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sinaujino mūšiai.

VĖL KARĖS LAUKAN 
Londonas.—Premjeras As*

KARĖS BELAISVIAI 
DIRBS MAINOSE.

Essen (Vokietija). Ang 
liakasyklų savininkai pada
rė sutartį su kariška valdžia

RUSIJOS DŪMOS POSĖ
DIS.

Rusijos Dūma buvo susi-1 
rinkus kelioms dienoms ir

rimui to, kiek daug tarptau- (smarkią ataką. Anglai ata- 
tiškų karės vedimo teisių 
sulaužė austrai, vokiečiai ir 
turkai.

žeistųjų anglų skaičius . sie-»
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DAR APIE KUNIGO
ZEBRIQ UŽMUŠIMĄ.

ATBALSIAI BEDARBIŲ DIENOS
DAR

Apie situaciją Varšuvos a-
mingos, nes į jas įsivėlė poli-

neša, kad ji nepersimainė.
ville. Ten n.

sakosi paėmę

padaryta daug nuostolių, ^moterų, kongresų kaip 
hot niktadariai nesumnt-i Kallnt greičiau. Bus kalbami šPnŽdS.moSudžui >!«• M moterįs turi ir gali 

*ohri i?„vn „A. daryti išvengimui kanų atei
tyje-

korespondentams iš New

Čių ir pranešimų. Tai davė

o
fedM i'SAfe Al

riumenės pradės draskyti 
Lietuvos kūną.

Kaip galima spręsti sulyg 
žinių iš Berlyno, tai ten vieš-

Pofnanius ir toji dalis rusiš
kos Lenkijos, kurią vokiečiai 
jau užkariavo (Čenstachava, 
Kališius, Lodžius, Kielcai

tuvninkų” redaktorius iš 
Brooklyno ir F. J. Bagočius 
iš Bostono. Žebrvs ir Sirvy
das nepribuvo. Tai kalbėjo 
tik F. J. Bagočius.
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ŽMOGŽUDŽIAI’ VIS 
NESUSEKTI.

New Haven, Conn. —Val
stija, New’ Britaino miestas 
ir parapija paskyrė po 
$1,000—išviso $3,000 už nu
rodymą žmogžudžiu, užmu- 
šusių 9 d. vas. kunigą Žebri 
ir jo gaspadinę.

Atsibuvo triukšmingas pa- 
rapijonų susirinkimas, ku
riame, galų-gale, ' nutarta 
paskirti $1,000 žmogžudžių 
sugaudymui.

Čia įvyko konferencija 
tarpe policijos viršininko ir 
valstijos prokuroro. Pasek
me tos konferencijos buvo 
nutarimas sugauti ir areš
tuoti kokį tai įtariamą žmo
gų, kuris viename saliu ne 
pasakė, jog žinąs, kas yra 
užmušėjai kunigo Žebrio.

Laikraštis “New Britain 
Record” pasakoja daug tuš
čių dalykų apie tūlas Water- 
burio prakalbas, kurios įvy
ko 7 d. vas. svetainėje ant 
Green St. Mat, tas prakalbas 
surengė vietinis Lietuvos 
Šelpimo Komitetas, susitve
ręs iš bepartyviškų elemen
tai. Tą fondą (komitetą) iš
rinko Waterburio draugijos. 
Ir štai tasai komitetas norė
jo surengti bepartyves pra
kalbas. Tuo tikslu kalbėti 
buvo užkviestas kun.Žebrys,

progą “Laisvei” greičiausiai 
ir pilniausiai iš visų lietuviš
kų laikraščių nušviesti daly
kų stovį.

Angių laikraštis “Herald” 
talpina pranešimą iš Water- 
burio, jog būk ir vietinis lie
tuvių kunigas bijąsis užmu
šimo ir todėl jisai įvedęs sa
vo kambariuose alarmo sig
nalus,kad, esant mažiausiam 
pavojui, duoti žinią policijai. 
Tasai kunigas bijąsis girtuo
klių, kurie pyksta ant jo dė
lei agitacijos už blaivybę.

GANDAS APIE ATNAUJINIMĄ LENKIJOS
SVARBIOS ŽINIOS Iš 

LIETUVOS.
Iš Prūsų Lietuvos ateina 

žinia po žiniai ir visos jos 
begalo svarbios. Pereitame 
“Laisvės” N-ry jau rašėme, 
kad vokiečiai, pralaimėję po 
Varšava, traukia didžiau
sias kareivių minias į Prū
sų Lietuvą, kad išvaryti ru
sus. Kaip žinoma, vieną 
kartą, pereitą rudenį, von 
Hindenburg tokiu būdu išvi
jo rusus ir užėmė Suvalkų 
gub.

Dabar padėjimas kaip tik 
panašus. Iš Berlyno prane-‘ 
šama, jog vokiečiai veja ru
sus iš Prūsų. Patįs rusai 
prisipažįsta turį pasitrauk
ti prieš galingesnes ir skait- 
lingesnes vokiečių spėkas. 
Rusai apleidžia Prūsiją ir 
eina vėl atgal, į Suvalkų gu
berniją. Mūsų tėvynei vėl 
gręsia baisus pavojus visuo
tino išnaikinimo. žmonės 
nespėjo apsiraminti, atsi-

BEDARBIŲ REIKALAIS.
Washington, D. C.—Dar 

niekados kongresas ir prezi
dentas Wilsonas nebuvo už
versti tokiais kalnais laiškų 
ir telegramų, kaip kad 12 d. 
vasario, bedarbių dienoj. Iš 
visų Amerikos miestų ir 
miestelių plaukė daugybė 
laiškų, kur buvo reikalauja
ma ne malonės ir labdary
bės, bet darbo.

Dabar męs pažiūrėsime,ką 
gi darys kongresas—ar jisai 
asignuos pinigų viešiems 
darbams pradėti, ar ne.

12 d. vasario laiškai rašyti
Wilsono-adresu jo nepasie-^.,kvėpti — ir vėl priešų ka 
kė. Sekretorius Tumulty ’ '
saugoja Wilsoną nuo nesma
gumų, vienok socijalistai 
Washingtone jau pasirū
pins, kad laiškai ir telegra
mos Wilsona pasiektų.

Kaip kur bedarbių demon-

terburio klerikalai vedė aš--------------
trią agitaciją. Ypačpasižy-j BAŽNYTINIAI.

I Suvienytose Valstijose yra 
170 religiškų organizacijų ir 
visos jos turi 38,708,149 na
rius. Sulyginus su pereitais 
metais — bažnytinių skai
čius paaugo ant 763, 078.
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mėjo tūlas Kovas. Na, o ka-į < 
‘ dangi čia buvo įmaišytas 
kun. Žebrio vardas, tai polįė
jai ir detektyvams parūpo 
tų prakalbų istorija.

Pradėta zaunyt, kad tai 
buvo1 socijalistų prakalbos, 
nors ir mažiausi kūdikiai žis 
no, kad tai buvo paprastos 
bepartyviškos prakalbos ir 
su Žebrio nužudymu nieko 
bendro negalėjo turėti.

Tasai pats “The New Bri
tain Record” pasakoja pasa
kas apie Industrial Workers 
of the World, nors, rodosi, 
tos organizacijos New Bri- 
taine visai nėra.

Bene teisingiausia nurie- 
čia dalykus “Boston Post” 
reporteris. Jisai kalbėjęs su 
lenkų kunigu Bujanausku. 
Tasai kunigas, taip kaip ir 
Žebrys, gaudavęs daug gra
sinančių laiškų. Reporteris 
išveda, kad tų laiškų charak
teris ir net stilius yra veik 
vienodas. Iš to jisai daro iš
vedimą, kad New Britaine 
randasi kokia tai juodrankių 
organizacija, kuriai apeina 
plėšimas ir daugiau nieko.

Pereitą metą apie šį laiką 
buvo išplėšta lenkų bažny
čia, kur klebonauja Buja- 
nauskas. Tuomet ten buvo

VENGRAI SUSTREI
KAVO.

Cleveland, Ohio.—Vienoje 
automobilių dirbtuvėje su
streikavo 500 vengrų. Mat, 
fabriką gavo užsakymą pa
daryt automobilių Francijai.

Kaip kuniginis fondas dalina Lietuvoj aukas! Tik įsižiūrėkite: visos aukos ten
patauja didžiausia linksmy-,eina per kunigų rankas. Aukos skirstomos bažnyčiom, davatkom, kuniginem mokyk- 
bė. Miestas pasipuošė vėlia-ilom — o badaujantiems nieko!
vomis. Gauta ž^“ -- ----------------------------------------------------------
sai išvaryti išri apygardos // ‘ /
Možiu ijos ežerų ir jų kariu- pygardose ir vokiečiai pra
monė perskelta į dvi dali. 
Patsai kaizeris buvo mūšio 
lauke ir viską matė savo a- 
kimis.

Vokiečiai ;
26,000 rusu nelaisvėn. Vo- 
kiečiai atėmę nuo rusų 20 
kanuolių. Kiek paimta ka
riškos amunicijos — ligišiol 
negalima surokuoti.

AUSTRŲ PRANEŠIMAS.
Austrai praneša, jog Kar

patai kalnuose, nors ir pama
žu, bet jie varo rusus atgal.

Bukovinoje austrams taip- 
pat pusėtinai sekasi. Aust
rai išvarė rusus iš Bukovi
nos net iki Sere th upės.

ties. Manoma įsteigti laiki
nę lenkų valdžią, kurios pir
mininku būsiąs Ignacas Du
szynski, lenkų socijalistų va
dovas.

Tokie tai gandai plačiai 
skelbiami ir greitoji ateitis 
parodys, kiek tame teisybės.

vėl, pagal caro ukazo, tapo 
paleista.

Dūma priėmė sekančias 
rezoliucijas:

1) Valdžia kuogreičiausia 
turi organizuoti medžiagiš-

VOKIETIJAI REIKIA 
PINIGŲ.

Amsterdam. — Praneši
mai iš Belgijos skelbia, jog 
vokiečių kaizeris turėjo 
slaptą konferenciją su Vo
kietijos piniguočiais. Mat, 
reikią daugiau pinigų karei 
tęsti. Reikia apie 1,250,000,- 
OUO dol.

TARPTAUTIŠKAS MOTE
RŲ SUVAŽIAVIMAS.
Amsterdam, 13 d. vas. — 

Čia įvyko pasikalbėjimas žy
miausių moterų, vadovių di
džiausių pasauly moterų or
ganizacijų.

Nutarta šaukti tarptautiš-

RUSŲ PRANEŠIMAS.
Petrogradas, 13 d. vasa

rio. — Oficijališkai praneša
ma, kad rusu kariumenei 
reikia pasitraukti iš Prūsų 
Lietuvos. Tatai padarė ant 
publikos liūdną įspūdį. Ka
dangi vokiečių yra daugiau, 
tai rusai nenorį mūšio vokie
čių žemėje. Jie vely grįžta 
atgal ir apsirinks geras po
zicijas, kad susitikus vokie
čius atvirame mūšyje.

Oficijališkai pranešama, 
jog rytų Prūsuose laukiama 
didžiausio mūšio, kuris tu
rės išrišti klausimą apie ru
sų ir vokiečių pirmenybę.

Rusai j ieškos apgynimo ir 
pastogės savo locnose tvir
tovėse.

40,000 VOKIEČIŲ ŽUVO.
Paryžius, 13 d. vasario. — 

Karės ofisas skelbia, jog vi
sos vokiečių atakos Varšu
vos apygardose pasibaigė 
dėl jų verksmingai. Išviso 
vokiečiai pastaromis dieno
mis nustojo 40,000 užmuštų.

MŪŠIAI KARPATUOSE.
G e n e v a, Šveica ri j a.—R u - 

sai vėl pradėjo mūšį ties 
Dūkia Pass. Mūšiai eina 
durtuvais. Laike mūšio 
8,300 austrų tapo užmušta ir 
sužeista ir rusai paėmė 1,000 
austrų belaisvėn.

Austrai atstumti iki Zbo- 
ro, kur taip-pat prasidėjo 
nauji mūšiai.

RUSAI RENGIASI.
“National Zeitung” pra

neša, kad rusai pasisamdę 
tūkstančius darbininkų, ku
rie drūtina antrą apgynimo 
liniją. Ties Ivangorodu, Lie
tuviška Brasta (Gardino 
gub.) ir Kaunu dirbama die
ną ir naktį.

užmušę kun. Žebrį, buvo no
rėję užmušt ne jį, bet kun. 
Bujanauską, vienok šis aiš
kinimas jokios kritikos neiš
laiko.

Tuo tarpu, daugiau žinių
Beturime. Čia turime tarti 
ačiū savo skaitytojams ir kai nutarė liauties kariavę 
korespondentams iš New Egipte. Užtat jie mano 
Britain, kurie prisiuntė traukti visas savo spėkas į 
mums daug vietinių laikraš- Konstantinopolį (? Red.) ir

TURKAI PASITRAUKS Iš 
EGIPTO.

Kopenhaga, 14 d. vas. — 
Iš Berlyno praneša, kad tur
kai nutarė liauties kariavę 
Egipte. Užtat jie mano

KUR BUVO MŪŠIAI?
Petrograd, 13 d. vasario. 

— Tarpe Nemuno ir Vyslos 
rusu ir vokiečių kariumenė 
susidūrė bent penkiuose 
punktuose: ties Lycku, neto
li Ostrolenka, ties Myszy- 
niec, į vakarus nuo Myszy- 
nies ir Sierpeco apygardose.

Vyslos paupiais nieko 
svarbaus neįvyko. Aplink 
Varšavą ramu.

GANDAS APIE LENKI
JOS KARALYSTĘ.

Londonas, 13 d. vasario.— 
Vokietija ir Austrija, kad la
biau .patraukus savo pusėn 
lenkus, pienuoja atgaivinti 
Lenkijos karalystę. Tuomi 
norima užduoti smūgis Rusi
jai, kuri nepildo savo priža
dėjimų.

Busiamajai Lenkijai kara
lius būk jau aprinktas. Juo- 
mi būsiąs Steponas Habs- 
burgas (Austrijos imperato
riška giminė). Steponas 
Habsburgas karūnavosis 
Krakove. Jisai yra susigi
miniavęs su augštais Lenki
jos didžiūnais, o jų tarpe su 
sena Lietuvos didžiūnų fa- 
milija—Radzvilais.

Būsiamon Lenkijos kara-

Kita versija apie atgaivini
mą Lenkijos skelbia, jog 
Krakove atsibusiąs visų len
kų seimas. Suvažiuosiu at
stovai iš visos Lenkijos ir ap
tarsią, kaip ateityje valdy-Kaukazą

JĖZUITAI IŠRINKO SA
VO “POPIEŽIŲ”.

Jėzuitų brolija, mirus jos 
vyriausiam vadui, išsirinko 
savo generolu lenką aristo
kratą Ledochowskj.

Kaip žinoma, jėzuitų bro
lija yra pati galingiausia ka
talikų bžnyčioje. Jėzuitų 
generolą paprastai vadina 
juoduoju popiežium, nes la
bai tankiai jėzuitai savo ran
kose laiko visą katalikų baž
nyčią.

AUSTRIJAI TRŪKSTA 
MAISTO.

Rymas.—Pranešimas nuo 
Austrijos parubežio skelbia, 
jog tai šaliai prisieina visai 
jau riestai su maistu.

Mėsa nuo karės pradžios 
pašoko kainoje dvigubai. 
Duonos gi du svarai kaštuo? 
ja jau 28 centus.

VĖL KALBAMA APIE SO-, 
CIJALISTŲ SUVAŽIA

VIMĄ.
Tarptautiškas socijalistų 

biuras sumanė sušaukti dele
gatus, kaip nuo kariaujančių 
šalių, taif) ir nuo neutrališ- 
kų. Delegatai turėtų suva
žiuoti Hagoj, Olandijoj.

Jie turės tarties skyrium, 
o paskui, jeigu galima, susi
eis be n d ra n mitingam

tojams, kurios daugiausia 
nukentėjo nuo kares.

2) Valdžia turi duoti pen
sijas našlėmis, siratoms ir se
neliams tėvams, kurių penė
tojai randasi karės lauke, ar 
tapo jau užmušti.

3) Visi zapasnieji, kurie 
pildo policijos priedermes, 
turi būti išsiųsti kariauti; 
jų gi vietas turi užimti tie 
kareiviai, kurie dūlei sužei
dimo, negali toliaus kariau
ti.

4) Paskirta komisija išty-

MAŽAI NAUJO.
Iš Ffancijos ir Belgijos 

karės lauko, kaip paprastai, 
labai mažai naujo. i

Prancūzai sakosi užėmę 
kokį tai kalną Vogezuose, 
Užėmę jie tą kalną laike di 
dėlės pūgos.

ANGLIJOS ORLAIVYNAS 
VEIKIA.

Anglijos orlaivynas pada
rė drąsų žygį prieš vokie
čius. Vokiečiai turi Belgijos 
pajūrio miestuose kelis uos-t 
tus, kur randasi jų povande
ninės valtelės. Ant tų uostų, 
anglų orlaivynas ir padarė

AMERIKA PROTES
TUOJA.

Suvienytų Valstijų valdžia 
nusiuntė savo protestus 
prieš Vokietiją ir Angliją. 
Prieš Vokietiją protestuoja
ma aštriau, prieš Angliją — 
švelniau.

Prieš Vokietiją protestuo
ja todėl, kad ši grąsino skan
dinti neutrališkų šalių lai
vus, plaukiojančius aplink 
Anglijos. Suvienytos Vals
tijos sako, kad Vokietija bus 
kalta ir turės atsakyti, jeigu 
koks nors Suv. Valtsijų lai
vas taps paskandintas.

Proteste, pasiųstame Ang
lijai, nurodoma, jog Anglijos 
laivų kapitonai elgiasi labai 
negerai, panaudodami Suv. 
Valstijų vėliavą. Jeigu dėl 
tos vėliavos panaudojimo 
Suv. Valstijoms bus nesma
gumų, tuomet Anglija turės 
atsakyti.

Ir Anglijoj ir Vokietijoj 
Suv. Valstijų persergėjimas 
padaręs gilų įspūdį.

NORI NUMARINTI VO
KIEČIUS BADU.

Anglijos pirmasai minis- 
teris pasakė, jog Vokietija 
turinti būti atskirta nuo viso 
pasaulio. «•

Laukiama,kad Angliji ap
skelbs karės kontrabanda

kavo ir metė bombų ant Ost* 
end, Zeebruge, Middelkerke, 
Blankenberge ir 1.1. Išviso 
toje atakoje iš anglų pusės 
dalyvavo nemažiau, kaip 34 
orlaiviai.

Kiek anglai padarė vokie
čiams nuostolių, kol-kas dar 
nežinoma.

net duoną, kuri bus vežama ųuith _ neseniai, parlamente 
ramiems Vokietijos gyven- pasakė, jog šioje karėje su* 
tojams. žeistųjų anglų skaičius , sie-i

Apie taiką Anglija, tuo i kia 104,000 (kareiviais ir a* 
tarpu bent, nenori nei užsi
minti.

KALBAMA APIE ČECHŲ 
SUKILIMĄ.

Rymas.—Čechijoj vis la
biau auga bruzdėjimas prieš 
Austriją. Bohemijos ir Mo
ravijos cechai reikalauja ne- 
prigulmybės. Vis labiau ir 
labiau kalbama apie sukili
mą, kuris kas valanda gali 
prasidėti.

Tarpe tūlos dalies cechų 
tautos, ypač tarpe tautinin
kų, vis labiau kįla simpatijos 
dėl Rusijos ir auga neapy
kanta prieš Austriją.

ficieriais).
Tasai pats Asquith ai 

na, kad 60 procentų sužei 
tųjų jau pagijo ir tuoj 1 
galės grįžti karės frontam

laisviai turės dirbti anglia- 
kasyklose. Mat, iš priežas
ties karės, daugelis anglia- 
kasyklų savininkų negali 
pristatyt tiek anglies, kiek 
yra reikalaujama.
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Dr. Lungen.

Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga.
Diiona pabrango Nesiųskite pinigų

Draugai bendradarbiai, Į liepiant, nusiųs j ąs davatkų 
kurie prisiunčiat mums ver
timus iš svetimų kalbų, tei
kitės prisiųsti kartu ir ori
ginalą, iš kurio vertėte, ki
taip męs jokiu būdu negalė
sime jūsų vertimų patalpint 
“Laisvėje”.

New Jersey augščiausias 
teismas pripažino, jog soci- 
jalistiškas agitatorius, vie
nas iš vadovų Patersono 
streiko, Pat Quinlan, yra 
kaltas ir turįs atbūti kalėji
me bausmę nuo 2 iki 7 metų 
prie sunkių darbų.

Ta bausmė yra tai kapita
listų ’ kerštas už organizavi
mą darbininkų.

New Jersey justicija jau 
seniai pagarsėjo savo žiau
rumu dėl darbininkų ir savo 
prielankumu kapitalistams.

komitetui, kur Olšauskas bo- 
sauja. Viskas eis per kle
bonijų rankas ir žinia jau 
kam klius riebiausi kąsniai.

Argi jau neatsiras naujoj 
partijoj vyrų, kurie užpro
testuotų prieš Sirvydų ir 
“Vien. Liet.” mekleriavi- 
mą? Argi jau kairysis tau
tininkų sparnas tylės ir leis 
pašarvoti ir palaidoti visus 
pirmeiviškesnius idealus? 
Argi ir šioj valandoj ameri
kiečių skatikai eis sustipri
nimui įtekmės kuniginės

mai partyviško darbo p. Ke
mešio ofise.

Partyviškumas ima viršų. 
Su juo šiandien nesislepia
ma. P-s Rutkauskas prie 
Klerikalų, o p. Draugelis prie 
bėgai vės .partijos!

APIE UNITED MINE 
WORKERS OF A- 

MERICA.
Tūli industrialistai kabi

nėjasi ir “kritikuoja” U. M. 
W. of A. (Susiv. Angliakasių 
Amerikoj), matomai, norė
dami įpiršti mainieriams sa
vo nuo koto nusmukusią ir

“Jaun. Lietuva” atranda, 
kad priaugančioji, naujoji, 
Amerikos lietuvių karta yra į 20,000 narių teturinčią I. W. 

daug labiau tolerantiška |W. uniją. Tie ponai," kriti-
link svetimų nuomonių ir kuodami mainierių uniją,t
mažiau prisigėrusi partyviš- prikiša jai oportunizmą, ne- 
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APLEIDŽIA KUNIGINĘ 
DRAUGIJĄ.

“Liet. Žin.” praneša:
“Teko mums sužinoti, kad 

iš Lietuvių draugijos nuken- 
tėjusiems dėl karo šelpti iš
stojo šie žmonės: V. Dūmos 
narys M. Januškevičius, V. 
D. narys P. Keinis, pris. adv. 
A. Bulota, A, Bulotienė, V- 
Graurogkienė, j. Žyinon Lio
nė, pris. adv. J. Vileišis, pris. 
adv. M. Sleževičius, V. Juo- 
dišius ir J. Šaulys. Kai-ku- 
rie išstojusiųjų įteikė drau
gijos. valdybai tam - tikrus 
pamatuotus pareiškimus”.

Pirm to, iš draugijos ko
miteto išstojo p. P. Mašiotas 
ir A. Varnas.

