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AMERIKOJ
Patersono streikierių 

atsišaukimas.
Malonus viengenčiai ir 

draugai! Męs pasivėlinom 
kreipties į jus, melsdami pa- 
šelpos mūsų sunkioje ^ovoje 
už pagerinimą mūsų ir vaike
lių būvio.

Męs jau prasilaikėme strei
ke 11 savaičių ir galo strei
kui nesimato. Mūsų darb
daviai, kuriems męs per mė
nesį, 25,000 darbininkų, už
dirbdavome po $4,000,000, 
mums gi išmokėdavo per mė
nesį tik $1,000,000. Tą fak
tą jie mums patįs išdavė per 
savo “šilkų sąjungos” virši
ninkus.

Draugai ir draugės, męs 
streikuojame ne todėl, kad 
kam nors keršyti, bet todėl, 
kad męs jau toliau negalėjo
me išgyventi, uždirbdami 
nuo $1.25 iki $10.00 savaiti
nės mokesties.

Męs streikuojame ne todėl, 
kad ką nuskriausti, bet to
dėl, kad nuo skriaudikų gau
ti geresnį atlyginimą už sa
vo triūsą.

Męs streikuojame todėl, 
kad kapitalistai atsisako iš
pildyti mūsų reikalavimus, 

• • be ko męs atsisakome grįžti 
į darbą, kol nebus pripažinti 
mūsų reikalavimai.

Męs reikalavome pripažini
mo 1WW. unijos, aštuonių 
valandų darbo dienos, panai
kinimo darbo vienam darbi
ninkui ant keturių staklių ir 
pakėlimo mokesties. Todėl 
męs su kitų tautų darbinin
kais kovosime, kol nebus iš
pildyti mūsų reikalavimai. 
Bet deja! Mus jau pasiekė 
alkis ir męs priversti esame 
prašyti jūsų šelpti mus, ko
vojančius, nes jūs žinote, 
kad mūsų laimėjimas bus 
jūsų laimėjimu, o pralaimė
jimas bus irgi tuom pačiu.

Užtat meldžiame mums 
paduoti savo draugišką ran
ką, už ką męs jums tarsime 
nemirtiną ačiū! Taipgi lik
sime jūsų šalininkais kovoje 
už būvį, už panaikinimą al- 
ginės vergijos.

“Money Orders” pirkite 
ant mūsų iždininko vardo: V. 
Castello, 183 River st., laiš
kus siųskite ant sekretoriaus 
vardo M. Navicko, 89 Fran
klin st., Paterson, N.J.

Streiko komitetas:
Pirm. L. M. Tačionis. 
Sekr. M. Navickas. 
Ižd. V. Castello.

Apsisaugokite nuo iska-

Korespondentas Liutkų 
Kazys mums praneša iš Pa- 
tersono, N. J.

Kaip jau yra žinoma, Pa- 
tersone verda kova šilkų 
darbininkų. Taipgi yra ži
noma, kad W. Va. verda ta 
pati kova už būvį. Ten dar
bininkai tiesiai laikomi kapi
talistų vergais ir išnaudoja
mi kuobjauriausia.

Tėmykite, kas yra daro
ma iš kapitalistų. Geg. 4 d. 
atsilankė pas mus į Paterso- 
ną du vyrai, lietuviai, ir kal
bino vietinius streikierius va
žiuoti į W. Va. dirbti į ang-

lių kasyklas. Sako: “Męs 
jums kelionės lėšas apmokė
sime ir darbą užtikriname su 
uždarbiu $5.00 į dieną.”

Draugai-darbininkai, ap
sisaugokite tų niekšų-iskari- 
jotų ir išvykite juos iš sa
vo namų.

Vienas mažo ūgio vyrukas, 
tamsaus Veido, su ūsais ir 
pažilę plaukai. Antras— 
augštas vyras, šviesios iš
vaizdos ir kūdas ant burnos.

Socijalistų miestas.
Naugatuck, Conn. 4 d. 

gegužės atsibuvo miesto vir
šininkų rinkimai. Socijalis
tai išnaujo laimėjo. Visi so
cijalistų partijos pastatyti 
<andidatai laimėjo. Dau
giausia balsų gavo draugas 
A. B. Cross, kaipo majoras 
—nes 996 balsus. Tuo tar
pu demokratas gavo 664 bal
sus, o republikonas 241. Tai
gi, jeigu net republikonai su 
demokratais būtų susivieny- 
ję, vis viena būtų laimėję so
cijalistai.

Žmonės didžiai nudžiugę, 
nes socijalistai jau valdė vie
nais metais miestą ir puikiai 
šeimininkavo. Lietuviai prieš 
rinkimus smarkiai darbavo
si, ypač socijalistai. Ukėsų 
kliubas 1 d. gegužės buvo pa
bengęs agitatyviškas prakal
bas, kur kalbėjo L. truseika.

- U . iv*

Gegužės šventė Chicagoje 
ir apielinkėse.

Mūsų Chicagos korespon
dentas praneša: “nei vienais 
metais lietuviai darbininkai 
neapvaikščiojo taip iškilmin
gai 1 d. gegužės, kaip šie
met. Minėtoj dienoj VIII 
rajonas LSS. parengė pra
kalbas visuose lietuvių apgy
ventuose kampuose. Abel- 
nai imant, galiu sakyti, kad 
apie 1,500 liet, darbininkų 
gavo išgirsti teisybės žodį 
apie reikšmę 1 d. gegužės”.

Keturi policijos inspekto- 
riai nuteisti.

Ne^ Yorke apkaltinti ke
turi policijos inspektoriai už 
suokalbį priešinties tiesom. 
Apkaltinimą padarė Grand 
Jury po septynių teismo die
nų. i

Tai vis atbalsiai tų grafto 
suktybės machinacijų, kurio
se paskendus visa New Yor
ko policija.

Bet ar nuteisimas keturių 
pataisys kitus?
Dideles riaušės Syracuse.

Syracuse, N. Y. streikuo
ja apie 6,000 namų statymo 
darbininkų.

6 d. geg. tenais ant gat
vių buvo didelės riaušės ir 
smarkus susirėmimas su po
licija. Sužeista 26 žmonės, 
tarpe jų 9 policmanai. Ne- 
kurie iš sužeistųjų arti mir
ties. Daug yra suareštuotų. 
Mieste apskelbta karės sto
vis.

Tai jums ir “laisvoji” 
Amerika.
Nevažiuokite Brazilijon.
Tarptautiškas unijų sekre- 

tarijatas praneša sekančiai: 
“daugelis agentų švaistosi vi
sais užkampiais ir vilioja 
žmones keliauti Brazilijon. 
Todėl reikia persergėti žmo
nes apie baisias tenykščias 
gyvenimo sąlygas.

tiesiant vieną naują geležin
kelį, mirė nuo maliarijos ir 
kitu ligų 16,000 darbininkų”.
Rabinas neliepia stibatos

New Yorko rabinas J. T7. 
Wise sakęs savo parapijo
nams, kad jie švęstų ne su- 
batą, bet nedęldienį. Rabi
nas nurodęs, kad viskas pa
sauly eina pirmyn ir žydams 
sunku bus išlaikyti subatos 
šventę ir savo senąsias tradi
cijas. Kiti žydų rabinai ant 
savo bendro labai yra įpykę 
ir vadina jį eretiku, bet, ma
tomai, tasai “eretikas” vis- 
viena su laiku paims viršų.
Karė su Japonija neišven

giama.
Charles Towne, buvęs pa

tarėjas Korėjos imperato
riaus, gerai pažįstąs Japoni
ją, sako, kad vėliau ar anks
čiau karė su Japonija neiš
vengiama. Japonija begalo 
tirštai esanti apgyventa. Ant 
tokio žemės ploto, kokį už
ima valstija Montana, 50 mi
lijonų japonų. Taigi japo
nai jieško išėjimo. Vienas 
kelias veda juos į Rusijos Si
birą, antras ant Filipinų ir į 
Suvienytas Valstijas.

Taip pranašavo Charles 
Towne prezidentui Wilsonui.

Gompersą kalėjiman.
Teismas galutinai nuspren

dė, kad p. Gompers, Ameri
kos Darbo Federacijos pirmi
ninkas, už skelbimą boikoto 
tūlai kompanijai, turės atsi
tūpti kalėjiman ant 30 die
nų.

