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Baisiausia nelaimė 
kasyklose!

Žuvo daug lietuvių.
Užpereitame “Laisvės” nu

mery jau minėjome apie bai
sią nelaimę kasyklose Cincin
nati (Courthney, Pa.). Dabar 
męs gavome platy pranešimą 
nuo mūšy korespondento J. 
S. M., kurį čionai talpiname 
ištisai.

22 d. balandžio čia ištiko 
baisi katastrofa. Užmušta, 
sudeginta ir uždusinta arti 
150 angliakasiy. Valdiški 
pranešimai slepia teisybę, nes 
parodo, kad užmušta tik 120. 
Tikras gi skaičius kur kas di
desnis. Lietuviu užmušta 
26. Ligi 26 d. bal. išimta 
21, o kity dar nesuranda. Iš
imtieji šie:

Karolis Mikelionis, 
4 vaikus ir moterį.

Juozas Liorentas, paliko 
moterį ir 5 mergaites, 
ir jo penki burdingieriai. '

Simas Jakušas, pavienis, 
kaunietis.

V. Paulauskas, paliko mo
terį ir mergaitę.

Jonas Paulauskas; pavie
nis, kaunietis.

Jonas Terebeiža, pavienis, 
kaunietis.

V. Terebeiža, pavienis, 
kaunietis.

Petras Bacevičia, paliko 
moterį ir vaiką; kaunietis.

Vincas Sabutis, pavienis, 
kaunietis.

Jurgis Zaukus, pavienis, 
kaunietis.

Jurgis Didjurgis, pavienis, 
kaunietis.

Jonas Zalmakutis, čia au
gęs.

Juozas Matuseviče, paliko 
moterį ir 2 vaiku.

M. Mockus nežinomas.
Kiti dar neišimti.
Lietuviu darbininky drau

gystė palaidojo 10 savo na
riu 27 d. bal. su didele paro
da, griežiant Wilmerdingo 
benui Lietuvos Sūny. Tapo 
palaidota ant šv. Domininko 
kapiniy Donora, Pa.

Atvžaiavus į Donora, Pa., 
čia pasitiko Lietuviu Ukėsy 
kliubas ir nulydėjo iki baž
nyčios. Viso atvežė tą die
ną 15 lavony, kuriuos palai
dojo sykiu Courthnes L. D. 
Draugija.

Nelaimės vietoje.
Katastrofos vietoje baisus 

reginys. Verksmas motery 
ir vaikučiy ir didžiausia žmo
nių minia randasi dieną ir 
naktį. Kasyklon įėjimą sau
goja valstijos kareiviai.

26 d. bal. išimta dar du 
gyvi. Vienas lenkas, kitas 
airis. Jie išbuvo užgriūti po 
60 valandy. Ligi 27 d. bal. 
viso išimta su negyvėliais 94.

Labai sunku sužinoti prie
žastį tos baisios katastrofos. 
Kompanija viską slepia, o 
vietiniai gyventojai vaikščio
ja, kaip apmirę.

Tik nekurie laikraščiai ra
šo, kad tose kasyklose jau 
seniai buvo laukiama eksplio- 
zija. Vienok—ten dirbama 
jau nuo 50 mėty. Antra-

dabar veik visi nauji virši
ninkai, nes daugelį 'senyjy 
užmušė.

Baisi regykla ir tai jau ne 
pirmu kartu. Smakas kapi
talas be pasigailėjimo ryja 
aukas. Kada gi žmonės pa
sakys jam: gana! Dabar męs 
patįs rūpinsimės savo gyvas- 
čia, nes męs esame žmonės.

Tegul nors šita baisi nelai
mė atidaro mums akis!
Massachussets bosai prieš 

raudonų vėliavą.
Massachussets valstijos bo

sai sumanė panaikinti ap- 
vaikščiojimuose raudoną vė
liavą. Panašus sumanymas 
įnešta legislaturon ir bus nu
balsuotas paskutinėj dienoj 
balandžio mėnesio.

Tokiu būdu jie, nabagė
liai, mano panaikinti sobjja- 
lizmą.

Pažiūrėsime,^ kas paims 
viršy, nutukėliai ar darbinin
kai?
Californiečiai priėmė prieš- 

japonišką billiu.
Californijos legislatura 

balsy dauguma priėmė billiu 
apie uždraudimą svetimtau
čiams įgyti žemės nuosavy
bę. Californiečiai sakosi ir 
toliau panašiai elgsis.

Bryanas, nors ir nuvažiavo 
Californijon, kad įvykinti ra
mybę, bet nieko nepešė. Jis 
tik daugiau sukurstė Ti^į. 
Nekurie amerikiečiai labai 
karštai užsipuola ant japony. 
Sako, reik sykį ant visados 
su jais pabaigti. Tokie bal
sai girdžiami ir Japonijoj.
“Appeal to Reason” lai= 

mėjo.
Federališkas teisėjas Pol

lock Topeka, Kansas, pripa
žino leidėjus socijalistiško 
laikraščio nekaltais. Byla 
visai panaikinta. Juos kal
tino už persiuntimą per pač- 
tą būk tai melagingų straips- 
niy apie Leavenwort federa- 
lišką kalėjimą.

Advokatas nurodė, kad jei
gu pripažinti leidėjus kaltais, 
tuomet spaudos laisvė Suv. 
Valstijose bus suvaržyta. 
Teisėjas su tuomi sutiko.

Taigi valdžios pasikėsini
mas ant “Appeal to Reason” 
nuėjo ant vėjo.

nesnį 16 metu, motina gau
na per mėnesį $15.00.

Panašiai neseniai priimta 
ir Minnesotos valstijoj.
Morgano dailės rinkiniai.

Apskaitoma, kad Morgano 
dailės rinkiniai gali kainuoti 
50 milijonu doleriu.

Sakoma, kad Morganas 
prieš mirtį norėjęs dar nu
pirkti daug puikiausiu Euro
pos dailės ekzemplioriu, vie
nok nenorėjęs mokėti taip 
augštą muitą.

“Moters balsas prie pe
čiaus.”

Taip pasakė kataliku kar
dinolas Gibbons iš Baltimore, 
Md. Nevertėtu to užmiršti!

Užpuolė ant banko.
Koks tai ginkluotas plėši

kas, įėjęs į Peabody Coope- 
racijos banką ir liepęs iždi
ninkui pakelti rankas. Ka
da tasai išpildė plėšiko palie
pimą, tuomet jisai pasiėmė 
$84.00 ir drožė laukan.
Nauja kelionė prie šiaurės 

poliaus.
New Yorkan pribuvo žino

mas 
son.
laivo
•sonas
je prie šiauriu poliaus. Jisai 
mano ten prabūti kokius ke
turis metus.
— Sykiu su Steffansonu ant 
jo laivo randasi dar kelios 
dešimtys žmonių.
Dar dėlei d-ro Friedmano

Pittsburge.
Apie vaiku streiką plačiai 

rašyta “Laisvėje.” Verta 
tik pažymėti, kad mokyklų 
valdžia uždėjusi bausmę ant 
tėvu, jeigu ju vaikai neateis 
mokyklon. Už kiekvieną 
praleistą dieną baudžiama 
$2.00, bet ir tas nieko ne
gelbsti.

Motinoms pensija.
Ohio valstijos legislatura 

priėmė billiu apie suteikiamą 
pensiją pavargėlėms moti
noms. Yra užtikrinama, >kad 
po tuom billiu pasirašys ir 
Ohio gubernatorius. Tuomet 
billius darosi įstatymu ir pa
vargėlės motinos gauna at
lyginimą.

Pagal naujas tiesas pensi
ją gaus našlės, moterįs, ku
riu vyrai negali dėlei ligos 
uždarbiauti, taip pat ir tos 
moterįs, kuriu vyrai sėdi ka
lėjimuose. •

Už

Jau rašėm, kad dr. Fried- 
manas pardavė visas tiesas 
ant savo išradimo tūlam Eis- 
nerR

• _______________

Valstijos^ manoma įkurti ko
kia 40 institutu. Abelnai, 
manoma užvesti biznį ant la
bai plačiu pamatu. Sakoma, 
kad į biznį bus įdėta kokie 5 
milijonai doleriu.

Neturtėliams būk tai už
tikrintas gydymas veltui.

Daktaras Friedman parda
vė tiesas vartoti jo vaistus 
tiktai ant Amerikos.»

Haywoodas areštuotas.
Pereitame numery prane

šėme, jog su kitais unijos va
dovais Patersone areštuotas 
ir Haywoodas. Ištiesu gi 
Haywoodas areštuotas • ne 
tuojaus po nuosprendžiui, 
nes jo nesurado, bet keliom 
dienom vėliau, būtent Pas- 
saice. 4

Kodėl poros persiskiria?
Vienas Chicagos teisėjas, 

Gemmil, sako, jog pereitais 
metai turėjęs 3699 bylas dė
lei persiskyrimo. Teisėjas 
tvirtina, kad veik pusė per
siskyrimu įvyksta dėlei gir- 
tuoklybės. Dėlei ligų persi
skiria iš 100 tiktai 13, dėlei 
bjauraus būdo iš 100; 11. 
Mažiausia persiskiria dėlei 
ankstybo apsivedimo.
Ir laikraščių reporteriams 

bus beda.
Illinois valstijos guberna

torius reikalauja, kad būtu 
įtaisytas tam tikras egzame- 
nas dėl laikraščiu reporteriu, 
kurie tankiai yra dideli ma
žamoksliai, dar didesni rėks
niai ir didžiausi nedorėliai.

Visus nagan ima.

v

UZSIENYJ
Dvi partijos Vatikane.
Popiežiui. besirengiant ke

liauti į “dangaus karalystę”, 
subruzdo visi Vatikano rau- 
donkepuriai kardinolai. Zmo- 
neliai mislija, kad popiežiai 
renkami pagal sąžinės liepi
mą. Nieko panašaus nėra.

Kardinolai pasidalinę į par
tijas, kurios tarpe savęs ėda
si ir tai gana smarkiai. Vado
vu atžagareiviu yra dabarti
nis popiežiaus sekretorius Me
ry del Vai.- Vadovu pirmei- 
viškesniu kardinolu yra Ram- 
pola. Jau dabar, dar prie gy
vos popiežiaus galvos, tuod- 
vi partijos veda aštrią kovą. 
Sakoma, kad pirmeiviškesniu 
kardinolu yra daugiau.
Austrija atšaukia savo mi

nister! iš Juodkalnijos.
30 d. balandžio Austrija at

šaukė savo ministerį iš Juod
kalnijos sostinės Cetinje. Tai 
pirmas žingsnis prie apskel
bimo karės. Austrijos mini- 
steris, išvažiuodamas namo, 
dar matėsi su karalium Mi
kalojum ir pasakė jam, jog 
Austrija būtinai reikalaujan
ti, kad Juodkalnija apleistu 
Skutari, kitaip kilsianti ka
rė. Juodkalnija atsisako tą 
išpildyti. Manomaykad Juod
kalniją palaiko Rusija. ’

Iš Austrijos dabar ateina 
tik žinios apie rengimąsi prie 
karės ir kareiviu kėlimą lin
kui Juodkalnijos rubežiaus.

Austrija nori užpulti ne 
vien ant Juodkalnijos, bet ir 
ant Albanijos.

Streikuoja 50,000 ang= 
liakasių.

Vokietijos provincijoj Sile
zijoj mainieriu streikas vis 
didinasi. Streikuojančiu skai
čius siekia 50,000.

Areštuoja anarchistus.
Barcelonoj ir kituose Ispa

nijos miestuose areštuojama 
labai daug anarchistu. Ma
noma, kad jie ^surengė pa
skutinį pasikėsinimą ant Is
panijos karaliaus gyvybės.

Streikas automobiliu 
dirbtuvėse.