Dabar popas Olšauskas 
galės sau lėbauti ir skirstyti 
pinigus “Saulei”, karmelitų 
bažnyčiai, o gal net Chica- 
gos lietuviškam klioštoriui.kumo, negu senoji veikėjų 

karta. Kokiu būdu prie pa
našaus išvedimo priėjo “J. 
L.” redaktorius, tai žinoma 
tik jam ir Allachui. Dar 
niekad Amerikoj nebuvo 
taip aštrių, taip įtetnptų 
santikių tarpe sriovių, kaip 
dabar. Kuomet vidurio 
sriovė nutarė susimesti par
tijos avilin — tai juk party- 
viškumo (ir dar kokio, ko
kiose aplinkybėse vykina
mo!) aktas.

Pavyzdžiui, jog jaunoji 
karta nėra šiurkščiai party- 
viška, “Jaun. Lietuva” stato 
Bostono “Ateitį”. Kaip daug 
tame pasakyme nesuprati
mo Amerikos lietuvių gyve
nimo santikių! Gi “Atei
tis” tuo tikslu ir įsikūrė, 
kad duoti progą Bostono ir 
apygardos “Tarkos” patri- 
jotams koncentruoti savo 
spėkas prieš socijalistus. 
Tuo tikslu net su klerikalais 
susivienyta, kad “atimti nuo 
raudonųjų pozicijas”. Kas 
žino tenykščius s 
“Ateities” veikiu 
ir praktikoj, tam numanu, | tu r. 
kad ten ne vieta kalbėti apie 
pakantą ir švelnėjantį par- 
tyviškumą. Ten partyviš
kumas pasiekė .apogėjaus, 
nes jisai naujakrikštis,, o 
naujakrikščiai visuomet ka
ringi.

sirupinimą darbininkų rei
kalais, ėmimų didelių algų. 
Reikia, betgi, manyti, kad 
nuo tų kritikų United Mine 
Workers unija nesugrius. 
Šiaip ar taip kalbant, ta uni
ja stovi ant gero kelio. Jai 
dar šio-to trūksta, tūli vado
vai nevisai tikę, vienok ši 
unija suorganizavo didžiau
sias minias. Ji turi spėkų ir 
galę kalbėti mainierių var
du. Ji veda kovas ir strei
kus, kurie įvaro nykulį mūsų 
kapitalistų širdysna.

Ant industrialist prie
kaištų mainierių unijai tei
singai atsako p. S. Gegužis

Vilniaus laikraščiai pra
neša, kad rusų valdžia kon
fiskavo kelias knygeles, ku
rios metų metais buvo liue
sai pardavinėjamos visuose 
knygynuose 
kantrybės”, 
reikalinga valdžia?”).

Tai vis apsireiškimai ru
siško “liberalizmo”, apie ku
rį sapnavo “Lietuvos Ūki
ninkas” ir “Žinios”. Dabar 
jie tą “liberalizmą” jaučia 
ant savo locnos nugaros..

(“Pritruko
“Kokia mums

“Primetimas Angliakasių 
unijai, kad ji kaipo darbinin
kų organizacija, nesirūpina 
darbininkų reikalais, ir eina 
kartu su kapitalistais, taip
gi labai savotiškas išvedi
mas, nes jeigu ištikrųjų taip 
būtų,kad kapitalistai anglia
kasiu organizaciją taip labai 
mylėtų, tai nebūtų buvę toki 

ir,atsitikimai, koki buvo West

di deles meilės kapitalistai 
pasisamdę valstijų milicijas 

Kr kitokius, pasakysiu, niek
aus šaūda ir žudo narius an
gliakasių unijos.net jų mote- 

■ is ir jų kūdikius. Tie orga- 
i nizatoriai, kurie anot jo, 
ta;o didelėje meilėje gyvena

ŽENYBOS I su kapitalistais, yrakemša- 
hni Į kalėjimus, kankinami ir 

Bonas Sirvydas, sekreto- j žudomi. Argi tas daroma iš 
rius ligišiol dar bevardės meilės?” 
tautiškosios partijos, prane
ša per organą tos pačios 
partijos, “Vien. Liet.”, jog 
Lietuvos Gelbėjimo Fondas 
(tautiečių partyviškas fon
das) bus suženytas su Vil
niaus klerikališku komitetu. 
Tautiečių partijos surinkto
sios aukos per p. Basanavi
čiaus rankas nuplauks į 
gležnas popo Olšausko, Yčo’ 
ir Comp. rankas. Tokiu bū
du męs turėsime gražų regi
nį, kaip mūsų jaunosios par
tijos kraitis plauks pas Eu
ropos jaunikį.

Kas įgaliojo p. Sirvydą 
taip kategoriškai užakcen
tuoti savos partijos pasida
vimą klerikalams — mums 
maža terūpi. Jeigu organas 
kalba, vadinasi, vadovai su
metė rodą ir apsirinko kelią. 

Buvo žmonių, kurie apsi
gavo tautiškos partijos ža
diniais. Tos partijos įkūrė-, 
jai taip daug kalbėjo apie 
vienybę, apie savistovišku- 
mą, apie vidų r kėlę, jog tūli 
minkštaširdžiai ir patikėjo, 
kad naujoji partija žiūrės 
vidurio ir teisybės.

Nabagėliai., kaip jie apsi
gavo ! Juk šiaip ar taip kal
bant, didžiumą pinigiį tau- 
tiškan fondan sudėjo darbi
ninkai. Tais pinigais, tomis 
aukomis reiktų šelpti Lietu
vos vargo žmones, mažaže
mius, darbininkus, na ir var- 

valstiečius. O dabar

ANT NAUJO KAPO,
“Lietuva” nusiskundė, 

kad tautiškoji Spaudos 
draugija nieko neveikianti. 
Ją pradeda apglėbti letargo 
miegas.

Tai būtų dar pusė bėdos. 
Iš letargo dar galima būtų 
nubusti, bet juk Spaudos 
draugija serga dar idėjiška 
liga — atskiri draugijos na
riai veikia iškrikusiai. Nė
ra idėjos, kuri jungtų tuos 
narius krūvon ir... tolumoje 
vaizdinasi kapas!

Tas pats ir su Amerikos 
lietuvių daktarų draugija. 
Ji gimė triukšmingai. Jos 
nariai tarėsi kalnus nuver
siu ir tautišką vėliavą augš- 
tai - augštai iškelsiu. Jie 
buvo kupini geriausių norų, 
bet jiems trūko patvarumo 
ir tikslingumo. Įvairus 
partyviški reikalai jiems 
daug daugiau rūpėjo, negu 
kėlimas savo profesijos 
mokslo ir populerizavimas 
medicinos žinių.

Socijalistai savo laiku į 
tai nurodė. Na ir vėl viskas 
taip išėjo, kaip jie sakė. 
Draugija įra. Tas didysis 
kalnas nei mažos peliukės 
nepagimdė ir p. Draugelis 
stato jau dabar “Tėvynėje” 
klausimą: būt ar nebūt?

D-ras Rutkauskas (na, 
žinoma, ir jo antroji pusė)

nori užslėpti ylą
MAIŠE.

Ginčai dėlei įsisteigusios 
Vilniuje draugijos nukentė- 
jusiems nuo karės šelpti per
sikėlė jau ir svetimtaučių 
spaudom Ta klerikale drau
gija tapo nupeikta rusų 
“Kapeikoje” ir tūluose lenkų 
visuomenės organuose.

Kunigams nepatiko tas 
dalykas. Jie malonėtų, kad 
svetimtaučiai nieko nežino
tų apie jų nešvarią politiką.

“Vairas”, kuris visuomet 
daugiau pritaria klerika
lams, prikiša demokratams, 
kad jie nuolat bėgą su skun
dais į Vilniaus lenku laikraš
čius. Tasai pats “Vairas” 
(NN. 17 — 18) išdrožia se
kanti pamokslą:

“Šiokie ar tokie mūsų gin
čai tai savybės reikalas ir 
savybėje spręstinas. Kaip 
kitu tautu nė viena sveika C

draugija nepakenčia savo 
narių, viešai liežuvaujančių, 
kas ir kaip namie barasi, 
taip ir mūsų organizacijos 
negali kęsti tokių skauduo- 
lių...”

Ponas Smetona drąsus vy
ra^ Jisai tyli apie tuos, ku
rie blogai elgiasi ir pyksta 
ant tų, kurie skelbia apie 
blogai besielgiančius. Jisai 
užmiršta, kad ne tas yra 
kaltas, kuris iškelia aikštėn 
tūlą visuomenės žaizdą, bet 
tas, kuris tą žaizdą stengia
si paslėpti ir tuo būdu ja dar 
labiau padidina. Klerikalai 
šiame atsitikime stengiasi 
votį užslėpti.

meriką plačią — pabrango 
duona! Bakanėlis, kuris se
niau buvo vertas 5 centus, 
dabar bus vertas 6 centus. 
Pabrangimas kaip kur jau 
įvyko, kaip kur įvyks šiomis 
dienomis. Ramus, kan
trybės pilni, amerikie
čiai sujudo. Jie apskaito, 
kad tik viename New Yorke 
duonos pirkėjai turės per
mokėti per metus 16 milijo
nų dolerių. Kapitalistiški 
dienraščiai kad pliekia, tai 
pliekia sieksninius straips
nius dėlei duonos pabrangi
mo, bet šiukštu enužsimena 
apie visų bėdų priežastį — 
apie javų trustą ir apie bir
žos spekuliacijas,

Daoar daugiausia kliūva 
duonkepiams, ypač didžiau
sioms firmoms. Daroma ve 
koki aprokavimai: bačka 
kvietinių miltų turi 196 sva
rus. Kepant duoną, prie 
miltų pridedama dar šiaip 
įvairių materijolų — 7 ga
lionus vandens (prie bačkos 
miltų) 3 svarus taukų, 2 sva
rus cukraus, 2 sv. druskos ir 
taip toliaus. Iš to visko su
sidaro 286 svarai tešlos — iš 
ko galima iškept 381 bakanė
lis duonos.

Toliaus apskaitoma iškaš- 
čiai, kokius turi duonkepiai: 
miltai kaštuoja iki $7.75, kiti 
materijolai apie dolerį, dar
bas (vis už tą pačią bačką) 
$1.80. Pridėjus dar randą, 
šviesą, keliones ir tt. — išyi- 
sos turėsime $10.65 iškaščių, 
kuriuos išleidžia iškepimui 
tų 381 bakanėlio. Parduo
dant juos po 5 centus, turė
sime $19.05. Išvedimas aiš
kus — produkcija kaštuoja 
$10.65, o gaunama $19.05 — 
suvirš aštuoni doleriai pel
no.

Argi to neužtenka?, Juk 
tai didžiausias profitas. Ir 
nieks tiek prof i to neturi, 
kaip duonkepyklos, ypač di
džiosios duonkepyklos. Ta- 
čiaus, nepaisant to pelno, jos 
pakėlė kainą bakanėlio dar 
ant vieno cento.

Duonkepyklos negali sa- 
kytipristigusios miltų. Jų 
dar yra. Nepaisant to, kad 
eksportas (išvežimas) Euro
pon veik dvigubai pakilo, A- 
merikoj netrūksta miltų, nes 
niekuomet dar nebuvo tokio

reitais metais. Taip-pat rei
kia atsiminti, kad duonkepy- 
klos perka miltų ilgam lai
kui ir turi didžiausius “zo- 
postus”.

Suka visi tą vargdienį 
žmogų! Miltų trustas daro 
biržoje pešėlusias spekulia
cijas, išnaudodamas patogų 
karės momentą. Duonkepių 
kompanijos taip-pat naudo
jasi proga ir lupa devyuius 
kailius.

stačiai j Vilnių! Abelnas charakte
rio auklėjimas

Męs jau persergėjom visuo
meniškas draugijas ir pavie
nes ypatas, kad nesiskubin
tų su siuntimu pinigų sta
čiai Vilniun.

Du straipsniu tilpo “Lais
vėje” apie tai ir ten buvo b 
plačiai nurodyta, kodėl ne
galima siųsti pinigai tuo tie
siuoju keliu.

Męs pasakėme:
1) Mokslo Draugija aukų 

nedalina, I 
męs turime tokių žinių.

2) Jeigu pasiųsti pinigus vimas kūdikio
p. J. Basanavičiaus vardu, tėkmių, taipgi neturi lošti 
tat jisai, kaipo kunigų vai-1 svarbiausios rolės, ži------
domas ir ganomas', perduos‘kada kūdikis mato ką

sveikyn ir tvirtyn. Tame lai
ke kūdikio nervai pradeda 
vis daugiau ir daugiau rei
kalauti, ir todėl reikia atsar-

VeL JIEMS NAUDA.
“The Appeal” praneša, 

kad nuo sausio pradžios Su
vienytų Valstijų valdžia iš- 
leidinėja savo dienraštį. Ta
me dienrašty telpa labai 
daug kapitalistams naudin
gų informacijų: įvairus kon- 
sulių ir ambasadorių prane
šimai apie tayorų prekes, 
naująp rinkas ir tt.

Dienrašty telpa daug ko- 
mercijinių telegramų iš visų 
dalių pasaulio.
’ Vadinasi, už šios šalies 
žmonių pinigus kapitalistai 
turės puikų informacijų šal
tinį.

Žmonių reikalams, plačių
jų minių reikalams naujasai 
dienraštis niekuom nežada 
pasitarnauti. Tai ir supran
tama, nes valdžia ne žmonių 
rankose.

Socijalistai sako — tas 
viskas tol tęsis, kol pati val
džia nesiims to reikalo tvar
kyti. Javų ir miltų sandė
liai turi būti visuomenės 
nuosavybėje. Gaspadorium 
turi būti federalė ar valstijų 
valdžia. Tuomet jokie pri- 
vatiški spekuliantai negalės 
gaudyt žuvių drumstame 
vandeny je. Kaipo vieną iš 
artymiausių priemonių so- 
cijalitsai nurodo į reikalin
gumą įsteigti valsčių ir mie
stų duonkepyklas. Miestui 
nerūpėtų žmonių išnaudoji
mas ir jisai galėtų parduoti 
duoną iškaščių lėšomis ar su 
mažu pelnu. Visa nelaimė, 
kad mūsų miestus valdo ka
pitalistams ištikimos admi
nistracijos ir todėl joms 
daug daugiau rūpi pavienių 
kapitalistų reikalai, negu 
miesčionių pilvas ir kišenius.

Tai yra vienintelis išsigel
bėjimas. Kol darbininkų 
visuomenė to nepaklausys — 
tol maistas eis brangyn.

Brooklyno Dėdė.

kalauti, ir 
giai ir suprastinai tėmyti, 
idant dėlei neatsakančio ap
siėjimo su kūnu tie nervai 
nesilpnėtų ir nesuardytų 
tvirto charakterio besivys- 
tymą; perdaug maistingas 

I valgis, alkoholiniai gėralai, 
i triukšmingi pasilinksmini- 
j mai, _ ypač, jei jie nusitęsia 
iki vėlybos nakties, — tie vi-

fr
darbaą, — bet rūpinasi 
tvirtinti žmogaus kūną, 
daryti žmogų tokiu, kad 
sai būtų iš savo pasielgimų 
užganėdintas, pripratint jį 
prie kūno čystybės, kvėpavi- ...... a _____ ___
mo šviežiu oru, gimnastikos, sj dalykai suerzina fantaziją 
suteikti jam gerą, maistingą jr jaunuoliams (ypač mergi- 
ra ^VTA^sni-u noms) suteikia tokius pavo-

” I jus iš moralio atžvilgio, ku- 
■ rie vėlesniame gy venime 
pražūtingai atsiliepia.

Gerai gimdytojams, kurie 
turi daug vaikų. Tada patįs 
vaikai tankiai atlieka dides
nę dalį tų užduočių, kokias 
auklėjimas suteikia gimdy
tojams; kuomet tarpe dau
gelio vaikų pas kurį nors ap

sireiškia tūlos silpnybės, taį 
j vyresni broliai arbaseserįs' 
stengiasi jas panaikinti, 
nors neretai žiauriais bū-

su-
pa-
ji-

*

i kovoje su priešais. Dėlto ir 
bent tuo tarpu Į auklėjime charakterio nega- 
. i.:., tyvis darbas t. y. aprubežia-

nuo blogų į-

Žinoma,
. nors

atikas kuniginei šelpimo bloga—paiki -žodžiai, paiki 
draugijai, kur gaspadoriau- nasielgynai paiko žmogaus, 
ja pp. Yčas su Olšaui'

3) Jeigu aukos,
1. bloga knyga arba nemorališ- 
dieveri paveikslai—męs turime! 

gink, pakliūtų tai draugijai, i k1’1 į naiį ^ai protestuo-
/v <1 . 1 Ir i i / J i 1/ i m n /X r-X, .. z-.

tuomet Lietuvos darbinin
kai, kuriems labiausia rei
kia pašelpos, nematys ame
rikiečių aukų, nes kuniginei 
draugijai visai, kas kita rū
pi, bet tik jau ne šelpimas 
Lietuvos pavargėlių.

4) Kunigų dienraštis “Vil
tis” viešai pripažino, kad 
tveriant komitetą, rūpėjo ne 
kas kita, kaip jo katalikišku
mas. Nepaisyta net ar koks 
komiteto narys bus veiklus 
— by tik jisai ištikimas Ol
šauskui. Tuo tarpu, tokie 
veiklus žmonių draugai, 
kaip Bulota, Žemaite, Šleže
vičius ir kiti — visai neįsi
leista komitetam Vieninte
lis socijalistas pasitraukė iš 
komiteto. Dabar tame ko
mitete davatkos laidžioja 
liežuvius ant progresyvių 
elementų.

Dabar jau kiekvienam aiš
ku, kaip atsargiai reikia elg- 
ties, siunčiant aukas Vil
niun. Geriausia bus, kad tą 
darbą draugijos paves Lie
tuvos šelpimo Fondui, ku
rio viršininkai viską Ištirs. 
Jie palauks, kol Lietuvoj su
sitvers tikras liaudies komi
tetas, jie susineš su unijo
mis, kurios veikia Vilniuje 
ir Šiauliuose ir turi savo val
gyklas. Pavienė draugija 
neišmanys to visko atlikti

Su “Laisvės” nurodymais 
jau daugelis pradeda sutik
ti. Daugelis draugijų pa
klausė mūsų persergėjimų.

Štai kokį atsiliepimą męs 
gavome iš Westville, III. Tai 
yra atsišaukimas į visuome-

Dr-ste Šv. Petro ir Povi-

ti;lš kūdikio atmosferos męs! 
turime stengtis prašalinti vi
sokias blogybes, melą, priga-
vim<V nemandagumų,’ baimę <)ais- nepaisant pedagogikos 

.°. .. . y n 11 rndvmii ♦ tnl/iAan nnhnl/TT-ir 1.1., žinoma, jei tiktai gali
me tai padaryti. Bet kas ga
li užtikrinti, jog visi mūsų

nurodymų; tokiose aplinky
bėse baimingumas, veidmai- 
nybė, savmylybė, bereikalin-

geri' pasistengimai' kūdikio «as kalbėjimas ir tt. ne taip
1 _ kmirvoi iccnrvarn Iriidiatmosferą apvalyti kiekvie

noj valandoj nepasirodys be- 
vaisingais ir nebus žiauriau
siu būdu sunaikinti?
galime matyti visus kūdikio 
apsiėjimus? Man rodos, jog 
męs, pedagogai, didžiai klys
tam, norėdami perilgai lai
kyti rojaus nežinioj ir nekal
tybėj mūsų bernaičius ir 
mergaites ir apsaugot juos 
nuo visokių pavojų; kas no
ri pasimokinti vaikščiot ir 
bėgiot, tas pirmiausia turi 
susikūlti ir pulti (negalima 
išmokti plaukti be vandens 
prarijimo); kas nori išsi
dirbti tvirtą morali charak- 
teią, tas turi kovoti su pa
gundoms ir suvedžiojimais.

Kaip jau esame sakę, ma
žą kūdikį reikia dalint nuo 
visokių blogų įtekmių. Jei
gu prisieitų bausti, tai nie
kados nereikia vartoti prie
vartą: dėlko — augščiau da- 
rodėm; ji turi būti ankštai 
surišta su kūdikio pasielgi
mu, ir ją vartoti reikia tik-

lengvai išsivysto kūdikyje, 
negu ten, kur kūdikis auga 
vienas. Gimdytojai privalo 
noriai ta parama naudotis ir 

rimtuose dalykuose 
kištis į vaikų ginčus.

Vėliaus gimdytojai priva
lo nuolatos kūdikio sielon 
sėti sveikas užmazgas su
pratimui gero ir doro, laips
niškai tvirtinti kūdikio va
lios impulsus, naikinti blo
gus palinkimus, jeigu jie pa
sirodo. Jeigu, pv., iš mažu
mės aiškinti kūdikiui, jog 
laužyt augalus, kankint gy
vūnus yra neteisinga ir net 
labai bloga, kad reikia 
džiaugtis gamtos grožybėms 
ir jas auklėti; jeigu jį nuo
latos supažindinti su doroms 
ypatoms, parenkant knygas, 
kuriose aprašoma pavyzdin
gi žmonių charakteriai; jei
gu kūdikis iš mažumės- pri
pras branginti vyriškumą,' 
dorą pasididžiavimą, dory
bę, teisybę ir tt. — jausmus, 
su kuriais kūdikis vėlesnia
me gyvenime tankiai susi-

ui ?! tiktai

tai labai gerai apsvarsčius ir duria — tai tie visi dalykai
kada kaltybe pasirodo aiški: 
apie tai, jog atsikartojus 
blogiems pasielgimams rei
kia labai atsargiai bausmę 
didinti, tikrai pasakius, ne
reikėtų kalbėti, jeigu mūsų 
pedagogai — ar tai dūlei 
siauro matymo, ar po įtekme 
susijudinimo — taip tankiai 
apie tai neužmirštų; o rezul
tatas — suklydimai, klaidos, 
kurių priežastį auklėtojas

I 
i

padarys tvirčiausią įtekmę 
ant jo dvasinio gyvenimo, 
jeigu tiktai paskui jis nepa
siduos tvirtoms priešin
goms Įtekmėms: ir daugelis 
lėcų pasiliuosuotų nuo la- 
Iv'i, labai nesmagių valandų, 
jeigu vieton kankinus savo 
vaikus, liepiant jiems iš
mokti paviršutinę mandagu
mo formą, arba atkreipiant 
jų atydą ant aprėdalų ir 
smagybių, — energingiautame mėnesiniame susirin

kime vasario 7 d., 1915, nuta
rė išnešti sekančią rezoliu
ciją:

Dr-ste Šv. Petro ir Povilo 
ir 29 kuopa S. L. A. atsišau
kia į visuomenę persergėda- 
mos, kad draugijos bei kuo
pos, nesiųstų aukų gelbėji
mui nukentėjusių lietuvių 
nuo karės tiesiog į Vilnių 
dėl priežasties, kad Lietuvo
je aukų dalinimo komitetas 
perėjo į neatsakančias ran
kas dalinime aukų.

Patariam visuomenei, kad 
geriausia siųsti aukas per L. 
Š. F.,. įsteigta Visuotinojo 
Lietuvių Seimo Brooklyn, 
N. Y., pasitikėdami, kad L. 
Š. F. suras geriausią būdą, 
kaip turi būti dalinamos au
kos Lietuvoje.

Patėmiję, kad Lietuvoje 
yra aukos dalinamos ne 
tiems, kurie reikalauja pa- 
gelbos šiandie, bet skiria
mos klioštoriams, todėl no
rim atkreipti Ameirkos lie
tuvių domą, kad ir mūsų su- 
aukauti pinigai nepatektų į 
rankas, per kurias būtų nu
skriausti alkani, basi ir be 
pastogės, mirštanti iš bado 
lietuviai”.