Nabagas, dabar guli ligon- 
buty. O juk tai didžiausias 
kapitalo čebatlaižis. Ir ge
rai !
Streikierių vaikai paima

mi globon.
77 Patersono streikierių 

vaikeliai atgabenta New 
Yorkan. #Čia juos tuojaus 
išsidalino streikieriams už
jaučianti žmonės.
Barzdaskučiai streikuoja.

Ir kas tik dabar nestrei- 
kuoja! New Yorke ir Brook- 
lyne streikuoja 1200 barzda
skučių. Kartais jie įtaiso sa
vo parodas. New Yorke 15 
barzdaskučių areštuota. Kar
tą, kuomet streikieriai susi
rėmė su policija, vienas po- 
licmanas tapo sužeistas.
Neapkenčia raudonos vė

liavos.
E. Liverpool, O. Ant so- 

cijalistų vyriausios valdybos 
namo buvo užkabinta raudo
na vėliava. Pirma vėliava 
tapo sudeginta įsiutusiais pa
triotais, antra taip-pat. 
Trečią taip-pat nutraukė že
myn. Socijalistai, nenusileis
dami, vėl užkabino vėliavą. 
Keli vaikai užlipo ant augš- 
čiausio namo stogo, įkabino 
amerikonišką vėliavą, bet 
paskui negalėjo jau nulipti. 
Juos turėjo gelbėti gaisrinin
kai.

Štai be-

UŽSIENYJ
Sufragistės padegė 

bažnyčią.
Londone,6 d. geg., sufra- 

gistės padegė vieną iš pui
kiausių bažnyčių, būtent šv. 
Kateriuos bažnyčią. Į kiek 
aiko po uždegimui bažnyčia 

oavirto į griuvėsius. Ant vi
so Londono tatai padarė gi
liausi įspūdį. Tą pačią die
ną atstovų namas svarstė 
apie suteikimą balsavimo tei
sių šešiems milijonams mo
terų. Ginčai buvo nepapras
tai karšti. Pagaliaus prasidė
jo balsavimas. Prieš moteris 
buvo 266 balsai, už—219 bal
sų. Jeigu airiai būtų balsavę 
už moterų teises, tuomet jos 
būtų laimėjusios, bet 50 ats
tovų airių balsavo prieš. Nė
ra vilties, kad dabartinis par
lamentas išpildytų moterų 
reikalavimus. Todėl iš Ang
lijos galima laukti dar dau
giau naujienų apie sufragis- 
čių kerštus.
Bomba katedros bažnyčioj

7 d. gegužio didžiausioj 
Londono bažnyčioj, švento 
Povylo katedroj, ties pačiu 
altorium atrasta bomba. Suf
ragistės norėjusios išardyti 
tą seniausią dailės paminklą.

Antroji bomba atrasta ties 
redakcija laikraščio “Star”, 
kuris moterim priešingas.

Karalius Alfonsas Pary= 
ziuje.

Ispanijos karalius Alfonsas 
išsirengė į svečius Paryžiun. 
Jį saugoja daugybė šnipų ir 
žandarų. Po jų apsauga ji
sai laimingai atvyko Pary
žiun.
Anarchistai išanksto pasisa

kė esą priešingi Alfonso at
silankymui ir todėl sukelsią 
riaušes. Iš tos priežasties 
jau suareštuota 10 anarchis
tų, kurie būk tai buvo pada
rę suokalbį ant Alfonso gy- 
gybės.

Ne tik anarchistai, bet ir 
visi laisvesni žmonės kaltina 
Alfonsą dėlei nužudymo 1909 
metais žinomo mokslininko 
Franciškaus Ferrero.

Rado naują žemę.
Kopenhagen, 6 d. gegužio. 

Tris metus nieko nebuvo gir
dėti apie keliauninką Ras- 
munsen, kuris išvažiavo į šiau
rę su tyrinėjimo tikslais. Da- 
Dar susilaukė žinios, kad ji
sai esąs sveikas ir kad jo ke
tone laimingai pavykusi. Į 
šiaurę nuo Grenlandijos jisai 
aptikęs naują žemės plotą, 
iuosą nuo ledų.
Paskyrė metinę pensiją.
Norvegijos seimas pasky

rė metinę pensiją garsiam 
keliauninkui, pietų poliaus 
atradėjui kapitonui Amund- 
senui.

Tiktai dabar valdžios pra
deda gerbti mokslo vyrus.

Reikalauja kares.
Japonijoj dabar gana tan

kiai rengiamos demonstraci
jos prieš Suvienytas Valsti
jas. • Įdūkusi minia reikalau
ja karės apskelbimo. Taip 
pat reikalauja, kad Japonija 
atsisakytų dalyvauti tarptau- 
tiškoj parodoj San. Francis
co.

Chinijos razbaininkai.
Chinijoj priviso nepapras

tai daug razbaininkų. Žmo
nės, bijodamiesi jų'keršto, 
veik neišduoda razbaininkų 
valdžiai. Neseniai razbai
ninkų gauja užmušė kelis ka
reivius. Kareiviams betgi 
pavyko nutverti kelis razbai- 
ninkus.

Baisu buvo žiūrėti, kaip 
juos kankino: pusiau nuogus, 
juos pririšo geležine virve 
prie medžio, kojas apvyniojo 
vata, apliejo nafta ir pade-

RUSIJOJ LIETUVOJ

Vėl areštai.
7 d. gegužės vėl areštuota 

keli Milfordo streikieriai. Už 
įrengimą parodos be specia- 
liško leidimo nubausta pini
gine bausme.

Ne areštai ir bausmės nu
ramins žmoniją, bet naujas 
pasaulio surėdymas.

Austrija paleidžia rezer
vistus.

Ant Balkanų ‘ išsirodo lyg 
ir ramiau. Juodkalnija išsi
gando Austrijos ir jos kariu- 
menė apleido Skutari. Todėl 
Austrija jau negrąsina kare.

Puikiai pasakė.
Francijos čebatlaižiai- at

stovai paskyrė $36,000 dėl 
priėmimo Ispanijos karaliaus 
Alfonso. Tuomet vienas at- 
stovas-socijalistas sušuko: 
“Dėl karaliaus jūs skiriate 
tūkstančius, o kiek dėl Fer
rero, kurį tasai karalius nu
žudė?”

Suprantama, čebatlaižiai 
nežinojo ką atsakyti.

Ir Portugalija turi savo 
“Sibirą.”

Ir Portugalija turi savo 
Sibirą, tai yra Azoriškos sa
los. Neseniai republikos 
Aaldžia nusiuntė tenais 200 
atžagareivių - konspiratorių, 
kurie norėjo nuversti dabar
tinę valdžią. Tenais jie bus 
teisiami karės lauko teismu.

Vienok razbaininkai anaip
tol nemažėja.

Lenkų vyskupai.
Galicijoj norima įvesti tei

singesnes rinkimų teises, kad 
prileisti prie šalies valdymo 
ir žmones. Tuojaus prieš tai 
užprotestavo vyskupai, o pa
skui juos ir kiti atžagarei
viai.

Argi jau ištiesų Lenkijos 
žmonės nenusikratys klerika
lizmo pančių?
Ispanija nenori atsilikti.

Ginkluojasi didžiosios vals
tijos—tad ir mažesnės neno
ri atsilikti. Ispanija ligi šiol 
gyvenusi nuošaliai, į plačiąją 
politiką veik nesikišo. Bet 
neperseniai Ispanijos pirma- 
sai ministeris pranešė, kad 
Ispanija irgi prisidėsianti 
prie kurios nors. kuopos di
džiųjų valstybių. Ispanija da
bar sparčiai didina savo lai
vyną.

Bijosi karaliauti.
Turkijos trono įpėdinys 

nori atsisakyti nuo savo 
“unaro.” Tokiame opiame 
laike jisai bijosi karaliauti.

Turbūt neužilgo ir visi ka
raliai panašiai užgiedos.
Kitas džiovos naikintojas.

Sako, Berlyne susirado dar 
vienas daktaras, kuris būk 
tai dar pasekmingiau gydąs 
džiovą. Jisai yra lenkas ir 
būk tai pirmiau, negu Fried- 
manas, išradęs savo stebuk
lingus vaistus.

