
Dep. 4-16.

Laikyto sausio 24 d1915, 
N. S. Pittsburgh, Pa.

Susivažiavimą atidarė cent
ro pirmininkas P. Liepus 
1-mą vai. po pietų. Mandatij 
priėmimui pastatė F. Pranc- 
kevičią ir J. K. Mažiukną. 
Susivažiavime dalyvavo: 
C-tro pirmin. P. Liepus,cent, 
sekr. F. Pranckevičia, nau
jas centr. sekr. J. K. Mažiuk
na, centro ižd. K. Varašius. 
Delegatai pribuvo nuo šių 
kuopų:l-mos kp.—D. Leka
vičius, J. Kažieva, A. Vila- 
niškis, J. Riukas, J. Palko- 
tas, A. Simonavičia, M. Ur
lakis, A. Tamošiūnas, J. Už- 
koraitis, W. Urnežas; 2 kp— 
J. Briedis, M. Kiškis, J. Sa
vickas, K. Žubiela, A. Bra
zauskas, J. Kuizinas, A.Sta- 
rulis, A. Maseliūnas, St. 
Danėnas, P. Samuolionis; 3

(Severos Plaučių Balsamo,) kuri tai gy 
duolė nevieu 
vina įvairius 
nesmagumus.

Atsitikime silicio
arba parftalus, Korime priminti 
kad Sovotoh Gold and (Irip Ta 
biota (Sovoros Plotkoloa nuo Gri 
po ir Pergalimo) žymiai prigelb 
Hti Severos Plaučią Balsamo voi 
kiniui. PlotKelOri kufituoja 21 
centus.

tilteli

| Akušerkal

TEISINGIAUSIA LIETUVIŠKA BANKAJONO KOVAKSO i
Priima pinigus taupinimul ant 4% metams nuo šimto. Dabar jau vėl «iwv 
čia pinigus į Rusiją,Lenkiją ir Lietuvą su pilnu užtikrinimu, kad pinigai na 
prapuls. Banka randasi po priežiūra valdžios steito New York, užtat jūs 
nigai pilnai gvarantuoti per valdžią. Rejentinėj kanceliarijoj prie bankos p» 
daromi ir užtvirtinami visoki dokumentai, kaip tai: doviernastys, kontrakta 
aktai pirkimo ir pardavimo ir kitokį. Taipogi agentūra apsergėjimui (In 
surance) gyvasties ir nuo ugniea. Visokios rodos—patarimai dykai. KAI 
RAM LIETUVIŠKAI.

Dabar galima važiuot į Rusiją.
per Angliją-kas Seredą ir kas Subatą. Dabar galima atvažiuot iš Rusi
jos į Ameriką per Finliandiją. Kas nori važiuoti,
lai atsiunčia $5.00 depozito dėl užtikrinimo vietos ant laivo. Visiems pa- 
sažieriarns parūpinu pasportus, pasitinku ant dypo ir palydžiu ant laivo. 
Negavus mano atsakymo, iš vietos nevažiuokit. Taipgi, su absoliutiška 
atsakomybe persiunčiu pinigus Rusijos kareiviams, patekusiems nelai«. 
vėn A ustrijai ir Vokietijai.

JOMIN KOVACS
GRAND STREEl FILIJA: 155 CLINTON AVE.

BROOKLYN, N. Y. MASPETH, L. L N. I

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Prezidentas F. F. Svetikas, 
Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Sekretorius K. Čiuberkis, 183 Roebl
ing St., Brooklyn, N. Y.

Kasierius S. Garšviutė, 548 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.'

Choro vedėjas L. Ereminas, 324 
Barreman St., Brooklyn, N. Y.

Repeticijos atsibūna kas pėtnyčia 
“Sokolų” svetainėj, 190 Grand St., 8 
valanda vakare.

SPECIJAUŠKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO N0W YORKB.DAR NIEKAD NEBUVO

A. P. L. A. DR-JOS CENTRO VAL
DYBOS IR KUORU SEKRETO

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P Liepus, 226 

Magazine St., Carnegie, Pa.
Centro Sekretorius J. Mažiukna

1111 Market; SI., N. S. Pittsburgh, Pa
Centro Iždininkas K. Varašis, l‘2 

and Carson Sts., S. S. Pittsburgh, Pa.
Centralinis Kasos Kontrolis P 

A. Samulionis, P. O. Box 63, McKees 
Rocks, I’a.

viackas, 183 Roebling St., Brooklyn, 
N. Y.,

Finansų Sekretorius 1) T. L. Dun
dulis, 101 E. Main St., Danville, Uh

Finansų Sekretorius 2)J. Stasiulevi
čius, 1815 E. Moyamensing Avenue, 
Philadelphia, Pa.

Iždininkas K. Šidlauskas, 226 W. 
Broadwway, So. Boston, Mass.

Kasos Globėjai: M. ččsna, 56 Mar
ket St., Brighton, Mass.; J. Gegužis, 
28 W. Broadway, So. Boston, Mass.; 
J. Gerdauskas, New Britain, Conn.

Pinigus siunčiant čekiais arba M.O., 
reikia išrašyti vardu LITHUANIAN 
NATIONAL RELIEF FUND.

Visus pinigus reikia siųsti vardu ka- 
sicriaus per Finansų Raštininką T. M. 
Dundulį, K)1 Main St., Danville, Ilk, 
kuris yra po kaucija $1,000.____

FARMOS, GERIAUSIOS 
FARMOS.

(Apskelbimas).
Pigiai parduodu geriau

sias, gatavas 1‘armas su bu
dintais, sodais^ užsėtais ja
vais. Turiu visokio didumo 
farmų, žemė su moliu/ juod
žemiu, molis maišytas su 
smielžeme. Derlingiausia 
žemė pirmo sorto visokiems 
javams, daržovėms, šienui 
ir sodams. Turiu daugybę 
neišdirbtos žemės labai ge
ros. Pigiai parduodu ant 
lengviausių išmokėjimų. Že
mė atsakančiai gera, di
džiausioj Amerikos Lietuvių 
Farmerių Kolionijoj, kur aš 
esu jau pardavęs 320 farmų 
lietuviams, apielinkėje mies
to Scottville, Mason County, 
Michigan, kuris yra turtin 
glausiu farmerių miestu 
state Mich. Viduryje der
lingiausių ir gražiausių lau- 

lyg1! keliai, gerai žvira- 
voti plentai, upės ir ežerai 
pilni žuvies ir Scottville yra 
visas vigadas farmeriams 
Broliai lietuviai, neklausy
kit kompanijų ir jų agentų, 
kurie vilioja žmonės, kad 
pirktų smėlinus ir pūstynes, 
ant kurių žmogui yra var
gingas gyvenimas visą am
žių. Atvažiuokite pas manc- 
į Scottville, Mich. Aš turiu 
geriausių žemių su moliu, 
juodžemiu ir visokių maišy
tų žemių, geriausio gatunko, 
kokių gali rasti Amerikoj, 
apgyventame, gražiame kra
šte. Nusipirkęs nuo manęs 
žemę, pats ir tavo šeimyna 
džiaugsitės ir tapsi greitai 
bagotų farmerių. Norinti 
pirkti gerų farmų, rašykite

Nemėginote Severos Tab-Lax- Liuotniotoją?
Tatei yra pulki pyduote kaip vaikams, taip ir suaugusioms. KaSt. 10 ir 25 c,

V:: a-6aWį,,

i000‘Katalogų Dykai.
katalogą tuojaus gauni ta. Turime lietuviškų rekordu su visokioma dainom
J. GIRDĖS, 103 GRAND ST.. BROOKLYN, N.