Rezoliucijos Komitetas:
Pranas Bendorius, 
Antanas Strankauskas, 
T. L. Dundulis.

(Žymė).

supančiuose žmonėse, bet ne 
savyje, kas būtų labai teisin-

smagybių 
vestu kūdikio auklėjimą tuo 
keliu, kokį męs nurodėm.

Jeigu gimdytojai duoda 
gerą pavyzdį vaikams, tai 
tas jiems labai daug reiškia. 
Tas, kuris nori, kad jo vai
kai turėtų tvirtą charakterį, 
turi patsai pasirūpinti tokį 
charakterį išsidirbti. Iš pa
tyrimo yra žinoma, kad jei
gu kūdikis mato savo tėvą ir 
motiną nuoširdžiai darbuo
jantis ne tik gerose valando
se, bet ir nelaimėse, jeigu 
jis, jaunučiu būdamas, matė 
jų kantrumą, teisingumą, 
santaiką, nuoširdumą, meilę 
vaikų ir artymo, tai tie daly
kai kūdikio vėlėje taip giliai 
užsikavoja, kad jokios per
mainos jų negali išrauti; 
panašiai darosi su yisomis 
geroms ypatybėms. Kūdikis 
jomis tvirtai persiima ir jas 
palaiko. Bet jeigu, kartais, 
nebūtų galima kovoti su pa
gundoms, jeigu žmogus pa
sidaro persilpnas, tai jį at
gimdyti gali aštrus pažiūrė
jimas, rimti pakalbėjimai, 
padrąsinimai, patarimai. Ir 
net sunkesniuose atsitiki
muose t. y. kada žmogus 
nuolatos tas pačias klaidas 
atkartoja, nereikia padėti 
ginklą; reikia nusiraminti 
tuomi, kad žmonės tiktai 
laipsniškai pasitaiso; vienas 
greičiau, — kitas lėčiau, ir 
kiekvieną, nors mažiausią, 
kūdikio žengimą prie gero 
charakterio reikia visuomet 
pagirti.

, (Toliau bus).

Visai kitaip dalykai stovi 
su dovanoms. Tame dalyke 
pedagogai nusideda da sun
kiau ir da tankiau, negu var
tojant bausmes; didelė klai
da iš mūsų pusės sukelia kū
dikyje jausmą, kad kame 
nors jis padarė daugiau, ne
gu jam priedermė liepė, nes 
tas jausmas sukelia kūdiky
je pasididžiavimą ir garb- 
mylybę; bet da didesnė klai
da — vystyti kūdikyje su pa- 
gelba dovanų ir prižadų go
dumą, nes tas aiškiai darodo 
žemą charakterį ir priešina
si tam, ką nori atsiekti auk
lėtojai. Pagyrimas skiriasi 
nuo dovanų. Kūdikį pagirti 
galima maloniu pažvelgimu, 
nuoširdžiu rankos paspaudi
mu, karštais žodžiais jam 
pasakant, kad iš jo kitokio 
pasielgimo ir nebuvo lauk
ta; tokis pagyrimas turi di
delę reikšmę auklėjime ir 
juo reikia atsakančiuose mo
mentuose pasinaudoti. Bet 
daug svarbiau, jeigu patsai 
žmogus savo pasielgimu už
siganėdina. Sutverti žmogu
je tokį užsiganėdinimą, — 
tai galutinis auklėjimo tiks
las. Bet kaip tai atsiekti, 
geriau sakant, koki keliai 
prie to tikslo veda?

Gimdytojai visųpirmu tu
ri prižiūrėti, idant kūdikio 
organizmas vystytųsi nor
maliai, kad su juo būtų atsa
kančiai apsieinama, fdant 
jis galėtų augti stipryn,

TCMOWVV1UO. VZ j v ......

>& ta aukų? Širvy- apleidžia daktarų draugijų. 
ktatpanijai Jisai sakosi turįs užtenka- c

i

Ir vėl apskaitoma, kad New 
Yorke yra 500,000 bedarbių.

•*.

Aukautojų atydai!
i Sekančiame “Laisvės” nu

mery tilps pavardės auka
vusių Lietuvos šelpimo Fon
dui. Į

Atsiprašome, kad užtru
kome m i pagarsinimu.

Redakcija.
C-si ■ ■ ■' c- '’.’i' I?'.'■ u. .
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Patrijotiškas svaigulys 
jau pradeda išgaruoti

“Tegul išnyksta partijos!” 
— sušuko visų šalių kapita-

— “Akyvaizdoje bend
ro priešo susiglauskime į 
milžinišką nacionališką mi
nią! Ginkime savo tėvynę, 
ginkime liuosybę, ginkime

Tokį tai obalsį paleido ka
pitalistiški ideologai ir ka
rės vadai, prasidėjus karei. 
Tokiu tai obalsiu dar ir da
bar jie vaduojasi apkvailini
mui darbininkiškų minių ir, 
ant nelaimės, tūlų Europos 
socijalistų. Ir tas apkvaili
nimo darbas, ta baisi priga- 

. vystė — jiems pavyko. Dar
bininkai stojo žudyti vieni 
kitus netik iš baimės, bet ir 
“vardan idėjos”.

.Pažiūrėsime, kas iš to iš
ėjo. Dabar ’jau patrijotiš- 
kos miglos pradeda sklaidy- 
ties, darbininkai atsikrato 
svetimos, jiems įbruktos, i- 
deologijos. Vis mažiau ir 
mažiau betikima tuo nuval
kiotu argumentu , kad męs. 
girdi, ginamės, kadangi ant 
mūsų užpuolė. Čia jau ir 
pats Saliamonas nesupata- 
ros, kas ant ko užpuolė, nes 
apsigynimas šiandien virsta 
užpuolimu rytoj.

♦ *

Francijai šioj karėj dau
giausia prijaučiarna. Sako
ma, kad ant jos užpuolė, bet 
juk Francijos militaristai 
taip lygiai rengėsi prie ka
res, kaip ir visos kitos mili- 
tariškos šalįs. Laiku pačio:; 
kares patrijotai daug dau
giau paiso pelno, negu tau
tos labo. Jau susekti keli 
skandalai su maisto prista
tymu ir su išnaudojimu ka
reiviu darbu, 
užgniaužtas, 
reakcija ir

Kova prieš carizmą — tapo 
obalsiu veik visų vokiečių. 
Villius II užsidėjo ant gal
vos paliuosuotojo vainiką. 
Net socijalistai ir tie visai 
užmiršo, kad Vokietija tai}) 
lygiai kalta sukūrime visa- 
svietinio gaisro, kaip Rusi
ja, Anglija ir Austrija. Kas
gi stovėjo už Austrijos pe
čių, kuomet ši mėčiojo ki
birkštis į Balkanų parako 
sandėlius? Tai buvo kaize- 
riška Vokietija. Na, bet... 
kada kilo karė, visi vokiečiai 
šventai įtikėjo, kad ant jų 
užpuolė, jie nekalti, jie turi 
ginties. Tuojaus buvo ap
skelbta, kad partijų nėra, o 
“Vorwaerts” panaikino ir 
klesų kovą. Įvyksta “Socia- 
lė harmonija”. Hamburge 
net ir buržujai balsuoja už 
socijaldemokratą. Socijalis
tų priešai panaikina sąjun
gą kovai su socijalistais. 
Mat, nėra su kuo kovoti — 
visi dabar broliai. Ir žmo
nės darbininkai padėjo gau
siausias aukas, gindami idė
ją, kurią jie manė esant vie 
nintėliai teisinga.

O ką jie gauna už tai?
Geriausiu atsakymu lai 

bus posėdis Prūsijos seimo 
kur socijalistai tik per pusi 
lupų užsiminė apie tūlus rei 
kalavimus. Varde socijalis 
tų frakcijos draugas Hirsch 
pasakė, kad ji, frakcija, yra 
priešinga valdžios politikai, 
kuri likosi, kokia seniau bu
vus, vienok socijalistai šiuo- 
mi taiku susilaiką nuo disku- 
•ijų. Socijalistai turi daug 
nageidavimų. Jie priešingi 
tam. kad varžoma laikraš
čių laisvė, ir policija, kai}) ir
seniau, kovoja su darbinin-'ii 
kų judėjimu. Drg. Hirsch' _
užsiminė, kad Prūsuose turi Bureau pranešimo iš Londo
nu ti visuotinas balsavimas... no, Rusijos pirmeivių vadas,

Drg. Hirsch kalbėjo man- profesorius Povilas Miliu- 
dagiausiu būdu, bet’jisai ne- kov, viešai apreiškė iš dū- 
pynė liauru vainikų dėl mi- mos tribūnos, kad Rusijai 
nisterių. Jisai kritikavo, reikia užimti Konstantino- 
Jisai išdrįso pasakyt, kad 
nieks šios karės nenorėjo ir 
todėl reikią taikos.

Tuomet varde buržuazi
nių partijų, varde atžaga
reivių ir pirmeivių, prabilo 
žinomas tamsybės apaštalas 
Heidenbrand. Jisai nenorįs 
nei užsiminti apie reikalavi
mus valdžiai! Kaip tai esą 
galima taip šnekėti! Dabar 
esanti karė — ir visi turį bū
ti, kaip kareiviai.

Tasai atžagareivių įkvė
pėjas kalbėjo varde “tautos” 
ir draugas K. Liebknechtas 
jį perkirto, teisingai pasaky-

neturįs teisės kalbėti varde 
tautos...

Ar gi čia neaišku, kad 
kuomet tik socijalistai užsi
minė apie žmonių teises — 
tai atžagareivis jiems kumš
čių... ir pamokslą apie vieny
bę. „ Vadinasi, žudykitės, o 
vaisius męs rinksimės.

Teisybę turėjo K. Liebk- 
nechtas pasakęs, jog vokie
čių darbininkų priešai čia 
jau, namie, tai vokiečių ka
pitalistai. Kai vokiečiai dar
bininkai guldo savo galvas, 
tai vok ietys Kruppaš ir C6. 
žeriasi kišeniun milijonus, o 
vokietys dvarponis daro pui
kų biznį iš belaisvių darbo. 
Mat, nors ir priešai, bet pi
gus darbininkai, o pinigas 
nesmirdi.

Dabar jąu vis didesnis vo
kiečių darbininkų skaičius 
pradeda suprasti, kad jie gi
na ne savo tėvynę, bet kapi
talistiškus interesus.* *

Rusijoj 'ta pati giesmė 
giedota apie tėvynės apgyni
mą. Mulkinta žmones pasa
komis apie kryžiokų pavojų 
ir šaukta vienybėn. Pirmei
viški raštininkai liejo grau
džias ašaras, sakydamies ko
voj ą vardan kultūros, bet ne 
vardan užkariavimo. “Męs 
ginamės, bet ne užpuolam” 
— šaukė. Rusijoj, Lenkijoj, 
Lietuvoj ir t.t. ponai patrio
tai.

Dabar tas melas pradeda 
aiškėti. Rusų liberalai (apie 
juodašimčius jau nei nekal- 

' >u) nesavais balsais šaukia, 
jog prie Rusijos galutinai

lalis Prūsų (a matot, koks 
apsigynimas!). Dar negana 
žemių prisiplėšė, dar negana 
tautų pavergė. Tas apjaku- 
sių patrijotų apetitas neturi 
rubežiaus. Pradžioj karės 
dar susivaidydavo, dar neiš
drįsdavo taip cyniškai kalbė
ti apie užgrobimą. Dabar 
jau prapuolė mandagumas 

... saikas.
Štai, sulyg Central News

kitų socijalistų, kaip socijal- 
demokratų, taip ir socijalre- 
voliucijonierių, nesavais bal
sais šaukė,kad Rusija vedan
ti karę vardan nacionališkos 
laisvės, savystovystės ir 
ekonomiško neprigulpin- 
gumo. Dabar tie vyrai gali 
pamatyt, kaip riebiai sukly
do, duodamies pasikinkyt į 
caristų vežimą.

Rusijos carizmas lygiai 
rengėsi prie šios karės, kaip 
Villius, Jurgis ir Poincare. 
Visiems jiems rūpi ne tautų 
liuosybę, ne žmonių gerovė, 
ne laisvas plėtojimos, bet už
kovosimas, pavergimas ir 
savojo militarizmo iškėli
mas iki ponavojimo ant viso 
pasaulio viršūnių.

Darbininkai visų tautų tu
ri kovoti su budeliais ir 
skriaudikais savos tautos. 
Vėliau ar anksčiau jie prieis 
prie to teisingo išvedimo ir 
tuomet gėda bus tiems soči- 
jąlistams, kurie paskandino 
tarptautišką solidariškumą 
bangose pašėlusio neapy
kantos pilno nacionalizmo. 
Ir garbė bus tiems, kurie li
kosi ištikimi tarptautiškai 
vėliavai,.

Laisvietis.

KODĖL taip esti?
Kada parapijonai kalba 

su džiakonu kožnas pavie
niui, tai iš kožno lupų gali iš
eiti tik tokie balsai:

“Pakš džiakonėli, pakš, 
prabaštėli, pakš, pakš...

O kada prakalba “Visi iš 
vieno parapijonai”, tai jau 
tie garsai pavirsta į tokius:

“Šalin su tokiu nutukusiu 
klebonu iš mūši] parapijos, 
šalin su jo tokiais obyvate- 
liais, daktarais, advokatais 
ir kitokiais jo užtarėjais...”

(“Naujienos”). 

K. J. Bizauskas.

“Ko ji verkia?”
Šaltoj prieškalėdinėj dienoj, kuomet 

šiaurės vėjas draikė smulkius krintančio 
sniego gabalėlius ir bėrė į praeivių akis, ku
rie lindo už apykaklės, tirpo ant veido, — aš 
tuo laiku laukiau, kampo pastogėje, gatve- 
kario. Apie mane buvo susispietę keletas 
ypatų, turbūt, taip-pat laukiančių gatve- 
kario.

Netoliese, skersai gatves, aš patėmijau 
stovinčią mergaitę, kuri žiūrėjo į iškabas 
ant kurių buvo surašyti reikalavimai darbi
ninkų ir darbininkių. Pažiūrėjus valandė
lę, ji dingo didelio namo duryse. Bet ne
praslinko nei kelios minutės, kai}) vėl pasi
rodė lauko pusėje ir uždengus skepetaite 
akis, matomai, verkė.

' Vienas iš stovinčiųjų liesas, augšto ūgio 
vyras, valandėlę žiūrėjęs į ją, atsisuko ir 
pratarė:

vertųsi jąs tai daryti. Tarpe tos triukšmin
gos ir monotoniškos žmonių masės, pavirtu
sios gyva mašinerija, pamačiau tą patį už- 
veizdą, kurio kalbos neperseniai klausiausi. 
Jis, nešdamas vienoj rankoj švarką, priėjo 
prie pasinėrusios darbe mergaitės ir rūsčiai 
užriko:

— Žiūrėk, kaip tu darbą atlikai!
Mergaitės veidas persimainė ir ji lyg 

prašančiu balsu ištarė:
— Dovanokit, tamsta, aš pataisysiu.
— Ne dabar laikas maldauti dovanoji

mo — atsakė užveizda.
— Dovanokite — maldavo mergaitė 

tas dauginus neatsitiks.
— Čia nebus jokių dovanojimų — rūs

čiai žiūrėdamas atsakė užveizda. — Eik, at
siimsi užmokestį.

Mergaitei iškrito iš rankų siuvinys ir ji 
pradėjo verkti. Bet vėl ji ėmėsi darbo, lyg 
netikėdama užveizdos žodžiams. Ji siuvo 
— skubino, jos ašaros biro ant siuvinio. Bet 
užveizda visą laiką žiūrėjo į ją ir, pamatęs, 
kad ji neklauso jo, ištraukė iš rankų siuvinį 
ir eidamas šalin, ištarė:

Katalikiška 
monarchistai 

(karališkus valdžios šalinin
kei), vis labiau kelia galvą. 
Tarpe kariu menės viešai va
roma agitacija prieš respub
lika ir vardan monarchijos. 
I.mjistu laikraštis “Bataille 
Syndicaliste (11 d. sausio) 
praneša anie nepaprastai 
smarkiai varomą agitacija 
veikiančioje kariu menėje už 
monarchiją. Rojalistai (ka
rališkos valdžios šalininkai) 
platina savo literatūrą tarpe 
kareiviu tranšėjose. Vieno
je iš tų knygučių “Atsaky
mas ant užmetimų, daromų 
monarchijai”, kareiviams 
stengiamasi įkalti į galvą 
mintis, kad monarchija ne 
priešinga liuosybei. Visi 
Europos karaliai i r princą' 
verti savo vietos. Franci j a 
būtų laimingesnė, turėdama 
karalių.

Argi čia nevaromas pat
sai atžagarei visk iausias
darbas po priedanga “tautos 
vienybės?” Kada du socija- 
listu įėjo ministerijon “tau
tos ginti”, tai juodu manė 
apie baisų pakilimą minių 
ūbo. Jiems svajojosi di
džiosios revoliucijos laikai, 
bet dabar tos patrijotiškos 
miglos draikosi. Ir liekasi 
nuogas, šlykštus prof i to ide
alas. Tą jau pradeda su
prasti ir tūli Franci jos soci
jalistai. Franci jos buržua
zija negeresnė, kaip kitų ša
lių buržuazija. Kas tik agi
tuoja Franci jo j už taika — 
tuoj apšaukia vokiečiu kai
zerio parsidavėliais. Tarp
tautišką socijalistų konfe
renciją Kopenhagoj, kurioj 
garsiai kalbėta apie taiką, 
Francijos kapitalistiški šun- 
lapiai apšaukė esant po vo
kiečių kaizerio įtekme.

Su tokia buržuazija (o ji 
visur tokia) netik negalima 
eiti išvien, bet reikia vesti 
energiškiausią kovą. Dar
bininkai davėsi apsigauti 
gražiais patrijotų žodžiais, 
bet tikrenybė juos prablai
vins.

polį. Tai esąs Rusijos tiks
las. Tam buržuazijos vado
vui pilnai pritarė juodašim
tiškos ministerijos premie- 
ras — Goremykin, pirmosios 
dūmos duobkasys. Supran
tama, Rusija nepasiganč- 
dins Konstantinopoliu, ji 
dar pamėgins prisisavinti ir 
dalį Mažosios Azijos ir galu
tinai užviešpataus nuvargu
sioj, nusikamavusioj Persi
joj.

Kasgi dabar beįtikės, kad 
Rusijos carizmas ginasi, 
kad jisai esąs nekaltas? O 
juk net toks socijalistas, -  - — • • • A •• I

LAIVAKORTES
ir iš ten į Ameriką.

Laivai eina per Archangelską ir 
per Finliandiją. v

Pasportus parūpiname. 
.Kreipkitės žodžiu ar laišku prie

VALSTYBINIO

Central Manuf. 
Districk Bank 
1112 W. 35tli St., Chicago, III.

SIUNČIAME PINIGUS. NU
EINA.G ERAI. Imame pilną at
sakomybę. Pristatome kvitą su 
parašu apturėjusio. PRIIMA
ME PINIGUS TAUPINIMUI.

i

damas, kad tasai jagamastis, kaip Plechanov, ir visa eilė
Lietuvių SkyriauH Vedėjas.

♦ ♦

Ypač Vokietijoj daug bu
vo kalbėta anie vienybę,liuo- 
mrbę ir Lt “Męs norime lik
im laisva tauta” — Įšaukta

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 Yorko Clearing House”—susiveinyji- 

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

Ne kiekvienas bankas gali tapti narni šio šusivienyjimo.
Tarp daugybes Valstijinio Banko dėjikų Yandasi:

VALDŽIA MIESTO NEW YORKO.............. $85,000.000
VALDŽIA NEW YORKO VALSTIJOS..............  100,000.00
PAČTOS TAUPOMOJI KASA.........................  197,500.00

Iždininkas New Yorko miesto padeda kas menuo apie šimtą devyniasde
šimta tūkstačių dolerių, kad išmokėjus algas mokytojams, policmanam ir gais
rininkam.

DĖKITE SAVO PINIGUS Į VALSTIJINĮ BANKĄ.
JIS STIPRUS, KAIP GIBRALTARO UOLA.

Valstijinis Bankas dabar siunčia pinigus Rusijon ir Austrijon pagal pi
giausi kursą ir su pilna gvarąntija, reiškia, jeigu tėvynėj negautų pinigų, tai 
kiekvienam siuntėjui būna sugrąžinami pinigai. — Valstijinis Bankas kiek
vienam pataria, kuris tik siunčia į Rusiją pinigus, reikalauti Valstijinio Banko 
toblitėlę, 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- 
PORTĄ, SU KURIUOM LIUOSAI GALIMA PEREITI RUBEŽIŲ. GALITE 
PER VALSTIJINĮ 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 tuoj aus duodame atsakymą.

BRANCH
Brooklyn, N. Y.

VALSTIJINIS BANKAS WILLIAMSBURGH
Graham Avenue & Varei St,

— Verkia... — atsakė jo sėbras su šyp 
sa. — Tai priprastas reginys. Man prisiei
na keliolika tokių verkiančių per dieną su
tikti. Ir šitoji nepirmu kartu man matoma.

— Ar pažįsti ją?
— Man jos vardas arba gyvenimas su

vis nežinomas, bet iš matymo aš gana gerai 
ją pažįstu.

— Kaip, tai?
Manau, jūs gana gerai žinote mano 

užsiėmimą?
— Taip. Jūs dirbate siuvimo įstaigoje, 

priklausančioj Čero kompanijai, esate už
veizda.

“— 'Tai ten i)- teko man ją pažinti. Gra
žus liemuo, ar ne?... — tęsė rodydamas pirš
tu į slenkančią pasieniu ir vis tebeverkian
čią merginą. — Pora savaičių ji dirbo mūsų 
įstaigoj, bet už savo atkaklumą susilaukė to, 
kad turėjau pavaryti iš darbo .

— Darbo nemokėjo? — klausia liesasis 
žmogus, turbūt, nesuprasdamas jo kalbos.

— Ne tame dalykas — darbą ji atlik
davo taip, kaip ir kiti, bet, sakau, labai at
kakli buvo... O žinai — truputį atsikvėpęs 
tęsė užveizda — ji graži. Tu įsižiūrėk—jis 
vėl atsisuko ir bandė rodyti pirštu, bet mer
gaitė jau gana toli buvo nuėjusi. Jis vėl 
atkreipė savo akis į liesąjį žmogų ir toliaus 
kalbėjo:

— Žinai, dirbtuvėje neužtenka, kad 
vien tik darbą gerai suprasti, bet turi žino
ti, kaip reikia apsieiti su žmonėmis po kurių 
priežiūra dirbi; gi ji tame pasirodė perdaug 
atkakli.

Liesasis žmogus pakėlė ranką, lyg duo
damas ženklą, kad ir jam leistų ką nors pa
sakyti, bet užveizda, lyg atsakydamas jo 
rankos pakėlimui, tęsė toliau savo kalbą:

— Vieną kartą, laike pietų, aš nuėjau 
pas ją ir užkalbinau. Ji žiurėjo į mane ne
drąsiai, lyg nežinodama ką atsakyti. Aš 
klasinėjau apie darbus: kur, kada ir kiek 
laiko dirba, o ji man mandagiai atsakinėjo. 
Bet kuomet paprašiau, kad ji sutiktų su ma
nim eiti ant vakarienės, o paskui į viešbutį 
— tai ji taip smarkiai atkirto, lyg kad būtų 
mano motina ir pradėjo išmetinėti, kad, gir
di, aš vis lendąs prie jaunų piergaičių ir jąs 
išnaudojąs. Kvailė! Ji nežino, kad aš bū
čiau puikią vakarienę nupirkęs ir dar kito
kiais būdais apdovanojęs.