Tasai išradėjas sako, kad 
Friedmanas pas jį dirbęs la
boratorijoj.

apie 
buvo 
Dau-

Revoliucijonieriai 
keršytojai

Šį rudenį caro teismas teis 
Lenkijoje 40 ypatų, kuriąs 
kaltina prigulėjime prie ker
šytojų partijos. Ta keršyto
jų partija įsikūrė Lodziuje ir 
nudėjo labai daug policistų. 
Paprastai, nei vienas iš jų 
nėsiduodavo gyvas suimti. 
Matydami, kad neištrūks, 
patys nusišaudavo. Paga- 
liaus policijai pavyko susekti 
kelis butus, kur keršytojai 
turėjo savo buveinę.

Visuotinas streikas 
Peterburge.

17 d. bal. Peterburgo dar
bininkai apskelbė visuotiną 
streiką pagerbimui atminties 
žuvusiųjų darbininkų Lenos 
aukso kasyklose pereitais 
metais.

Tą dieną streikavo 
100,000 darbininkų ir 
susirėmimų su policija,
gelyj vietų į policiją mėtyta 
akmenimis. Suimta 26 žmo
nės.

Boikotuoja bažnyčią.
Visa parapija Okolovo (pa

vietas Barnaulo) atsisakė 
vaikščioti cerkvėn, kadangi 
<unigas, kaip paskutinis ne- 
praustburnis, kolioja savo 
parapijomis, tampo už plau
kų ir tt.

Kas valdo pravoslavų 
bažnyčią?

Ją valdo grafienė Ignat- 
jieva. Jos vyrą jau seniai 
revoliucijonieriai nušovė. Per 
jos rankas eina visi popijos 
reikalai. Jeigu reikia ką ap
šaukti “šventu”, tuomet Ig- 
natjevos name renkasi vys
kupai ir svarsto dalyką.

Daugiaus zemskių.
Lenkijos, taipgi ir Suvalkų 

gub., gubernatoriai prašo 
paskirti daugiau zemskių, 
kadangi dabartiniai nevalio
ja apsidirbti.

4
. Rusijos biudžetas.

Kaip kiekviena įstaiga, 
taip ir valstybė turi savo įei- 
gas ir išeigas. Apskaitymas 
galimų įeigų ir paskirstymas 
išeigų—tai ir yra taip vadi
namas ^valstybės biudžetas. 
Žinoma, visos valstybės įei- 
gos susideda iš visokių mo>- 
kesčių, kuriuos sumoka vals
tybei daugiausia pavaldiniai.

Šįmet Rusijos valdžia keti
na išleisti apie 3,208,407 rub. 
Pusė tų pinigų bus sumokėta 
žmonių tiesiai, kaipo moky
čiai, o kita pusė suplauks už 
visokias akčyžes ir degtinę.

r Dar peranksti.
Vitebsko miesto gyvento

jai norėjo įsteigti savo mies
te universitetą, nors tik vie
ną medicinos skyrių. Išrin
ko iš savo tarpo tam -tikrus 
žmones ir nusiuntė į Peter
burgą, kad išprašytų nuo 
ministerio leidimą. Bet nie
ko nelaimėjo. Švietimo mi
nisteris pasakė, kad Vitebs
ku! dar peranksti turėti sa
vo univirsitetą, kad tik ir 
vieną skyrių. Vitebskas gu- 
bernijinis miestas, daug ma
žesnis už Vilnių.

(4‘Liet Ukin.”)

Gegužinė proklamacija 
Lietuvoj.

Lietuvos Socijaldemokratų 
Partijos Centro Komitetas 
išleido gegužinį atsišaukimą, 
kuriame nurodoma Lietuvos 
darbininkams, kokiu keliu 
jie pirvalo eiti.

Paduodame ištraukas: 
“Kol dar valdžia tebėra biu
rokratų rankose, kol ji vieš
patauja—revoliucija neišven
giama. Jos pradžią męs jau 
matome. Nes kraštas, kur 
badas diena iš dienos, kur 
šimtais darbininkų sušaudo
ma; kraštas, kur tūkstančiai 
laisvės kovotojų kankinama, 
išplakama po katorgas, kur 
smaugia draug su rusų liau
dim ir visas ne rusų tautas, 
tas negali negriauti caro val
džios. Tiktai demokratiška 
republika ir Lietuvos autono
mija, pakilusi ant caro val
džios griuvėsių, tegali duoti 
1 iuosą Lietuvos ir Rusijos gy
venimą”.

Toliaus atsišaukime nuro
doma, kad audra prieš val
džią jau pradeda kilti: “Spė
jo tiktai nutilti Lenos garsai, 
kaip sujudo Peterburgo mi
tingai, dar tebegaudė ore 
Turkestano sukilimo šūviai, 
o jau buvo pakilę miestų 
streikai. Paskui lapkričio 
streikai, protestai ir demons
tracijos... Neapykanta veržė
si iš milijomų krūtinių, ne
apykanta ant caro valdžios”.

Gaila tik, kad atsišaukime 
daug išsitarimų bus nesu
prantama paprastam rank
pelniui. Kalboje vartojama 
daug tų naujai nukaltų žo
delių ir išsitarimų, kurie tin
ka “Vilčiai”, bet visai netin
ka rašte, kurį norima pa
skleisti tarpe minių. Taip 
pat užmiršta pasakyti. apie 
tuos dalykus, kurie ypač rū
pi Lietuvos darbininkams ir 
šiaip jau vargo žmonėms: 
sunkus padėjimas dvaruose, 
persekiojimas apšvietos dar
bo, rusinimas ir kunigų siu
timas. Jeigu suprantamai 
apie tai parašyti—toksai at
sišaukimas atneštų dvigubą 
-trigubą naudą.
Lietuvių atstovai Prūsų 

Seiman.
t Prūsų lietuviai stato šie-, 

met du savo kandidatu Prū
sų Seiman: kunigą Gaigalaitį 
ir valdininką p. Steputaitį. 
Abudu yra atžagareiviškų 
pažiūrų. Steputaitis yra dva
rininkas.

Davatkos apvogė 
kunigą.

Pernai Velykų naktį, kaip 
praneša “L. Uk-kas”, keli 
vaikinai aptuštino Griškabū
džio (Suv. gub.) klebbnorūsį. 
Už tą darbą jie gavo po tris 
mėnesius kalėjimo. Šįmetgi 
tuo m pačiu laiku apžiūrėtas 
kun. kamendoriaus skiepas 
ir išnešta keli buteliai šer
mukšninės. Pasirodė, šiais 
metais vagilkomis buvo da
vatkos. Kuomet perdaug 
prisisriaubė šermukšninės ir 
pradėjo daryti negražiai— 
tapo suimtos.

Mat, davatkėlėms pavogi
mas kunigo degtinės, tai nėra 
bedievystė.
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Sportai ir merginos

ar

M. Gorkij.

VISUR ESANTIS
(Vertė V. Paukštys.)

Spaudos Balsai.
Pasekmės kapucino 

“spyčių”.
‘Darbininku Vilčiai” pra

neša iš Mahanoy City, Pa.:
“Po iškeliavimui tėvo basakojo, ne 

po ilgam trukus, pradėjo sakyti pamok
slus tėVo basakojo žodžiais čieli penki 
žmonės. Du iš jų papuolė į pamišusių 
namus, vienas persipjovė peiliu sau ger
klę, o dar pora lygir pradeda pasitai
syti”.

Prie tos žinutės nieko ne
reikia pridėti. Ji pati už sa
ve kalba.

Vatikano carukas.
Lenku pirmeiviu laikraštis 

“Kurjer Krajowy” rašo apie 
santikius prie popiežiaus dva
ro:

“Plačiai kalbama, kad popiežiui labai 
opiai susirgus, į jo kambarį įėjo jojo 
sekretorius,kardinolas Merry del Vai ir, 
kada išėjo daktarai, jisai davė pasirašy
ti popiežiui po daugeliu svarbių popierų. 
Tarp kitko tuomet buvo paskirti Vienos 
arcivyskupas ir naujas Rymo kardino
las...”

Vadinasi, ponas sekreto
rius, pakišdamas popieras 
pasirašyti nieko nenuvokian
čiam ligoniui, atliko savo 
ypatišką biznį. Kiti kardino
lai jau buvo norėję daryti sa
vo susirinkimą, bet Merry 
del Vai uždraudė.