Turine, Italijoj, jau gana 
seniai tęsiasi automobiliu 
dirbtuvėse streikas. Streikie- 
riai padarė savo mitingą ir 
nutarė kovoti iki pilno lai? 
mėjimo.
Dar apie patriotų darbelius

Berlynas 28 d. bal. Soci- 
jalistu atstovas Liebknecht 
toliaus pasakoją apie pa
triotu darbelius. Kelios gink
lu dirbtuvės Vokietijoj, 
Francijoj ir Belgijoj padarė 
kontraktą, kad nevaryti tar
pe savęs konkurencijos, bet 
rūpinties iššaukti karę. Vo
kiečiu firmos gamina ginklus 
Rusijai. Francijos firmos ga
mina daug reikalingu dalyku 
dėl vokišku laivu- Ir visos 
tos firmos, kaip įmanyda
mos, rūpinasi kelti karišką 
dvasią, kad padaryti sau ge
rą biznį.

Pasirodo, kad Vokietijoj 
valdo ne karės ministeris, 
bet armotu fabriku sindika
tas. Jeigu armotu trustas 
nori padidinimo kariumenės, 
tai taip ir būna, nors to ne
norėtu karės ministeris.

Tuo tarpu su tais fabrikan
tais sėbraujasi patsai kara
lius, kuris skiria juos senato
riais ir tt.

Vokiečiu kaizeris baisiai 
įdūkęs ant socijalisty už tą 
drąsią Liebknechto kalbą. 
Juk tokiu būdu kilo aikštėn, 
kad milijonai, kuriuos žmonės 
išleidžia ginklavimuisi, kliū
va armoty karaliams.

Socijalisty įtekmė labai 
pakilo. Jiems pavyko dar 
vieną kartą numauti kaukę 
nuo patriotu.

Austrija siunčia tsavo 
x laivyną.

Iš Venecijos praneša: Aus
trijos jūreiviai skaičiuje 10.- 
000 išplaukė ant laivu iš 
Triesto. Jiems pavesta už
imti svarbiausius punktus 
ant Adriatišku jūrių iš rytu 
pusės. Kol kas toji žinia dar 
nepasitvirtino.

Italijoje.
Keistas dabartės Italijoje 

padėjimas. Iš vienos pusės 
ji yra susijungusi su Austri
ja ir turėtu eiti iš vien. Iš 
kitos vėl pusės Italijos žmo
nės neprijaučia Austrijai ir 
simpatizuoja Balkanų valsti
joms.

Štai kada juodkalniečiai 
paėmė Skutari, tuomet ita
lai studentai Ryme įtaisė už
uojautos demonstraciją.

Lenkai organizuojasi.
Vokietijos lenkai organi

zuoja savo tautišką tarybą. 
Toji taryba rinks aukas tau
tiškiems lenku reikalams ir 
tt.

Galicijos lenkai irgi smar
kiai bruzda.

Portugalijoj.
Republikos priešai Portu

galijoj nesnaudžia. Pereita
me “Laisvės” num. rašėme 
apie atžagareiviu. demonst
raciją Lisbonoj. Dabar pra
nešama, kad ant laivo “Sen 
Gabriel” susekta prieš val
džią suokalbis. Areštuota 7 
jūreiviai.

5 sufragistės areštuota.
Anglijos policija vėl pradė

jo smarkiai persekioti sufra- 
gistes. 30 d. bal. Londone 
areštuota penkios kovojan
čios sufragistės.

Kasžin kas laimės kovą— 
sufragistės, ar valdžia, kuri 
nepasiduoda?

Prancūzams nesiseka.
Morokiečiai nenori pasi

duoti francūzams ir gana. 
Labai tankiai jie užpuola ant 
francūzy stovyklų. Netoli 
Autmeriba sužeista 20 fran
cūzu kareiviu ir 4 užmušti.

Prapuolė milijonierius.
“Rankp.” sako, kad Londo

ne prapuolė milijonierius J. 
W. Martin. Iš vakaro Mar
tin matėsi su savo draugais 
viename hotelyj, kur sutarė, 
kad ant rytojaus vėl toj pa
čioj vietoj susirinks. Bet ant 
rytojaus Martino niekas ne
matė. Detektyvai dabar nei 
pėdu neužuodžia. Suradu
siam Martiną skiriama 1,000 
svaru sterlingu.
Pluoštelis plaukų $13.00.

Londone parduotas pluoš
telis plauku garsaus rašė j o 
Miltono už $13.00. Palygi
namai, dar gana pigiai.

Pavogė gatvekarį.
Turbūt, visame pasauly 

nėra tokiu atsitikimu, kokie 
būna Rusijoj.

Keli apsukrus žmonės pa
vogė Peterburge gatvekarį, 
kuris buvo atiduotas ant pa
taisymo. Tuomi gatvekariu 
jie važinėjo apie kelis mėne
sius ir visus pinigus dėjo į 
savo kišenių.

Kadangi Peterburge ant 
gatvekariu išduoda nume
ruotus tikietus ir tankiai bū
na kontrolė tad vienas iš 
kontrolierių patėmyjo, kad 
tikiety numeriai neatsakan
ti. . Bet koleik kontrolierius 
spėjo* apie tai pranešti,1 tai 
sukčių ir pėdsakai pra
puolė.

Užmušė direktorių.
Simferopoly vienas gim

nazistas užmušė direktorių, 
kuomet tasai neleido jo atsi
lankyti į draugo laidotuves.
Latviai socijalistai revo- 

liucijonieriai.
Latvijoj yra ne tik socijal

demokratu, bet ir socijalre- 
voliucijonieriu. Neperseniai 
jie turėjo savo suvažiavimą, 
kur nutarė save pasivadinti 
virš paminėtu vardu. Vienu 
iš j u reikalavimu yra laisva 
ir neprigulminga Latvija.
“Eikite, kol nenusisuksite 

sprando.”
Taip pasakė Dūmoje soci- 

jaldemokratas Čchenkeli. 
Štai keli jo išsitarimai: “Val
džia jau įvedė cenzūrą dėl 
atstovu kalbu; ji išleidžia 
savo įstatus, nesiklausdama 
net šitos Dūmos. Lai tik ji 
eina tuo keliu ir toliau, kol 
nenusisuks sprando...”

Sulig tais žodžiais juoda
šimčiai pakėlė triukšmą ir 
nedavė daugiau kalbėti.

Kas atsitinka Rusijoj.
Ekaterinoslave atiduotas 

teisman vienas antstolis, ku
ris tardymo laiku baisiai kan
kinęs valstiečius. Ten pat 
atiduotas teisman ir uredni- 
kas, kuris peršovė šoną vie
nam valstiečiui tik užtai, kad 
tas nepasitraukė iš kelio, 
kuomet urednikas, bevažiuo
damas, jam suriko: “Ei, su
stok,-- urednikas važiuoji!”

Badas.
Rusijoj vėl badas. Dabar 

badaujama Krasnojarsko a- 
pielinkėj (Sibire.) Vaikai ba
du miršta. Badaujantieji 
gauna iš valdžios tik po 30 
svaru milty į mėnesį.

Draudžia.
Charkovo vice-gubernato- 

rius uždraudė rodyti kinema
tografe paveikslus apie gir
tuoklystę ir jos pasekmes. 
Tuos paveikslus išleido Pe
terburgo blaivininky draugi
ja ir sinodas (augščiausia rū
sy dvasiškijos įstaiga) pagy
rė.

Socijaldemokraty atsto^ 
vai Amerikoj.

Lietuvos Socijaldemokra
tu Partijos Centro Komite
tas pasiskyrė sau atstovus 
Amerikoje, kurie turės rū- 
pinties partijos idėjiškais ir 
materijališkais reikalais, pa
sidalinę tarpe savęs darbą. 
Tais atstovais yra: P. Grigai
tis, L. Prūseika ir dar vie
nas draugas.

Mergaitė ant macų.
Mums rašo iš Vilniaus:
Neseniai buvo toks atsiti

kimas. Ėjęs gatve žilabarz
dis žydas ir vedęs mažą mer
gaitę. Jį susitiko sena po
nia ir koks tai vaikas 12 me
tu. Ponia pasakė vaikui: 
“Atimkie nuo žydo mergai
tę, nes jisai ją papjaus ant 
macu!” Vaikas su ponia už
sipuolė ant žydo. Ponia šau
kė pakviesianti policiją. Tuo
met žydas paleido mergaitę, 
o ją nusivedė ponia ir vai
kas.

Tuoj susirinko žmonių mi
nia. Žaibo greitumu prasi
platino žinios, kad žydai no- 
rėj(tpapjauti ant macu kata- 

mergaitę. Žmonės jau
iežė dantį ant žydu, šalę 

stovintis policistas žiūrėjo 
ir nesikišo į reikalą.

Tik štai atbėga rėkdama 
ne savu balsu žydė ir šaukia: 
“Kur mano mergaitė? Kur 
mano kūdikis?” Pasirodė, 
kad tai buvo žydelkaitė.

Rusijoj stačiai užėjo dabar 
epidemija su tais nešvariais 
užmetimais žydams, būk jie 
vartoja krikščioniu kraują. 
Išteisybės tai yra bjaurus iš- 
mislas.

“Išmeskite mums 
šunkaulj”.

Taip rašo “Viltyj” Suval
kų gub. krikščioniu darbinin
ku draugiją, kurią vadovau- 
ja, žinoma, ne darbininkai, 
bet kunigai. Ta draugija sa
ko, kad jeigu darbdaviai mo
kės už kiekvieną narį per 
metus į draugiją 1.20—tuo
met viskas bus gerai, išnyks 
visi vargai!

Oi, šventoji dvasios uba-

Pribaltijos krašto ukinin- 
ky draugija tarias išleisti 
laikraštį kaime Jakobi. Laik
raštis eisiąs net du kartu į 
savaitę. Matyt, kad Latvi
joj randasi apšviestų kai- 
my.

Monopoliams sekasi.
Visoj Vilniaus gub. mono

poliams labai gerai sekasi 
Bloviesčiu atlaiduose prager
ta su virš 1000 rubliu. Tame 
pat miestelyj yra dar 22 alu
dės.

Tai kur dingsta žmonių pi
nigėliai!

Lietuvių vakaras.
Naujamiesty j, Kauno gu

bernijoj, antrą dieną Velykų 
tenaitiniai lietuviai parengė 
vakarą, kuriame dalyvavo ir 
Mažosios Lietuvos žmonės.

Drasko laiškus.
Lukšiai, Naumiesčio pav. 

Mūsų raštinėj bloga su laiš
kais ir laikraščiais. Jeigu 
nori su kuom susirašyti, * tai 
kitaip negalima, kaip tik ap- 
sergėtu laišku. Sakoma, kad 
laiškus sudrasko. Vaitas 
kasdien girtas, o vaikai laiš
kus nešioja ir drąsko.

Argi leisime taip elgties 
mūsų vaitui?
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LAISVE

Spaudos Balsai Žodžiai seno dar
bininko.

“Rankpelnio” N ry 7 užei
name sekančią žinią:
“Vienas “senas korespondentas” mums 

pranešė, kad “Laisve” buržuaziškas 
laikraštis. Užklausus, kaip “Laisve” 
galėjo likti “buržuaziška”, atsakė, kad 
jo straipsnio netalpino...”

Še tau, Jurguti, ir devinti
nės! Žinoma, ginčyties su pa
našiais žmonėmis nėra reika
lo. Panašus absurdiškas 
sprendimas parodo, kad 
‘ ‘Laisvė” labai teisingai 
pasielgė, netalpindama taip 
protaujančio žmogaus straip
snio.