Jis pažiūrėjo į toliaus stovinčias dvi 
moteris ir truputį patyliaus vėl pratarė.

— O, kas jai...
Liesojo žmogaus nebuvo galima supras

ti — ar jis jo kalbai pritarė ar ne, bet ant 
jo veido nebuvo mažiausio nusišypsojimo. 
Ištarus užveizdai paskutinį žodį: “O, kas 
jai”, jo kakta dar daugiau susiraukė. Už
veizda nukando galą cigaro ir, uždegęs brie- 
žiuku, toliaus kalbėjo.

— Žinoma, aš tokių sutvėrimų neken
čiu, kurie man atkakliai priešinasi, dar-gi 
išmetinėja. Užtai aš ją ant. rytojaus pava
riau iš darbo-. (

— Bet, ko ji verkid?!
Tuo tarpu, gatvekaris sustojo, ir aš, ap

leidęs tą pastogę, ėjau važiuoti į man reika
lingą vietą. Bet to žmogaus pakartotą žo 
dį, “Ko ji verkia”, negalėjau užmiršti. Net 
ir gatvekaris, bėgantis vidurmiesčio triukš
mingose gatvėse, nei kiek neišsklaidė mano 
minčių apie tai. Mano mintyj stojosi skau
dus reginys, kuris vaizdžiai išaiškino, ko ji 
verkia.

Aš matau didelę drapanų dirbtuvę, ku- 
rioje dūzgimas elektra varomų mašinų be
veik neduoda darbininkams susikalbėti 
viens su kitu, ir tas be perstojo monotoniš
kas jaunų mergaičių rankų mosavimas at
rodė, tarsi, viena didele mašina būtų pri-

Mergaitė dar labiaus verkė.
— Neverk — ramino jos draugė — juk 

darbą gal pasiseks kitur gauti.
— Kaži — ištarė ji per ašaras — sunku 

dabar gauti darbas, kuomet daugybės dar
bininkui randasi be darbo. Gi nedirbus, ne
galiu būti nei vienos dienos. Jau antras 
mėnuo, kaip motina serga: reikia daktaro, 
reikia vaistų, už kuriuos turiu brangiai mo
kėti iš savo uždarbio. O pamislykit, kiek aš 
teuždirbu — tik aštuonis dolerius savaitėje,, 
iš kurių dar reikia maitintis, už kambarį už
mokėti ir šiokį-tokį drabužį nusipirkti. 
Apart to, dar turiu mažą seserį, kuri lanko 
mokyklą. Ne, negaliu nei vienos dienos pra
leisti be darbo, nes kitaip reikėtų badas

Jos drauge žiūrėjo Į tamsias, gilias, pil
nas ašarų akis, kurios priminė jos didį skau
smų ir troškimą gyventi, mylėti ir džiaugtis. 
Bet toje valandoje jos buvo patvinusios 
skausmo ašarose. Ir ji, pasiėmus savo daik
tus nuo stalelio, ėjo tolyn vis atsigręždama, 
lyg gailėdamos tos kėdės, ant kurios taip 
trumpai tesėdėjo.

Ir dabar ji vaikšto ašarodama palei 
dirbtuvių duris ir vis, pakėlusi akis, žiuri į 
į iškabas. Pamačius reikalavimą darbinin
kų, sušvinta kiek linksmesnė minute jos 
tamsiose dienose. Bet kuomet ją pavaro, ji 
vėl verkia, slinkdama didžiųjų namų pasie
niais. Ji verkia sugrįžusi pas savo sergan
čią motiną, kuomet jai negali nieko links
mesnio pasakyti, kai}) tiktai tą vieną: jie 
man neduoda . Ji verkia apsikabinusi savo 
jaunutę seserį; ji verkia bučiuodama kam
bario išrandavotojų rankas; ji verkia, nu
ėjusi į mėsinyčią; ji verkia maldaudama 
duonos kąsnio. Ir kur tik ji eina, visur jai 
ašarų upeliai. Iš jos viskas liko atimta: lai
mė, linksmybė, smagumas — viskas, o pa
likta tiktai verkti, verkti ir verkti...

DRAUGAMS.
(Pabėgant iš kalėjimo).

Sukilkim, draugai,

Gludėjus urvuos!
Aušrele jau švinta, '■ •,
Tamsos pančiai krinta,

Saulutė ir mumis užšvies.
Tamsioji naktis
Mums temdė viltis,

Suspaudus erelio sparnais, 
šešėliai mirties, 
Liūdnos ateities.

Stovėjo prieš mūsų akis.
Bet štai grandiniai,
Uždėti seniai,

Nuo kojų jau krinta.
Mūs laisvės brangios.
Idėjos šventos.

Aušrelė jau švinta!...
20—IX—10 Kalvarija J. Sakalas.

k

NAUJOS KNYGOS

“Laisve” gavo sekančias naujas kny
gas:

M. Gawalewicz. Knypkis. Vieno akto 
komedija. Sulietuvino St. Gr-nė. Išleido 
L. S. S. Spauda “Kovos”, Philadelphia, Pa.

Kaina 10c.
Blogi Kūdikių papročiai. Sutaisė Dr.

A. GraiČiūnas. Kaina 20c. Išleido “Drau
gas”, Chicago, BĮ. 1914 m.
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laikrašty!

kryžių.

Apie moterų u
Michigan© voks

ims.
‘ š.omi-

As ir ‘ Į.-.au antru sykiu pas ją nueiti 
ir perduoti jo paskutinį atsisveikinimo buč
kį. ir dabar, kada tik aš apie tai užsimenu, 
.tai mano sieloj pakįla klausimas:

— Ar aš teisingai pasielgiau?'.
,dresus, o tuomet atsir: 
geradarių”, kurie atšilai

is jus ir... “nuramins 
kas aky v i ausi a, k a 
a tsišau k i m as skelbi;
buržuaziškai - valdiš-

į sąlygų išduodama guberna
toriui etą '’įrodė

kad kor ■'< '■ u<;a re'kalii

WL Berenstamm.

Apgynimų karštyje
(Vertė švenčioniškis).

(Tąsa).
tymo. Knygos teisme nebuvo. Dabar jam 
reikią važiuoti su tarnystes reikalais. Pat
rosas pareikalavo, kad jį iššauktų teisman. 
, Iššaukė.

— Jūsų augštenybė, — pradėjo Patro
nas maldauti, — paliuosuokite mane! Aš 
turiu daug darbo, labai didelis nuovadas. 
Daug gali atsitikti nesmagumų... Paliuosuo
kite!

— Gerai, jūs mums visai nereikalingi. 
Paklauskim abidvi šąli... Ponas prokuroras, 
jūsų nuomonė?!

— Man liūd' tinkas visai nereikalingas 
ir aš manau, kad jį galima paliuosuoti, ypa
tingai, kad dar tarnystes reikalai...

— Ponai apgynėjai?!
— Męs randame reikalingu, kad ponas 

Patrosas būtų teisme, nes jis liudija atski
rų ypatų prasikaltimus. Mums reikės, iš- 
klausinėjus kitus liudininkus, pertikrinti jo 
pirmą kalbą ir, gal būt, pastatyti sykiu su 
kitais liudininkais. Męs meldžiame poną 
Patrosą laikyti atskirame kambary.

- — Tamstai prisieis vėl eiti i atskirą 
kambarį — užjaučiančiai pritarė pirminin
kas ir išplėtė rankas.

Patros, sukandęs dantis, pažvelgė į mus 
ir vėl išėjo...

Įsigilinę į dalyką, męs visai užmiršom 
kad gyvuoja pristavas Patrosas. Pa
vakariais apie jį priminė teismo pristavas.

— Labai neramus, negaliu su juomi su
sitaikyti... Šaukia, sako, ar aš areštuotas 
ar kas?! Kodėl jie mane čia laiko?!

Męs nusprendėm truputį jį “palinks- 
d” ir pa> eikaiavom į teismo rūmą.
Jk> . tojo labai ’’ ’:smas ir, matomai, ti

kėjosi, kad bus uusuotas.
— Dar vienas klausimas, ponas Patros. 

— pra_. - K mūsų. - nada jūs mal- 
šinot ari bih nū;. , t..: šitiem pačiu mundie- 
riu buvot apsivilkę, kitu

— Rodosi, kad šis išeiginis, buvau ki- 
tuom....

— Aš daugiau klausimų neturiu!
— Jūs, ponai apgynėjai...
— Męs, kolkas, neturime...
—^r aš galiu pašiliųosuoti?
— Nežinau, reikia paklausti apgynė

jus... Ar galima poną Patrosą paliuosuo
ti ?...

są laiką kartojo, kad nuo valdžios susimylė- 
jimo nepriims... " .

Aš jo prašymą išpildžiau — ją suradau.
Jinai gyveno poniškuose kambariuose. 

Ramiai ir palengva išėjo mane pasitikti; 
ant veido matėsi liūdna šypsą... Tuom tar
pu, kada jinai mane prašė prisėsti, aš jos 
akyse pastebėjau paslaptį liūdno gyveni
mo... Pradėjau pasakoti, kad atėjau pagal 
jo prašymo... Nespėjau užbaigti sakinį, 
kaip jinai pradėjo raudoti . Bet praslinkus 
porai minutų, krito ant žemės ir apalpo... 
Aš visai neišmaniau, ką daryti. Svetimam 
name ir pats svetimas... Aš sėdėjau ir lau
kiau... Jinai atsipeikėjo ir prabilo:

— Kodėl, kodėl jis man to pirmiau ne
pasakė?! Kodėl?! Aš visą laiką jį skai
čiau geriausiu žmogumi... Aš neturėjau 
prakilnesnio ir doresnio už jį... Nors aš jo 
nesupratau, bet gerai žinojau, kad jis už ki
tus pražus... Jis tylėjo.,. Kada aš tekėjau, 
tai pasakiau, kad mylių jį ir kad jis man 
prakilnus... Ar dar jūs pamatysite jį? Ar

aš visa siela atsidavus jam vienam, aš visa 
su juomi... Jo rankos mano rankose ir aš 
jas bučiuoju... Tai švari ausi o^įr nekalčiau
sios rankos...

Kada aš įėjau į jo kamerą, tai j’s tuo
jaus puolėsi prie manęs:

aėt?!

k Aš neišdrįsau paf 
čiau, k' d tai negalima

— Jinai labai nudžiugo, kada aš perd 
viau jūsų įsakymą. Jinai taipgi labai gui 

vsineša link; J ;ūsu...
— Tokiu

Nueikite- pas ją ir pasakykite, jeigu aš ver
tas jos būčkio, r i siunčiu jai paskutinį atsi- 
f, veikim m ' ’ 'ii.

teisybe: j 
tas.

prašymas..

LAISVĖ •

Ankstyva auka krikš
čionybės.

(Pagal “Truth Seeker”).
Kovo mėnesį sueina pen

kiolika šimtų metų nuo nu
žudymo. garsios moteriškės- 
mokslininkės Hipatijos iš 
Aleksandrijos mies o. Ją 

■kši-ion'ški vie- 
ūKais, kuomet 
lik pradėjo įsi-

nuoliai tais

A pa 
.s; ik;

CIO) 
ta k. 
t v Ai

IT
(O

i abuvo
i io te ris.

y Ii bažny

o mokinti ir savo 
a.lošė visus dvasiš- 

uosius. Su ja negalėjo su- 
|/:yginti nei vienas Povilo 
pa.'okejaR,

Priežastįs ir atsitikimai ši
to nukankinimo yra a p ra 
syti Draperio veikale “Con

an dfliet het.ween

religijos ir mokslo) 415 
metuose (tai yra tuomet,

faktų, kad mums pristavas bus reikalingas 
ii* pareikalavom vėl jį pasodinti.

Tokiu būdu vėl neveskite Patrosą i 
atskirą kambarį ir uždarykite...

Patrosas iš piktumo pajuodo. Išeida
mas iš rūmo, pažiūrėjo į mus ir pradėjo

Ant rytojaus ta pati isterija atsikarto
jo. Bet trečioj dienoj ponas Patrosas ne
atėjo iš to kalėjimo, o tik atsiuntė paliudi
jimą, kad serga...

Karės teismas. Visi dalykai slenka prie 
užbaigos... Visi keturi apkaltintieji tyli. Jie 
atvesti iš kalėjimo ir apsupti ginkluota sar
gyba. Juos kaltina prigulėjime prie parti
jos socijalistų - revoliucijonierių - maksima
listų. Kaimely, kur jie “pasidarė sau lizdą”, 
yado bombų ir dinamito sandėli. Jinai —• 
jaunute liaudies mokytoja, duktė žemiečių 
valdybos pirmininko, Jaunutis, vaikiškas 
veidas, mėlynos akis. Du studentu atva
žiavo pas ją. Svečiavosi, Jie ir teisme ap
sivilkę juodais marškiniais su baltais guzi- 
kais. Ketvirtas — vietos valstietis. Nak
čia buvo ant dvarponio užpuolimas. Užpuo
likai buvo su maskom, bet dvarponis pagal 
balsą pažino Vietos,valstietį. Likusieji turė
jo su Valstiečiu pažintį. Mokyklos kieme 
padarė krata. Po valkom rado užkasta ta k V t- fc.
baisią pintinę, kuri dabar stovi ant stalo. 
Šalę pintinės išardyta bomba. Teismo salėj 
nieko nėra. Sargybos aficieris sėdi dėl pu 
blikos paskirtuose suoluose, sargybos karei-

MOTERIMS
NAUJIENOS

Taip tai pasibaigė skelbi
mas graikų Closo/ijos Alek
sandrijos mieste — sako 
Drape i is.. Vienok, žmonijai 

nors po ilgų kovą!

m o pinklių.

YRA “GERAŠIRDŽIŲ”.
Moterįs, jeigu jūs dar esa

te jaunos, o jūsų vyrai ka-[ 
riauja ant karės lauko arba, 
ja j y ra užmuš J, i:ii neliūdo 
kite, nes yra “geraširdžių”, [ 
kurie, jus nu-’amins. Jaunos 
mergaitės, jeigu jūsų sužie- 
dotiniai ant karės lauko 
krito, taipgi neliūdėkite, nes 
yra “geraširdžių”, kurie ap-

Rytinėj Prūsijoj vokiečių 
dienrašty “Lotzenger ZC- 
tung”, 3 d. gruodžio 1914 
metų tilpo atsišaukimas į 
pavienes moteris ir našles. 
Štai. kai n tas atsišaukimas 
skamba: r

“Jaunos moteris arba na
šlės, kurios, iš priežasties

•in liūdnumą ir kurios nori

jamos palikti savo adresus

c

manydama, kad tai plėšikas. 
Kada motina išsiuntė tėvą į 
krautuvę, tai jinai buvo kū
diki u. Tėvas paaiškino, ka-r 
me dalykas ir paklausė, kur 
motina. Duktė atsakė, kad 
jinai su pažįstamais išėjo į 
restauraciją vakarieniauti. 
Jis nuėjo į nurodytą restau- 

i raciją. Pamatęs pačią, tuo- 
' jaus pratarė:

“Aš atnešiau pirkinius, 
'kuriuos tu man liepei nu* 
'pirkti; eikime namo vaka
rieniauti”.

Moteris, pamačius savo 
vyrą, tuojaus apalpo. Tuom 
tarnu pribėgo prie jo Henry šių.

gliakasys su asvo pageibi- 
ninku. Užveizda pradėjo at
kreipti atydą į tą pagelbi- 
ninką, kuris jam išrodė mo

sį klausinėti apie jo pagelbi- 
ninką ir tas turėjo prisipa
žinti, kad tai jo moteris. Ka
syklų valdžia tuojaus ją pra
šalino iš kasyklos.

Kasyklų administracija 
praneša, jog tai esąs pirmas 
atsitikimas Indianos valsti
joj, kad moteris kasykloj 
dirbo. Bet sykiu ir pastebi, 
kad jinai darbe nei kiek ne
atsiliko nuo kitų angliaka-

liu ti.
•— Kodėl?

Apkaltintuosius darbininkus nuteisė, 
bet visus paliuosavo po kaucija. Ant ryto
jaus pristavas Patrosas visus juos pašaukė 
į nuovadą . Sušauktieji darbininkai ilgai 
sėdėjo nuovade nesulaukdami pristavo. Pa
galinus, jis išėjo baisiai perpykęs, pradėjo 
kojomis trypti ir sušuko:

— Kur jūs gavote tuos prakeiktus ad- 
vokatėlius?! Eikite velniop!

Jis sugniaužė kumštis, bet nei žodžio 
negalėjo pratarti. Darbininkai išsiskirstė 
visai nesuprasdami, kam juos šaukė į nuo
vada... v

Paskutinis žodis...
Aš jau rengiausi iš kameros išeiti, bet 

jis mane sulaikė.
— Palaukite.... Aš noriu paprašyti, kad 

jūs man patarnautumėt... šeši metai atgal 
aš parašiau vienai ypatai laišką, duodamas 
jai didelius išmetinėjimus. Parašęs laišką, 
ilgai apie tai mąsčiau ir priėjau prie išvedi
mo, kad aš neteisingai pasielgiau... Ar jūs 
negalėtumėt ją surasti? Jinai ištekėjus. 
Dabartinės jos pavardės nežinau, bet žinau 
pirmą. Nuo parašymo to laiško aš jos ne
mačiau ir nesusirašinėjau... Pasakykite jai, 
jog aš labai apgailestauju,kad rašiau tą laiš
ką ir kad ją gerbiu...

Jis buvo nuteistas mirtin už terorą. 
Nors mudu padavėm apeliaciją, bet gerai 
žinojom, kad teismo nuosprendis bus užtvir-

Apie pasigailėjimą nebuvo nei kal- 
tkeliatą dienų jį turėjo pakarti. Jis 

pakars. Apart to, jis ri

Pradeda temti... Prokuroras kaltina; kal
ba labai ilgai, nuobodžiai, prirodinėdamas, 
kaip baisus tie apkaltinamieji. Jis sako, 
kad pas juos nėra žmoniškumo ir reikalau
ja mirties bausmės. Salėj darosi dar liūd
niau.... Atsikelia mano draugas — senas 
advokatas ir 
kalbą.

pasako “pertikrinančią” pra

prokuroras apkaltina?! Ra- 
nekaltus žmones. Kur priromins, niekuo

dymai, kad jie yra nariais kokios nors or
ganizacijos?! — Bombų sandėlis? Juk t:u 
mokyklos kiemas. Vartai visuomet atdari...

mo dokumentais...
Pradeda rodytis, kad jis juos išteisins...* *
— Jūs turite paskutinį žodį, — tarė 

teismo pirmininkas vienam iš kaltinamųjų.
Atsistojo, tartum drugio krečiamas, 

gruzinas. Matomai, visai nesusivaldantis 
žmogus. Jis visai užmiršo, kad prieš teis
iną advokatai reikalavo nuo jo tylėjimo ir 
jis su tuom sutiko.

— Mūsų apgynėjas pasakė, būk męs ne
priklausom prie jokios organizacijos. Tas 
netiesa! Męs ne gyvuliai. Bet ir jūs, val
katos, vakarais šutve riat girtuoklių ir ka- 
zirninkų partijas! Męs — anarchistai. Męs 
neapkenčiame jūsų viso surėdymo ir labai 
džiuginančiai sutiksime...

Pirmininkas neleido jam toliau kalbėti 
ir sargybos aficieris su kareiviais ištempė jį 
iš salės. Jis aficierį ir kareivius mušė kum
štimis. Teismas padarė pertrauką .

(Toliau bus).

kinta). Aleksandrijos vys
kupystę valde Cyrilas, apie 
kurį ėjo gandas, kaipo apie 
garsų pamokslininką. Jisai 
stengėsi užgniaužti laisva 
mintijimą ir tą Cvrilo takti
ką tęsė jo pasekėjai net iki 
20 amžiaus popiežių, kei
kiančių moderni z m ą.

Hipatija buvo aprašoma, 
kaipo jauna ir graži moky
toja. Ji baigė Aleksandri 
jos ir Athenų .universitetus 
ir buvo labai pagarsėjusi.

Kadangi jos gimimo die
na paduodama apie 370 me
tų, tai tuomet ji turėjo tu
rėt apie 45 metus. Ji turėjo 
dideli protišką ir fyzišką pa 
traukimą. Jos draugai ii 
mokiniai vadino ją “motina 
ir mokytoja”. Ant jos lek
cijų susirinkdavo didžiau 
sios minios. Ji žuvo 30 me
tų po nužudymui Priseilia 
no, kuris buvo pasmerktas 
mirtin Ispanijoje už atsisa 
kymą tikėti. Ji žuvo tūks
tantį metų anksčiau žuvimo 
Jono Husso, garsaus cechų 
rel i gi šk o re f o r m a to ri a u s 
Nuo Prisciliano iki Hipati 
jos, nuo Husso iki Servete.- 
so, nuo Bruno iki Ferrero 
(visi žuvo už laisvo mokslo 
skelbimą) guli ilgas kruvi
nas kelias krikščioniškų per
sekiojimų. Viena iš tu mok
slo karžygių - moteriškė Hi
patijų tapo užpulta ant gat
vės, nutempta bažnyčion ir 
tonais žiauriai užmušta. Jos 
lavonas tano šmoteliais su
kapotas, mėsa šukėmis nu
skusta nuo kaulų, o liekanos 
sumesta ugnin ir sudeginta. 
Už šitą baisią žmogžudystę 
Cyrilas niekad nebuvo pa
šau k tas atsakomybėn.

Kaip matot, yra “gerašir
džių,”, kurie “rūpinasi” na
šlių likimu. Jie liepia nenu
siminti ir nenuliūsti, kad jų 
vyrai užmušti. Jeiįu jūs

toks
m as 
kam
jausis kareiviai, perskaitę tą 
atsišaukimą, kurių moterįs 
pasiliko namie? 6 gal bur
žuazija lieps ir jiems nenu
liūsti ir pažadės atsiųsti mo
terų, kurios galės “nuramin 
ti?”

Viskas vra daroma dėl 
“tėvynės labo”.

Pennsylvanijos moterįs turi 
viltį gauti teises.

rezoliuciją (130 balsais prieš 
71), sulyg kurios Pennsyl
vanijos piliečiai turi nusprę- 
ti: suteikt ar ne suteikt tos 
valstijos moterims balasvi- 
.ao teises.

Dabar ta rezoliucija eis 
senatan. Jeigu ir senatas ją 
priims, tuomet lapkričio mė
nesį Pennsylvanijos valsti
jos piliečiai galutinai išriš 
klausimą apie moterų balsa
vimo teises.

pat buvo priėmus panašią 
rezoliuciją.

Tai jisaišiau rus fanatikas.
turėjo tiek daug darbo su 
įvedimu garbinimo šventos 
Marės. Jo įtekmė tarpe A 
leksandrijos miesčionių bu
vo didelė, bet Hipatijus iš
kalbingumas ir išmintis tą 
įtekmę naikino, mažino. Hi-

no ir Aristotelians filosofiš
kas doktrinas. Tos gadynės 
mokslas rado joje puikią ir 
sugabią aiškintoją. Jos lek
cijų kambariai buvo pilni A- 
leksandrijos mokslininkų. 
Jie ėjo klausyti ir jieškoti 
atsakymo ant tų klausimų, 
kuriuos rišo žmonija nuo sa
vo kūdikystės iki subrendi
mo: kas aš esu? Kur aš e- 
su? Ką aš galiu žinoti?