Kaip tai šitie fakteliai pri
mena lietuvišku klebonijų 
gyvenimą! Atsiminkime Že
maitės knygelę: “Kunigo 
naudą velniai gaudo”. Dar 
dvasiškasis nenumirė, o na
miškiai jau tempia, kas ką 
nugriebęs. Tas pats ir Vatika
ne. Kivirčiai, peštynės, ypa- 
tiškas pasipelnymas— ve kas 
charakterizuoja mūsų kapu
cinus ar tai žemesnio 
augštesnio “cino”.

Nauja forma darbininkų 
solidariškumo.

“The Call” rašo:
"New Yorkan atsiunčiama 100 vaiku- 

kučių >S Paterson, N. J., kurių tėvai 
streikuoja. Vaikučiai bus atgabenti j 
Labor Temple, kur juos pasiskirstys 
streikieriams simpatizuojanti žmonės”.

Neseniai “Laisvė” buvo 
padavusi žinią apie tai, kad 
Belgijos streikieriu vaikai 
buvo siunčiami Francijon. 
Mūsų skaitytojai gali atsi
minti faktus dar ir iš Law
rence’o streiko.

Taigi, kovoje su kapitalu 
darbininkai turi dar vieną 
ginklą, kuris pasirodo visai 
tinkančiu. Negana to, kad 
tėvams kova tuomet da
rosi lengvesnė, bet dar svar
biau, kad vaikučiai iš mažens 
pripras prie prakilniu jau
smu.

Darbo galybė neparlaužia- 
ma!
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Gimimo dienoj.
Aukauju p lei M. J. (10 V 13.)

Darbininkams namai.
Massachusetts socijalisty 

• laikraštis “Leader” praneša, 
kad Naujoj Zelandijoj val
džia pereitais metais pra
dėjo statyti darbininkams 
namus, sveikus ir labai atsa
kančius šeimyniškiems žmo
nėms. Šiais metais manoma 
tas darbas tęsti.

Pavyzdys sektinas ir dėl 
mūsų valdžios.

“Pirmyn” apie “Lietuviu 
Žurnalą” atsiliepia šitaip:

“L. Žurnalas” kaip matyti, negali pa
sigirti didėlėmis literatiškomis pajiego- 
mis. Bet jo turinys gana įvairus; rašy
ba pusėtina, kalba labai prieinama. “L. 
Žurnalas” neduoda tiek, kiek iš jo no
rėtų gauti išsilavinę darbininkai, bet 
skaityti jį jiems visgi yra naudinga, — 
o jau nekalbant apie tuos, kurie dar tik 
pradeda susipažinti su socijalizmo idėjo
mis. Verta remti geras darbas”.

Atsiliepta visai teisingai.

Apie S. L. A.
Susi vieny j imo sekretorius 

p. Strimaitis džiaugiasi “Tė
vynėj”, kad S. L. A. pradeda 
sekties.

“Kuomet gyvenimas sekasi, tai ir 
prietelių nestokuoja... Apart narių 
džiaugiasi ir tie, kurie prijaučia organi
zacijai”.

Morganas, trustai 
ir darbininkai.

-------F
Yra žmonių, kurie sako, 

kad Morganas buvęs vos ne 
socijalistas. Jisai buvo dide
lis organizatorius produkty- 
višku spėkų.’ Jisai sutvėrė 
kolosališkas įstaigas. Plieno 
trustas, gelžkeliu kontrolė, 
mainu turtai, transatlantiŠ- 
ka garlaiviu linija, sumany
tas dailės veikalu trustas — 
vis tai pasekmės jo sumany
mu.

Morganas buvo lygus ka
raliui, jisai buvo daugiau, 
negu karalius. Tai buvo trus- 
tu viešpats.

Trustai—tai vainikas kapi
talistiško išsiplėtojimo. Jie 
kontroliuoja pramoniją, nu
stato kainas, laiko savo gele
žinėse rankose milijonus žmo
nių. Trustai gali apimti visą 
šalį, viską tvarkyti, viską 
koncentruoti po savo geleži
ne letena.

Jeigu tie trustai priderėtu 
visiems, t. y. visuomenei, jei
gu per juos būtu tvarkoma 
išdirbystę—jie neštu išgany
mą žmonijai. Bet dabar iš 
gausiu trustu šaltiniu semia 
sau pelną pavieniai žmonės. 
Trustus valdo ne visuomenė. 
Atbulai, su trustu pagelba 
pavieniai žmonės engia visuo
menę, geria darbininku krau
jo

Todėl socijalistai nėra prie
šingi trustams, kaipo augš- 
čiausiai išdirbimo formai, bet 
jie priešingi privatiškiems 
trustams, kokiais dabar yra 
visi trustai.

Jeigu Morganas kėlė, didi
no išdirbimo jiegas iki aug- 
ščiausio laipsnio, tuomi jisai, 
pats to nenorėdamas, ruošė 
kelią soči j aliz mu i. Nes 
socijalizmas ateis, kaipo įpė
dinis pilnai subrendusio, su
sikoncentravusio kapitaliz
mo.

Socijalistai nenori ubagys
tės. Jie nori pilno produkty- 
višku spėkų išsivystymo, žy
dėjimo. Ateis kada nors die
na, kada trustai bus apskelb
ti visu žmonių nuosavybe, 
kada fabrikos, angliakasyk- 
los, žemė bus apšaukta visuo
menės savastim.

Karolius Marksas pasakė, 
jog kapitalizmas panašus į 
burtininką, kuris iššaukia 
šmėklas, su Kuriom paskui 
pats negali apsidirbti. Tomis 
šmėklomis, tąja galybe yra 
proletarijatas, kuris viską 
sutveria. Tuos žodžius pilnai 
galima pritaikyti prie Morga
no. Jojo įpėdiniai jau nesu
valdys tu rankpelniu, kurie 
dirba Morgano sutvertuose 
trustuose,.

Morganas organizavo išdir
bystę, bet jisai žengė per 
žmonių lavonus. Net toks ka
pitalistu pranašas, kaip Lon
dono dienraštis “Times”, sa
ko, kad Morgano veikimas 
buvo nemorališkas. Vienok 
tasai buržuazinis krivė-kri
vaitis išteisino Morganą sąly
gomis, kurias tasai dienraš
tis pripažįsta amžinomis.

Socijalistai netiki, kad tos 
sąlygos būtu amžinos. Męs 
šakome, kad, amžiams bė
gant, išdirbimo formos jau 
ne kartą mainėsi. Todėl ateis 
ir kapitalui paskutinė diena. 
Pavieniai žmonės, nors tai 
būtu ir Morganai, negali arti 
ir akėti milijonais žmonių, 
kurie viską pagamina. Išdir
bimo spėkos jau neišsitenka 
privatiškos nuosavybės rė
muose. Žmonės sava valia no
ri tvarkyti išdirbimą ir sava 
valia rūpinties savo likimu.

Socijalistiškas laikraštis 
Londono “Justice” sako: 
“Morganas buvo paprastas 
instrumentas tu spėkų, ku

rios ir be jo būtu veikusios”. 
Todėl ir ne Morganui sustab
dyti visuomenės išsi plėtoji
mą, jeigu jisai vystosi linkui 
socijalizmo.

Vienas Morganas savo va
lia galėjo atnešti didžiausią 
nelaimę visuomenei. Eida
mas savo keliu, jisai drąsiai 
žengė per darbininku lavo
nus.

Todėl darbininkams lieka
si du keliai: ar būti vergais 
kapitalo, ar paimti išdirbystę 
į savo rankas, užkovoti val
džią ir įtaisyti tokią išdirbi- 
mo formą, kur viskas visiems 
prigulėtu, kur nebūtu klesu. 
Eidami antruoju keliu, męs 
išgelbėsime žmoniją, daraug- 
ščiau pakelsime išdirbimo 
spėkas ir įvykinsime tą šven
tą teisybę, kad dirbantiems 
žmonėms turi būti rojus ant 
žemės.

* Męs matome, kad mūsų 
lietuvaitės per savo nesusi
pratimą negali atsiekti savo 
taip didžiai trošktamos lai
mės. Ju visa laimė—tai že- 
nybinis gyvenimas, bet jos 
per savo nežinystę, jieškoda- 
mos laimės, atranda nelai
mę.