Vienok tokiu “rašytoju” 
pas mus labai daug, stačiai 
pilni užkampiai. Užuot dau
giau pasiskaitę, pasimokinę, 
dedasi dideliais rašėjais, nors 
tas jy rašymas tankiai išval
gyto kiaušinio nevertas.

ne tik 
bet ir

mato-

Dėlei agentų.
“Saulė” pavadino laikraš

čiu agentus “krepšelninkais” 
ir tam panašiais vardais. 
“Laisvoji Mintis” ant ty pė
du užtvirtino “Saulės” “nuo
monę”. įpykęs gerb. d-ras 
J. Šliupas duoda vėjo 
“Marxo išperoms”, 
agentams.

Gerb. daktarui vėl,
mai, atėjo sezonas paprana
šauti. Bet apie tai pakal
bėsime kitu sykiu, kada bus 
daugiau laiko ir vietos. Šiuo 
kartu pasakysime tik kelis žo
džius apie laikraščiu agentus.

Kad yra blogy agentu, tai 
tiesa. Jiems pavyksta apgau
ti kelis žmones, bet, paga- 
liaus, jie visuomet prilipa ga
lą liepto ir neturi kur no
sies parodyti.

. Vienok užsipulti ant agen
tu tiktai dėlto, kad jie agen
tai—negražus darbas. Dary
ti sau pragyvenimą iš knygy 
ir laikraščiu platinimo—visiš
kai nepeiktina. Paskleidime 
spausdinto žodžio mūšy agen
tai turi didelį nuopelną, nes 
tankiai tiktai per jy pasidar
bavimą žmogus pripranta 
skaityti. Yra dar agentu, 
kurie tiktai prie progos užra
šo laikrašę, bet tuomet jie 
ima mažesnį nuošimtį ir dar 
dalį to nuošimčio atiduoda 
skaitytojui pavidale knyge
liu.

Prie biografijos vieno 
kunigų šulo.

Mariampolėj mirė buvęs 
\ “Šaltinio” redaktorius kun. 
VCiyinskas. “Dilgėlės” prime

na šiek tiek iš biografijos 
to kunigo: (

“Būdamas Amerikoj apie trejatą me
tų, parašė knygpalaikę prieš socijalis- 
tus. Jisai l’lymouthe per pamokslų pa
sakė, kad Dievas netur nei ausy, nei 
akių, nei burnos, nei kojy, nei rankų, 
nes tai tik dvasia. Už tai žmonės ant 
jo baisiai įpykę ir jis apleidęs Ameriką”.

llgaskverniai nesudeda 
50 tūkstančių.

Vilniškė “Viltis” ne savo 
balsu šaukia, kad “Saulės” 
namams pastatyti dar trūk
sta 50 tūkstančiu rubliu, tuo 
tarpu pp. Olšauskas su Tu
mu apzujo jau pusę pasaulio 
ir išsėmė visus šaltinius. Da
bar tiktai liekasi pakrapštyti 
prabaštėliy kišenius. Bet tos 
drąsos Olšauskas su Tumu 
neturės.

Lietuvos Macochab banko- 
se laiko galybes pinigu, bet 
pakrapštyt savo kišenius ne
mėgsta, nors iš to būty nau
da jiems patiems.

Apie inteligentus.
‘^Rankpelnio” tame dalyke 

tokia nuomonė:
“Kaikurie mūšy draugai neužsitiki in

teligentais. Jiems inteligentas, — tai 
“ponelis”, “dykaduonis”,. Ir skirtumo 
visai nebedaro, kad tarpe inteligentų yra 
atsidavusių darbininkų klesai žmonių, 
kad toki inteligentai turėtų daug geres
ni gyvenimų, jeigu nekovotų darbininkų 
eilėse”.

Teisybė!

Esu senas darbininkas. 
Ligišiol neprijausdavau soci- 
jalizmui. Maniau, kad soci- 
jalistai, tai paprasti vėjavai
kiai, kuriems galvoje keliu 
šuly trūksta. Vienok pas
kutiniu mėty atsitikimai, ne
pasibaigianti streikai, val
džios žiaurumas padarė ant 
manęs gilu įspūdį. Manau, 
kad kiekvienas protaujantis 
žmogus, jei tik įsižiūri į kas
dieninius faktus, būtinai tu
ri virsti revoliucijonierium. 
Kito išėjimo nėra.

Štai paimkim į rankas tik 
vieną laikraščio numerį. 
Imu rankosna N119 “The 
Call”.

Kas turi akis — temato! 
Kas turi ausis—tegirdi! Pas- 
saice suareštavo Haywoodą, 
suareštavo kelionėje.

Už ką, dėlko suareštavo? 
Ogi už tai, kad rūpinasi, iš 
širdies žmogus rūpinasi žmo
nių reikalais. Tuojaus jį nu
gabeno kalėjiman.

Tai liūdna, bet sykiu ir 
linksma, nes tuoj susirinko 
7,000 žmoniy, nežiūrint į di
džiausi liety. Jie šaukė: “te
gyvuoja Haywoodas!ų

Kas turi akis—temato, kas 
turi ausis—tegirdi!

Atvažiavo į Patersoną laik
raštininkas Reed, kad prisi
žiūrėti aplinkybėm ir pasi
rinkti medžiagos apysakai. 
Jisai stovėjo šalę piketieriy. 
Tuojaus prikibo prie jo polic- 
manas, pasiuntė peklon ir— 
galy gale — laikraštininkas 
gavo 20 dieny kalėjimo.

Tai kokia ta giriamoji 
Amerikos “laisvė!” Argi męs 
neturime protestuoti, neturi
me šaukti prieš tokią netei
sybę?...

Eisime toliau. Štai Porth 
Amboy, N. J., streikuoja 7 
tūkstančiai darbininky. Mil- 
forde unijos vadovas gavo 3 
mėnesius kalėjimo. Vokieti
jos mainose streikuoja apie 
50,000 žmoniy.

Ant Balkanų vėl renkasi 
juodi debesiai, karingi ame
rikiečiai ir dar karingesni ja
ponai kviečia prie karės.

Tai tik vienos dienos atsi
tikimai, bet kaip jie nepilni.

Tą viską matant, argi ga
lima tylėti, argi galima lauk
ti, sudėjus rankas ant krūti
nės? Ne, niekuomet!

Kas krikščionis-—lai var
dan krikščionybės, kas be
dievis—lai vardan žmonišku
mo, bet tegul tik eina ir 
kariauja už geresnį, teisin
gesnį surėdimą.

Kaip tik ant ty patyčių, tą 
pačią, dieną, kada aš tą viską 
skaičiau ir giliai apgalvojau, 
įdomumo traukiamas, nuė
jau į bažnyčią paklausyti ka
pucino pamokslu. Aš vis dar 
netikėjau tam, ką laikraščiai 
rašo apie kapuciną ir misliau 
ką nors teisingo, pamokinan
čio išgirsti.

Klausau, tėmiju kiekvieną 
žodelį. Nei per nago juodi
mą neužsimena apie kapita
listus, apie amžiną darbinin
ku skriaudą. Tyli apie prie
žastis mūšy skurdo ir tamsu
mo. Nei žodelio nesako apie 
streikus, apie teismus.

Ale užtai kad pradės apie 
bedievius, apie socijalistus..-. 
Neverta nei rašyti.

Bjauru man pasidarė žiū
rėti į tą žmogų. Bet dar 
bjauriau buvo, kada jisai 
pradėjo biznį. Tamsys, var
gingi žmoneliai ir bobelės 
kad pradės kimšties, kad pra
dės judėti. Tai, mat, įrašo
ma į “brostvas” ir “apdova
nojama” kitokiom “cackom.” 
Pinigėliai tik sprysta iš da
vatkų ranky.

Ražančiai, škaplieriai, ci- 
gnotėliai, abrozėliai — tik 
mirga!

Aš pamislijau sau: juk tai 
turgus, tai jomarkas! Kol 
taip bus—męs nesulauksime 
laimės ir brolybės. Man gai
la buvo žiūrėti į tą minią. 
Jos baisus tamsumas leidžia 
siurbėlėms mūšy kraują ger
ti. Ty žmoniy gaila. Bet 
kas gi sakyti apie tokį kapu
ciną, apie šimtus tokiy mi
sininku!...

Išgamišką darbą jie varo, 
tarytum, pasamdyti bernai. 
Meilės artimo jie neturi. Sa
vo brolį vargdienį parduoda 
ant kiekvieno žingsnio.

Ir aš nesigailiu, kad esu 
socijalistas. Juomi būsiu iki 
grabo lentos!

Senas darbininkas.

Dinamitas žemdir- Arkadij Averčenko.

AUKA CIVILIZACIJOS
(Vertė V. Paukštys.)

Atvažiuojant caro 
burdingieriui.

Jau “Laisvėj” buvo praneš
ta apie atvykimą Amerikon 
buvusio “Vilties” redakto
riaus kunigo Kemešio. Būki
me prisirengę atsakančiai pa
sitikti tą poną, kuris, pasidė
jęs patriotizmą į kišenių, at
važiuoja paragauti Amerikos 
pyragu.

Kas gi per vienas tasai po
nas Kemėšis, kuris sakosi tu
rįs raktus nuo dangaus kara
lystės?

Atsakysime tiesiai: tai ca
ro burdingieris, įnamis, kaip 
tai savo laiku pasakė kuni
gas Dambrauskas iš Kauno.

Filosofija to kunigo pras
ta. Lietuviai, anot jo, yra 
rūsy caro burdingieriais ir 
neturi prieš jį lermo kelti, 
kad tasai už apykaklės mus 
neišmestų. Todėl, girdi, nuo
lankaukime prieš carą, bu
čiuokime jam rankas, kaip 
tai Dūmoje padarė kunigas 
Laukaitis ir gavo už tai me
dalį!

Tai tokia minėto kunigo 
filosofija. Jisai vedė bjau
riausią kovą nesakysime jau 
su socijalistais, bet ir su ra
miausiais pirmeiviais. Net į 
Vilniaus “Blaivybės” draugi
ją jisai nepriėmė dviejų pirm
eiviu, kurie yra pirmeiviško 
laikraščio redaktoriais. Savo 
politikoje jisai sėbravosi su 
juodąja šimtine ir skelbė val
džiai, kad lietuviai yra ištiki
mi. Tai buvo paprastas caro 
valdžios čebatlaižis, kuris rė
mė juodžiausią kunigu poli
tiką.

Lai siunta valdžia, lai tre
mia žmones Sibiran, lai tūk
stančius varo katorgon! Už- 
tad kapucinams ir jy gaspa- 
dinėms tatai ne galvoj. Jiems 
gerai, jiems šilta po caro 
sparnu.

Todėl, darbininkai, žinoki
te, koksai burdingierius vyk
sta pas mus. Ten, kur jisai 
apsistos, mokėkite parodyti 
žmonėms, jog carizmo žvė
riškumas remiasi ant tokiu 
pony ir jy apkvailintu žmo
nių!

Męs žinome, kad davatki- 
nams įtiks p. Kemėšis. Žino
me, kad tokie laikraščiai, 
kaip “Lietuva”, “Vienybė”, 
“Tėvynė” ir kiti paslėps ne
gražius ilgaskvernijos dar
bus. Juk jiems tai ne pirmie
na. Męs tikime, kad mūšy 
“laisvamaniai” vėl papuoš 
savo organą “L. Mintį” to 
naujo “tautos šulo” fotogra-

Pereitą metą Amerikoje 
darė pirmus bandymus var
toti sprogstančias medegas 
susmulkinimui ariamosios že
mės. Tie bandymai pasisekė 
ir dabar tas jau praktikuoja
ma. Vokietijoj pardavinėja
mi net tam tikri dinamito pa
tronai, kurie geriausiai tam 
tikslui pritaikyti. Sykiu su 
tuom dinamito vartojimas 
žemdirbystėje vis platinasi. 
Pirmiau juomi naudodavosi 
tik suskaldymui kelmu ir di
deliu akmeny, o taipgi su
smulkinimui to žemės sluog- 
snio, ’ kurio neužgriebiama 
nors ir giliausiai ariant. Da
bar gi su dinamito pagelba 
kasa duobes medžiu sodini
mui ir dargi naudojasi juomi 
išdžiovinimui pelkėtu viety.