LL>O CTon r ~~ Hfiui
TOJE KNYGOJE “DAKTARAS” gr ™ a i pa

mokina, kaip vyrus, t.nv Tf k-is butinei
reikalinga žįpoti, vi^ietnr, kaip Jauniems, taip ir 
se!>1’j 'ĮV Žitnoiiems ir ii ;že.noliems,

K TEK" V IENAS SKYRIUS šitos knygos yra la
bai žingeidus. Ta knyga kiekvienam yra labai 
naudinga ir reikalinga turPti, kulis tik nori būti 
sveikas ir laimingai gvventi.

ŠITA KNYGA •'DAKTARAS''aptašė visokią __ ,
ligų vardus, kaip jos prasideda, kaip apsireiškia, kokfA? ’ 
kjip išrado ir kaip greičiau, geriau ir kur galima Į>’i<is r'it. v 
tr<Tyd><L D.-igziPonu

'1 A KNYGA labai plačiai' apralil npi«*vyrų pa- ’N';
slaptybes bei ligas i- taip pat apm m^terjs telpa • I _
daug. ... | Kiomis. Kaip j

ŠIOJ KNYGO1 "DAK’A’PA.į dik. ai nprnšd. ’
atidengiant daug paslapčių apie geriausius sm." 
guinirn fcenybimo gyvenin o ir taip-pni kaip ii 
Kada g^rtensia yra a !>.■». v esti ir kaip

JCNYG/I ’’DAKTARAS” yra paveikslais ilius 
trauota, parCrts> ir giliausias kūno dalis, išaiški 
na paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems

The Philadelphia Medics! Clinic
1117 Walni>5t. Philadelphia, Pa

Pabaigusi kursų Woman* Medical w
2) College, Baltimore, Md. jg
ęj Pasekmingai atlieka aavo darlm prie 
*3 gimdymo, taipgi suteikia visokiao rodau ir * 
S, pagclba invairiouo motei u ligose- C

§ F. Stropiene,.6r,^;!"S,?,’.’ f
«O. liOSVTOiS, MASS. *

pą) Lietuvių Kolionijos ir. 
farmų kataliogą. Adresuok:

ANTON KIEDIS, 
Peoples State Bank Building 

Scottville, Michigan.

c if

^717-YK-n ° OR
<•>
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12 d. vasario Lietuvių Pre- 
serių ir Kriaučių Unija ir L. 
S. S. 19 kuopa rengia prakal
bas paminėjimui “Bedarbių 
Dienos”. Prakalbos atsibus 
Tautiškame Name; kalbės 
L. Prūseika, J. Šalty s ir J. 
Neviackas. Pradžia 8 vai. 
vakare.

Darbininkai ir darbinin
kės! Kam iš jūsų rūpi be
darbės klausimas, kas iš jū
sų nori žinoti, kodėl šįmet 
Suvienytose Valtsijose ba
dauja milijonai žmonių—at
eikite ant šių prakalbų, o 
kalbėtojai jums tą viską iš
aiškins.

Kitų tautų darbininkai 
taipgi rengia prakalbas. Di
džiausios prakalbos atsibus 
ant Union Sq.. New York, 
2 vai. po pietų.

19-tos L.S.S. kuopos draugų 
atydai.

Nedėlioj, 14 d. vasario, 3 
vai. po piety, Tautiškame 
Name atsibus 19-tos L.S.S.1 
kuopos susirinkimas, (leis
tina, kad atsilankytų visi 
kuopos nariai, nes yra daug 
svarbiu reikalu, t v

Slavickas—2 kepalu duonos 
vertės $1; Dobravolskis — 
duonos kepalą vertės 50c; 
M. Rosemblum—bonką rose 
brandės ir bonką vyno ver
tės $1.25; P. Janiūnas—2 
bonkas vyno vertės $1.50; J. 
Pacenka—bonką brandės ir 
bonką vyno vertės $2.00; A. 
Paišis—bonką koniako ver
tės $1.00; W. Kunitsky — 
$1.00; H. Karpoff—25c; S. 
F. Miller—$1.00; J. Vaneikis 
—25c; J. Wasilewsky—25c.