Aš noriu persergėti savo 
sesutes, kad dauguma mer
ginu, jeigu joms tik pasisu
ka po akiu kokis sportas, jos 
jam ir atsiduoda su kūnu ir 
dūšia, ir visai nepaiso, kaip 
tas sportukas elgiasi. Dėlei 
to savo neapsimąstymo pas
kui ir liekat gyvenimo au
kom. Tankiai tokie sportai 
padaro iš doru merginu vi
siškai netikusias. Sumina 
jūsų brangenybės vainikėlį ir 
padaro jus amžinai nelaimin
gomis ant viso jūsų gyveni
mo. '

Neturėkite vilties, kad to
kie sportai vestu savo ap
gautąją auką. Aš patarčiau 
merginoms visuomet drau
gauti su mąstančiais vaiki
nais. Būkite pilnos dorybės, 
žydėkite savo dorybėje, dorai 
elgkitės, o tuomet daug grei
čiau rasite sau gyvenimo 
draugą.

Męs žinome, kad kalbos a- 
pie nepadoru gyvenimą labai 
greitai tarpe žmonių prasi
platina. Jeigu kuri mergi
na pradeda nešvariai elgties, 
tuojaus apie tai sužino dau
gelis ypatų ir reputacija (ge
ras vardas) ant visados pa
gadinta. Kiekvienas doras 
vaikinas persergės savo drau
gą nuo panašios merginos. 
Taip, jog pagaliaus išeis, 
kad nepadoriai besielgianti 
mergina neras sau ištikimu 
prieteliu nei tarpe sportu, 
nei tarpe doru vaikinu. Kūs 
gi tuomet liekasi daryti? 
Męs visi labai gerai žinom, 
kas tuomet liekasi daryti: 
tuomet liekasi jau vienintelis 
kelias grimsti žemyn, iš kur 
nėra jau kelio atgal, kur ne
gali būti doriško atgimimo.

Ypatingai reikia saugotis 
Amerikos sportu. Tai sutvė
rimai, kurie visiškai nežino, 
dėlko ir kam jie gyvena ant 
šios žemės skritulio. Per sa
vo amželį jie pijokauja, pe
šasi, šoka ant balių, tranko
si po bolines, stūkso ant gat- 
vekerčiu. Jeigu užklausi to- 
kio sporto apie laikraštį ar 
lankymąsi ant prakalbu, tai 
tik žiūrėk, kad jisai tau ne- 
suduotu buteliu, tuomet ir 
nenorėdamas turi pasitrauk
ti į šalį.

Užtaigi, mergaitės, šalin- 
kitės nuo panašiu sportu. 
Jeigu jūs už tokiu ir ištekė
site—tuomet jums veikiausia 
.laimės nebus ir reikės su ko
kiu burdingierium bėgti.

J. P. Joniškietis.

Gelbėkime savo 
vaikus!

Buržuazija nori sulaikyti 
jaunuomenę nuo socijalistiš- 
ko judėjimo. Ji nori paversti 
mūsų vaikus į aklus įrankius 
kapitalistu klesos. Kapitalas 
pagauna į savo nagus jauną 
sielą, apkerpa jai sparnus, 
užnuodija kūną ir išplėšia 
akis, kad ji nieko nejaustu, 
nematytu gyvenimo vargo ir 
nesiveržtu’ prie teisybės.

Pažiūrėkime į faktus.
Daktarė Klara Virth sako, 

kad Aargau apskrity (Šveica
rijoj) mokyklas lankd 1179 
vaikai ir 1182 mergaitės. Pa
sirodo, kad iš to skaičiaus net 
685 vaikai dirba tabako išdir- 
bystėje namieje. Pasirodo, 
kad iš 100 žmonių, dirbančiu 
tabako išdirbystėje, trečdalis 
yra mažu vaiku, o kaip kur 
j U yra dar daugiau.

Iš paminėtu vaikučiu de
šimtas procentas dirba dar ki
tus namu darbus.

Minėta daktarė paprašė ap
skričio valdžios, kad jai pa
velytu padaryti pilniausią at
skaitą apie vaiku darbą ta
bako išdirbystėje. Ji norėju
si padaryti pilną statistiką ir 
paskelbti ją viešai. Tuomet 
ponas direktorius jai atsakė, 
kad tai esą negalima, nes ta
tai gali užkenkti tabako fir
moms. Vadinasi, valdžia vis
ką puikiai žino, bet slepia.

Bet daktarei per didelį var
gą, vaikščiojant po namus, 
pavyko susekti, kad 500 vai
kučiu, dirbančiu tabako išdir
by stė j, buvo nuo 3 į iki 10 
metu amžiaus. Argi tai ne- 
pasibaisėtina?!

Nekurie vaikučiai tame 
tvankiame ore dirba nuo 5 iki 
8 -valandų į dieną. Sudėjus 
krūvon ir mokyklos lekcijas 
ir šiaip naminį darbą, išeis po 
13 valandų į parą.

Bet paklausykite, kasviš to 
išeina. Iš 100 vaiku, pana
šiai dirbančiu, kada jie suau
ga, tai 62 jau netinka į ka- 
riumenę; ketvirtadalis tu vai
kučiu serga viduriu ligom.

Kuomi gi tie vaikučiai mai
tinasi? Vienas 15 metu vai
kas papasakojo, kad visas jo 
valgis- tai kava, bulvės, duo
na, o retkarčiais makaronai 
ir sriuba.

Todėl ir nestebėtina, kad 
iš tu vaikučiu išauga, maža- 
kraujai ir silpnanerviai ligo
nis.

Valdžia, bažnyčia tą visą 
mato, bet dar pataikauja ka
pitalui.

O juk Šveicarija, dar skai
tosi liuosybės kraštu, žmonių 
valdžios šalimi. Pasirodo,kad 
tarptautiško kapitalo nagai 
visur vienodai aštrus.

Tas pats ir visur kitur. Pas 
mus, Amerikoj, kiekvieną 
dieną laikraščiuose galima 
rasti žinių apie vaikučiu bai
su išnaudojimą ir statu žudy
mą. Kadangi apie tai jau ne
kartą buvo rašyta, todėl aš 
neatkartosiu. Paminėsiu tik 
apie tuos vaikus, kurie par
davinėja kapitalistiškus laik
raščius. Kartais tas mažas, 
nuplyšęs, išbadėjęs vaikelis 
per ašaras siūlo tau laikraštį. 
Gyvenimas verčia jį pardavi
nėti tuos- laikraščius, kurie 
yra dvasiškas penas išnaudo
toju. Tik įžiūrėkite į to 
vaiko išvaizdą, o ji jums pa
pasakos, kad tas vaikas visa
dos nedavalgęs. Negana to. 
Jisai palengva užsikrečia ta 
buržuazine liga, kurią plati
na Amerikos didlapiai.

Kas gi iš to vaiko išaugs? 
Juk tai bus išsigimėlis, amži
nas tamsūnėlis.

Na, o to vaiko vaikai kas 
bus per vieni? Reikia bijoties 
dėl naujosios kartos.

Pamatykime tą viską ir 
prašalinkime, nes tai nuo mū
sų pridera. P. Svotelis.

(Tąsa.)
—Ar jūs užganėdinti savo gyvenimu? 

Argi toks privalo būti žmogaus gyveni
mas? Argi jūs esate vergai ir nenorite 
geresnio gyvenimo?

Minia vis auga ir auga. Nors ji aty- 
džiai klausosi, vienok tankiai pasigirsta 
prijautimo ir pagirimo šauksmai:

—Labai gerai kalbi! Teisybę sakai!
—Visos brangenybės, kurios tik ran

dasi pasauly, yra jūsų ranku darbo vai
siai, bet ar jūs galite naudotis tais vai
siais?

Storas policmanas, tartum iš geležies 
nulietas, stovi atsišliejęs prie stulpo; 
jam niekas nerūpi, jis rimtai, nesikarš- 
čiuodamas, stovi ir tabaką čiulpia; jo ma
žos akįs, šviesus antakiai, rausvi žandai ir 
nosis, kas būna pas kiekvieną alkoholiką. 
Kartais jis taipgi pakelia galvą augštyn ir 
suniurna:

—Labai gerai!...
Užginanti šauksmai juodos minios 

vis eina stipryn, o kalbėtojo balsas taip 
ir liejasi ant tos minios, bet jis ir pats, 
tartum koks paukštis, rodėsi lekioja ant 
tos minios, pranašaudamas naują gyveni
mą...