Šis paskutinis dinamito pa
naudojimas ypatingai svar
bus ir? turbūt, greičiausia iš
siplatins. Kaip žinoma, pel
kėtumas kokios nors vietos 
paeina nuo to, jog po viršu
tiniu žemės sluogsniu tęsiasi 
kietas, vandeniui nepereina
mas sluoksnis. Tokie plotai 
netinkami žemdirbystei, nes 
lietingam laike jie perdaug 
šlapi, o sausam laike perdaug 
sausi. Mat vanduo per tą kie
tąjį žemės sluoksnį negali 
persisunkti nei iš viršaus į 
apačią, nei iš apačios į viršy. 
Bet jeigd susprogdinti keletą 
dinamito patronu įvairiose 
vandeniui nepereinamo sluog- 
snio vietose, tai visas tas 
sluogsnis prisipildo daugybe 
sprogiu ir plyšiu, tokiu būdu 
vanduo gali liuosai sunkties. 
Ir taip, pasidėkavojant dina
mitui, visiškai nenaudingus 
žemės plotus galima labai 
greitai ir be‘dideliu išlaidy 
paversti į pelningą dirvą.

Taipgi be galo naudinga 
vartoti dinamitą prirengimui 
duobių medžiams sodinti. 
Kuo didesnė duobė,. tuo la- 
biaus galės plėstis medžio 
šaknįs ir, tokiu būdu, tuo 
lengviau bus medžiui pasiek
ti reikalingą sau maistą. Kas
ti gi dideles duobes ranko
mis atsieina perdaug bran
giai. Tuo tarpu dinamito pa
tronas, sprogdamas, netik pa
daro didelę duobę, bet ir toli 
aplink pripildo žemę smul
kiais plyšiais, kas labai gerai 
atsiliepia ant medžio augimo. 
Taigi gaunama didelė ekono
mija laiko ir pinigu, pasek
mės gi būna daug geresnės, 
negu paprastu būdu kasant.

J. Stropus.

Relių istorija.

Bet tie žmonės, kurie ne- 
parsiduoda kapitalui ir jo 
agentarhs,—tie mokės pasa
kyti p. Kemešiui pasibjaurė
jimo žodį. Jie mokės pasi
naudoti atvažiavimu “svečio 
nebuvėlio”, kad išnaujo pa
rodžius darbo žmonėms visą 
eilę negražiu mūšy dvasiški- 
jos darbeliy.

Mūšy geležkeliai dar labai 
jauni. Seniausias jy atsirado 
tik 80 mėty atgal. Gi relės, 
kurigs tokią svarbią rolę lo
šia prie mūšy geležkeliy, ne
sulyginamai senesnės: jy isto
rija tęsiasi žilon senovėn. Jau 
senovės Graikijoj žinojo re
les ir daugelyj Graikijos mie
stu gatvės buvo išklotos ak
meninėmis relėmis palengvi
nimui važiavimo. Graikai tą 
išmoko, turbūt, nuo egyptie- 
čiy. Taigi pirmųjų rėliy atsi
radimas tęsiasi dar giliau 
istorijon. Šitos seniausios re
lės buvo padarytos iš akme
niniu plytų, kuriose iškalda
vo plačias vėžes. Tas plytas 
drūčiai įmūrydavo iš abiejų 
kelio šaliy taip, kad vežimy 
ratai ritosi kaip-tik tomis 
akmeninėmis relėmis ir tas, 
suprantama, gana žymiai 
mažino trynimosi ratų į že
mę ir tokiu būdu ratai risda
vosi daug lengviau. Iš Grai
kijos vartojimas akmeniniu 
rėliy perėjo į senovės Rymą: 
čia jos vienyjo “Amžinąjį 
miestą” su aplinkiniais im
peratorių dvarais. Apie 1600 
metus panašios, bet jau me
dines, relės buvo vartojamos 
Anglijoj. Tikrosiomis dabar
tinių geležkeliy rėliy prano
kėjomis yra tos geležinės re
lės, kuriomis 1780 mete nu
tiesė kelią viena angliška 
dirbtuvė. Tas trumpas gele
žiniu rėliy kelias buvo pada
rytas parankesniam perveži
mui sunkenybių dirbtuvės 
kieme. Tokiu būdu, atsira
dus pirmam garvežimiui, jau 
buvo daug kuo panašios į da
bartines. J. S.

Koks tai nepažįstamas žmogus užėjo į 
mūšy nedidelę krautuvėlę, užėmė visą jo
je liuosą vietą ir, atsiprunkšdamas, krei
pėsi prie manęs:

—Aš noriu šį-tą įgyti pas jus. „
—Męs labai laimingi, kad tamsta tei

keisi užeiti į mūšy krautuvę. Vienok ir 
Tamsta laimėjai, užeidamas pas mus, nes 
mūšy krautuvėj tamsta gausi geriausiu ir 
pigiausiu prekių, negu kur kitur.

—Na, gerai, gerai.
Jis nebuvo labai storas; jis net nebu

vo pilnai išaugęs, kaip turėtu būti norma- 
liškas žmogus, vienok jis visas, kaip kalė
dinė eglaitė, buvo apkabinėtas visokiais 
mazgeliais, ryšeliais, dėžutėmis ir viso- 
kiaisJ^arškalais. Nei sagutės, nei kabu- 
ko nesirado liuoso, ant kurio nebūty buvę 
užkabinta. Kišeniai buvo ant tiek prilio- 
duoti, jog kas minuta taip ir reikėjo lauk
ti jy sprogimo. Abelna to pono išvaizda 
buvo pavietinė ir kvėpė jis juodžemiu.

—Ką tamsta liepsi parodyti?
—Pirmiausia duokite man, hm... pirš

tines.
—Dėl. jūs, mounsieur?
—Suprantama, kad dėl manęs, o ne 

dėl mano mirusio dieduko.
—Kelinto numerio?
—Lai prasmenga tie prakeikti nume

riai! Duokite man numerį... na... dvide
šimts pirmą, ar kokį ten!

Aš atsitraukiau nuo jo.
—Tai negirdėtas numerio didumas!! 

Būkite malonys parodyti man savo ran
ką...

Jis mandagiai išpainiojo savo ranką 
iš virvagaliu ir pakišo ją man.

Ranka buvo paprasčiausia.
Išmastavęs aš ją, patraukiau pečiais.
—Kaip parodo mastavimas,tai pats di

dysis numeris tamstai tinka septyni ir ket- 
virtdalis.

—Argi?
—Užtikrinu tamstą.
—Aš tuos numerius visuomet painio- 
Tas, kurį aš jums sakiau, tai dėl kor-ju.

seto mano žmonai.
—Dvidešimts pirmas?!
—Taip...Kodėl jūs taip akisišvertėte?
—Cha, cha, cha!... Turbūt tamstai 

norisi papult katorgon?
-VKą tokį tamsta kalbi?!!
—Aš tik noriu tamstai patarti: jeigu 

tamstos žmona turi tokį liemenį—niekuo
met nemėginkite iją apkabinti į glėbį... ji 
tuojaus nuluž, kaip šiaudas! O tamstą 
tuomet teis už užmušimą savo pačios su 
prisiektaisiais teisėjais.

Jis nusikvatojo.
—Juokdarys tamsta ir daugiau nie- 
Meldžiu man duoti keletą kalnieriy.

—Kelinto numerio?
—Po šimts velniy! Ir čia numeris? 

Na, duokite trečio.
Aš jau palioviau su juomi mandagiai

ko!

—Kuomet tamstą, neduok dieve atsi
tikti, karty... tai ir tuomet kilpa bus du
syk didesnė.

—Ką tas reiškia?
—Tamstai reikalingas nemažesnis, 

kaip 16 ar 17 numeris.
—Argi?
—Prisiekiu tamstai.
Jis jau pradėjo keiktis.
—Aš visiškai išsimušiau iš proto! Pir

kau kalošus—vienas numeris, batus—ki
tas... Akinius—trečias! Skrybėlę—ket
virtas... Ir kiti smulkmenai vis po nume
riu. Čia gabiausis profesorius ir tai ne
galėtu atsiminti!

Aš ištolo apžiūrėjau jo visus pirkinius 
ir vienas ryšelis man pasirodė labai nuos
tabus.

—Ar tamstos namuose nelaimė atsiti
ko?

—Kas toks?
—Aš matau įsuktą į popierą ką-tai 

panašy į vaiko grabelį.
—Kas su tamsta? Tai kalošai, ku

riuos aš nusipirkau.
—Kelintas numeris?
Jis pradėjo griežti dantimis.
—Palikite mane ramybėje su tais jū

sų numeriais! Man rodosi, 42-ras!
-^Turbūt tamsta juos pirkai jūrinėj 

ministerijoj?
—O ne, krautuvėj! 

man duoti muilo šmotelį, 
mes'numerio nežinau.

—Dėl muilo numerio 
tamsta jo ant nošies nemausi.

A-a! Meldžiu
Tik ant nelai-

nereikia. Juk

—Argi taip?! Puiku! Tuomet duokite 
man... dešimts šmoteliu.

Kuomet aš jam rišau muilą, jis paė
mė vieną šmotelį, apžiūrėjo ir metė man 
atgal, o paskui, sudavęs kumščia į stalą, 
tarė.

—Štai kokie geri! Ir muilą sunume
ravo!... 4711-tas! Nenoriu 4711-to! Duo
kite man 953-čią... arba 2149-tą! Kodėl 
gi būtinai aš turiu imti 4711-tą?

Su dideliu vargu aš jį nuraminau.
Apsimokėjęs jis vėl apsikrovė įvai

riais ryšuliais.
—O šituos visus išneškite ir įdėkite į 

vežimą mano vežėjo.
Vaikiščias išnešė pirkinius ir tuojaus 

sugrįžo atgal. -3
—Ten visai nėra vežėjo!
—Kaip tai nėra! Tu meluoji, niekše!
Aš pažiūrėjau už dury ir pasakiau:
—Ištikryju, arti jokio vežėjo nesi

mato.
Pirkėjas susiėmė už galvos ir pradėjo 

vaitoti. *
—Ką aš dabar padariau! Juk vežime 

buvo vaikams dviratis, aštuoniosdešimts 
svary milty ir kaimiškos dovanos!!

—O tamsta numerio vežėjo neprisi
meni?

—Eikite jūs į peklą su tais savo nu
meriais! Viešpatie! Tie numeriai mane 
nuves stačiai į bepročiy namą!

—Atsiminkite, tamsta, kad ir ten bū
site po numeriu,—su užuojauta pastebė
jau aš jam.

Sukdamas pirkiniais jis išbėgo iš krau
tuvės, bet greitai vėl sugrįžo atgal dar la
biau nusiminęs ir išsigandęs.

—Ką tamsta vėl pasakysite?
—Sakykite, gerbiamasis, ar aš jums ne

prasitariau, kuV aš apsistojau ?
—Ne. Gal viešbuty?
—Apsistojau pas pažįstamus. Gatvę 

atsimenu--Sodninė... Bet numerį pamir
šau... Kaip dievą myliu, pamiršau...

—Ar tamsta užrašytas nuovade?
—Rodosi.
—Tuomet galite lengvai sužinoti, kur 

tamsta apsigyvenai.
—O kur stovi ta policija?
—Ne stovi, bet randasi... Tamsta ne

užmiršite?' Bevardė gatvė, namo nume
ris 49, buto 37.