Cyrilas jautė, kad Hipati- 
jos šviesusxsmokslas, meilė, 
gyvenimo, sVeikas kriticiz
mas pakerta religiško fana
tizmo šaknis. Štai kodėl

Cyrilui sukur- 
užpulta vienuolių 
užudyta.

Reikalauja viešų skalbyklų.
Chicagos moterįs reika

lauja įsteigimo miestavų 
skalbyklų su visais naujos 
gadynės technikos patogu
mais. Skalbykols turi būti 
įsteigtos tose vietose, kur 
daugiausia gyvena darbi
ninkų. Sulyg pieno, tai 
miestas turėtų pavelyt gas- 
padinėms veltui naudoties 
skalbyklomis.

Sveikatos komisijonierius 
jau sutiko, kad panašios 
miestavos skalbyklos yra pa 
geidaujamos.

Hipatija, 
Čius, tapo 
minios ir n

Sufragisčių balius ir kuni
gaikštis Trubeckoj.

10 d. vasario New Yorke 
bus iškilmingas sufragisčių 
balius. Sufragistės šok# • 
“tango” ir kuri geriausiai 
atsižymės, tai bus išduota_ 

ma, nesulaukdama su- [dovana. Skyrėju tų dovanų 
ište-.sufragistės užkvietė kuni- 

Įgaikšti Trubeckį. Jos at- 
uda- spausdino 20.000 įžangos bi-

užklausė

— Todėl, kad ši moteris, 
tai mano žmona! — sušuko 
Pekaring. .

I\.si rodė, kad buvusioji
jo
gvįžtm.t su pirkiniais, 

ėjo už kito vyro.
Tari) '‘buvusiojo” i 

bartąnio” vyro iškilo pešty- .ir mano visus išparduo- 
nės ir abudu tapo nugabenti Įžanga ynatai 50c.

J c i e a sufragistės, bekovo
damas už balsavimo teises, 
negali atsižymėti, tai nors 
šokdamos “tango” atsižy
mės. Visgi “m agresas”. Tik 
gabu kad b ■ vvr.i ir čia ne-

Teisėjas paliepė prasiša
linti pirmamjam vyrui, ku
ris per 21 metus pirko pa
čiai vakarienę.

ga islewt; pu. t;< aą. m g 
kurį būtų paskiria m. žiai 
šia moteries savaitinė ilga.

Komisija nurodė dauge'į1 
išdirbysčių, kur moterįs h. 
gauna tokias algas, iš kurių 
jokiu būdu negali išgyventi.

815 moterų neturi nakvynių.
Vi<•».; me New Yorke ran

dasi 23.G*it bedarbiai, kurie 
! neturi nakvynės ir vaikščio- 
[ įa per labdaringas Įstaigas. 
iSb'utliuje tų bedarbių, netu- 
• rinčių nakvynės, yra 815 
panterų.

Tai tik viename New Yor- 
tiek randasi, o kur kiti 

miestai ?

[liuosnoriu į nišų kariumenę. 
!Jinai buvo priimta, kaipc 
vyras, pastatyta į kariau
jančių kareivių eilias, su ku
riais sykiu ir darbavosi. Ne
seniai tas “kareivis” tapo 
sužeistas. Kada “jį” prista
tė į ligonbutį, tai tuomet pa
aiškėjo, kad tai mergaitė 
Natalija Tičnina iš Kijevo 
Dabar jinai tapo apodvano 
ta Jurgio kryžium, f 
gauti Jurgio kryžius skaito [ 
m a labai didele garbe.

21 metai atgal, kaip išėjo 
vakarienės nupirkti ir tik 

užvakar sugrįžo.
Binghamton, N. Y. — 21 i 

metai atgal vietos gyvento
jas Adomas Roondal išėjo j 
krautvę nupirkti ką nors dėl 
vakarienės. Užvakar gi tą 
pirkinį atnešė. Slapja^įejo 
į kambarius, kuriuose gyve
no jo pati ir susitiko su savo 
dukteria. Duktė labai per
sigando ir pradėjo šaukti

Wilkes Barre, Pa.
3 d. vasario apsivedė drg. 

A. P. Shukis su p-le Agota 
Grybiute. Šliūbą ėmė civi
lišką. Vestuvės buvo labai 
pavvzdingos: svečiai užsilai
kė inteligentiškai, besilink
smindami pasakė po prakal- 
bėlę, buvo ir deklamacijų. 
Buvo sumanyta parinkti au
ka L. Š. E. ‘S’ e^ai tam su- 
mauvmui pritarė. Aukavo 
šio^ v patus: A P. Shukis, 
A. Ggvbiofė - ShuHen° po

!<' ūO:' 1 hana Panka^hitė,

Rusijo; i(ę s. Kasnaravičia, 
inne VI. Taboras, A. Grybas, 
J. Grybienė, M. Grybienė po 
50c.; P. Pakinkis, V. Misevi
čių, J. Shnipienė, M. Lučins-

1- kiutė po 25 c. Viso suau- 
d [kauta $7.50.

ran© an-1 Linkėtina naujai porai 
prie vis-’kogeriausios kloties šeimy- 

ko. In d. valstijoj vienoj k a- puškame gyvenime.

Moteris - angliakasys.
Kaip žinoma, moterim 

statymais yra uždiausut 
į kasyklas, bet; 
linkybės p river

J. Shni-

DIDELIS
TEATRAS IR BALIUS

Rengia L.S.S. 60-ta kuopa.
Panedėlyj, 22 d. Vasario-February, 1915 m. 
Jurgio Washington© gimimo dienoje, Lietuvių 
Labdarių Svetainėje, kampas E ir Silver Sts.

South Boston, Mass.
Bus perstatyta pirmu sykiu Amerikoj M. Gogolio 

5-kių veikmių komedija:

„REVIZORIUS”.
Tai yra viena iš įdomiausiu komedijų kokia, tik yra lošta 
lietuvių kalboj. Tame veikale yra pašiepiami rusiški činov- 
nikčliai, ir parodoma, kaip jie lupa pavaldinius, ir kiek bai
mės turi, jeipru išgirstu, kad koks augštesnis valdininkas at
važiuoja juos kontroliuoti.

Svetainė atsidarys nuo 2 valandos po pietų.
Teatras prasidės nuo 3:30 po pietų, šokiai—nuo 

7:30 ir trauksis iki 12 vai. nakties.
Užkandžiai ir gėrimai bus parūpinti per visą 

vakarą.
Nuoširdžiai visus kviečia rengėju

KOMITETAS.



tuos žmones, kurie skaito 
piak Jklūs raštus. Tokiems 
žmonėms neturi būti vieta

I

LAISVfi

asiKORESPONDENCIJOS

MILWAUKEE, WLS
Klišis

krikš

musu
nei

nori

nes

nariu

Šiomis dienomis atsibuvo
ne socija 

urie “blai

HARTFORD, CONN
Mūsų dvasiškija ir jų 

spauda šaukia, būk socijalis
tai, tai nedorėliai, girtuok
liai ir kad degtinė, tai soči j a- 
listų močiutė. Bet už tai jie 
garbina davatkas, vyčius ir 
sako, kad tie blaivybę plati-

DETROIT, MICH

DETROIT, MICH

žmones vena is

Smagu, kad mūsų triūsas 
veltui nenuėjo.

K. Jakimavičius.

kiu su kitais pradėtų kovotų 
prieš tokius isnaudptojus.

Darbininkas.

bininkai dirbo nuo kavalkų. 
Bet mūsų bosui, M. K., pasi
rodė, kad darbininkai per
daug uždirba ir jis numušė 
kainas. Darbininkai išėjo 
streikan, bet, nieko nelaimė
ję, vėl sugrįžo prie darbo.

papeikimų tiems nariams, 
kurie streiklaužiauja.

Kitų kuopų ir draugysčių 
susirinkimų nebuvo, per tai 
nieko negirdėti. ,

Minėtų streiklaužių pa
vardės So. Bostono lietu-

gauti platesnių žinių
kreipiasi
Andre iauskas, Bfrx 65, Min 
den, W. Va.

kad už vis geriausia, tai per- 
komitetams

viams gerai žinomos, per tai 
šį karta nei neminiu, bet jei
gu nepasiliaus streiklaužia- 
vę, tuomet prisieis viešai 
paskelbti. V. M.

Bet pasakyk, gerbiamasis, ja, tai bosai pasinaudoja ta 
ar pasielgia panašiai tie, ku- proga ir numuša algas. M. 
ne skaito tavo prakeiktus K. kriaučių dirbtuvėj dar- 
laikraščius? Aš manau, kad 
tie, kurie skaito darbinin
kiškus laikraščius, neateina 
po tavo palange ir neprade
da šaudytis, bet šaudosi tie, 
kurie bijosi paimti į rankas 
tavo prakeiktą laikraštį. O

konstitucijos projektas, su 
tūlais pataisymais, tapo pri
imtas ir Uiojaus bus atiduo
tas spaudom Konstituciją 
turės kiekvienas 
sipirkti.

Draugyste turi

neini j a 
kad paskui išeina. Į aikštę,jog 
tai apgavikai.

Kunigėliai irgi neatsilie
ku nuo kitų. Kada šv. Fran • 
siško draugystė parsikvietė 
kunigą, kad apvalius savo a- 
vis nuo griekų, tai kunigąs

pora vestuvių, tik 
listų, bet vyčių, k 
vybę” platina. Kaipo blai

Dabar vietos L. Š. F. iž 
nkas turi anie $100.

Viet. L. Š. F. Sekret.
D. Pilka

Ar tai ne puikus biznis?!
Jeigu jie pradėtų lavintis, 

n m dėtu skaitvti gerus, dar
bininkiškus laikraščius, tuo
met, suprantama, nesiduotų 
save taip išnaudoti, bet sy-

erikoi įkurti, o jau 
komitetai pasirūpins, kad 
tos aukos nepakliūtų i Yčo ir 
kunigų rankas.

Per minėtas prakalbas ta
po surinkta $8.00, kurie per
duoti vietos L. Š. F. iždinin-

unuose te
žinomų, kurie ' skaito 

ląįkraščius. Reiškia,

gystė, turinti 500 narių, pa
rengė balių su prakalbomis. 
Ir čia nei vieno trumpakel
nio nebuvo. Kur gi jie bu
vo? Ogi pasiėmę savo išti
kimas paneles nudrožė net i 
kita miestuką ant baliaus. Ir 
kodėl jie atakuoja vietines 
draugystes? Ogi kam jos 
rengia balius su prakalbo
mis! Jiems prakalbos 
visai nereikalingos.

Dabar trumpakelniai 
kalauja, kad jiems būtu 
giami baliai be prakalbų- ir 
kitokių pamarginimų, o pas
kui pareikalaus, kad ir ru
džio atgabentų.

Girdėti žmonės kalba, kad 
greitai trumpakelniams bus 
užkirstas kelias “progresuo

se. BOSTON, MASS.
Į Lietuviai streiklaužiauja.

. j Jau buvo rašyta, kad Tai 
l)ieiboto kompanijos kriaučia 
Da“! išėjo streikan. 'Talbotas tu 
l)a“!ri penkias dirbtuves; ketu

tame 
per ne

pasitarė su valdybos nariais atsargumą, toje korespon- 
ir už “apiprausimą” tų avių, dencijoje, tapo paliesta ypa- 
kurios nepriklauso prie šv. ta drg. D. Kasparkos ir ci- 
Franciško draugystės, pa- tuoti jo žodžiai. Iš tos prie- 
reikalavo brangiau. žasties męs gavome atsaky

mą nuo drg. D. Kasparkos. 
Patalpinus visą jo laišką bū
tų dar daugiau polemikos. 
Bet męs skaitome reikalingu, 
vardan bešališkumo, duoti 
vietos drg. K. ataskyti tik

kas publiką labai sujudino. 
Kalbėtojas papasakojo, kaip 
Yčas ir kunigai dalina nuo 
karės nukentėjusiems Lietu- 

nuo kavalkų ir nepasakyta. ;V°j aukas. Jie iš tų aukų 
kiek bus mokama už kavai- paskyrė Karmelitų bažny

čiai 500 rub.., “Saulės mokyk
ite-joms”—2,000 rub., žydų tau

tai—400 rub., lietuviams,ku
rie nuo karės nukentėjo tik 
100 rubliu.

Nurodė., kad visas aukas 
siustų Žemaitės nurodytu 
adresu ant vardo A. Bulotos,

Senmergę 
čiutė.

Kadangi D. L. K. Gedimi
no draugystė davė svetainę 
už dyką, tai surinktas aukas 
“Aido” choras paskyrė L. Š. 
Fondui. 'Surinkta aukų 5 
dol. ir 68c. Choro pirminin
kas sakė, kad pridėsiu 5 dol. 
iš iždo ir tada pinigus per
duosiu vietiniam L. Š. F. ko
mitetui. Tada rochesterie- 
čiai jau turės 43 dol. su cen
tais. J. P. Stančikas.

MAHANOY CITY, PA.
Mūsų kunigėlis pradeda 

sekti basakojo kapucino pė
domis. 24 d. sausio per pa
mokslą, vieton pasakoti apie 
Kristų, apie artimo meilę, 
kad* jau plūdo, tai plūdo vi
sus tuos, kurie tik laisviau

buotis vieniem ir aukauti ko 
kiam tai autonomijos fondu i 
Turbūt mano,kad už pinigu 

i u tonom i j

Suprantama, kada pirm
eiviam neduodama balso, tai 
ir tokie kalbėtojai, kaip Vi- 
taitis. gali kalbėti, nes nie
kas

BALTIMORE, MD.
Kriaučių streikas.

Kada darbininkai badau

MONTELLO NAUJIENOS.
Vietos gyventojai pasako

ja, kad dar neatsimena tokiu 
bedarbių, kokios dabar siau
čia ši«me mieste. Bet kas 
svarbiausia, kad badas žiūri - ų 
į axis, o musų lietuviai ne
paiso ir paskutinius centus

vininkai, tai ištuštino po ke
lias dešimtis bačkučių alaus 
ir po kelis galionus degtinės. 
Laike vestuvių ir pats kuni
gėlis dalyvavo.

Ar tai ne puikus blaivinin
kai?

Bet to dar neužtenka. Vie
nas karčiamninkas sumanė 
savo biznį pagarsinti, tai pa
rengė koncertą neva nuken
tėjusiems nuo karės Lietu
voj. O kunigas per pamoks
lą išgarsino to karčiamninko 
koncertą.

Ar tai negudriai sugalvo-

Mat, prie pašelpinių drau
gysčių bijosi priklausyti, bet 
apsidraudžia pas apgavikus, 
kurie nusineša kruvinai už
dirbtus centus.

čia atsiranda visokių ko
lektorių, visokių plotkų par- 

u, kurie gerai pasi- 
Bet kas aršiausia,

ką. Iš to ir kilo streikas
Iškilus streikui, tarp 

tuvių darbininkų atsirado 
tokių, kurie pradėjo streik- 

__ 1. Nieko nėra nuo
stabaus, kad streiklaužiau-

JERSEY CITY, N. J.
Mūsų parapijonai pamatė, 

kad patįs negali kunigą iš
laikyti, tai pradėjo vaikščio
ti po stubas ir rinkti aukas 
dėl jo palaikymo. Bet nega
na to. Jie dar ir fėrus ren
gia ir visą pelną skiria dėl 
bažnyčios.

Mat, socijalistai vaikščio
ja per stubas ir renka aukas

F., o katalikai—kunige - 
Socijalistai ir pirmei- 

ia fėrus ir visą pel- 
L. š. F., o katali- 

kunigėliui ir bažnytė-

gjuna patupėti.
Pereitą panedėlį tapo nu

teistas K. M-skis ant trijų 
mėnesiu kalėjiman 
tuokliavinm i)

zavo savo draugus, pasiėmė 
revolverius, užpuolė ant vie
no vaikino ir atėmė pinigus. 
Vaikinas užpuolikus pažino 
ir patraukė teisman. Tėvas 
pamatė,kad jo sūnui gali bū
ti blogai, tai su tuom vaikinu 
susitaikė.

Ar tokie vaikai neužkrėsti 
velnio mokslu ir neišvesti iš 
doro kelio? Kaip kunigėlis 
manai? Juk jų tėvai neskai
to tų “prakeiktų” laikraščių [kai 
nei nelaiko savo

k:u ° t avo parengęs Darni 
Dėjimui savo 30 metų su 
kaktuvių, draugams besi' 

7 d. vasario tapo sušaukta linksminant nepamiršta ii 
visuotinas susirinkimas ir jaukų parinkt, f

ROCHESTER, N. Y.
7 d. vasario Gedimino sa 

i “Aido iras surengė 
koncertą su tikslu, kaip la
peliuose garsino, kad paro
dyti rochesteriečiams kas 
“Aido” choras yra ir ko jis 

arba, kaip kalbėtojas 
aiškino, kad patraukti Ro- 
chesterio jaunuomenę prie 
dailės.

“Aido” choras sudainavo 
keliatą dainų, kurios pavyko 
gerai. K. J. Vaivada kalbė
jo dviejuose atvejuose. A. 
Balzaris gerai sudainavo so
lo “Kur bakūžė”; taipgi su
lošė gerai dar monologą 
“Vagis” A. Orlauskas ir 

M. Giedrai-

aukų parinkt. Surinkta $2, 
kurie paskirta drg. J. Bešir
džiui. Aukos pasiųsta “Lai
svės” redakcijom

Draugas.
narys nu-' Nuo red. $2 gavom. Per- 

. davėm drg. J. Šukiui.

“Laisvės” N9 tūpusio j iš 
mūtų miesto korespon
dencijoj pasakyta, kad L. Š. 
F. aukų surinkta 8 dol. su 
centais. Ta suma buvo su
rinkta grynais pinigais. Bet 
nuo skrajojančios krasos ir 
kitokių mažmožių atliko 
virš dešimties dolerių. To
kiu būdu L. Š. F. liko apie 20 
dolerių.

Korespondentas Valungis 
mūsų biznierius pavadina 
“inteligentais”. Tiesa, nors 
jis juos vadina svetimženk- 
liuos inteligentais, bet man 
rodosi, kad dėl jų gaila ir to
kio vardo, nes jie apie inte
ligentiškumą nei nesapnavo.

Beje, korespondencijoj pa
minėta “Baužinskaitė” — 
turėjo būti —“BanžinskaL

Katalikai sumušė lapelių da
lintojus.

7 d. vasario, kada žmonės 
pradėjo eiti iš bažnyčios, A. 
Laukas pradėjo ant gatvės 
lapelius dalinti. Tuomet ke
lios davatkos apsupo lapelių 
dalintoją, pasiėmė sniegų ir 
pradėjo šaukti: “Vyrai, duo
kite šiam ru...!” Tuom tar
ini pribėgo tikras katalikas 
J. T-čia ir kokiu tai įnagiu 
drožė drg. Laukui į veidą. 
Laukas apsiliejo kraujais, o 
davatkos pradėjo delnais 
ploti ir šaukti: “Gerai tam 
ru....! Daugiau jį velniai ne- 
gundins mūsų šventą tikėji
mą griauti*.

Tai vis darbai dievo gar
bintojų, bet geriaus juos pa
vadinti kunigų budeliais.

MONESSEN, PA.
Čia lietuvių randasi 

20 šeimynų ir apie tiek 
vieniu. Pusė jų laisvų

bet ant visuomenės (rįose dirba lietuviai, o vienoj lirvos nieko neveikia. Jokio •

7 d. vasario T. M. D. kuo 
pa parengė prakalbas. Kal
bėjo Vitaitis iš So. Bostono 
Prieš prakalbą kuopos pir
mininkas pasakė, kad joki: 
užklausimų nebus duodami 
ir niekam balso neduos, 
rie norį balso gauti, lai 
na per duris.

Kalbėtojas pasakė, 
kalbėsiąs apie tėvynės meilę 
ir vienybę. Bet pradėjus 
kalbėti, visai išvažiavo iš vė
žių, pradėjo kritikuoti ir pa
juokti Perkūną, Šukį ir ki
tus. Pasakė, kad visi soci
jalistų kalbėtojai susiorga
nizavę į trustą ir be penkių 
dolerių nei iš vietos neiną. 
Paskui pasakojo apie Euro
pos kares,aiškino karių prie
žastis, gyrė rusus ir peikė 
vokiečius. Ant pabaigos lie
pė nesusidėti su socijalistais, 
neaukauti L. Š. F., bet dar

iu nesanmomų
Mat, tautiečiai

ja tamsesnieji, bet tarp
streiklaužių randasi“žvaigž-
dės” — tai du “socijalistai”.'• bet išreiškė savo nuomonę
L. S. S. 60 kuopos nai
priguli prie Vytauto drau-įduoti
gystės ir yra valdybos

pas mano parapijomis .
Paskui kunigėlis nusi

skundė, kad bekalėdodamas 
visai mažai radęs geni kata
likų. Kur tik užeidavęs, tai 
visur a t rasdavos skaitant 
bedieviškus laikraščius.

tu išdrįsti laikraščius ir kny
gas keikti, išdrįsti juos 
drausti žmonėms skaityti!

Pasakyk, gerbiamasis, ar 
tu girdėjai kada nors, kad 
tie, kurie skaito, tavo pra
keiktus laikraščius, pasiimtų 
revolverius, užpultų ant 
žmonių ir kratytų kišenius? 
Aš manau, kad tokių atsiti
kimų negirdėjai? O juk iš 
tavo gerųjų katalikų yra to
kių. Man rodosi, kad tu ir 
pats žinai, kada vieno gero 
kataliko sūnus susiorgani-

Taip mūsų dvasiškija si 
savo davatkomis ir vyčiai 
rūpinasi blaivybės reikalai.1

Ūkės as.

.\š patariu tau, kunigėli., 
pirmiau apsižiūrėti apie sa
vo palanges ir pasiklausyti, 
kas ten dedasi, o jau tuomet 
toliaus keliauti

7 d. vasario S. L. A. 50 kuo 
pa parengė prakalbas, 
bėjo V. K. Račkauskas, 
vynės” redaktorius. Pirmoj 
daly savo kalbos aiškino apie 
naudingumą prigulėti prie 
Susivienyjimo Lietuvių A- 
merikoj. Antru sykiu kal
bėjo apie Europos kares, aiš
kindamas priežastis karių 
kilimo ir dabartinį Lietuvos 
padėjimą. Taipgi skaitė 
laišką nuo “Liet. Žinių” re
daktorės Žemaitės. Tas laiš-

kastenus.
Taigi dabar bus viskas ge

rai ir manoma, kad Ratelis 
risis pirmyn. Katalikas.

peržengi
mą šešto prisakymo su tūla 
motore. Tą pačią dieną bu
vo teisiami 8 kazirninkai,ku
rie užsimokėjo po $10 baus
mės. Buvo teisiami ir už 
peštynes. Tūlas žmogelis, J. 
J., net 20 skylių galvoj turė
jo. Ar negeriaus būtų, kad 
jūs už tuos pinigus laikraš
čių ir knygų nusipirktumėt, 
tuomet daug ko pasimokin
tume! ir galvoj skylių nebū-

Iš kunigėlio nusiskundimų 
aiškiai matosi, juo jis labiau 
laikraščius keikia, juo la
biau jų skaityto jus j pragaro 
gelmes gramzdina, tuom la
biau žmonės tuos laikraš
čius ir knygas skaito. Mat, 
kunigėliui norisi inkvizicijos 
laikų, kuomet laisvesnius 
žmones kankindavo ir j u 
raštus degindavo. Dabar jis 
šaukia raštus deginti, bet 
neišdijsta pasakyti, kad 
ir tuos žmones kankintų, 
kurie tuos raštus skaito. Bet 
dabar jau ne inkvizicijos lai
kai—žmonių kankinti nega
lima. Apart to, jau ir žmo
nės pradeda suprasti ir at
skirti teisybę nuo melo. Jie 
geriau atiduoda savo centus 
dėl knygų ir laikraščių, ne
gu dėl bažnyčios, kurią mū
sų kunigėlis pavertė i keiki- 
Jiyčią.