Kovaks — $1.00; Miezvin- 
sky — 50.; Mitelmen, Bes- 
tauregi, Horvrick po 25c.; 
A. Karpavičia — kieta skry
bėlę ir 3 kepures, vertes 
$3.50; Matulevičia — 12 ada- 
tinyčių, vertės $3.50; Vag
ner — laikrodį (budininką) 
vertės $2.00.

Pataisimas. Pereitame 
numery buvo paminėta, kad 
aukavo B. L. K. Tailoring 
Co. Turi būt B. L. U. Tailor
ing Co. 2 overkutu, kiekvie
nas vertės $13.50.

Lietuvos Šelpimo Fondo

iš priežasties fėrų. 
Atsibus vėliaus.

pranešime.
Dieną

Šiais metais sueina
10 metų nuo įsikūrimo L. S.
S. 19 kuopos.

lygiai

Yonkerse 21 d. vas. įvyks 
lietuviškos prakalbos Turn 
Hall, po num. 23—25 Elm 
St., Yonkers, N. Y.

Kalbėtojai bus iš kitų mie
stų. Rengia vietinės pašel- 
pinės draugijos.

oklyne mano pradėti smar
kiau veikti. Ji vėl rengia vi
są eilę prakalbų ir prelekci- 
jų-

Reikalingas
Kriaucius prie kostumie- 
riško darbo, mokantis atsa
kančiai dirbti. Sąlygos ge
ros. Atsišaukit ypatiškai 
arba laišku.

DOMINIKAS SZEMETA
40 Hudson Ave.,

Brooklyn, N. Y. 
(13—14)

kadŠiuomi pranešame, 
pirmą sykį lietuviai turės to- & 
kią progą siųsti pinigus į vi- ! 
sas dalis svieto: Rusiją, Aus- Jį 
triją ir Ungariją žemiausio- •ę' 
mis kainomis. Taipgi gali- 1 
ma pirkti laivakortes, padėti I 
pinigus, vienoj iš didžiausių % 
State Bank Williamsburg 
Branch, Graham Ave., & J 
Varet St., Brooklyn, N. Y. į

Gera Proga Ligoniams
YRA SUTEIKIAMA PER

v ______ ______
Aukos Fe rams.

Aukavo šios ypatus: O. 
Būdviečiūtė — žiūrkštą; O. 
Aleliūnienė—siuvamą maši
ną vertės $10.00; J. Šukys — 
laikrodį vertės $5.00; J. Vez- 
džiūnas—V. Kudirkos raš
tus; K. Rūkštelis—2 bonkas 
vyno vertes $2.00; V. Miku- 
lėnas—britvą; M. Baltuškie
nė—knygutes “Vyrų Vergi
ja”, “Darbininku priespau
da”, “Kaip aš tapau mihjo- 
nierium”, “Žodis tikinčio”, 
“Dvarinė ponia” ir “Darbi
ninkai ir jų ateitis”, ir 
“Džian Bambos” spyčiai”; 
M. Freedman—12 bonkų vy
no vertės $9.60; A. Shrupski 
-—-bonką degtines vertės $1; 
O’Connor V. Emerick—bon
kas likierio vertės $5.00; J. 
Mažeika—bonką brendęs ir 
bonką vyno vertės $2.00; S.

gana puikiai. Per tuos tris 
vakarus įėjo 329 dol. ir 4c. 
Surengimas fėrų, t. y. dapir- 
kimas daiktų ir muzikantai 
— kaštavo 66 dol. ir 14c. Tai
gi. nuo fėrų gryno pelno lie
ka 260 dol. ir 90c. Tie pini
gai perduoti L. Š. Fondo 
vietos iždininkui p. Marti
naičiui.