Jis pažiūrėjo į mane. Veidas jo vis 
balo ir balo. Paskui ant lūpy pasirodė 
rausvos putos, jis pradėjo svyruoti ir pas
kui, įsigilinęs į savo numeruotus pirkinius, 
išsitiesė ant grindy...

Laidojom męs jį be jokiy iškilmiy. 
Lavoninėj, iki palaidoti, jis gulėjo po nu
meriu keturioliktu.

**

Muilas ir apšvietimas

Seniai žinomas priežodis, jog kuodau- 
giau kokioj šalyj suvartojama muilo, tuo 
ta šalis kulturiškesnė. Žingeidu persitik
rinti, ant kiek tas priežodis teisingas ir ar 
ištikryjy muilo suvartojimas gali būti kul- 
turiškumo ženklu. Taigi, čia paduodame 
apyskaitą, kiek kurioj šalyj suvartota mui
lo ant kiekvienoz gyventojo 1911 m. Sy
kiu pažymėtas nuošimtis nemokančiukiu pažymėtai 
skaityti.

Šalis. Suvartota muilo 
ant 1 gyvent.

Skait. ne
mok. skait.

Suv. Valstijos 24 sv. 8%
Anglija 19 „ 5%
Vokietija 18 „ 0,5%
Franci j a 16 „ 5%
Belgija 15 „ 14%
Austro-Vengrija ’ 9 ,, 24%
Italija 8 „ 39%
Ispanija 7 „ 51% '
Ruminija 4 „ 80% \
Rusija 2 „ 86%

Kaip matyti iš privestu skaitliniu, tas 
priežodis pasirodo teisingas: kuodaugiau- 
sia kurioj šalyj suvartojama muilo, tuo 
mažiau joje nemokančiu skaityti. Tas y- 
pač žymu, tėmijant žemutinę dalį apyskai
tos. Reiškia, kuo apšviestesnė šalis, tuo 
žmonės ten švariau užsilaiko ir priešingai.

J. Stropus.

Du laišku į redakciją.
Gerbiamas Drauge Redaktoriau! Pa

talpinkite į Jūsų brangiausią “Laisvę” 
mano kelias eilutes^ rašytas pūslėta darbi
ninko ranka. “Laisvė” man daugiausia 
patinka, nes tai populiariškiausias darbo 
žmoniy laikraštis. Tegyvuoja “Laisvė”, 
tegyvuoja socijalizmas! Jūsų Poetas.

Praslinkus savaitei, jis vėl rašo: ‘To
ne Redaktoriau! Aha, vadinasi netalpina
te mano poezijos. Jums netinka darbinin
ko raštais. Jūs dedatės dideliais ponais^ 
jūs jau parsiduodate kapitalistams. Ne- > 
siuskite daugiau ‘Laisvę5.” Toks ir toks.
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PAVASARIO SVAJONĖS

PAJIEŠKOJIMAI

DLK. Gedimino. Turi 33 na

JONAH'S 
BUNGALOW

Kaip maitintie 
kūdikius?

STAL LAKE F j 
Wellston, Mich.

Redakcijos atsakymai

Stoughton, Mass.
Valdžia aštriai baudžia už 

slaptą degtinės pardavinėji-

Nuo draugijų baliaus, sa 
ko, likę pelno apie $250.00.

Lietuvis

$1.75' 
bran 
J. B

i i'XiXn VVta' *• '*fv

Pittsburgh, Pa.
Burdingiefiu ir gaspadi

ir kriaučių atstovas. Žadėjo 
pagarsinti laikraščiuose, bet 
iki šiol nepagarsinta.

Todėl aš atsiliepiu per 
“Laisvę” su užklausimu.

Jonuks.

blogas. Tiktai teat, dr-jos 
choras gana gerai sudainavo 
kelias daineles.

V. Stankevičius.

Philadelphia, Pa.
27 d. bal. tūli jaunave

džiai, bevažiuodami iš baž
nyčios, susilaukė didelės ne
laimės, ne susikūlė automo
biliai. Jaunikiui perskėlė 
lūpas, jaunaijai—galvą. Jau
nąjį tuoj nuvežė į ligonbutį 
ir susiuvo lūpas. Bet to ne
gana. Paskui pradėjo sau 
galvas skaldytis geležiniais 
krumpliais, kuomet prasidė
jo puota. Ne dyvai, nes tai 
buvo tikru kataliku vestu
vės. J. Kalvis. LYNNO JUOZUI. Jūs nesire

mia te fakty apie bačkutes. Jeigu at- 
remtumėt patalpintume, dabar ne.

“L.” SKAITYTOJUI Baltimorfij. 
Kaip gi męs duosime jurps atsakymą, 
kad nepridavete savo pavardės ir antra
šo? Paduokite. Apie darbus Beverlyj 
užklausme.

VIENYBES VELI J. DARB. Kewa
nee. Del mūšy žinios turi būti pavarde. 
Jos.nėra tai netilps.

Worcester, Mass.
26 d. bal. soc. kuopa su

rengė ‘‘juoku vakarą”. Pub
likos buvo daug. Nekurie ak
toriai atliko savo roles pui
kiai. Stankus ir Dėdinas 
puikiai atliko pasikalbėjimą 
Maikio su tėvu. “Gamta ir 
vargdienis” puikiai pavyko. 
Atliko E. Anelauskiūtė ir 
Šimkus.

O. Anelauskiūtė ir Bagda- 
navičienė gerai atliko pasi
kalbėjimą Rožytės su moti
na. Nereiktu tik tu nuobo
džiu deklamacijų, kurios var
gina publiką.

Paskui perstatė dainuoti 
vieną merginą. Tai kaip pra
dėjo dainuot, pradėjo st&i- 
pyties—tai nebuvo nei ko 
klausyt. Tik traukėsi ir tiek. 
Patarčiau daugiau panašiu 

(artistu nekviesti. Antrą dai-

(Tąsa.)
Jei kūdikis pradedą neri- 

mastauti ir rėkti anksčiau to 
laiko, kuriuo jis žindomas, 
reikia pažiūrėti pirmiausia, 
ar nekliudo jam neparankus 
suvystymas, šiurkščios vy
styklu raukšlės, įšutusios kū
no vietelės, ar nespaudžia jo, 
ar nešlapu ir nemėšlina. Vis 
tai ėda jo kūną, privaro kū
dikį prie rėksmo ir ašarų. Vi
suose panašiuose atsitikimuo
se reikia pirmiausia prašalin
ti visa, kas kūdikiui negera, 
paskui nuraminti jis meiliai, 
o su žindymu betgi pasisteng
ti palaukti paskirto laiko, 
kad pripratinus kūdikį lygiais 
tarpais valgyti.

Duoti kūdikiui reikia abi 
kruti, viena po kitos, bet jei 
kuri krūtis nesveika, tai rei
kia žindyti tik viena sveikąja 
krūtim, o nesveikosios krū
ties neduoti, nes iš to kūdikis 
lengvai gali susirgti. Žindyti 
motina turi sėdėdama, kūdi
kį ant keliu pasidėjusi. Taip
gi turi žiūrėti, kad krūtis ne
užklotu vaikui noselės ir 
kad jis liuosai galėtu al
suoti.

Kartais iš krūties perdaug 
bėga pienas; tuokart reikia 
prilaikyti speniai pirštais,nes 
kitaip kūdikis užsirydinės ir 
kosės, o paskui paliaus žindęs 
ir paliks alkanas.

Jei krūtis kieta žįsti, o kū
dikis silpnai žinda, tai reikia 
krūtį prispausti, kad leng
viau pienas bėgtu.

Jei motina turi užtenkamai 
pieno ir jei krūtįs ne kietos 
žįsti, tai sveikas vaikas prisi- 
žinda per 15 minučių. Pa
skui, kaip tik kūdikis prade
da snausti, reikia jis nuo krū
ties atsargiai atimti ir padėti 
lovelėn, bet nelaikyti snau
džiančio prie krūties.

Jokiu būdu negalima moti
nai užmigti lovoje su kūdikiu 
prie krūties, nes tuokart ji 
gali užslopinti kūdikį arba 
numesti, kas ir esti kai -ka
da. Be to, miegojimas paau
gusio drauge su vaiku, ken
kia vaikui daugeliu atžvilgiu: 
taip, paaugęs žmogus turi 
prakaito kvapsnį, kuris gadi
na orą, o kūdikiui labai ken
kia netikusiu oru alsuoti. Be 
to, vaiką lengviau aptenka 
visokie nešvarumai ir vaba
lai, jei jis miega su paaugu
siu.

Per visą žindymo laiką mo
tina turi užlaikyti krūtis di
džiausiame švarume. Bent 
vieną kartą dienoje reikia 
nuplauti jas, o po kiekvieno 
žindymo nušluostyti sausu 
rankšluosčiu. To nedarant, 
speniai suple.išėja nuo drėg
mės, kuri lieka po žindymo ir 
gali įskausti.

Kad žindymas išeitu ant 
naudos, motina neturi būt 
darbu nuvarginta arba suer
zinta.

Motinos valgis žindant tu
ri būti visiškai paprastas, 
sveikas -ir maistingas: mėsa, 
pienas, kiaušiniai, košė, vai
siai, duona ir 1.1. Negera 
yra valgyti žalius ir riebius 
valgius, ypač kūdikiui skys
tai, žaliai laukan einant.

Motinai valgant stambu, 
nevirintą valgį;'kaip tai rūg
štus kopūstus, barščius, ci
bulius—vaikas kaikada įgau
na pavojingus viduriu su- 
skiedimus ir pilvo skaudėji
mus.

Gerti motinai geriausia 
vanduo ir pienas; juo daugiau 
ji geria, juo daugiau pieno 
randasi jos krūtyse.

Alus, gira, vaisiu sultįs ir 
kitos rūgštįs nenaudinga ger
ti, nes kūdikis nuo to tankiai 
serga pilvo skaudėjimu.

“Sveikata”.

Detroit, Mich.
Mūsų mieste lietuviai la

bai smarkiai auga. Tik gai
la, kad yra tamsūnu.

Štai LSS. 116 kuopa paren
gė ant 19 d. bal. pasilinks
minimo vakarėlį. Tą nedėl- 
dienį prieš vakarą keli vai
kinai atsinešė apgarsinimus 
pas bažnyčią ir dalino savo 
tautiečiams. Vienas iš para- 
pijonu dar padėjo padalinti. 
Tam žmogui bedalinant, vie
nas iš karščiausiu parapijonu 
puolė ant to žmogaus su di
džiausiu įnirtimu ir smogė su 
kumščia per burną. Tada 
kilo didžiausis triukšmas.

Paskui mušeika persiprašė, 
sakydamas: “Maniau, kad 
tu socijalistas”. Mat, soci- 
jalistą tai būtu buvę galima 
mušti. Reikia pasakyti, kad 
mušeika prisipažino neskai
tęs patsai plakatu.

Gėda tokiems tamsuo
liams, kuriu visa “išmintis” 
ju kumščioję.

P. Detrojietis.

Cleveland, Ohio.
20 d. bal. LSS. 3 kuopa 

statė ant scenos “Penktą 
Prisakymą”, “Ahierikoniš- 
kas Vestuves” ir “Viduj kle
bonijos” . Dainavo du soci- 
jalistu chorai: lietuviu ir lat
viu. Buvo atliktas monolo
gas “Muravjovas”, taip-pat 
dialogas “Kapitalistas ir dar
bininkas”. Buvo dar dekla
macijų ir spyčiu Ridziko ir J. 
Bambos. Publikos buvo 450. 
Niekas netikėjo, jog taip 
daug galėtu prisirinkti. Jau 
žmonės pradeda arčiau pažin
ti socijalistus ir daugiaus 
jiems tikėti. Daugumas svei
kina socijalistus ir sako, jog 
dar pirmas vakaras taip pa
vykęs Clevelande. Didžiau- 
sį įspūdį, turbūt, paliko cho
rai. Reikia ištarti padėkos 
žodį drg. Vaškinovičiui, ku
ris daug darbuojasi, kad pa
kėlus dainų meną.