Iš kur-tai tarpe stovinčiu ir besiginči
jančiu atsirado rudas mažas šunytis, jo 
kudlota uodega buvo užriesta i viršų, 
rausvas liežuvis iškištas ir jis protingomis, 
juodomis akimis skubiai pradėjo žvaĮgy- 
tis ir uostyti stovinčiu batus.

Augštas žmogus, dideliais ūsais,baltu 
švarku apsivilkęs, ant kurios matėsi plė
niai įvairiu spalvų maliavų, nusiėmęs ke
purę mandagiai užklausė šunytį:

—Tamstos bilietas?
Pasigirdo klegėsis juoko. Šunytis 

prisiglaudė prie to žmogaus kojų ir pasku
tine savo kojite pradėjo kasytis paausį,— 
jis pagriebė tą šunytį ant ranku ir, šok
damas, pradėjo dainuoti;

Marjetta,
Mano Marjetta...

Du ar trįs pritaria jo dainai, o jau
nas, stiprus balsas taipgi dainuoja savo
tiškai:

—Mūsų triūsas—visi kultūros pama
tai, visas pasaulis guli ant darbininku pe
čiu...

Štai ir vėl atlekia ta metalinė gyvatė, 
blizganti visa ugnyje, ji drąsiai prilėkė 
prie stoties, apsistojo, prarijo visus, kiek 
ten radosi žmonių ir vėl nusinešė toliaus 
žeminiu urvu arba išlenda ant viršaus, 
kur taip iškilmingai skamba muzika žmo
nijos gyvenimo.

*
*

Stotis požeminio gelžkelio; į abi pu
si eina siauras gelžkelio urvas, baltai iš
teptas ir išlipintas įvairiausiais apgarsini
mais. Ant kiek tik akįs gali permatyti, 
visur šviečia elektriškos lempukės. Sie
nos, nuo mirgančios lempukiu šviesos, iš
rodo lyg riebalais išteptos.

Viršutinio žmonių gyvenimo bildėsis 
prasimuša, bet jis būna daug švelnesnis, 
malonesnis ir, rodosi, ne toks varginantis, 
kaip ant viršaus. Kuomet čia, po žeme/ 
klausaisi to viso bildesio, tai jis būna pa
našus į toli kur-tai grainančiu vargonų bal
są, kuris priverčia mislyti, kad jau viršuje 
žmonės įgijo šviesu, linksmą ir malonu 
gyvenimą, ir dabar jau garbina augščiau- 
sią spėką išminties ir laisvės.

Kuone kas minuta, tai iš vienos, tai 
iš kitos pusės nešasi traukiniai, nelyginant 
ugninės gyvatės, sušvilpia, sušnypščia ir 
tuojaus išnyksta iš tavo akiu.

Aplink tave viskas dreba, viskas ne
paprastai juda; rodosi, kad visa žemė yra 
išgrąžyta tokiomis skylėmis, kuriomis 
nuolatos lekioja tos ugninės gyvatės, su
tvertos žmogaus protu, varomos paslap
tinga jiega, kurią taipgi žmogus valdo.

Atlekia prie stoties ta ugninė gyvatė, 
sudreba, išmeta iš savęs keletą desėtku 
linksmai juokaujančiu žmonių, o ant j u 
vietos praryja naujas kelias dešimtis ir 
vėl ta metalinė gyvatė nešasi- toliau tuom 
urvu visa apimta ugnies ir bildesio, sun
kiai kvėpuodama ir išduodama iš savęs 
kvapsnį aliejaus, ir vėl išnyksta iš tavo a- 
kiu; ji skubi visuomet ir, rodosi, kaskart 
nori gręžti žemę tolyn ir gilyn.

Nerviškas drebėjimas vagonu ir že
mės, pašėlęs greitumas traukinio, taip 
keistai ir įspūdingai atsiliepia ant žmonių, 
laukiančiu traukinio.

• Žmonės išsyk pasirodo vienodi, vie
nodai apsitrynę, gerokai padėvėti ir neno- 
roms priverčia tave stebėtis, kuomet jie, 
dar nevisai apsistojus traukiniui, sku
biai pradeda šokinėti iš vagonu, o vagonai 
dreba ir, rodosi, nori ant vietos sprogti ir 
panaikinti viską, kas tik juose randasi. 
Bet vėliaus, kuomet prisižiūri į ju visą ju
dėjimą, tai tuomet jauti, kad tie žmonės 
yra jau įpratę skaityti save pavergėjais 
gamtiškos spėkos.

Prie kasos, kur pardavinėja bilietus, 
susitelkęs būrelis darbininku ir veda karš
tus ginčus, o ypač vienas užsikarščiavęs— 
kuprota nosia, mažais ūsais suglamžyta 
pilka skrybėle ant pakaušio,—mosuoja 
ranka į visas puses ir šaukia:

—Kuomet žmogus išnyksta iš tarpo 
žmonijos, tai išnyksta ne žmonija, bet tik 
žmogus...

—Taip, bet—Jonai...
—Tas kaulas yra išviręs mano barš

čiuose, apgraužtas ir man nei kiek negaila 
išmesti jį ant mėšlyno šunims...

Pasigirsta klegėsis juoko, —malonu 
čia, po žeme, klausyti toks juokas, nes jis 
taip gerai atkako visam viršutiniam bilde
siui ir su juomi susilieja.

Dailus ir švelnus balsas, kalba jis ga
na rimtai...

—Tas tiesa! Matomai, viską, ką tik 
jis turėjo geresnio ir galėjo duoti, jau 
atidavė mums...

—Męs pasiliekame turtingesni, o jis 
—biednesnis... J

**
Drumstai-žalsvas vanduo Genujos 

uosto suterštas smulkutėm anglių dulkėm; 
tiesus spinduliai vidudienio saulės, tary
tum, sidabru žaidžia ant Vandens pavir
šiaus.

Uostas pilnutėlis dieniausiu laivu, ku

 

rie priguli į vairiausiomgautom; tarpe lai
vu vos bematyti ens juosta; valtįs, 
anglim pripildytos, užkliudo viena kitą; 
griaudžia inkaru retežiai, pūkštuoja gari
niai katerai.

Dangun puikiai iškilo ištisa eilė laivu 
stiebu. Lengvai dvelkia vėsus vėjalis iš 
jūros pusės; dangaus mėlynėj vėl vėjalis 
kedena spalvuotas vėliavas. Visur pra
vesti geležiniai retežiai, storos virvės, ta
rytum,nori sulaikyti uosto vainike puikius 
laivus, kad jie nepabėgtu ir neišskristu.

Tūkstančiai miesto langu sužiuro į 
juodą uostą. MSrmulinis miestas išmė
tytas ant kalnu, siunčia žemyn, jūros lin
kui savo amžiną, nenuilstantį bruzdėjimą, 
gyvą gaudesį. Uostas ant to viso atsako 
retežiu žvangėjimu, švilpimu, garo alsa
vimu ir vandens tauškėjimu į geležinius 
laivu pirmgalius ir akmens plytas.

Ant užpakalinės dalies nedidelio prie
kinio garlaivelio, arti keliamojo elevate- 
rio, šešėliuose pražuvusio ir audeklais ap
dengto, sėdi trįs nigeriai ir visas saule ap
degęs, toks pat juodas, kaip ir nigeriai, 
italijonas, plikai apsikirpęs, net su oda 
nusiskutęs, juodais antakiais ir tokiais pat 
ūsais.

(Toliaus bus.)

Garbingoj iškilmės dienoj, 
Kad atminimo valandoj

Nuoširdžiai sveikint aš galėčiau...
Bet trūksta žodžiu maloniu.
Norint taip daug jausiriu giliu — 

Kad pagarbą išreikšt mokėčiau...

Nors daug pačioj širdies gelmėj, 
Kaip gyvo šaltinio sriovėj, 

Tyriausiu jausmu ten užverta;
Norėčiau aš Jums palinkėt,
Kaip skaisčiai rožei tik žydėt, 

Jei paslaptybė būt praverta...

Iš lapu tyliu šnabždėsiu, 
Ramiu giružės šlamėsiu 

Nlipinčiau gražu vainikėlį;
Iš kvepiančiu geliu žiedu, 
Sidabro žibančiu rasų 

Prisegčiau aukso jkabėlį...