Visiems aukavusiems ir 
atsilankiusiems ant fėrų, o 
taipgi fėrų darbininkams ta
riu širdingą ačiū.

Forų pirmininkas,
J. Neviackas.

Su bato j, 13 d. vasario, L. 
S. S. 52 kuopos bus teatras ir 
balius. Statys scenoj veika
lą “Consilium Facultatis”. 
Viskas atsibus P. Jurevi
čiaus svetainėj, 63# Court-

Bronx, N. 
vai. vakare.

Pradžia 8

Pereitą subatą “Darbo” 
narių susirinkimas neįvyko

21-mas Metinis Iškilmingas 
BALIUS

Draugystės šv. Jurgio atsi
bus Subatoje, 13 d. Vasario 
(February), 1915 m. Tautiš
ko Namo svetainėje, 101—3 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Įžanga su padėjimu dra
panų vyrams 25c., moterims 
—15c. Pradžia 7:30 vai. va
kare, Muzikantai griežš ko- 
nepuikiausius ir naujausius 
šokius po vadovyste P. Kai- 
zos.

Gerbiami draugai ir drau
gės! Jums jau žinoma, kad 
draugystė šv. Jurgio yra pa
garsėjusi su savo didžiau
siais baliais ir puikiausiais 
piknikais. Visuomet, kurie 
tik buvot, likot užganėdin
tais. Todėl ir šį metą męš 
manome, kurie tik atsilan
kys, nei vienas nesigraudys. 
Taigi, seni, jauni, vaikinai ir 
merginos, nepamirškit 13 d. 
Vasario (February), nes bus 
iškilmingiausias ir links
miausias pasilinksminimas, 
kokio dar nebuvo Brooklyno 
apielinkėj, kokis dabar bus. 
Katrie niekad nesijautė! 
linksmais—atėję ant augš- 
čiau minėto baliaus—prasi- 
linksminsit. Užkviečiami vi7 
sus iš visų apielinkių, nes tu
rėsim savo barą.

Švento Jurgio draugystes 
KOMITETAS.

Ar IMon
gauti DYKAI dvi įeras štukas 
ir Didelį Katalioėą visokių ma- 
aštuki; ir kitokį visokių 

ų, kūrinta labai nori, o r 
nežinai kur į’| £aut? Atsiųsk 

savo pilną ir aiškų adresą ir už 
6 centus stempų dčl uždengimoj 
prisiuntimo kaštų, o męs tuojaus 
ią Kataliogą ir stukas tau nusių- 
sim DYKAI. Adresuok:
JUOZAS J. SZLJKAS, 

(MAGIKAS)
3261 S. Bslsiad Si. Chicago, III.

r1

DR. J. C. BROWN
Visiernu gerai žinomą daktarą-BpecijaliBtą, kurlB paiekmingai gydė ligonius per 85 metus, dabar 

UŽDYKĄ PRADĖS EGZAMINUOTI LIGONIUS IR DUOTI JIEMS PATARIMUS sekančiomis diene
snis!: Nedeliomiu, Utarninkaiu ir Pėtnyčiomis.

DR. J. C. BROWN yra baigęa vieną iš geriausių Amerikos universitetų ir turi auksini medali už 
atsižymejimą moksle. Jo ofisas yra įrengtas su naujausiomis stebilklingomis mašinomis. X-spindulhj 
mašiną duoda didžiausią gydytojui pagelbą. Su ja yra permatomas visas žmogau i kūnas, užtai ir lengva 
atrasti, kur yra įsisėdus liga. Neturint gi tos mašinos, su paprastomis akimis nieko negalima sužinoti, 
kas dedasi viduriuose, o tas labai apsunkina ir prailgina gydymą.