“Penktą Prisakymą”, kaip 
dėl pirmo karto, sulošė vidu

tiniškai. Visai naturališkai 
lošė Daudaris ir S. Dargis. 
Kiti vidutiniškai.

“Atn. Vestuvėse” artistiš
kai lošė Daudoris ir Naujo
kas. Ridziką atliko J. Dovy
daitis, nors jam trūko trupu
tį dzūkiškumo. Džian Bam
bos pasikalbėjimą su Keide 
atliko J. Dovydaitis ir J. Vil- 
naitė.

“Viduj klebonijos” gerai 
lošė Šmigelskis ir Vilnaitė. 
Daug juoku padarė Seimo- 
nienė.

Puikus vakaras, net sma
gu atsiminti. Pelno kuopai 

, liks apie $100.oo.
Artistams ir ♦ dainoriams 

reikia ištarti širdingą ačiū, 
nes visas darbo sunkumas 
ant ju krito.

Pavykimas šito vakaro la
bai pakėlė draugus ir paspar
tins prie didesniu darbu atli
kimo. Senorita.

Tėmyk, nes tavęs dar
bas laukia.

Labai reikalingas amatninkas Kaiv 
Geram darbininkui geras gyvenimi 
Nebelaukit, tuoj aus atsišaukit.

Taipgi atsidaro ekskursijos parda 
mo žemes, kas nori pagerinti gyvenii 
ant Šios derlingos žemės, lietuviy I 
lonijoj, malones tuoj aus atsišaukti ar 
atvažiuoti, nes dabar geras laikas.

Hyde Park, Mass.
23 d. bal. buvo renkamos 

----- o—v __ aukos dėl streikuojančiu 
niu unijos dar tarpe savęs|kriaučių. Aukas rinko J. Z. 
tebekovoja. Nei vieni, nei 
kiti nepasiduoda. Skaitlius 
gi iš abieju pusiu didinasi. 
Man, rodosi, kad kaip vienu, 
taip ir kitu reikalavimai sun
kiai išsipildys, nes tam ken
kia gyvenimo aplinkybės.

Savoras.

nąta pati mergina dainavo 
angliškai. Ten išjuokiama 
žydai. Dėl socijalistu netin
kama daina. Dainy reikia, 
tik geresniu. M. Vargas.

Peabody, Mass.
26 d. bal. atsibuvo prakal

bos, parengtos Šv. Jurgio 
draugijos. Kalbėjo V. laks
tys dviejais atvejais. Pirmu 
sykiu kalbėjo apie naudingu* 
mą politišku ir pašelpiniy 
draugijų. Antru sykiu apie 
socijalizmą ir jo smarku au-, 
girną. Ragino balsuoti už so
cijalistu partiją. Pakalbėjo 
apie moterų reikalus.

Abudu kartu kalbėjo labai 
gerai. Publikos buvo nema
žai ir visi ramiai užsilaikė. 
Ypač reikia pagirti mergi
nas, kurios anksčiau už vy
rus susirinko.

Pertraukoj “porino” Ridzi- 
kas ir buvo sulošta monolo
gas “Tai bent socijalistas”.

Buvo dar ir daugiau pa- 
marginimu. Gražiai padek
lamavo Izabelė Šokiutė.

Burdigonas.
Chicago, III. ✓

Gali iškilti kriaučiy streikas.
Laikytame susirinkime Su

vienytos Tarybos Rūbsiuviu, 
bal. 23 d. likosi nutarta, kad 
visi skyriai įsteigtu tam tik
rą kasą nemažiau kaip 1 tūk
stantį dol. ant pradžios orga
nizavimui tu darbininku, ku
rie dirba firmose,prigulinčio
se prie darbdaviu Associa
tion. Firmos seka:

B. Kuppenheimer and Co., 
Ederheimer and Stain., The 
Royal Tailors, Edward N. 
Price Co., Hirch Wickwire 
and Co., Rosenwald and 
Weil., Kuh Nothan Fiesher^ 
Co., H. M.‘ Sindethal and 
Sons, Continental Tailoring 
Co., Chs. Kaufman and 
Bros., Sam and Co., Alfred 
Decker ant Cohn., Interna
tional Tailoring Co., Kohn 
and Rissman, Strouss Eisen- 
droth and Co., Becker Meyer 
and Co., Leopold Solomo and 
Eisendroth, taipgi Sears Ro
ebuck and Co.

Viršminėtos firmos bus 
įtrauktos, išskiriant Hart 
Schoffner ir Marx, nes pa
staroj dirba unijistai ir sąly
gos nėra taip pasibjaurėti
nos, kaip anose firmose.

Tyrinėjant Illinois valsti- 
;os komisijai baltosios vergi
jos priežastį, buvo parodyta 
faktiškai per superintendentą 
Rosenwald and Weil< kad 
moteris dirbanti minėtoj fir
moj, uždirba tik $4,40 į sa
vaitę. Mažas užmokestis ir 
žiaurus apsiėjimas su darbi
ninkais išsemia visą kantry
bę ir verste verčia rišties j 
organizacijas, su kuriu pą- 
gelba galima apginti save.

i P. Galskis.

Montello, Mass.
Kapucinas jokios blėdies 

mums neatnešė. Kitur, sa
ko, jisai sudemoralizuodavęs 
žmones. Pas mus atbulai, 
tiktai socijalistu pasidaugino.

Bal. 20 d. atsibuvo disku
sijos: “Ar naudingos darbi
ninkams kapucino misijos”? 
Tuoj stojo į diskusijas pir
mais ne socijalistai, bet iki- 
šiol geriausi katalikai.

Štai H. Ž. sako, jog'jisai 
misi i j o, kad kapucinas yra 
šventas ir mokintas ir moki
nąs žmones doros. Dabar gi 
pamatęs, kad tai paprastas 
monkė. Kapucinas draudė 
pačioms mylėti vyrus, kurie 
skaito soc. laikraščius... tad 
kalbėtojas tyčia nuo tos die
nos užsirašė “Kovą” ir 
“Laisvę”.

Kalbėjo dar ir kiti. Pas
kui buvo vienbalsiai nutarta, 
kad panašios misijos nenau
dingos. Žmonių buvo apie 
300.

Bal. 19 d. liet, draugijos, 
išėmus kaziukius ir nekaltą
sias paneles, parengė balių ir 
prakalbas dėl naudos tautiš
ko namo. Kalbėjo F. Bago- 
čius; aiškiai nurodė namo 
naudą. Paskui gerai kalbė
jo Balionis. Buvo monolo
gu, deklamacijų ir tt.

Kaziukai ant tos dienos 
buvo sumanę parengti balių, 
parsikvietė net žinomą persi- 
vertėlį p. Graičiūną, bet visi 
jie turėjo pasilikti užpakalyj. 
Tą dieną jie apie bačkutę dri- 
liu šoko.

Pajieškau apsivedimui merginos, bet 
nejaunesnės 16 m. ir nesenesnės28 m. 
Aš esu 26 m., gerai pamokintas( kalbu 
4 kalbas. Merginos, kurios mylit apsi- 
vedimą ir dorą gyvenimą, atsišaukite 
šiuo adresu:

J.S. Duobilaitis, P.O. Box 19
Wilkes Barre, Pa. (89)

La Crosse, Wash. *
Darbai eina gerai. Pribu

vusiam nesunku darbas gau
ti. Lietuviu yra 3 familijos 
ir 4 pavieniai. Daugelis lie
tuviu neužsiganėdinę,^ netu
rėdami savo bažnyčios.

Dirbama prie geležinkelio 
ir ant farmu. Už dešimtį 
valandų mokama tik 
Pragyvenimas gana 
gus.

Kenosha, Wis.
15 d. bal. čia liko užmuštas 

Adomas Jakubauskas. Užsi- 
simušė bešokdamas iš karo, 
važiuodamas namo. Buvo 
vedęs. Žmoną paliko Lietu
voj. Buvo pijokėlis. J. B.

Thomas, W. Va.
Kadangi laikraščiuose kilo 

ginčai dėlei streiko W. Va. 
—tai aš noriu pasakyti kelis 
žodžius.

Thomas, W. Va. randasi 
palei patį Marylandą. Strei
kuoja gi palei patį Ohio ru- 
bežiu. Streikuoja Kenosha 
paviete. Thomas nereikalau
ja darbininku. Ju pajieško 
tik. šiose apielinkėse: Ben 
Bush, Pearce, Coketon ir So. 
Coketon. Čia yra stotis ir 
miestelis, kelios krautuvės ir 
7 smuklės. Jeigu būtu uni
ja, tai nejieškotu darbinin
ku, arba brangiau mokėtu.

Mokama $2.10 už 10 vai. 
darbo dieną kasyklėse. Pri
verstinai reika pirkti iš kom
panijos krautuvės už 10 dol. 
į mėnesį. Jeigu neišimsi— 
tai važiuok sau, kur nori.

Randos/už namus $5.oo ir 
už vandenį 50 c. Išmokes- 
tis—mėnesinė.

West Virginietis.
Throop, Pa.

Mūsų mažas miestelis yra 
4 mylios atstui nuo Scranto- 
no. Čia gyvena gana' daug 
lietuviu. Yra ir saliuninku/ 
kurie daro gana gerą biznį. 
Girtuoklystė išsiplatinus pu
sėtinai.

Iš draugijų turime čia Lie
tuvos Sūnų dr-ją, kuri yra 
laisva. Turi su viršum šimtą 
nariu ir apie 1000 dol. kapi
talo. Dabar susitvėrė ir ki-

rius. 11 d. gegužio bus lai
komas jos susirinkimas. 1

Geistina būtu, kad lietu
viai visur rištusi į, laisvas 
draugijas. Darbai pas mus 
yra tik anglių kasyklose. 
Darbai eina gerai.

Apšvietimas čia stovi ant 
žemiausio laipsnio. Daugiau
sia laikas praleidžiama saliū- 
nuose. Tenais palieka svei
katą, pinigus, triūsą ir tt.

Sutikimas tarpe lietuviu 
gana geras, tik už tą Scran- 
tono bažnyčią pasipeša. Ku
nigo Kuro pasekėjams bai
siai pikta, kad jiems nesise
kė. Alaus Draugas.

Burlington, N. J.
Sustreikavo visi molderial 

Thos Devlin Mpc. Co. Rei
kalauja didesnės mokesties. 
Čia dirba visokiu tautu dar
bininkai. Visi streikieriai 
laikosi vienybėj.

Prašome molderiu čion ne
važiuoti, o tuomet streikas 
bus laimėtas.

D, Karpavič.
Baltimore, ,Md.

22 d. bal. TMD. 11 kuopa 
surengė vakarą su perstaty
mu, dainoms ir prakalboms. 
Kalbėjo p. V. Nagornoskis, 
nuo seniai žinomas, kaipo uo
lus darbininku judėjimo prie
šas. Kalboje buvo daug ne
nuoseklumu. Sakė, kad nei 
viena tauta, neaprūpinanti 
vargdieniu, neturinti tiesos 
gyventi ant žemės. Kasžin, 
kodėl tos tautos neprasišali
na nuo žemės, nors kiekvie
na iš ju taip turtinga skur
džiais.

Veikalas “Kovoje už lais
vę” blogai pavyko. Gaila, 
kad tai padarė teatrališka 
draugija..

Tiktai O.Damijonaičiutė—- 
nors pirmu kartu ant scenos, 
vienok pas ją matosi gabu
mas. Reikėjo tik daugiau 
pamokinti. Maža mergaitė 
deklamavo eiles “Gamta ir 
vargdieniai”., Mažai buvo gir
dėti žodžiai.