Iš paukščiu linksmu čiulbėsiu,
Iš maloniausiu atbalsiu 

Sudėčiau gražiausią dainelę;
Kiek lakštingalėlės dainoj
Ramioj nakties mėnesienoj, 

Suteikčiau tiek jausmo širdelei.
■ * **

Vienok—jaunystėj Jūs pilnoj
Gegužės menesio dienoj

Linksmai tešypsosilikimas...
Tegul pavasaris gražus
Vien laime kaišo Jums takus, 

Kad jy neliestu prakeikimas. ..
P. Posmyla.
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Laisvoji Sakykla

PAJIEŠKOJIMAI.

i

Pajieškau P. Čepiuko, Kauno gub., 
Šiauliy pav., Šeduvos parapijos, Eri- 
maičiy kaimo. Gyveno Brooklyne, N.Y. 
Taipgi J. Pelkauskio, kuris gyveno Pit
tsburgh, Pa. Turiu svarby reikalą.

P. Pelkauskas, N. Pierce St., Bowery 
pl. 4 Philadelphia, Pa.

'I
««

Pajieškau merginos knygvedes (buky- 
perkos). Turi mokėti kalbėti ir rašyti 
lietuviškai ir angliškai. Atsišaukite 
greitai šiuo adresu:

Vincent P. Repšys, groceries nad pro
visions, 17 Dean St., Norwood, Mass.

Ir mano nuomone.
“Laisve” atidarė savo skil

tis dėl apkalbėjimo burdin- 
gieriu ir gaspadiniu reikalu, 
todėl ir man norisi kelis žo
džius tarti link to dalyko.

A. Antonovo straipsnis apie 
burdingierius gaspadinėms 
labai patiko ir jos sujudo ne
tik ten, kur “Laisvė” lanko
si, bet ir ten, kur jos nėra. 
Žodžiu sakant, tasai garsas 
pasiekė visus užkampius. Pir
mutinės sutvėrė uniją ir iš
statė reikalavimus Pittsbur- 
go gaspadinės—imt nuo bur- 
dingieriu nemažiau $3.50 ir 
net ligi $5.00.

Toks Pittsburgo gaspadi
niu reikalavimas sujudino 
Chicagos ir kitu miestu bur- 
dingieriuš. Mat, Chicagos 
burdingieriai ir taip nuo se
niai moka gaspadinėm į mė
nesį po 4 dol. be jokiu cibu
liu, pipiru ir kitu pridėčku.

Gaspadinės be jokiu uniju 
laipsniškai kėlė mokestį bur- 
dingieriams, prisitaikindamos 
pagal savo vyru uždarbį. Ka
dangi nevienoda mokestis 
Chicagoj ir kituose miestuo
se, tai tie, kurie daugiau už
dirba, gyvena ant švaresniu 
gatvių ir butus randavoja 
brangesnius, tokiu būdu pas 
tuos ir už burdą reikia bran
giau mokėt. Bet kurie į sa
vaitę uždirba tik po $10.00, tai 
turi nešvariuose butuose gy
vent ir už burdą brangiau 
neima, kaip tik 3 dol. į mė
nesį.

Tokiu būdu ir be uniju 
kiekvienas taikos gyvent,

Aš neesu priešas unijom: 
tegul ju, tveriasi, vis gal šį- 
tą nuveiks, jei neapsistos 
vien tik ant šio bruzdėjimo. 
Bet aš nesutinku, kad gaspa
dinės griebiasi ne už to įran
kio, už kurio griebtis reikia, 
t. y. kad gaspadinės nesirū
pina apie pakėlimą algų vi
siems darbininkams! Kodėl 
jos nekovoja prieš maisto 
brangumą? Mat prieš trustus 
mūsų sesutės nenori kovot ir 
kovotojam nenori padėt. Ne, 
sesutės, negerai, kad męs 
tarp savęs turim peštis!

Stokim prieš trustus taip, 
kaip prieš burdingierius, tuo
met bus visiem didesnė nau
da. Žinot gerai, kad męs 
gražiuoju nieko negalim iš
prašyti iš ponu fabrikantu, 
vienok per kovą galim šį tą 
atsiekti.

Gudžiūnu Jurgis.

Gaspadinės žodis.
Moterįs tveria uniją todėl, 

jog yra skriaudžiamos bur- 
dingieriais. Burdingieriai ne
nori unijos todėl, kacHada, 
kuomet jiems reiks mokėti 
gaspadinėms daugiau, tai 
mažiau liks pinigu ant baliui, 
ant kaziriavimo ir kitokiu ne
dorybių. Bet tas viskas atneš 
geresnį gyvenimą šeimynai. 
Motinos galės geriau išauklė
ti savo kiūdikius. Dabar męs 
negalime ju atsakančiai išau
ginti, neturime laiko tyran 
oran išvesti.

Burdingieriai- sako, kac 
gaspadinės nemoka atsakan
čiai valgiu pagaminti. Bet iš 
ko gamins? Už taip mažą at
lyginimą negalima gi viską 
taip puikiai pagaminti.

Kada bus geresnis atlygi
nimas, tuomet ir rūmus bus 
galima paimti ant geresnės 
gatvės.

Mūsų, gaspadiniu, klausia, 
kodėl męs nekovojame prieš 
namu savininkus? Ant to męs 
atsakome, kad vos tik pradė
jome organizuotis. Toliaus ir 
daugiau nuveiksime. Bet čia 
jau vyrai turi ateiti mums 
pagelbon.

s
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Kaitis, nurodyda- 
darbininkams rei-

pinigu ir nieko nežino- 
Jokis Antonovas nėra 

mūsų agentu ir męs už jį ne
atsakom.

“L.” Administracija.

* *

Kodėl gi didžiuma vyry ne
pridera į unijas, kodėl neko
voja, nors jiems daug leng
viau apsišviesti. Męs visi tu
rime būti organizuoti, tuo
met mums visiems bus ge
riau.

Namu gaspadinė.
uo Red. Kiti autoriai, 

prisiuntę straipsnius minėta
me klausime, teiksis atleisti,
kad diskusijas apie gaspadi- 
nių-burdingierių reikalus už
baigiame. Męs davėme pro
gą išsireikšti žmonėms įvai
riomis nuomonėmis.

Massachusetts lietuviai 
socijalistai.

4 d. geg. Montello, Mass, 
atsibuvo VI Mass. Rajono 
LSSA. XIII konferencija.

Iš atskaitos paaiškėjo, kad 
socijalizmo agitacija gana 
sparčiai varoma. Nariu, su
lyginus su pereitu metu kon
ferencija, paaugo daugiau 
nei ant 30%. Kuopu yra 
20, nariu sūvirš 500.

Stipriausios kuopos: So. 
Bostono (100 nariu), Montel
lo (92 nariai), Worcesterio 
(70 nariu.) Iš atskaitos pa
aiškėjo, kad visos kuopos 
darbavosi—judėjo. Visur bu
vo rengiamos prakalbos, te
atrai. Pastaruoju laiku įei
na madon koncertėliai, kurie 
ypač pritraukia žmones. Vie
nur kitur mėginama rengti 
paskaitos. Tiktai viena kuo
pa buvo apmirusi.

Toliaus darbas dar bus pa
spartintas. Nauja valdyba, 
kaip girdėt, /nori įkurti kuo
pas, kur ligišiol ju dar nėra 
(Lowell, Holyoke, Hyde 
Park ir tt.)

Konferencija išrinko į Vei
kiantį Komitetą J. Neviacką, 
M. Tuinilą, J. Naudžių. Se
niau buvo išrinktas V. Jakš- 
tys. Sąjungos suvažiaviman 
nuo rajono išrinktas V. Pauš-

L. Pruseika, kaipo įgalio
tinis Lietuvos Socialdemo
kratijos, prašė pradėti rūpin- 
ties brolišku partijos šelpi
mu. Čia jau parinkta au
kų gelbėjimui keliu draugu.

Svarstant Sąjungos reika
lus paaiškėjo, kad didžiuma 
nori vienyties su anglu par
tija. Svarstyta ir apie lietu- 
viųt socijalistu laikraščius. 
Išreikšta noras, kad jie ne
sipeštu ir veiktu solidariškai, 
gindami darbo reikalus. Pri
imta rezoliucija, kad priva- 
tiški socijalistiški laikraščiai 
būtu po priežiūra Sąjungos.