DR. BROWN PASEKMINGAI IŠGYDO VISOKIAS UŽSISENftJUSIAS IR NERVIŠKAS

Ligas Pilvo, Plaučių, dirdies, Inkstų, Kepenų, Pūslės, Ausų, No
sies ir Gerkles, Moterų Ligas ir nusisvėrimus gydome 

be operacijos.
ODOS LIGAS, KRAUJO SUGEDIMUS, REUMATIZMĄ. GfiLĄ IR KITAS LIGAS, kurios perdau vietoa 
užimtų čia išdėstyti, gydau su geriausiomis pnsekmėnus.

Aš nedarau ilgų tyrinėjimų, kad surasti, kokia liga jūs sergate, bet tuojaus ją permatau, kaip veid
rodyje, nes man pagelbsti ilgų metų mano praktika ir stebuklingos mašinoe.

Nesiduokite save bereikalingai pjaustyti, bet ateikite pas mane, o apturėsite patarimą, ar jūs ligą 
galima išgydyti su vaistais, ar ne. Aš išgydžiau daugelį ligonių su vaistais, be jokių operacijų. Tuos li
gonius kiti daktarai buvo jau atsisakę gydyti su vaistais ir sakė, kad būtinai > ra reikalinga operacija Ir 
kad reikta eiti į ligonbutį, kur galima tikėtis pagelboB.

ATMINKITE, JOG AŠ IŠGYDAU SUNKIAUSIAS LIGAS SU VAISTAIS.
Mano vaistai yra geriausi ir išgydo ant visados. Aš negydau p» r laiškus, nes to negalima alUktl, 

todėl neleiskite dykai laiko rašinėdami man lajškus. Pirmiausia reikia ligonį gerai išagzeminuoti, tada tik 
galima pradėti gydyti. Dar sykį primenu jums, kad aš egzamiriuoju ir duodu patarimui ligoniam! 
DYKAI Nedeliomis, Utaminkais ir Petnyčiomis.

DR. J. C. BROWN
50 W. 36=th St., arti 6-th Ave., New York, N. Y.

OFFISO VALANDOS i NEDALIOMIS;
Nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. pietų. Nuo 8 vai. ryto iki 3 vii. po piat
Nuo 1 vai. po piet iki’8 vai. vakaro.
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Vaiku vežimėliai nuo 

$1.98 iki $35.60.
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UŽEIGOS NAMAS arba MOTELIS
Turi 38 kambarius pui 

kiaušiai įrengtus pagal nau 
jausią madą.

Parduodam laivakortes.
Siunčiam pinigus į visas 

dalis svieto.
Turinti kokius nors reika

lus kreipkitės į m "v y ofisą, 
o rasite teisingą patarnavi
mą visame kame.

Laivas “Kursk” išeina 14 
d. October, 2 vai. po pietų.

GEO. J. BARTASZ1US ir J. P. VVAS1MAUCKAS
498 Washington St., 261 W. Broadway

NEW*YORK^CITY^N. V. SOUTH BOSTON, MASa

820 Bank Street, Waterbury, Conn.

Vi?rų AafSp D«rt4n<rV8<
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“DARBININKŲ BALSAS" Pasaulio Pramonijos Lietuvių 
Darbininkų I. W. W. Unijos Organas, Leidžiamas Kooperatyvės 
Bendroves iš Raltimorčs,. Md.

“DARBININKŲ BALSO" Credo yra: Laisvė, Lygybė ir 
Brolystė per Mokslą, Pažangą ir Tiesioginį Veikimą.

“DARBININKŲ BALSUI" rupi ir rūpės: Nušviesti darbi
ninkų reikalus, nurodyti jų tikrą padėjimą ir parodyti tiesiausius 
kelius išėjimui iš dabartinio jy padėjimo.

Kas tik už algą dirba ir pagerinimo būvio trokšta sau ir sa
viesiems, negali apsieiti neapsipažinęs su dalykais gvildenamais 
“Darbininkų Balse." .

"DARBININKŲ BALSO" kaina metams Suv. Valstijos^. 
1.50c. Vienam numeriui 5c. Šešiems numeriams 25c. Kanadoje ir 
Meksikoje metams $2.00. Užsenyje metams $2.50c.