•Publikos buvo apie 150 y- 
paty. Užsilaikymas buvo

mą. 20 d. bal. liko areštuo
ta viena bobelė. Areštavo ir 
tuos, kurie tuomi laiku stu: 
boj buvo. Savininkė liko nu
bausta ant 6 mėnesiu, bet 
padavė į augštesnį teismą. 
Du vaikinai ir moteriškė pa- 
simokėjo $15.00.
Taigi, girtuoklystės šalinin

kai, ateis jums “sūdnoji”.
J. Buvęs.

Rochester, N. Y.
Pasibaigus rūbsiuviu strei

kui, jau beveik viską prade
dame užmiršti. Męs stojo
me į kovą su kapitalistais už 
savo būvio pagerinimą. Strei
kas traukėsi suviršum 8 sa
vaites. Bet pasirodė, kad 
mūs organizatoriai mus pri
rengė grįžti darban su labai 
mažais laimėjimais. Todėl 
męs neprivalome apleisti or
ganizavimosi darbo, nes tik
tai tuomet su laiku iškovosi
me geresnes darbo sąly- 

I gas. •
^Teisybė, męs šiek-tiek ir 
per paskutinį streiką laimė
jome. Ir tai daugiausia pa- 
sidėkavojant rėmėjams iš ša
lies. .Todėl tiems broliams, 
kurie laike kovos padalė 
mums ranką, tariame širdin
gą ačiū.

Ačiū ir laikraščiams už pri
jautimą, kaip “Kovai”, 
“Laisvei” ir “Katalikui”, ku
rie siųsdavo savo laikraščius 
dovanai.

Męs manome, kad su laiku 
galėsime ir patįs jums vi
siems atsidėkavoti netik žo
džiu, bet ir darbu.

Streiko šelpimo K tas:
A. Žirūnickas, J. Bendo- 

kaitis ir J. Mociejunas.
Easton, Pa.

20 d. bal. atsibuvo prakal
bos, surengtos 42 kuopos LS- 
S. Kalbėjo J. Stasiulevičius. 
Tema: “Istoriškas materija- 
lizmas”. Išvadžiojimai bu
vo logiški. Ragaliaus buvo 
privesta daug faktu iš Brook- 
lyno, Bostono ir Philadelphi- 
jos streiku. Publiką labai 
užganėdino. Publikos buvo 
pedaug, matomai neatsakan
čiai išgarsinta.

Buvo uždavinėjami klausi
mai, į kuriuos J. St. gerai at
sakė. Tiek tik pridursiu: 
nereikėtu uždavinėti grynai 
ypatišku klausimu. Kalbė
tojas juk ne teisdarys. .

** Felix.



VIETINES ŽINIOS.
Subatoj, 3 d. gegužės, 60 

LSS kuopos svetainėj bus šo
kiai. Pradžia 8 vai. vakare.

Nedėlioj, 4 d. gegužės, 10 
vai. ryte bus mėnesinis kuo
pos susirinkimas.

Vakare, 7:30 vai., bus pas
kaita * ‘Anarchistu komunis
tu manifestas.” Skaitys J. 
Bekampis.

Štai jau praslinko žiema! 
Bet kiek sumanymu likos ne
įkūnyta.’ Tai tik parodo, 
kad męs daug kalbame, bet 
nelabai daug atliekame.

Labdarystės namo reikalai 
mažai paėjo pirmyn. Mote
rų draugija, tik, žinoma, 
pirmeiviška, neįkurta, nors 
panašios draugijos yra ma
žesniuose miestuose. Dai
nininku choras “Birutė”, ma
tomai, vėl apsnūdo ant ilges
nio laiko. Dainų negirdėjo
me per žiemą, negirdėsime ir 
vasarą. TMD. kuopa buvo 
visiškai apmirus. SLA. kuo
pa taip pat.

Jeigu kas ir buvo veikta, 
tai tik ant socijalistiškos dir
vos, o taip pat ir pašalinėse 
draugijose.

Negerai. • B.

Nedėlioj, 4 d. gegužės, 2 
vai. po pietų, bus LDK. Vy
tauto draugystės mėnesinis 
susirinkimas, po No. 339 
Broadway, So. Boston.

Thomas Ennery tapo nu
baustas per teismą ant $50 
už pabučiavimą merginos E. 
G. Pitcheten. Vaikinas pri
sipažino, kad taip padaręs 
jau du metai atgal.

Atsargiau su bučkiais!

I JUSU KRAUJAS REIKALAUJA
nuodugnio apvalymo šituom metu laiku.
Dabar yra toks metu laikas, kuriame krau
jas yra pilnas įvairiu nevalumu; taipgi rei
kia jį apvalyt.

Severos Kraujo Valytojas
(SEVERA’S BLOOD PURIFIER) *

apvalys jūsų kraują, o tuomi užkirs kelią 
tolimesniam pasirodymui įvairiu bjauriu ir 
niežančiu išbėrimu, kurie taip prasiplatinę 
PAVASARIO LAIKU. Kaina $1.00

Parsiduoda Farma.
Parsiduoda 95 akrai žemės Worcesterio 
paviete, dvi mylips nuo gelžkelio. 40 
akrų ariamos žemės ir 55 akrui miško, 
yra 500 pušių tinkamų statymui namų, 
daug aržuolų, “chestnut”,klevų, 40 obe
lų, 18 kriaušių, 18 medžių slyvų, namas 
6 ruimų, geras skiepas, 2 daržinės 20 x 
30 ir 40 x 50, pašiūrė malkoms, (i kar
vės, 5 teliukai, 1 arklys, 3 kiaulės, 15 viš
tų, 80 bušelių bulvių ir visokių daržo
vių, 25 buš. avižų, 15 tonų šieno, 6 ak
rai pasėtų žieminių rugių, 2 vežimai, 3 
plūgai, 1 springsinės akėčios, 1 arpu, 1 
pjaunama mašina ir visas namų įrody
mas. Kaina $3,500. Gash $1,000. Kitus 
ant lengvų išlygų.

J. Lagsdin, 43 Tremont St.
Room 404 Boston, Mass.
Telephon, Haymarket 3915.

f
Perkant vaistus, reikalaukit nuo aptieko- 

riaus, kad jums duotu Severos. Visi aptiekoriai 
juos parduoda. Jeigu jūsų aptiekorius negalėtu ju 
pristatyt, orderiuokit stačiai nuo mūs.

W. F. Severą Co.^r
Skaitytojai, imkit 

dovanas!
Kuris iš “Laisvės” skaity

toju prikalbins “Laisvei” du 
nauju skaitytoju ir prisius 
mums 4dol.,tas gaus dovanu 
sekančias knygas: “Censta- 
chavo Klioštoriaus Slapty
bės”, “Revoliucijos atbal
siai”, “Mokslas Rankažinys- 
tės”, ‘ ‘Lekcijos apie atskirimo 
ženklus” ir “Vadovas keliau
jantiems į Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus sius
kit Money Orderiais šiuomi

“L A I S V
242 Broadway, So. Boston, Mass.

O KAS ČIA? DAUGYBĖ
PIGIŲ KNYGŲ!

Vadas prie moterystės. Naudinga 
knygelė norintiems apsipažint su 
moteryste .......................................... 15c

Teisinga paslaptis. Čia išaiškina- 
namas ženybinis gyvenimas, kurį 
turėtų pažint kiekvienas vyras, 
moteris, vaikinas ir mergina...... 25c

Morališkas kabalas, iš Saliamono 
knygų, su daug štukų ir burtų...15c

Burtininkų paslaptis būrimas iš ka- 
zyrių, taipgi galima išmokt magiš
kų štukų ............................................ 25c

Nedėlioj, 4 d. gegužės, 9 
vai. ryte po No. 195 Ames 
st., Montello, Mass., prasi
dės LSSA. VI Mass, rajono 
konferencija. Todėl delega
tai malonės ant paskirto lai
ko pribūti, kad galėtume 
greičiau užbaigti savo darbą.

ViSi delegatai privalo turė
ti išduotus nuo kuopų man
datus, nes be mandatu ne 
bus priimami.

Taipgi nuo šios konferen
cijos turės senieji rajono vir
šininkai perduoti visus daly
kus naujai išrinktiems.

V. Paukštys.

Samdome darbininkus
dėl gelešinkeliu, Canadon 

fabriku ir farmy.

United States !
Employment Office

43 Portland st., Boston, Mass.

e (°
M Telephone So. Boston. 845 M * 
I DR. F. MATULAITIS | 
(? 405 Broadway V
g SO. BOSTON, MASS. S

@ Valandos: g
O Nuo 12 2 dieną ir nuo 7-9 vakare. 0 
* Nedėliomis iki 3 vai. po piet. >
V v

Ar nori pirkt Šipkartę?

Paj ieškau 
Kepurninkes

Kuri moka atsakančiai pada
ryti moteriškas skrybėles. Ge
ra proga pastoti biznierka, nes 
gali įgyti savo biznį, drabužių 
štorą ant Broadway gatvės, ge
riausioj vietoj So. Bostone. Del 
platesnių žinių kreipkitės į Lie
tuvišką Agentūrą, pas Ant. 
Ivaškevič, 315 Broadway, So. 
Boston, Mass.

M. P. Cliupas “Laisvės” 
agentas, ANSONIA, Conn. 
Pas jį galima užsirašyti laik
raštį.

t..,—Tr'iiTiii ■—<

Draugijos 
ir Biznieriai!

Jeigu norit, kad jtų .‘įtuc’cs 
darbai būtų atlikti greitai, 
gražiai ir suprantamoj kalboj, 
tai duokit spausdint į

“ Laisves ” 
Spaustuvę

Męs atliekam visokius spau
dos darbus daug gražiau, negu 
kitos spaustuvės ir už pigesnę 
kainą. Spausdiname

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus ir 
Visokius Darbus.

Ypatingai atydą atkreipiam 
į draugijų darbus. Niekad 
nereikia duoti darbą į tokias 
spaustuvėles, kurių darbinin
kai nemoka lietuviškos kalbos 
ir nepažįsta savo amato, nes 
ten tik sudarko darbą. Jeigu 
turit kokį spaudos darbą, tai 
siųskit jį mums šiuo adresu:

“LAISVE”
242 W. Broadway 
So. BOSTON, MASS.

...................T------------------- 7..T7..................

Senovės bajorų malonė arba majau- 
ku dėl mužikų ..................  10c

Pasakos, pritikimai, veselios ir juo
kų dainos .........................................20c

Vabalnikėnų dainos, surinktos Pa
nevėžio p., surinko S. Valaskas ... 25c

Dainos vasaros grožybių, tai viena 
iš naujausių dainų knygelė ....... 20c

Apgailestavimo balsui; graži dainų 
knygelė ......................   10c

Vadovas, arba mažas žodynėlis, pa
rankus mokintis angliškai ......... 20c

Mokslas, sveikata ir kultūra, kuria 
privalo visi jauni žinot............... 25c

Dvasiški vadovai ir farmazonai.
Gražus skaitymas...............................10c

Krikščionybė ir socijalizmas, nau
dinga katalikams perskaityti ... 15c
Perkupčiams duodu 60 nuošimtį imant 

nemažiau kaip už $5.00.
Pasarga;pinigus visados siųskit su už
sakymu knygų, nes ant paskolos nie
kam nesiunčiam. Pinigus galima siųst 
Registruotu laišku arba Money Orderiu. 
Suma nesiekiančia dolerio, gulima siųst 
krasos markėmis. Siųskit šiuo adresu:

STASYS VALASKAS ' 
10604 Curtis Ave., Chicago, 111.

Rosen e

G* Telefonas Richmond 22126 
2787-J

| Dr. David W.
321 Hanover Street S

S BOSTON. MASS, fl
0 Mano ofise galite susikalbėti vi- 1

sose kalbose. JĮ
VALAND.OS: Nuo 8 iki 10 vai. ryto £

Nuo 2 iki 3 ir nuo 7 iki 8 vak.

a
TEISINGIAUSIA

IR GERIAUSIA
LIETUVIŠKA APTIEKA

Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natinė lietuviška aptieka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresą.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st. 