Aš noriu kunigėliui pri
minti, kodėl jis nekeikia tų, 
kurie nuolatos vieni kitiems 
galvas skaidosi? Kodėl ku
nigėlis visai nepaminėjo to 
atsitikimo, kuris laike Kalė
dų įvyko priešais jo langus 
pas gerą kataliką - karčiam- 
ninką? Aš manau, kad tą 
naktį ne tik kunigėlis, bet ir 
jo gaspadinė negalėjo mie
goti, vienok jis apie tai visai 
tyli. Pasirodo, kad girtuok
liavimas, kazyriavimas, gal
vų skaidymasis ir areštai — 
kunigėliui labai patinka. To
kius darbus jis skaito krikš
čioniškais, bet laikraščių ir 
knygų skaitymą prakeikia.

Ar tai ne puiki idėja?

WATERBURY, CONN.
7 d. vasario buvo prakal

bos, kurias parengė vietos 
draugystės, kad parinkus 
auku nukentėjusiems Lietu
voj nuo karęs. Kalbėjo F. J. 

Buvo užkviesti J. 
O. Šiivydas ir kun. J. Žeb- 
rys, bet dėl tūlų priežasčių 
a B-i sakė.’

Nors keli klerikalai sten
gėsi žmones nuo tu prakalbu 
atitraukti ir net išleido tam 
tikrus lapelius,kuriuose šau
kė, kad prakalbų rengėjai, 
tai “Mefagiii melagiai” ir 
tam panašiai, bet žmonės j 
tai nepaisė ir prisirinko pil
na svetainė.

Padengus visas lėšas, liko 
$25.00. kurie bus perduoti

mi, kazyriuodami, pešdamie- 
si ir po teismus besitranky
dami. Kaip teko pastebėti, 
tai daugelis teisme užsimoka 
po 10 ir 25 dolerius arba

draugystes nėra. Jau niu 
seniai norima sutverti S. L 
A. kuopą, bet tas darbas 
neįvykdomas gyvenini an

6 d. vasario buvo susirin
kimas, kad sutverus S.L.A 
kuopą. Susirašė 10 narių 
Kiekvienas narys padėjo po[auž?auti 
$2.00 kaucijos, kad nuo kuo- i 
nos neatsimes. Pareikalau
ta iš centro informacijų.

Patartina vietos lietu-'

KOALISLE, 1^. V.
Nelaimė kasykloj

CLIFFSIDE, N. J.
Šiame miestely nemažai y- 

ra lietuvių, bet daugelis iš jų 
labai tamsus. Jeigu kurie 
nori ką nors veikti, tai atsi
randa priešų ir persekioja 
tuos veikėjus. Būna ir tokių 
atsitikimu, kad net dirbtuve- 
se Jiosams papasakoja, viso
kių nebūtų daiktų ant pa
žangesniųjų darbininkų, kad ėmimui 
tik įgylus pirmeivius.

Bet už tai iš jų tamsybės 
pasipelnija visokie agentė
liai—apgavikai. Nelabai se
niai lankėsi koks tai agentas 
ir užrašinėjo į apdraudos 
kompaniją, imdamas rankpi
nigius ir išduodamas kvitas. 
Vėliau paaiškėjo, kad tai ap
gavikas. Daugelis lietuvių 
užsirašė ir įdavė rankpini-

jie pildo tavu norą,
Kodėl ta m is ta apie tuos 

nuotikius nieko nesakai? Ar 
tu ausimis negirdi? Man ro
dosi, kad tu girdi ir matai, 
tik nieko nesakai, nes tai ta
vo paklusnios avis, nuo ku- 

ilną nusikerpi. Per

į n ai s!
Po trijų savaičių streiko, 

Malinionio dirbtuvės ket- 
virtdalis darbininkų grįžo 
prie darbo ir pradėjo streik- 
laužiauti. Tarpe streiklau
žių buvo ir minėtieji “socija
listai” J. M., V. J. ir tautie
čių stulpas J. T. Jie visi pra
siėjo agituoti, kad darbinin- 
ikai grįžtų prie darbo, 
į pavyko juos atkalbinti 
nepanorėjo streiklaužių var
do nešioti. Vienok, tas ne
ilgai tęsėsi. Tuojaus slapta 

asario mėnesiui jau šeštas susitarė ir grįžo prie darbo, |(j 
1 tik jau ne streiklaužių vardu 
bet kooperatorių. Jie nesi
klausė unijos, nieko jai 
pranešdami, pradėjo dirbti 

I ir pasakė, būk tai sutverę 
i naują kooperaciją ir dabar 
dirbą, o kurie streikuoja, tai 
gali streikuoti.

Nors yra keliolika darbi- 
White Oak Fuel Coal Co. ka-;ninku, kurie stengiasi strei- 
sykloj ekspliodavo gesai. 25 ką sulaužyti, bet dar 
darbininkus išėmė negyvus, i 200 streikuoja ir laikosi 
5 sunkiai sužeistus. Tarp na stipriai. _ 
žuvusiųjų vienas lietuvis! Reikia pažymėti, kad tie, 
Kazimieras Kibartas, Vii-1 kurie turi po kelis tūkstan- 
niaus gub. ir pavieto, Bogo- čius bankose, veržiasi dirb- 
slaviškio miestelio. Kas nori ti ir eina streiklaužiauti , o 

lai tie, kurie neturi duonos kąs- 
šiuo ądresu: J.!nio, laikosi labai stipriai ir 

kovoja iš paskutiniųjų.
Apie tokius žmones, kurie 

dabar streiklaužiauja, turė
tų pasvarstyti socijalistų 
kuopa ir Vytauto draugystė, 
nes jie daro gėdą socijalis- 
4ams ir Vytauto draugystei.

8 d. vasario kriaučiai krei
pėsi į D. L. K. Vytauto drau
gystę su skundu, kad jos 
nariaistreiklaužiauja. Drau
gystė išrinko tam tikrą ko
misiją, kad tą dalyką ištirtų 
ir ištyrus sušauktų ekstra 
mitingą. Taipgi paduota 
skundai šv. Petro ir Povvlo 
draugystei, kad toji išneštų

Tuomet M. K. nepriėmė tri 
jų darbininkų. Ti 
skundė unijai. I. W 
šaukė streiką. Kadangi pas 
M. K. dirba daugelis gimi
nių, tai jie visi pasiliko 
streiklaužiais. I. W. W. uni
ja uždėjo ant streiklaužių 
po $25.00 bąusmės, o ant M. 
K. ir kompanijos $100.00 už 
nepildymą unijos teisių. U- 
nija streikieriams moka pa-

Vokiečiai iš visų 
atakuoja Varšavą, 
trumpakelnių kliubas vietos 
visuomeniškas įstaigas. 
Trumpakelnių kliubas pirmą 
ataką padarė ant moterų 
“Birutės” draugystės: ant 
jų baliaus ne tik patįs nesi
lankė, bet ir kitus atkalbinė
jo. Bet tas dai1 menknie-

daromus jam užmetimus, 
tai toji laiško dalis:
“...Toliaus Dėt. Reporteris 

rašo: ‘paskui prasidėjo dis
kusijos, kaslink kuopų veiki- 

i mo’. Tada Kasparka pasa
kė ‘kad 157 kp. patol nesivie- 

iakol laisvamaniai 
lasparką į diskusi- 
iynas melas. Štai 

nėra vilties,,, 
kad gales 157 k p. vieny ties 
patol, pakol nekurie 116 kp. 
nariai, prisidengę rubu lais
vamany bės, nenustos šmei- 
žę žodžiais ir visokiais lape
liais 157 kp. ir jos narių’. 
Pažiūrėkit lapelius: dievo 
šventas mokslas, kurį gina, 
remia, palaiko ir pildo krikŠ- 
čionįs socijalitsai (tai jau 
mūsų kuopos vardas 
čionįs socijalistai). 
ne šmeižimo lapeliai

Ant galo rašo:
“Kasparka, laikydamas 

prakalbą, pasakė, kad su bi
le kuom ir bile kada gal sto
ti į diskusijas; tai laisvama- 

užkvietė, bet K. “ne
išpildė”. Paprastai pas De
troito laisvamanius priimta, 
kad socijalizmo pamatai — 
tai yra tikybinė kova, o aš 
visada stengiuosi nurodyt, 
kad socijalizmo pamatai, tai 
ekonominė politikiška kova, 
o ne tikybine. Ir ant pra
kalbų sakiau, kad aš stosiu 
ant diskusijų, jei darodys, 
kad kokios nors viešpatys
tės (soc. partijos? Red.) 
programų yra priimta, kaipo 
tikybine kova, bet jie kito
kią temą paskiru ir pagarsi
no prakalbas ant topatlaiko, 
kada turėjo būti susirinki
mas Kooperacijos komiteto, 
o aš tame buvau ir negalima 
buvo apleisti.

D. J. Kasparka.
“Kurie esat vedę, apsižiū

rėkite, kad į jūsų namus ne
įeitų tie, kurie jau šėtono 
apsėsti ir skelbia tą prakeik
tą mokslą; saugokite savu 
vaikučius, kad jų neužkrėstų 
tuom prakeiktu mokslu ir 
kad neišvestų iš doro kelio. 
Žiūrėkite, kad jūsų namuose 
nebūtų toki i raštų, kuriu 

gero kelio, 
avo namu ir

FITCHBURG, MASS.
Neseniai buvo “Laisvėj” 

minėta, kad “Jaunimo Ra
tely”, tokia betvarkė, kad ir 
oats Saliamonas negalėtų 
suprasti. Korespondentas 
turėjo teisybę. Bet dabar 
jau viskas sutvarkyta. 7 d. 
vasario buvo susirinkimas, 
<ano išrinktas naujas prezi
dentas, kuris pasižadėjo Ra
teli tvarkyti kogeriausiai. 
Taipgi tapo išrinktas ir ka- 
sierius. Nuo gruodžio iki

bijosi viešai su socijalistais i 
diskusijas stoti.

Žmonių buvo gana daug. 
Pradėjus rinkti aukas, su
rinko tik $16.00. Mat, jie 
manė, kad socijalistai au
kaus, o jie tas aukas pasiųs 
kokiam ten autonomijos fon
dui. Bet>ocijalistai neauka
vo, per tai ir aukų mažai su
rinko.

Tai taip mūsų tautiečiai 
darbuojasi.

Velnio Motina.

Tūlų rymiečių buvo “link
smas” vakaras su perstaty
mu veikalo ir dainomis. Į- 
žanga buvo gana brangi, bet 
pats vakaras nei’ sudilusio 
nikelio nevertas. Publikoj 
girdėjosi balsai: “Męs ma
nėm, kad čia taip-pat sulos, 
kaip ant Brunswick St., lošė 
aktoriai iš Brooklyno,bet ap- 
sirikom”.

Beždžiones Sūnus.

SO. BETHLEHEM, PA.
30 d. sausio draugiškam 

vakarėly pas P. Berukštį,

Jau keliatas metų, kaip čia 
susitvėrus Lietuvių Tautiš
ko Namo Draugystė ir jau 
antri metai, kaip ta drau
gystė pasistatė savo namą, 
bet iki šiol jokios konstituci
jos neturėjo. Tiesa, jau nuo- 
seniai konstitucijos projek
tas išdirbtas, bet dauguma 
priešinasi to projekto pri- 

Dauguma manė, 
kad padirbus konstituciją, 
tai kiekvienas galės tuo na
mu pasinaudoti, o kiti aiški
no, kad dėl konstitucijos at
spausdinimo kasoj pinigu 
nėra ir tt.

protauja ir žengia pirmyn. 
Pirmiausia iškeikė tuos, ku
rie rengia pasilinksminimo 
vakarėlius,teatrus ir tam pa
našiai. Paskui griebėsi už 
knygų. Iškeikė visas kun. 
Dembskio knygas, paskui 
Dr. Šliupo. Atlikęs tą sun
kų darbą, p radėjo keikti vi
sus kitus raštus,kurie tik pa
rašyti laisvesnėj dvasioj. 
Ant galo paėmė į nagą visus 
pirmeiviškus laikraščius. 
Pirmą ugnelę turėjo išken
tėti “Šakė”. Ją taip kaitino, 
kad net tūlos avįs susigrau
dino Ir pradėjo verkti. Lie
pė tų visų raštų saugotis, 
kaip juodųjų rauplių ir į 
stubą neįsileisti. Paskui avis 
tarp saves pradėjo kalbėtis, 
kur tą šakę galima gauti,kad 
nors viena akute į ją pą- 
lyelgus, kaip jinai išrodo ir 
kas ten rašoma. Nekurios 
avįs pasakojo, būk tai 
kė” esanti juodieji raupai, 
per tai kunigas liepęs saugo
tis. Neišsigelbėjo ir ponas 
‘Keleivis”. Jam taipgi kliu
vo per pakinkius.

Apsidirbęs su raštais, pri
ėjo ir prie žmonių. Jis pasa-

“Laisvės” N. 4 per redak
cijos neatsargumą išnaujo 
tapo pakeltas klausimas a- 
pie dviejų socijalistų kuopų 
santikius, nors redakcija ne
kartą sakėsi neduosianti 
vietos polemikom 
klausime. Tečiaus,

4
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TrojanKa...........................25'

Ir visokias kitukias 
sokiy Ilgu, kuriur čia

< galima gaut' oer p>>čta.

A. URBANAVIČIUS
’51 Metropolitan Avenue

Brooklyn, N. Y.

AKUSERKA H
1’aba’gusl Imperatrici Marii A- 
kušerkų mokyklą 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
navimą.

O. STROLIENe
Jauniškaite

319 Walnut St., NEWARK. N. J.

Telefoną.

BRANGI AUSIS ŽMOGAUS Tu^^f

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių 
mingai gydančių įvairias liga 
delyje sukrautos ir gaunamos

$1.00
.75 

1 00 
t. 00
.50
.50 
.50

1.00
.25 
JO

3.00
.25
.25
.50 
M

1.00

iii didžiausi* 
lis receptai

• >.« zr Amerikos (lakta.ru.
Vitu.*:itič u< tuvlška įplieka 

) Bostone ir valstijoj.
J .-.’uolių gtlit gaut, kukius tik p* 

v-TtopimoK. GaUt retka
■ i .»:•?. perlviiuii, o ai prisiųsiu p*f 
! s •••;■ ’osą

medikamentų ir labai pasek- 
. Tarpe kitų aptiekus san- 
sekančius gyduolės:
Nuo galvos skaudėjimo. 10c 
Nuo kc-iu nuo.-pauiltj.. 10c. 
Nuo dantį) pelinio....... • 
Nuo peišaliino........... ..
Plaukt; stiprintojas.7 - .25c. 
I.ininicntas arba Expelle-is, 
N no

Mokykla Angly Kainos
Yro tai vienatinė mokykla, kuri duoda pftn, 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos, Ubąi 
teumpame laike

DJENINE IR VAKARINE MOKYKLA 
Gyvenančius kituose uiiestuose, mokiname per 
laiškus pagal naujausią metodą. Platesnių žinių 
rąžykite past

WAITCHE8 BROS.

Cblcago, BL

M- » L SO.
Hr IS i r 1 N E.

”’kl geriančios rūšies RČry- 
i ir u/.naiuiziai. Patarnavi- 
« prieiaakus. Atsilankykite, 

o ,>< j. ’•< tinsite.

JONAS MATHUS 
(Lietuvis Savininkas) 

342—314 W. Broadwaj 
So. Boston, Mass.

(Dešimts žingsnių nuo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos namo).

•’S VMS SK G V \ UTiįS sl< ry nut č-s mūsų saugioje ka-oje pade
jimui svarbos verloa dokumentams ir brangumynams kiekvienam su 
teikiame veltui.

.25

.25 
’>0
.50 
.25
.50 

1 00 
1.00
.50 
.25 
.25 
.25 
.25
.25 
.10

2U.
tš Lietuvos pargab<ųitos visokios lietuviškos gydančios žoles, Aaknjs ir t. L, 

tik yia žinomos ir žmonių vartojamos.

m^Reikalaukitę prisiuntimo katalogo bu mūsų gyduolių aprašymo).
Kreipianticmsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

falgv jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami 
atbiiankytlanp \ Lietuvišką .-iptickų.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekoriu.,
229 Bedford Avenue Kampas North t-tos gatvės BrooldyxDy Ak. V

Tie;. Gt«nmpoir't.
a /ibi . iria hetuvinma pas

DRAUGE L, L
Akcnnti »i»* 
Įdardi arltdka, 
i’hiM, riavKtr

’’ r’gisrit’, ty

•hiMl. >!»)«
Stingų Napa- 
Atirjk?. &i#s 
uv aks n.blausios 
riete,b, ■* hwsii 
užjfsin Minti.

utis As»., 9r®«k!yi>, N. T.
V’ųlet ¥»ytk«i Av®.

i 1 LAISVE

JUOKŲ KĄSNELIAI

Aimanuoja piemenėlis, kad tarp jo ištikimų avelių priviso galybe

Klausimas:—
Sei, Orakule! Pasakyk 

man, kaip angliškai kendės Jonuk, 
vadinasi? Ar tu žinai, ko-' '"xn '‘ 
dėl aš klausiu? štai kame 
dalykas: tą vakarą, (juk ži
nai, kuomet aš išėjau su ta
vo šlechetna burdingierką 
ant spaciero) ji man tada vis 
sakė, kad jai kvepia kendės. 
Šiūr, kad aš būčiau nupirkęs 
ir davęs jai pakvėpyt, bet 
štai kame trobelis: kaip jau 
tu žipai, aš nemačiau Valpa
raiso universiteto duriu, tai 
ir angliškai šne1 A išmoku,o 
kada aš pas ją | m mušiau, ta i 
mane giinorium pavadino 
Na, tai \ 4 
sakymo.

Mergina: — Na, sakyk, 
' , ką tu darytum, jei aš 

sutikčiau būti tavo žmona?
Vaikinas: —Jėzau Mari

ja! Ką aš daryčiau?... Ži
nai, Magdutc, aš... iš proto 
išeičiau!...

Laukiu :

Atsakymas:—*
Matai, bratku, kad tu dar 

grinor i . tai tau ir dėjosi, 
kaip tikram grinoriui. Ken- 
dės angliškai vadinasi “Čū 
gam” ir “čū tabek”. Pirm, 
negu eit su merga ant spa- 
eiero, užeik į stori u ką ir nu
sipirk tuodu tinksu. Kad/

Įsteigtas 1879

zL’ąT u s

State Bank of Chicago
Korporatyvis, Valstijos valdžios prižiūrimas, o 
todėl saugiausias pinigams pasidėti bankas. Ą

Pasidėjusių čia žmonių pinigai apdrausti 
banko kapitalu ir atsargos .fondu daugiau 
kaip • * •*»“ «. mJ

NAUDINGAS PATAR
NAVIMAS.

Lietu vi aras visokiuose reikaluose: pap
rašau apgarsinimus j visokius laikraš
čius; nustatau ei r kulio ries lietuviškoj 
ir kitokiose kalbose. Verčiu visokius 
raštus iš kitų kalbų j anglišką. TYB1- 
NeJU skundus ir BYLAS (PRO- 
VA S). Reikale patarnauju kaipo tlu- 
moėius visokiose įstaigose, o taipgi ir 
ofisuose: pas advokatus, daktarus ir 
kitur. Darbų ir žygius atlieku teisiu, 
gai, skubiai ir gerai. Patarimai (rodą) 
už dyką. Reikalaudami atsakymo per 
laišką pridėkite už 2c štampą.

K. PILĖNAS
(J. Girdžio Muzikališkų Instrumentų 

Storas).
103 Grand Slreet, Brooklyn, N. Y.

j W1 L ■ - -*~1

i l >%&.

1 ■ i Mį

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

Na Chicagoj gyvenantieji gali pasidėti čia 
pinigus atsiunčiant paitu. Daug Žmonių txip 
dam Rašykite lietuviškai adresu:

STATE BAB 0F CtHC£l
>pas L:t S. ’.le r Vi .iJrhigton Sts.

AR NORI PRALAVINT 
SAVO PROTĄ?

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

Kaina tik 10 centų. Rei
kalaukit šiuo adresu:

“Laisvė”,
183 Roebling St., 

Brooklyn, N. Yr

%3Įli |Y

KONCERTINIS
TOURNEE

Mikas Petrauskas, pradėjus iš 15 d. 
lapkričio, pasirengė duoti eilę koncer
tų. Kas pageidautų koncerto, tegul 
susižino su

M. PETRAUSKU,
395 W. Broadway, So. Boston, Mas®.

Išgąstis po laikui.
— Mama, mama! — šau

kia penkių metų vaik?e
— Jonuk, tylėk, aš g- 

tą rašau.
Vaikas tyli. ’ hm. pa

baigus rašyt, M- usja.
— Ką tu, Jonuk, man no

gėjai sakyt?

J LIET., 1ŠKA LAIVAKORČIŲ AGENTŪR A 
j■ :nT~iWILLlAMSBURGErMQWH. N. Y
m PINIGUS taupi">ir.ii)i nepriimame.
R SIUNČIAME PINIGUS į visas dalis svieto per
M pigiai ir greitai.
’. L.VV AKOR l'ĖS i Europą ir iš Eurupo

L.r r pardavimas užrubežtuių pi

> Co

gerus čeverykus?
Jeigu taip, tai visuomet 
eik į J. MARTINAIČIO
Ceverykų Krautuvę, 
kur galesi’pasirinkti pagal 
savo norą.

JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y

ei. Gre^npoint 2017.
DR. F. MATULAITIS

Priima ligonius 
vakare tarp 7 ir 9 valandoi 

i po Ne. 229 Bedford Avė
Brooklyn, N. Y.

Tel. 1295 Grcmpoint

pasakyt,

Moiina suspigo.

trąšus parašomi

Sveikatos

— Ką tai man znočina

ir

galima daryti sviestą... VYNAI.

a

ii

50c. ir 
50c. ir 
25c. jr 

,10c. ir

Tfllefonasj8851Greenpoint <•

Pati: — Jonai, žiūrėk, ta
vo naujoj skrybėlėj skylė!

Vyras: — Tai nieko, šir-

i Perry Avenue,
Kanmas Clermont Ave.

PETRAS BUTKUS, 
Pirmas Lietuviškas Graborius 

(Balsamuotojas).
Atlieku ir papuošiu pagrabus nuo 

prakilniausių iki paprasčiausių ir la
itai pigiai. Pa tramdau karietas dėl 
Pagrabų, Veselijų, Krikštynų ir Lt.

NOTARY PUBLIC.
Padarau ir paliūdijiu visokius raš

tus—dokumentus prie pirkimo ir par
davimo. Reikale duodu visokį patar- 
mą (rodą) dykai. Lietuviai, reikale, 
kreipkitės pas mane, o būsite užganė
dinti.
Mano gyvenimas ir ofisas atdaras dien 
ir naktį.