Visokiais reikalais.kreipkitės šiuo adresu:

“DARBININKU BALSAS”
859 Hollins Street, Baltimore, Md.

V. FURNITUR)
Antanas Majauskas ir Antanas Vidžiūnas, Savininkai

687 THIRD AVE. Cor. 21-st St. BROOKLYN, N.Y
Telephone 1263 South

čia męs norime atkreipti mūsų Lietuvių Brooklyno ir New Yorko apielinkės visuomenės atydą į Rakan
dų (Forničių) pirkimą. .Męs toje pramonėje esame bus jau arti dešimts metų, tai, suprantama, kad męs ir pa- 
tyrėm joje praktikos. Retai rasime iš mūsų žmonių, kurie suprastų gerai apie rakandų (forničių, išdirbimą, 
apie jų medegą ir jų teisingą kainą, o, suprantama, svetimtautis mums to nepaiškina ir jie nenori ,kad lietu
viai žinotų. Tai kam eit pas juos, jei galima gauti pas lietuvį ir susikalbėti savo kalboje, kurie daiktai gali bū
ti tinkamesni—naudingesni. Mūsų krautuve yra gana didele ir MĘS TURIME VISOKIOS RŪŠIES RA
KANDŲ (FORNIČIŲ) ir už labai žemą kainą. Duodam ir ant lengvų išmokesčių,‘kaip tai po 1 arba 2 dole
riu ant savaitės. Tą męs paliekam pačiam pirkėjui, po kiek jis išgali.

i

kaip 
strei- 
kokia
pana-

Męs palaukiam pi
nigų nuo tų, kurie pa
puola į nelaimę, 
tai liga, mirtis, 
kas arba šiaip 
bedarbė ir tam
šiai. . To nepadarė ir 
nepadarys svetimtad- 
tis. Męs visur prista
tėm Rakandus (For- 
ničius) savu vežimu 
dovanai po. Brookly-

$10 $10
Mp duadame pirkėjams DEŠIMTS DOLERIŲ DOVANAI

Nėra skirtumo, kad ir rokuojame dešimts do-
ant išmokesčio. B lerh nuo mūsų žemų

ga H i® prekių, taip kaip męs
Perkant rakandus pas / JįĮ garsiname. O už $50.00 

mus už $100.00, męs at- tai $5.00 ir taip toliau.
KURIS IšKIRPŲS ATSINEŠ ŠĮ APGARSINIMĄ. 

M. & V. FURNITURE Co.,
Antanas Makauskas ir Antanas Vidžiūnas savininkai.

687 — 3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

$10 $10

ną, Maspethą, New 
Yorką ir Newarką.

Kurie nežinote ke
lio, kaip atvažiuoti į 
mūsų krautuvę, tai 
parašykit mums atvi
rą laiškelį arba pate
lefonuoki! 4263 South 
o mūsų kolektorius ir 
pardavėjas . Antanas 
Mačys atvažiuos pas 
jus į namus; tada su 
juom kartu atvažiuo
sit į mūsų krautuvę.

Tik įsitemyk gerai mūsų vardą ir adresą. | 
ANTANAS MALIAUSKAS IR ANTANAS VIDŽIŪNAS, Savininkai.

687—3rd AVENUE, Corner 21st Street, BROOKLYN, N. Y.

Supami krėslai medine sėdy
ne $2.00, $3.00, o skurinės 

$5.00, $6.00 ir iki $15.00.

£

I

Trijų karalių minkšti kr6 šiai nuo $18.75 ir augštyn.
iai stalai nuo $8.00 iki $15.00 ir augsčiau. Į ver

damąjį kambarį krėslai nuo 50c. iki $1.00. Indų fepoi 
(china closets) $9.00, $12.00, $15.00 ir dąugUu, pogA 

iidif