■į SO. BOSTON. MASS.

telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Prašom atsilankyti į mūsų 
ofisą. PardutfuaTne šipkor- 
tes ant geria/siu laivu ir 
siunčiame pin/gus į visas da
lis svieto. (

K. Yuygeliunas 
233 Broadway, So. Boston.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEK A
Sutaiaom receptus kuoteisingiausiai. 

Gyduoles parduodam pigiau, negu ki
tose aptiekose. Pas mus randasi viso
kios gyduolės, kokios tik randasi pa
saulyje. Gyduolių galite reikalauti per 
laiškus, o męs pasiųsime per expresą. 
Visada kreipki ties pas visiems žinomų 
lietuvį Šiuo adresu:

JONAS KASPARA VIČIA, 
153 Seventh st., cor. K st.

» So. Boston, Mass.
Namy adre»a<: l#K--7-th st., S. B.

P. S. Vilai nakčia kreipkitės namu adresu.

Paj ieškau Kr iaučkos 
arba kriaučiaus, kuris supran

ta moteriškų drabužių siuvimą, 
nes turiu ant pardavimo išdirb
tą biznį ir geriausioj vietoj So. 
Bostone. Kas nori pigiai nusi
pirkti tą biznį, tegul kreipiasi 
į Lietuvišką Agentūrą pas A. 
Ivaškevič, 315 Broadway, So. 
Boston, Mass.

Paj ieškau 
Mechaniko

kuris moka taisyti baisike- 
lius, siuvamas mašinas ir kito
kius sliesoriškus ir mašinisto 
darbus, nes’turiu ant pardavi
mo tokį biznį visai pigiai. Mat 
savininkas mirė, o jo giminės 
parduoda pusdykiai. Kreipki
tės pas A.Ivaškevič, 315 Broad
way, So. Boston, Mass.

NAUJA IR PUIKI KNYGELE

“PASLAPTIS”
Knygelę parengė SENAS VIN

CAS, kurioje telpa juokinga ko
medija irjiaugybė Monologų, Di
alogų ir Deklamacijų. Kiekvie
nas jaunas ar senas pirmeivis lai 
ją nusiperka. Kaina lf>c. 
Reikalaukit:

“LAISVE”
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Kurie jieškote

PIRKTI
užeikite 
apie tai, 
lietuvius 
pirkimų.

pas mus pasikalbėti 
nes męs apsaugoj am 
nuo apsigavimo prie

Lithuanian Agency
315 Broadway,

A.JĮVASKEVIS, Manager 
Telephone So. Boston 605.

. r J|į, -Jirrair ihTi.H'.-i ri iiiUMlMI : .*

Leidžiamas

KOVA”
91

OLSELIS

Egiutero No. 1.

50.000 Kataiiogų DYKAI!75c.

$1.25

10c.
10c.

Sąjungos 
Amerikoje

Didžiausias
Darbininkų 
Sąvaitinls 
Laikraštis

$3.50 
50c.

Ci 
,c
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L, 
O
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G

25c., 50c.

DR. M. ZISLLMAN
7 Parmenter St., Boston, Mass. 

Telephone Richmond 1V67-R.

A.G. Groblewski
COR. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH, PA. 
SAVININKAS IR FABRIKANTAS

Garsių Lietuviškų—Lenkškų Vastų

ANT. ASZMIANSKAS

Su The James Ellis Co.
Kampas B St. ir Broadway 

So. Boston, Mass.
(Męs užlaikome kitų Storų —brcnčių)

Turiu už garbę pranešti S.
Bostono ir apielinkės lietu
viams, jog užstojo jau antras 
metas, kaip aš dirbu pas 
THE JAMES ELLIS FUR. 
NITURE Co. Todėl širdin
gai dekavoju visiems pas mus 
atsilankiusiems už Jūsų pa
rėmimą. Pas visus savo kos- 
tumerius įgijau paguodonę ir 
užsitikėjimą, už tai, kad 
jiems visada teisingai patar
navau, parduodamas geriau- 
sį tavorą už žemiausią kainą. 
Iš to viso jie yra labai užga
nėdinti. Iš priežasties dau
gumos pardavimo rakandu 
(forničių) ir pigios randos, 
męs galime parduoti už to
kias žemas kainas, ko kiti 
visai negali padaryti. Šir
dingai kviečiame visus atsi
lankyti ir persitikrinti, kaip 
pigiausia galite nusipirkti 
reikalingiausius rakandus. 
Sykį atsilankę, ateisite visa
da, nes nerasite geresnės pir
kimo vietos visam Bostone.

Užmokam už freitą siun
čiant rakandus kur nors į 
Naują Angliją.

TRIS GEROS KNYGOSt

Naujausios Dainos ir Eiles
Apie 80 visokių dainelių. Kaina 20c

PASAULIŲ RATAS
ir kitas planetas, Su paveikslėliais.................................JtMc

MEILĖS KARŠTLIGE
meilę................................. ............................. ...........................21 •

Imant visas tris sykiu, atiduodam už 60c
Pinigus šiliški, paėtos ženkleliais šiuo ndresu.

J. STROPUS
30 W. Broadway, So. Boston, Mass.

“KOVA” talpina moksliškus, politiškus, bet visiems suprantamus straip
snius.

“KOVOJ” rašoma apie darbininkų gyvenimą, vargus ir nurodoma, kaip 
prašalinti juos.

“KOVOJ” rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama socijalizmo 
idėja.

“KOVA“ tikriausias darbininkų laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams 1JL2.CX) Amerikoj ir kitur.

Prisiųskit savo adresą, o gausite vienų “Kovos” 'num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Nuo naujų metų “Kova” išeina takia kaip “Keleivis”.

d ” 18,5 Moyamensing Avė. IVUV d l>Hll.ADi:i.PHIA, PHNIN’A.

VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas Kriaučius
Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rubus. 

Kiekvienam f#itaikau pagal jo norą ir pasiuvu pa
gal naujausią madą. Senus sutaisau, išplaunu, iš
valau, išprosinu ir padarau kaip naujus. Visą darbą 
guarantuoju. Taipgi priimu iš tolimesnių miestelių, 
kurie prisiunčia audimą dėl siuto arba kitokio ap- 
vilkalo. Gauna nuo manęs pamokinimą, kaip nu
imt mierą ir madas dėl išsirinkimo. Todėl, lietuviai 
ir lietuvaitės, reikale kreipkitės pas savo tikrą tau
tietį, o busit užganėdinti.

P. BUZEWICK, ,
48 Exchange St., Athol, Mass.

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA
Vyno, Visokių Likierių, Degtines, Rusiškos ‘‘Monopolkos 

Šampano, Alaus, Bliaus ir visokių importuotų gėrimų.
DUOSIM PUIKŲ KALENDORIŲ.

Jei nori sveikų gėrymų ant Kalėdų, kurie tavo sveikatai nekenktų, tai 
ateik pas mus. Sykį pas mus atsilankęs, ateisi visada ir savo draugus 
atsiveši. Kurie negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus, 
o męs prisiųsiu) orderius per expresą. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

WILLIAM ŽAKO IN & CO
21-23 Cross St., Boston, Mass

OI

Perkant žiūrėk, kad butę ta markė, 
o iraus! teisingai.

Geriausia gyduolė nuo Skaudėjimo 
Galvos, Kataro, Pečių, Krūtinės, Šo
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
ir įkandimo visokių vabaliukų.

25c. 
50c. 

ir $1.00 
85c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25e. 
35c. 
25c. 
25c. 
25c.

Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka - 
Linimentas Vaikams 
Gyduoles nuo Kosulio 
Liepų Balsamas 
Antylakson dėl Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

,, nuo Kirmėlių dėl suaugusių 
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
Ugniatraukis - 
Skilvio Lašai - -
Gyduoles užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios - 
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo . - - l
Gyd. dėl nernalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui

Galvos Skaudėjimo 
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojų
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų
Valytojas Plėmų Drabužiuose - 
Rožės Balsamas ...
Kinder Balsamas ...
Bobriaus Lašai 
Švelnintojas - 
Kraujo Valytojas - - -
Nervų Ramintojas - 
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus ... 
Groblevskio Pleisteris 

(Kaštavolo)
Pamada Plaukams
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nkstų Vaistas (didesne) 
Akinės Dulkelės ... 
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

ir Niežų ....
Gyd. ir Mostis nuo Dedervinės 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos

25c. 
50c. 
25c. 
15c.

$1.25 
50c. 
10c. 
35c. 
25c. 
25c. 
25c. 
50c. 
35c.

$2.00 
$1.00

25c?
25c.
25c.
50c.
15c.
25c.

$1.00
25c.

$2.00 
$2.00

$50

Kiekvienas lietuviškas štofnikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Štaruose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtu pas savo štorniką nusi- 
Širkti ir nereikalautų išduoti pinigus 

ovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkėse. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite mūsų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. BLM A MAIN STS., PLYMOUTH. PA.

It doesn’t pay to neglect 
| your Health ‘i!l77R

Ar atėjai kada namo drebėdamas, su 
skaudančia galva, krūtinėje diegimais sope / 

galo gerkles ir gulėjai kėlės savaites!

. Dr. Richter’io
PAIN-EXPELLERIS^j 
tas ištikimas senas naminis vaistas duos 
pagalbą ir prašalįs ilgą vargą jeigu 
urnai vartosi.

Visuomet namuose turėk bonkutę.
Platus nurodymai apvynioti apie 
bonkų. 25c. ir 50c. aptiekose.

Sergėkis pamtgdžiotų vaistų ir 
žiūrėk ant Inkaro ir mūsų vardo.

P. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl St., New York.
pn* Richter’lo Gongo Plllės yra gerės nuo vidu\iu sukietėjimo. 25c. Ir 50c

Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstata didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
'Kokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.

Reikalaukite tuojaus.

I P Tllinila Washington St. «j«i • liutnia, kostoin, MASst

;SF' DAKTARAS
Vienatiniu mus tautos 

Medicinos Profesorius 
Massachusetts valstijoj. 
Jau arti 18 metu, kaip aš 
pasekmingai gydau ir at
lieku operacijas. Tėmyk! 
Neik jie&kot manę in ap
tieki! ant kampo po mano 
offisu, bet lipk vienais 
trepais a'igštyn iš num. 
7 Parmenter St. Durys 
mano ofiso nuteptos bal
iai, o viršui ju ant Įimtos 
didelėm raidėm parašyta "I-enkiftkas Daktaras”. 
Offiso valandos: nuo 9 iki II ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare

AR NORI
gauti DYKAI dvi geras setu- 
kas ii Katalioga visokiu geru 
magiseku setuku ir kitokiu 

»-visokiu dalyku, kuriu tu la
bai nori, o nežinai kur ju gauti 
Jeigu lain, tai atsiusk savo pil
na ir aisr.ku adresą, o ase tuo
jaus ta Katalioga ir tas setukas 
tau nusiusiu dykai. Adresuok:

JUOZAS J. SZLIKAS, 
(MAGIKAS)

3250 Union Ave., CHICAGO, III.

AKIS 
a p ž i ū- 

rinie 
ir prirenka
me Akinius

I STOINB
Aklą Specijalistas

399 a Broadway boston
arti E Street

Į Akušerka 
jv Pabaigusi kursų Woman* Medical 
2) College, Baltimore, Md.
?? Pasekmingai atlieka savo darbą prie 

gimdymo, taipgi ąuteikia visokia* rodaa ir 
Si pagelbą invairiose moterų ligose.

g F. Stropiene, BROADWAY 
g SO. BOSTON, MASS,