PETRAS BUTKUS,
2134 Berry Street, Brooklyn. N. Y.

nueisi pas burdingierką, taipę, kad kandai toj vietoj ne-į 
tuojaus įkišk jai j burną pragraužtų.
šmotą “čū gam”, o pats įsi-1 
velk sau į gomerinę dar di-; 
dėsnį šmotą “čū tabek”. Ka
da išeisit ant gatvės, tai abu
du kramtykit be perstojimo. 
Tu gali spjaudyt ant sienų 
ir ant saidvoko. o ji seile te
gul ryja. Tada tai išromysi
te, kaip “tikri amerikonai” 
ir niekas jus grinoriais 
pavadins.

Meile ar apsirokavinias?
—Tamista nori ženytis su 

viena iš mano dukterų ?
—Taip, labai nonų, — at

sake vaikinas.
—Jauniausiai duosiu 10 

tūkstančių pasogo, vidurinei 
—15 tūkstančių, o seniausiai 
—20 tūkstančių.

—Ar nėra dar senesnės už 
tą seniausią? — ramiai už
klausė vaikinas.

singiausia ir geriausia 
lietuviška.

•»: v ,‘«t . ns

M J

tai pe-

10c

Taippat

kitokį

1741W. 47» SI..

50c
60c AptekuriMH ir Savininkas 

.’26 Broadway kainų. C Si ret i 
30 L TH BOSTON. M VIS.

t*i<»phon* rfo.Boston 21014 Ir 21CHX

"OSEN'S

▲tohpHta ■* U. auk 
gaiiite labai 
gali davaaal!

Visai negirtas.
Vyras pareina namo visiš-

1 bėjus, sušunk
— Jau tu

įsėdamas atsako tas.
— Jeigu negirtas, 

reik viena lenta išilgai kam-

lentomis, netik viena... t ’

Permažas kišenius.
Vaikinas: — Onute bran

gioji, pavesk man nors kam
putį savo širdelės.

Mergina: — Aš savo šir
dies kampučiais niekam ne
duodu. Jei nori, tai imk vi
są.

Vaikinas: — O, koks aš 
būčiau laimingas, bet... var
gas man. Dėl tos laimes ma
no kišenius permažas...

Persiskyrimas.
Besirengiant į mūšį, pul

kininkas taip kalbėjo į savo 
kareivius:

— Atminkite, broliai, kad 
laike karės šaudyklė — tai 
jūsų pati. Kiekvienas iš jū
sų šaudykle esat taip suriš
tas, kaip su pačia.

Vienok pasitaikė taip, kad 
po mūšiui vienas kareivis 

*įžo į savo pulką be šau- 
ės.
• O kur gi tavo šaudyk- 

»T —* klausia pulkininkas.
— Gavau persiskyrimą,—

Negražu.
Motina: — Onute, aš tau 

sakiau, kad einant gatve 
jaunai merginai negražu at
gal žiūrėti.

Duktė: — Mama, aš gi no
riu žinot, ar daug vaikinų 
atsisuka į mane pažiūrėt.

Didele naujiena. ,
Sviesto pardavėjas į žino-, 

ną: — Barbę, Barbute, klau- ( 
syk, kokią didelę naujieną! 
aš šiandien sužinojau!

Žmona: — Nagi, sakyk, ! 
kas per naujiena.

Sviesto pardavėjas:

Gerai atsakė.
Mokytojas (gerokai išsi

traukęs): — Na, pasakyk 
man, Baltruk, ką daro laivas 
ant jūrių laike audros?

Vaikas: — Laike audros 
laivas svirinėja, vartosi, 
kaip girtas mokytojas.

Nosis perdidele.
Kazys: — Ar tu, Jonai, 

kartais nežinai, kodėl mano 
ūsai taip išlėto auga? Jau 
pusė metų kaip neskutu ir 
vis nieko nėra.

Jonas: — Nosis perdidele 
ir neprileidžia prie lūpos 
saulės šviesos. Jeigu nori, 
kad ūsai augtų, tai pjauk gar 
lą nosies. Svirplys.

(lėlyje sukrautus 
Kraujo Valytojas.., 
Gyvasties Rakamas.. 
Nervy Stiprintojas. . 
Vaistas <lel Vidurių. 
Kraujo Stiprintojas.. 
Nuo kooulio...............
N no gvrklčs skaudėjimo 25c, 
SkiHinės proškos........... ’
PinuTkos del kepenų...............
Blukių naikintojas.................
Del išvarymo soliterio........
Anatarinus plovimui.............
Nuo kojų prakaitavimo.. . 
Gydanti mostis........... ............
Aretiseptiškas muilas......... .
Gnaibo lašai..................50c.

Spocijatiska Tikrai Lietuviška Trtjanka Arba Trejof Dcvynieros

ką “Vodka”.
Retai! ir Wholesale kainomis.

(ibi c -ne už importuotą monopol- 
Visokius gėry mus parduodame

■6.00 už kcisa
$6.50

White Wine, Sherry, Port, Cla- 
t ir kiteki vynai nuo $1.00, 

$1.50, $2.00 ir $2.50 už galioną.
ARIELKOS.

“Monogram” . . $2.00
“Rose Chib” .... 2.50
‘Seymour Club” 3.00

BRANDLS.

XX., 
XXX..

. .2.50
. 3.00

CORDIALAI.
VVišniuk, Peach, Raspberry, Lemon ir

kordialai — $2.00, 2.50 už galioną.
Norėdamas pirkti, prisiųsk Money Orderį 

ant kokio* sumos, kokią pasirinksi registruo
tame laiške. įmautiems už $5.00 tavoro, ap
mok am persiuntimo lėšas. \

H. B. ROSENS0N 
317-319 Grand St, Brooklyn, N. Y.

Klausyk mano žodžio!

Ateik pirkti vyrišky aprėdalų, 
kaip tai skrybėlių, marškiniu, 
kalnieriyt ir t. t. Pas mane ta- 
voras gera ir prekes pigios.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N. Y
(Arti Berry St.)

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBĖS jūsų ligoje: 
diena po dienai, savaitė pe 

■avaitel, mineei^ po mėnesiui, 
metas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkit® kiek 
sergančių jau išgydžiau, kiek 
sergantiems pa gelbėjau jų ilga- 
metinėje įkinoje ligoje. Kada 
jums gyvenimas įkirėjo nui 
mėginimo visokių taip vadina
mų llekarstvų, jaučiatės, jog 
kas kartas jums esti arštaue — 
tada vienatinė pagelba yra b® 
apvilkimo kreipti® prie sene, 
tarpaus ■pecijalisto

D-ro Leon. Landes
Ji, jums be pinigų duos rods 

ką turite daryti, idant gelbėti 
gyvastį ir išslškįs jums ligą. 
Gydau jau per 20 metų kuopa- 
tsk m ingi ausiai visbkhu ligas, 
kaipo: Netekimą spėkos, užnue- 
iijimą kraujo, tekėjimą kraui®, 
Hgos skilvio, ilrdies, plaučių, 
kepenų, žarnų, inkstų ir tt.

Dėl lytiškų ir Inkstų ligų ta
riu didelius ir garsius aparatus 
Elektriko* ir X—Spindulių. par 
kuriuos matau jūsų vidurinius 
organu®. Ne kiekvienas gydy- 
iejas turi tokius aparatus, nu 
jie yra brangus. Chemiškai ir 
mikroskopiškai ištiriu kraują ir 
i'apumą. Neatidėliokite ant 
bliaus, bet tuojaus ateikit® pas 
taršą

D-RĄ L. LANDES
1M B. 12n< 8t., New Yerk,N.T. 
Urpc Irk Ir Lcaingtoa A vena e.

Valdiškos valandos: nuo lf 
'/U iki 8 vakar®; n®dėldieniata

lakta.ru


Didžiausios Dovanos!

kaf .11
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TOJE 
mokina, 
reik i!’,u

Pabaigusi kurni]; Wnntanft Medical 
College, Baltimore, Md.-
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Ta knyga kiekvien.-m yra 'rjls 
.’iV. Jing ! tin čti. kuris tik nori būti VISC
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; timū’Jftal- -’a,'R pasl.-.p/ią apie ftcriavsitis sma-,

" RrnitfyTnoi talpu! nuteikia viaokian nx)ar ir 
jį vagelbu invairiose luolcru ligone.
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Žinios iš Lietuvos
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Kuopų Sekretorių Adresai: 
kuopos Brooklyne — V. Žilinskas, 
Roebling St., Brook'yn, N. Y. 
kuopos Brooklyne—V. Vitkevičia,

mokėta.
Su liūdna širdžių velionio brolis

geroj vietoj, 
Gera proga del 

erą biznį.

kaimo, 
gvv -na.

Mel-

York, N. Y.
Susinėsimų Sekretorius 2) J. Ne- 

viackas, 183 Roebling St., Brooklyn,

įS ^2-0 J
4

A. P. L. A. DR-.IOS CENTRO VAI 
DABOS IR KUOPŲ SEKRETO

RIŲ ADRESAI: .
Centro pirmininkas P Liepų 

Magazine St.. Carnegie, Pa.

r ' Si >1Šiauliai
“Liet Žin.” rašo:
Tai vienas lietuviškiausių- 

jt|, galima sakyti, netik di
desniųjų Lietuvos miestų, 
bet ir daugumos miestelių. 
Pirmiau jis buvo labai su
lenkėjęs. Savo lietuvišką iš
vaizdą pradėjo ’atgauti nuo 
spaudos atgavimo. Daug 
prie miesto pakilimo prisi
dėjo ir apsigyvenę čia darb- 
štesnieji lietuviai, kaip svie- 
tiškiai, taip ir dvasiškiai.

Labai svarbų darbą pada
rė toli pagarsėjusi “Varpo” 
draugija. J “Varpo” rengia
muosius vakarus - spektak
lius prisirenka daugybė svie
to, netik vietinių gyventojų, 
bet ir is toliau atkeliavusių
jų. >

Lietuvių ir apskritai krik
ščionių pirklių čia nemažas 
skaičius. Yra čia krikščio
nių laikančių netik mažmo
žių ir kolionijalių prekių 
krautuvių - krautuvėlių, bet 
du knygynu, taip-pat du gė
rimų sandėliu, apavų, ūkio

LAISVE

Užkimimas, kokliušas, saiaugulys, oriam 
triubelių uždegimas, šaltis ir kosulys 
gan greitai pasiduoda gydymo įtekmei

SEVERAS
Balsam for Lungs

%

(Severos Plaučių Balsamo,) kuri tai gy
duolė ne vien nuramina, bet ir paleng
vina įvairius nuo peršalimo paeinančius 
nesmagumus.

Kaštuoja 25 ir 50 centai.

Atsakanti gyduolė nuo kaanUo 
“ Norin jums prnnn&ti, kad Suverta 
Plaučių Baisumas yru atsukimai gy
duole nuo kosulio. Tris sykius toji 
gyduole pagelbėjo innno veikos imu 
kosulio ir ui tai rekomenduoju vi- 
situns, kuriems reikia gori) viiisti)." 
F.m. Mutejovez, Box 41, Oouily, O.

Atsitikime šalčio
tirbu puvAtihiB, nnrinio priminti, 
kad Severos Cold a«d Ūrip Ta- 
blota (Severos PlotkelAn nuo Gri
po ir l’erftallino) žymini prigelb- 
sfi Soverort Plaučiu Balaivmo vei
kimui. PlotKoli’aj hntituoja 25 
centus.

Nemėginote Severos Tab-Lax- Liuosuotoją?
Tatai yra puiki gyduolė kaip vaikams, taip ir nuaugusiems. Ku^t. 10 ir 25 c,

Severo*) Rroparntni pnrnidnoBo be—elV kiekvieno:*' aplinkoje. Būtinai rci 
Jųiburkite Severos iš^įjbtų vaistą U neimkite jokią uivadnotoją,

TEISINGIAUSIA LIETUVIŠKA BANKA

JONO KQVAKSO
Priima pinigus taupiniinui ant 4% metams nuo šimto. Dabar jau vėl siun
čia pinigus j Rusiją, I*enkiją ir Lietuvą su pilnu užtikrinimu, kad pinigai
neprapuls. Banka randasi po priežiūra valdžios steto New York, užtat 
jūs pinigai gvarantuoti per valdžią. Rejentinčj kanceliarijoj prie batikos 
padaromi ir užtvirtinami visokį dokumentai, kaip tai: doviernastįs, kon
traktai, aktai prkimo ir pardavimo ir kitokį. Taipgi agentūra apsergė
jimui (Insurance) gyvasties ir nuo ugnies. Visokios rodos—patarimai 
DYKAI. KALBAM LIETUVIŠKAI.

Dabar galima važiuot į Rusiją per Ang’iją kas seredą ir kas Subatą. 
Taipogi galima atvažiuot iŠ Rusijos į Ameriką per Finliandiją. Kas nori 
važiuoti, lai atsiunčia $5.00 depozito del užtikrinimo vietos ant laivo. 
Visiems panažieriams parūpinu pasportus, pasitinku ant dypo ir paly
džiu ant laivo. Negavus mano atsakymo, iš vielos nevažiuokit. Taipgi, 
su absoliutiška atsakomybe persiančiu pinigus Rusijos kareiviams, pate
kusiems nelaisvėn Austrijai ir Vokietijai!

■JOHIN KOVA OS
36 GRAND STREET ITLLJA: 155 CLINTON

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

MUZIKALIŠKU INSTRUMENTU IR AUKSORIŠKŲ 
DAIKTŲ KRAtH UVš

SPECUALIŠKAS IŠPARDAVIMAS
tokio išpardavimo nbw vorkd.dar niekad nebuvo

Šik
B

bu 21 perlo kleviniu, 8 basais 
Vertes $18.00, tik už $7.50

Toks pat Armonikas
21 plieninių klapanų, 12 basų

Vertos $25.00, tik už $14.25

GRAFAFONAS
Su 12 1 ietuviškų dainų, vertės $45.00, 
Atiduodame tik už ................

Tq Hrutntonq Kvarantuofamc «nt to metą.

AtfŪŲBkite m u ims noro kiek pi
nigų ant rankos, o męs jums 
nusiųsime mtizikališ^ instru
mentą, kokį JM9 tik norėkite.

u ber
siu jų 

kuriems 
valsčiaus perdėtiniai neišda- 
vinėjo prideramas joms pa- 
šelpos. Dabar atstovas yra 
gavęs iš gubernatoriaus te- 
legarma, kad tų šeimynų 
skundai jau peržiūrėti ir vi
sa kas reikiant joms bus pa
daryta ir išduota.

natorių dūlei
- .. I kareivių šeimynų,padargų, mastinių prekių v

sankrovų - sandėlių. Ko-ko, 
o smuklininkų krikščionių ir 
tai daugiausia lietuvių buvo 
net perdaug. Taip, didžiąją 
dalį traktierių ir alinių lietu- 
riai turėjo savo rankose. 
Nekalbėsiu, jogei daug lie
tuvių krautuvninkų, net ir 
turtingesniųjų, , neprisiren
gia šaly rusų padėti ir lietu
vių kalba rašytų iškabų, ar
ba, kad padeda, tai darky
tais parašais — blogesniais 
cfž žydų, tik tarsiu, jo^Į daug 
ypač mažesniųjų krautuv
ninkų taip daro.

Paprastomis dienomis 
parduoda paprasta kaina, o 
šeštadieniais ir per kitas žy
dų šventes, kada pas žydus 
negaunama, jie pasinaudoja 
tuomi, ant visa ko kainas pa
keldami.

Dar dauguma" krautuv
ninkų menkai nusimano pir- 
klybos dalykuose, o yra to
kių, kurie nei skaityti, nei 
rašyti nemoka, todėl juos 
žydai “optininkai” apsuka 
kiek tik norėdami, o tie savo 
pirkėjus skuta.

Šiaulių 
parduoda 
klerikalu raštus.

“L. Uk-ko” ir “šviesos” 
leidinių jie beveik neparduo
da: sako kunigų biją.

Jakavičiaus gi “Juokda
rių”, “Saliamono nosių’’ ir 
kitų šlamštelių, tai jie, kad 
ir slapta, laiko, mat, šie niek
niekiai duoda daug pelno.

Čia yra 4 žydų knygynai, 
bet juose lietuvių knygų be
veik negausi, nes savininkai, 
kaip ir- nieko apie mūsų raš
tus nenusimano.

Teisybė yra net dvi krikš- 
• čionių knygų sankrovi, bet 

viena, savininkai - lenkai, ki
ta, esti po kieta kunigų prie
žiūra, todėl ir negali vargšai 
visokių lietuvių kalba raštų 
laikyti.

Čia reikalinga būtų, kad 
atidarytų knygyną šviesus, 
savarankis ir kiek labiau 
pasiturįs žmogus lietuvis, 
kuris pardavotų ne tik per 
kunigėlių sietą perleistuo
sius, bet, trumpai tarus, vi
sus mūsų kalba raštus, žino
ma, kad tik netvirkinančius 
rastus.

Tuomi nemaža žmonėms 
patarnautų, o ir pats 
naudotų.

skaplierninkai 
daugiausiai tik

dirbtas, geroj vieloj, lietuviais ir'len
kais apgyventa. Parduodu visai pi

giai, nes aš turiu išvažiuoti į kitą mie- 
įsią.
I Atsišaukite po num.
'577 Driggs Ave.. Brooklyn, N. Y. 

(13-14)

PA RSI DUO 1 )A P U LR ŪMI S.
Parsiduoda pulrumis 

lietuvių apgyventoj. 
lietuvio, kuris norėtų įgyti

Parsiduoda pigiai.
A. V1LENIŠKIS

i 1.313 Recdsdale St.,N.S., Pittsburg,Pa 
(12-17)

PAGELBĖK IT SURASTI 
ŽMOGŽUDĮ!

Kalėdų,vakare 25 d. gruodžio, nedo
ras valkata peršovė nekaltai darbinin
ką Juozą Pupkį, kuris mirė. Velionis 
paėjo iš kaimo Pelenių, Bartininkų 
valsčiaus, Suvalkų gub. Užmušėjas 
dar nesurastas. Brooklyne vadinosi 
Jonas Juodesas, gyvendamas Eliza- 
bethport vadinosi Jonas Pipiras. Kiek 
sužinotu- tai tikra pavarde JONAS 
ŽUKAUSKAS, paeina iš dzūkijos, 
Mikiėčių kaimo, Liškavos parapijos, 
žmogžudžio išveizda: juodbruvas, turi 
biskįVilų plaukų, pailgo veido, be ūsų 
(gal jau augina), viršutinė lupa plona 
lyg prie dantų prilipus, smakras smai
las ir įžymiai atsikišęs, žiūri iš paniū
rų, pusėtinai sulinkęs, apie 5 pėdų ir 
6 colių augščio. Angliškai kalba pra
stai ir lenkiškai neb'ogai. Lietuvys 
pamatęs pa'aikys greičiau už italą ar
ba žydą. Amžiaus 30 — 35 
Kiek žinia, iš amato, tepliorius Ii tarų 
ant langų. (Bet užsiėmimas vien ka- 
ziromis ir apgavystėmis). Iki šiam 
laikui negalima surasti. Dėlto mieli 
viengenčiai, jeigu pasitaikytų pama
tyti kam nors tokį įžymų žvėrį, galite 
spręsti, jogei tas pats, nes tokiu apsi
gimimu tarpe lietuvių mažai randasi. 
Malonėkite pranešti apie jį velioni® 
broliui, Kaz. I’upkiui, 375 South 1st 
Str., Brooklyn, N. Y., arba tiesiog pa
duoti į valdžios rankas. Jeigu pasi-

Draugi jos, 
kurios apsirinko “Laistę” 

savo organu:
ADRESAI VIRŠININKU “LIETU

VOS BALSO” DRAUGIJOS 
KENOSHA, WIS.

Feliksas Dapkus, 914 Jenne 
Fremont Ave.
prezidentas.

Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St., 
v ice-p re z i d en ta s.

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. Leščauskas, 607
Jenne St., J. Bagdonas, 322 Milwaukee
Ave., J. Sukelia, 712 Park Ave.

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

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

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

50 Newell SI. ir P. Beišis, 173 N.

Pajieškau tikros sesers .A 1 mos Gai- 
liuničios, Kauno gub., šauliu pav., 
Gedminių kaimo. Pirmiau gyveno 
Arlingtone, o dabar nežinau kur. Ji 
pati arba kas žino malonės atsiliepti.

J. Gailiunas
106 Wall St., Torrington, Conn.

Pajieškau pusbrolio Juozo Snieč
kaus, Suvalkij gub., Naumiesčio pav., 
Slavikų parapijos, Pusdešrių 
Trįs metai kaip Amerikoje 
Dirba stokjarduose, Chicago j 
džiu atsišaukti šiuo adresu.

Mrs. M. Daukšienė 
109—11 Ten Eyk St., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau pusbrolio Longino Aleliu- 
no, paeina iš Kauno gub., Panevėžio 
pav. ir parapijos, Klepšių kaimo. 
Keturi metai kaip Amerikoje. Pir
miau gyveno Chicago, o dabar neži
nau, kur jis yra. Turiu svarbų reika
lą. Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

Aleksas Aleliunas
2134 Forbes St., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau dėdės M. Kališiaua, Jono 
ir Magdės Žymontų. Visi Suvalkų 
gub^Šenapilės pav., Sasnavos para
pijos. Meldžiu atsišaukti.

P. Kurtinaitis
281 So. 8th St., Newark, N. J.

Pajieškau tetos Saliom ėjos Narvi- 
daitės, po vyru Kulinskienė, Nariškių 
kaimo ir pajieškau pusbrolio Vincen
to Miedzos ir Kazimiero Daržukimo. 
Visi Vabalninku parapijos, Kauno 
gub., Panevėžio pavieto. Meldžiu at
sišaukti.

Povilas Narvidas, 
Box 161, N. Bloomfield, Conn.

»'■ • <. f .

Mt^s užlaikome specijališkai rusą meistrą, kuris pataiso visokius 
Muzikališkus Instrumentus ir Fonografus.

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

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

Fotoną
Užlaikau didžiausią fotografijų galeriją. Nu

fotografuoju didžiausias grupas net iki šimtui 
ypatų. Visiems suteikiu puikius paveikslus su 
dovanomis, kurie tik pas mane atsilanko. Ypa
tingai jamiavedžiarns.duodu geras dovanas ant 
pradžios gyvenimo.

Motiejus Kichas 
370 Bedford Ave. Brooklyn,N.Y

5Af|A IZ A i n 1 • Reikalaudami kaLaiugo pn.UUU KatahgiĮ Dykai. >iMSkitedvi™^ «>
katalogą tuojaus gausits. Turimi betaviškij rekordu su visokiom! dainom*
J. GIRDĖS, 103 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Graži Dovana
DEL LABO VISUOMENES 
Knyga, fvelkutOB bei naujausi* 
mokslo išradimai ir kųi reikia daryti ap 
bIj pis, taip pilt kaip ir kur išsigydyti, 

? lygiai knygoj “Daktarus*’ purotkų 
ka.p nuo visokių nelaimių bei ligų apri" 
sa (goti .

(('niro Sekretorius J. Mažiukna,
1111 Market St., N. S. Pittsburgh, Pa.

Centro Iždininkas K. Varašis, >2 
and Carson Sts., S. S. Pittsburgh, Pa.

Cenlralinis Kasos Kontrolių P. 
A. Saniulionis, P. O. Box 63, McKees,

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

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

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

Carnegie, Fa,
Ig. Rasinskas, General

St.
4 kuopos 

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

Cuddy, Pa.
G kuopos, Export, Pa.

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

Sekretorius.
Jonas Pukas, Finansų Sekretor.
Antanas Trakas, Kasierius.

“AIDO” CHORO VIRŠININKŲ 
ADRESAI:

Prezidentas F. F. Svetikas, 183 
Roebling St., Brooklyn, N. Y.

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

Kasierius S. Garšviute, 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.

LIETUVIŲ KELIONEI PAŠELPOS 
DRAUGIJOS VALDYBOS IR 

KUOPŲ SEKRETORIŲ 
ADRESAI: 

Centro Valdyba: 
Pirmininkas M. A. L’beris, 

Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.
Sek rotorius J. Petravičia, 264 Front 

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

Ave., Brooklyn, N. Y.

Vištytis.
Nelaiminga našlė, 

•džio pabaigoje buvo 
žiavusi vieno kapitono Ku- 
bilinskio žmona išsikasti iš 
žemės savo vyro kūną. Ka
pitonas žuvęs Kašubuose ir 
palaidotas Vištyčio kapinė
se. Sargybiniams neleidus 
pasiimti iš po žemių lavono, 
{i pa^liko kapuose ir nie

kam nematant šovė’ sau į 
galvą iš revolverio. Kolei 
kas ji dar gyva, bet mažai 
vilties, kad pasitaisys.

Pasieniu pradėjo jau ser
gėti kareiviai, kad žmonės 
Mįįyneštų ir nebevežtų pri
stigę prūsų daiktų.

Gruo- 
atva-

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

J. V. Jurgilaitis
P. O. Box 19, Wilkes Barre, Pa.

(12—15)

Pujieškau apsivedimui doros mergi
nos lietuvaitės ar prūsiukčs, kuri mo
kėtų lietuviškos kalbos nors biskį, nuo 
21 iki 29 m., 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, Ill.

183
2

2!) Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.
3 kuopos White Plains, N. Y. — V. 

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

Vyženos, Ūkm. apskr.
Atstovo pagelba. Durnos 

atstovas Januškevičius buvo

$15.00 ANT NEDĖLIOS EXTRA!
PajiešĮkau lietuviškų Agentų iš kiek

vieno miesto. Iš darbo atlikusiame 
laike gali šitą darbą atlikti. Atsišauk
damas prisiųsk markę už 2 c. dėl pa
aiškinimo.

JOHN B. PARIMSKY
Bex 944, HalloweH, Me.

(14—21)
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PARSIDUODA GERA GROCBRN* 
Parsiduoda gera grasera^ Maste te-,

p.

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

KU 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., Brook’yn, N. Y.
Iždininkas P. Patašius, 94 S. 1st St., 

Brooklyn, N. Y.

LIETUVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS:

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

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

Susinešim^ Sekretorius' 1) M. M. 
Rice-Herman, 140 E. 10th St, New

Finansų Sekretorius 1) 7'. L. Dun
dulis, 101 E. Main St., Danville, Ill.

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

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

Kasos Globėjai: M. Čėsna, 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 !• inansų Raštininką 'T. M. 
Dundulį, 101 Main StM Danville, HI,, 
ku/is yra po kaucija $ 1,000.______

FA RMOŠ? C. E RI AUŠ K) S 
FARMOS.

Pigi ai par du o t iu... ri a il
sias, gatavas farmas su bu- 
dinkais, 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 Koliontjoj, kur aš 
esu jau pardavęs 320 farmų 
lietuviams, apielinkėje mies
to Scottville, Mason County, 
Michigan, kuris yra tu r tin 
glausiu farmerių miestu 
state Mich. Viduryje der
lingiausių ir gražiausių lau
kų, lygų 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, 
žiu. Atvažiuokite pas mane 
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 
tuoj, o gausite žemlapį (ma- 
pą) Lietuvių Kolionijos ir. 
farmų katahogą. Adresuok:

ANTONKIEDIS, 
Peoples State Bank Building

Scottville, Michigan

Kas užsirašys laikraštį “Kovą” pa» 
mane ant dviejų metų ir prisius $4.00, 
tas gaus dovanų dolerio vertės kny
gų. Kas užsirašys dienraštį “Nau
jienas” ant metų ir prisius $5.00, taip
gi gaus tas pačias dovanas. Kas už
sirašys “Kovą” ant metų ir prisius du 
doleriu, tas gaus dovanų 50c. vertės 
knygų. Dovanoms skiriu šias knygas: 
TRIMITAS, laisvos dvasios giesmes

ir dainos su gaidomis. Kaina $1.00 
DAKTARAS KIŠENIŲ.! E......... 1.00
KANKINTOJAI IR K AN K INTIMA I

UŽ MOKSLĄ ........................ 1.00
Jeigu viršminėtų knygų nenorėtu

mėt, galit gauti kitokių knygų, kurių 
čia negaliu paminėti. Pinigus siųskit 
Money Orderiu arba registravotam 
laiško. Dovanas (Įuostu tik per 
ną menesį.

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

(12—14)
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vyrus, I ;>p ir moteris, kas būtinai. patirsi, ko <.a C.aiitna paradyti.
□ti. viaieuis, i,i.ap painiems, taipirj ,
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■Ją . 
gurnus žeiT^u'mai”; < -’r ‘A'r-T’t ‘‘aiP 
kinti Jlerinu iv* <• G. b

KNYGĄ . y’’* “veikslais hus-;r ’
trauoti* pnrod< ’s- Bh
pa paslaptybes. sveik iv ms.

APART,KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodtjsm® 
v, kr. uie. inkstą. romatixm®» 
ilpnėjnno, hrochitis irlimpa*- 
apie motetų nesveikumus tr 

sekios nubėpmo ir 1.1.
pi-rninu ne kaip manai varkęti 
t‘.’. s ar kreitis pt ’e gydytojo, 
raityti knygą "DAKTARAS 
? ■ no rodos ’‘DAKTA RO"» 
•y. >nti nusilpėję. sukliur^.p®- 
'ičst’ aidas ir varginam i vis®* 

’’s šviežiomis, teip užs«nw-
knygoje atrasite tikrą r®* 

i<a d?1 labo visuom<#i®®$ 
mtiHčs ją DOVANAI. W* 
tomis prisiuntimui.
<I \NDIEN, iškerpant
uok teip:

tai kiekvi« n:ts 
atsių 10 c. st 
KALAUK D A”

Dakt.-rai Kliniko pasekmingai greit viso

50 LAIKRODĖLIS 14 K. GOLD FILLED!
Tiktai *5 d°varH| Prte laikrodėlio visa i Do va n a i

PERKANT LAIKRODŽIU STAČIAI Iš FABRIKO, sutaupysit sau ne mažiau, kaip $19.00, nes paa te 
pardavėją už tokį laikrodėlį užmokėtumet mažiausiai $25.00, o mūsų SPECIJALIŠKA FABRIKOS PREKĖ to 
krodėlio yra TIKTAI $5.50 ir aprat to, KAS DABAR UŽSISAKYS PAS MUS LAIKRODĖLĮ, tai augš&au paU>- 
pintus 15 PUIKIAUSIŲ DALYKŲ kožnas ap'aikys prie laikrodėlio VISAI DYKAI, kaip tai: __

1—2) Lenciūgėlis su Brcloku, 8) Britva, 4) Diržas galandimui hritvos, 5—6) Puodelis ir Penzelis akutnavU 
7) Plunksna Fontaininė, 8) Peliukas, 9) žiedas, 10) Veidrodėlis, 11) šukos, 12) Spilkutė kak’aryšiui, 18—14) Sa* 
žūčiai rnankietams, 15) 32 Kalibro Revolveris (Modelis). , , . , ,, ...i,

Taigi jei norit pirkti tą puikų 25 d®lerinį laikrodėlį už $5.50 ir gauti tuos 15 dalykų prie laikrodėlio VISAa 
DYKAI, tai iškirpkit tą apgarsinimą ir atsiųskit sykiu su 25 oentais markėmis rankpinigių, kad būtumėm pendtf- 
krinę, jog ištikrųjų norit turėti mūsų laikrodėlį, o męs tuojaus išsiųsim jums laikrodėlį ir 15 dovanų prie laikrodi!!* 
VISAI DYKAI.

Kada priimant siuntinį persitikrinsit, jog tas laikrodėlis yra tikrai 14 K. GOLD FILLED, GVARANTUOTA® 
ANT 20 METŲ, su garsiausiu pasaulyje mechanizmu, o tie 15 dovanų yra taipgi kuogeriausios rūšies, tai užmokMtt 

.likusius $5.25 ir keliatą centų už persiuntimą, Jeigu gi nepatiktų, tai sugrąžinsim jūsų 25c.. Turime priminti, ja® 
perkant laikrodėlį nuo mūs NEI KIEK NE RIZIKUOJATE, kadangi mūsų laikrodė'iai yra GVARANTUOT1 ANT 
20 METŲ ir jeigu laikrodėlis pasigadintų, tai męs pataisysim ar išmainysim ant kko VISAI DYKAI, prteiuntua tft 
25 centus ant persiuntimo.

Iš Kanados užsakant, visi pinigai turi būti prisiųsti te kalno.
AT YDA: Tankiai žmonės mums skundžiasi ant įvairių kitų firmų už Ui, Jog negavo to, ką mtelino, ir be abejoaSa, 
vo patįs sau kalti, nemokėdami atskirti blogo apgarsinimo nuo gerojo. Iš tos priežasties męs esam priversti praoeMA 
JOG MŪSŲ FIRMA YRA KRIKŠČIONIŠKA, neturi nieko bendro su firmomis garsinančiomis Šitame laikraštyje ti 
duoda visa tą, ką garsina; apie mūsų teisingumą ir sąžiniškumą kožnaa gali persiMvintl, užsisakant vyrišką ar *•» 
terišką laikaodėl] (su dovanomis) ir adresuojant stačiai tiktai pasi

NATIONAL COMMERCIAL COMPANY,
M W. BROADWAY Dep. 4-15.

•>

NEW YORK. N. t.
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Bedarbių diena.
12 d. vas. New Yorke, ant 

Union Sq., buvo didžiulis mi
tingas, kur kalbėjo daug žy
mių kalbėtojų—umjistų ir 
socijalistų. Minia, klausanti 
kalbėtojų,buvo labai įvairi— 
•čia buvo anglų, žydų, lenkų, 
rusų, vokiečių lietuvių ir t.t. j

Tyčia buvo užkviesta ma
joras Mitchel ir kiti miesto 
urėdninkai, bet nei vienas iš 
jų neišdrįso pasirodyt be
darbiams,’ kurių šiame mies
te yra apie pusė milijono.

Šubatoj, 13 d. vasario, 
taip-pat atsibuvo gana daug 
prakalbų ant gatvių.

12 d. vas., vakare, įvyko 
bent 6 milžiniški mitingai 
svetainėse, kur dalyvavo 
.tūkstančiai žmonių.

Lietuvių kriaučių unija, 
išvien su soči jai istų kuopa, 
taip-pat parengė prakalbas 
Tautiškame name. Žmonių

• x •>
Preserių unijos 58 

skyriaus susirinkimas. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai malonės pribūti.

Pirm. J. Daukšis, 
142 N.Gth St., Brooklyn.N.Y.

Jersey City, N. J.
Susirinkimas L.S.S. 59 kp. 

atsibus 16 d. vasario vakare, 
t. y. Užgavėnių dienoje. Bus 
išduota atskaita iš buvusio 
baliaus. Malonėkite visi at
eiti ir naujų draugų atsives-

Majoras Mitchel susirūpi
nęs, kad duonos bakančlis 

i jau pakilo iki 6 centų, vėl 
pradeda rinkti Įvairias kom-

svetainė. Pirmininkavo J. 
Šukys. Kalbėjo tris kalbė 
tojai: L. Prūseika, J. žaltys 
ir J. Neviackas. Publika la
bai atydžiai klausėsi prakal
bų. Pabaigoj išnešta tam 
tikra rezoliucija, kuri bus 
pasiųsta prezidentui Wilso- 
nui ir kongresui.

Rezoliucija priimta vien
balsiai. Publika išsiskirsto 
pakilusiu ūpu.

10 d. vas. City Hali buvo 
susirinkimas žymesnių 
duonkepių, pirki iii ir hotel ių 
savininkų.

Na ir išrinko komisiją, ku
ri vėl “tyrinės” sąlygas.

New Yorko gubernatorius 
Whitman irgi išrinko komi
sijas.

Komisijos, komisijos ir ko
misijos! Tasai akių dūmi
mas turėtų jau pasibaigti.

Lietuvių Apšvietos Drau
gijos mėnesinis susirinkimas 
atsibus 21 d. vasario, 1915, 
Tautiško Namo svetainėje, 
ant antrų lubų, 101—103

unija nutarė susilaikyti nuo 
pinigų siuntimo Vilniun nu- 
kentėjusiems nuo k/irės su
šelpti. ’

Unija palauks, kol Lietu
voje geriau susitvarkys šel
pimo reikalai. Susirinkime 
buvo skaityta perspėjantis 
straipsnis, kad apsisaugotų 
nuo kuniginio komiteto.

Unija labai išmintingai 
padarė, nesiųsdama aukų 
kuniginiam komitetui, bet 
dar gęriaus padarytų pa
skirdama auką bepartyviam 
Lietuvos Šelpimo Fondui.

Prasidės nuo 2 vai. po pietų. 
Taigi visi draugai ir draugės 
teiksitės neatbūtinai atsilan
kyti į šį susirinkimą, nes yra 
daug svarbių reikalų aptari
mui.

Susinėsimų raštininkas 
A. Petraška 

183 Roebling St.,

Ketverge, 18 d. vasario,
Draugelio svetainėj 73

Netoli Yonkerso, vokiečių 
ubagnamy, susekta visa eilė 
žmogžudybių. Senelius, ku
rie buvo tame ligonbuty, sis- 
tematiškai nuodijo. Tas 
prasižengimas buvo papildo
mas tarnais, kurie norėjo at
sikratyti nuo neramiųjų pa
cientų. Išviso, kaip spėjama,

613
Vaiku vežimėliai nuo 

$1.98 iki $35.00. cn 
Z 

>N

$ >NCtj rj
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Geležiniai springsai $1.50 
tinka i visokias lovas.

nunuodinta 11 senelių. Mo
re, vienas iš tarnų, prisipa
žino sistematiškame nuodi
jime. Jisai betgi, galėjo pri- 
skaityti tik 8 aukas.
. Senelius daugiausia nuo
dijo chloroformu. Nekurie 
iš jų kėlė protestus, nujaus
dami, ką tai blogo.

Dabar More sėdi psichia- 
triškame ligonbuty, nes išsi
rodo, kad jisai yra proto li
gonis.

Areštuota tarnai Ring ir 
Schmidt, kurie patvirtino 
More parodymus.
* Tai, kaip šioje kapitalistiš
koje gadynėje elgiamasi su 
seneliais, kurie savo laiku, 
mažu, ir labai geri darbinin
kai buvo!

«

Draugai!

Visokius VYRIŠKUS RŪBUS pigi*l 
Ir gerai galite pasiūti pas ANTANU 
LIUTKŲ? Užtikrinu, jog tie, kurie už 
sisakys pas mane kokį nors apsivilki
mą, pilnai užsiganėdins mano darbu 
nes aš, pasidekavojant savo praktikai, 
—gražiai pritaikau rūbą kiekvienam 
žmogui pagal jo norą ir reikalavimą 
Aš užlaikau įvairių firmų prabai 
(sampelius), iš ko kiekvienas ga’i pa 
siekirt sau patinkamą medegą už pri
einamą kainą. Taipgi sutaisau, išva
lai ir suplosimi senus vyrų ir moterį 
drabužius,—išrodo, kaip nauji.

Atsitikus reikalui, kreipkitės po šiuo 
įdresu: 670 N. Main St.. MONTELLO. 
HASS., Lietuvių Tautiškame Name.

Su pagarba
A. LIUTKUS

Iš priežasties Europos ka
rių, tarp Amerikos ir Euro
pos labai žymiai sumažėjo 
korespondencijos. Tik vie
name New Yorke tapo pa- 
liuosuoti 79 pačtų valdinin
kai. Jie dabar skaitosi re
zerve ir jeigu kuris iš tar
naujančių valdininkų
sirgs, tai jo vietą vienas iš jų 
turės užimti.

SU-

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

DOMINIKAS SZEMETA
40 Hudson Ave.,

Brooklyn, N. Y.

Ar Mori i
liauti DYKAI dvi geras štukaa 

!S>. ir IJidelj Kataliog.'} visokių ina-
V Šlukų ir kitokių visokių 

dalyku, kurių tu labai nori, o 
nežinai kur ,i;j gaut? Atsiųsk 

J savo pilnų ir aiikų adresų ir už 
į 6centusstenipų del uždengimo 
į prisiunūmo kaštų, o męs luojaus 

tų Kataliogų ir štokas tau nusių
stai DYKAI. Adresuok:
JUOZAS J. SZUKAS, 

(MAGMAS)
3261 S. HalstedSL Chicago, III.

Gera Proga Ligoniams
. ,, YRA SUTEIKIAMA PER

DR. J. C. BROWN
Visiems gerai žinomą dak tarą-s peclja lietą, kuris pasekmingai gydė ligonius per 85 metus, dabar 

UŽDYKĄ PRADĖS EGZAMINUOTI LIGONIUS IR DUOTI JIEMS PATARIMUS sekančiomis diene- 
Neclilininis, Utarninkaia ir Pėtnyčiomis.

DR. J. C. BROWN yra baigęs vieną Iš geriausių Amerikos universitetų ir turi auksini medali ui 
afcsižymėjimą moksle. Jo ofisas yra įrengtas su naujausiomis stebuklingomis mašinomis. X-spinduliq 
mašina 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 gydvmą.

DR. BROWN PASEKMINGAI IŠGYDO VISOKIAS UŽSLSEN ĖJUSI AS IR NERVIŠKAS

Ligas Pilvo, Plaučių, širdies, Inkstų, Kepenų, Pūsles, Ausų, No
sies ir Gerkles, Moterų Ligas ir nusisvėrimus gydome 

be operacijos.
ODOS LIGAS, KRAUJO SUGEDIMUS, REUMATIZMĄ, GĖLĄ IR KITAS LIGAS, karioe perdaaą vie tea 
užimtų čia išdėstyti, gydau su geriausiomis pasekmėmis.

Aš nedarau ilgų tyrinėjimų, kad surasti, kokia liga jūs sergate, bet tuojau* Ją permatau, kaip ▼•id- 
rodyje, nes man pagelbsti ilgų metų mano praktika Ir stebuklingoj mašinoe.

f Nesiduokite save bereikalingai pjaustyti, bet ateikite pas mane, o apturėsite patarimą, ar jūs HgW 
galimu išgydyti su vaistais, ar ne. Aš išlydžiau daugelį ligonių su, vaistau,, be jokių operacijų. Tuos H- 
gonrns kiti daktarai buvo jau atsisakę gydyti su vaistais ir sake, kad būtinai yra reikalinga operacija ir 
kad reikia eiti į ligonbutį, kur galima tikėtis pagelbos.

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

todėl neleiskite dykai laiko rašinėdami man laiškus. Pirmiausia reikia ligonį gerai išagzeminuoti, tada tik 
galima pradėti gydyti. Dar sykį primenu jums, kad aš egzaminuoju ir duodu patarimut ligoniams 
DYKAI Nedeliomis, Utarninkais ir Pėtnyčiomis. l- V .

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

OFFISO VALANDOS, NEDRLIOMI8:
Nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. pietų. Nuo » vai. ryto iki 8 vai. po plot
Nuo 1 vai. po plet iki 8 vai. vakaro.

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS NBW YORKO

UŽEIGOS NAMAS arba KOTELIS
Turi 38 kambarius pui 

klausiai įrengtus pagal nau
jausių madą.

Parduodam laivakortes.
Siunčiam pinigus į visai 

dalis svieto.
Turinti kokius nors reika

lus kreipkitės į nm*u ofisą 
o rasite teisingą patarnavi
mą visame kame.

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

GEO. J. BARTASZIUS ir J. P. WASIL1AUCKAS
498 Washington St., 261 W. Broadway

Cor.ie.- Spring Street ■> (OIIFH RO4TOM MARflNEW YORK CITY, N. Y. ttUSION, H A SB
820 Bank Street, Waterbury, Conn.

V• -ų R* *! • i Vjegyki/AJ

isbiry-t dari

Pramonijos Lietuvių Į“DARBININKU BALSAS” Pasaulio 1 .
• Darbininkų I. W. W. unijos Organas, Leidžiamas Kooperatyvės 
Bendrovės iš Baltimores, Md.

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

“DARBININKŲ BALSUI” runi ir rupūs: Nušviesti darbi- 
•ninky reikalus, nurodyti jy 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.”

“DARBININKU/BALSO” kaina metams Suv. Valstijose 
1.50c. Vienam numen/i 5c. Šešiems numeriams 25c. Kanadoje ir 
Meksikoje metams $2

“DARBININKU BALSAS

i. Užsenyje metams $2.5Oc.
Visokiais reikalais.kreipkitės šiuo adresu:

859 Hollins Street, Baltimore, M<L

", 5. FURNITURE CO
Antanas Maliauskas ir Antanas Vidžiūnas, Savininkai

687 THIRD AVE. Cor. 21-st St. BROOKLYN, N.Y
Telephone 4263 South

Čia męs norime atkreipti mūsų Lietuvių Brooklyn o ir New Yorko apielinkės visuomenes atydą į Rakan
dų (Forničių) pirkimą. .Męs toje pramonėje esame bus jau arti dešimts metų, tai, suprantama, kad męs ir pa
tyrėtu joje praktikes. 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, kai]) tai po 1 arba 2 dole- 

Tą męs paliekam pačiam pirkėjui, po kiek jis išgali.riu ant savaites.

strei- 
kokia
pana-

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

$10 $10
Męs duodame pirkėjams DEŠIMTS DOLERIŲ DOVANAI
ĮBnuTii nrinw-Q ■III'I'• rror o w rnri------ --------------

Nėra skirtumo, kad ir r°kuojame dešimts do-
ant išmokesčio. ? M A B leril* nuo mūs^ žem1^Ii G prekių, taip kaip męs 

Perkant rakandus pas ^8 garsiname. O už $50.00
mus už $100.00, męs at- taį $5.00 įr taip toliau.

KURIS IŠKIRPĘS ATSINEŠ ŠĮ APGARSINIMĄ.
M. & V. FURNITURE Co.,

Antanas Maliauskas ir Antanas Vidžiūnas savininkai. 
687 — 3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

$10
Tik įsitėmyk gerai musu vardą ir adresą.

ANTANAS MALIAUSKAS IR ANTANAS VIDŽIŪNAS, Savininkai.
687—3rd AVENUE, Corner 21st Street,

Trijų kavalkų minkšti šiai nuo $18.75 ir augštyn.
'</.' '■ <.... . .

VIDŽIŲ i\ AS

na, Maspethą, New 
Yorką ir Newarka.

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

BROOKLYN, N, Y.

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

$5.00, $6.00 ir iki $15.00.

MOT

Aržuoliniai stalai nuo $8.00 iki $15.00 ir augščiau. Į ver 
damajį kambarį krėslai nuo 50c. iki $1.00. Indų šėpos
(chin