Patarta kuopoms rūpinties 
įkurti vaiku draugijėles, kaip 
kad Montello yra.

Reikia pažymėti, kad Mon
tello vaiku kuopa atsilankė 
konferencijon ir gražiai su
dainavo kelias dainas. Di
dieji laba*i pasidžiaugė iš ma
žųjų-

Abelnai, konferencija ėjo 
labai solidariškai, pirminin
kaujant J. Neviackui.

Massachusetts sočijalistai - 
lietuviai eina priešaky Lietu
viu Socijalistu Sąjungos.

Reporteris.

Visų atydai.
Daugelis žmonių mums pra

neša, kad jie užsirašė “Lai
svę” per Antonovą ir klausia, 
kodėl męs nesiunčiam jiems 
laikraščio. Pranešame, kad 
męs nesam gavę nuo Anto
novo 
me.

A. Antonovui.
Kad išvengus tūly nemalo

numu ar nesusipratimu, ma
lonėkite kuo veiki ausiai pri
siųsti mums savo adresą.

L.” Administracija.

Korespondencijos
Chicagos chronika.

27 d. bal. įvyko 81 kp. LS 
S. literatiškas vakaras. Pro
gramas įvairus ir pamokinan
tis, motomai, dalyvaujantie- 
jie buvo rūpestingai prisiren
gę, per tai ir skaitlinga pub
lika apturėjo nemažą dvasiš
ką naudą.

Svarbiausias programo da
lis išpildė valparaisiečiai ir 
senesni vietiniai veikėjai. Z. 
Vitkauskas (kalba) “Kokios 
turi būti svarbiausios žmo
gaus priedermės”, D. Bago- 
čius (referatas) “Primityviš
kas ir dabartinis žmonių 
žingsnis prie tikslo”, T. Ku
činskas (kalba) “Kova už bū
vį” ir vietinio drg. St. Straz
do referatas “Moteris ir kle- 
su kova”. Taipgi vietiniai 
draugai: J. Uktveris daina
vo ir M. Visockienė deklama
vo.

Užsibaigus literatiškam 
vakarui, atsibuvo šeimyniš
kas vakarėlis pas drg. N. 
Vakarėlyj dalyvavo buvusie- 
jie programe ir kiti įžymus 
svečiai: S. Biežis, A. Kara
lius, Zalenskas, A. Augusti- 
navičius (neseniai pribuvęs iš 
Lietuvos) visi studentai ir 
kiti. Susirinkime buvo kal
bama apie įvairius gyvenimo 
klausimus, bet daugiausia 
paliesta mokslaeivija (mat, 
daugumos ju čia būta).

** *
26 bal. Liet. Kriaučių kliu

bas parengė gražų vakarą. 
Sulošta du veikalai: “Jauni
kis” ir “Vienas iš mūsų tur 
apsivesti”. Aktoriai dalyva
vo—Visockienė, Alšakoniūtė, 
Pačkauskas ir Uktveris—at
liko savo roles gana gerai. 
Publika buvo užganėdinta.

** *
24 bal. įvyko “Nemuno” 

ratelio susirinkimas. Kalbė
jo P. M. 
mas, kad

GYVENIMO SŪKURYS

WINS0R.MW

kia naudoties abiem ginklais, 
kaip politišku, taip ir ekono
mišku. G. Vasiliauskas kal
bėjo tam priešingai, nurodi
nėjo, kad socijalistams nerei
kia dalyvauti ekonomiškoj 
kovoj, bet užtenka vien po
litiškos kovos. N. skaitė re
feratą, “Socijologijos tiks
las”. M. Visockis deklama
vo ir J. Morkus sulošė “Ri- 
dziką”.

* 
, * *

Kadangi VIII Rajonas ne- 
siųs ne ivieno delegato į LSS. 
Suvažiavimą, tai 4 kp. nu
sprendė siųsti. Delegatu iš
rinktas J. Šmotelis.

* 
:k *

Dabar pas mus pinigauja 
“Birutės” atstovas p. J. 
Chmieliauskas, jam padeda 
dr. Rutkauskas ir keli kuni
gai, bet žmogus neiškalbus, 
vargiai ką daug pelnys.

Tarp Chicagos kunigų ei
na nepaprastas subruzdimas. 
Mat, čia apsigyveno kun. P. 
Urbonas. O mūsų kunigai, 
su “Draugu” priešakyje, 
draudžia parapijonus bei ge
rus katalikus, kad neaukau
tų pinigų, nes Urbonas nesąs 
tikras kunigas, o tik zakris
tijonas ir savo pačią turįs ša
lia Pittsburgo. Urbono ša
lininkai atkerta, sakydami^lės pav., Balbieriškio gminos, 
kad ta moteris su vaikučiais, 
kuri randasi Pa. valstijoj, 
greičiau gali būti kun. K-po, 
negu kun. Urbono. Mat. 
K-pas dar neseniai iš ten 
parsikraustė į Chicagą. Ant 
kiek tos jų kalbos teisingos 
—mums neapeina. Mums 
darbininkams neprivalu inte- 
resuoties jų reikalais ir au
kauti savo skatikus, nes męs 
savo skatikus galime paau
kauti kiltesniems tikslams, 
negu Urbonui ar kitiems.

Stebėtina, kad dar iš tik
rai pirmeiviškų žmonių atsi
randa, kurie fanatiškai agi
tuoja už neprigulmingą; pa
rapiją ir landžioja po stubas, 
maldaudami aukų.

Julius Mickevičius.

Scranton, Pa.
Šiomis dienomis persisky

rė su šiuom pasauliu šie lie
tuviai:

Mykolas Grinaveckas tapo 
sužeistas angliakasykloje. 
Namo parvežė dar gyvą, bet 
namie tuoj pasimirė. Kau
nietis, Raseinių pav.. Ame
rikoj išgyveno 13 metu. Bu
vo teisingas ir doras žmogus; 
paliko pačią, dvi dukteris ir 
sūnų. Tapo atlydėtas į liet, 
šv. Juozapo bažnyčią su dide
le paroda. Publikos prisirin
ko pilna bažnyčia. Kun. Mic
kevičius pasakė sugraudinan
tį pamokslą. Palaidotas ant 
tautišku kapiniu.

Andrius Bležys tapo sude
gintas angliakasykloje per 
gazo uždegimą. Išgulėjęs 
kelias dienas ligonbutyje, 
pasimirė. Suvalkietis, Sena- 
pilės pav., Balbieriškiu pali
varko. Turėjo vos 24 metus; 
paliko pačią. Amerikoj iš
gyveno apie 2 metu. Ka
dangi neprigulėjo prie jokiu 
draugijų, tad buvo daug var
go su palaidojimu, nes rei
kėjo kolektuoti po stubas.

Antanas Kurapka liko su
degintas angliakasykloje ir 
pasimirė sunkiuose sopuliuo
se. Suvalkietis, Marijampo- 

Paliko pačią su trimis mažais 
vaikučiais. Buvo doras ir 
teisingas žmogus. Prigulėjo. .
prie šv. Juozapo draugijos.^ Kalbėtojas nurodė, kad Ja-

Lai bus jiems lengva šios 
šalies žemelė.

J. Petrikys.

Easton, Pa.
Darbai audinyčiose eina 

silpnai. Yra nemažai atleis
ta iš darbo ir lietuvių. * Kiti 
jieškosi darbo arba jau dir
ba kitur.

LSS. 42 kuopa gyvuoja ge
rai, tik nežinia, kodėl neku- 
rie draugai ant susirinkimų 
neateina.

Šią savaitę liet, kooperaci
ja žada jau atidaryti valgo
mų daiktų krautuvę. 19 d.

bal. jinai turėjo mitingą. Iš
rinko bučierį ir priėmė šio- 
kius-tokius įstatymus. Jei
gu kas boikotuos kooperaci
ją, tai su tais nutarta elgties 
aštriai, o reikalui esant, net 
kreipties į teismą.

Jau dabar yra tokiu, ku
rie kooperacijos neapkenčia. 
Iš savo pusės velijame koo
peracijai kuogeriausio pasi
sekimo. A. J. Neris.

W. Lynn, Mass.
Pasistatę sau svetainę, 

męs beveik kas nedėldienis 
šį-tą parengiame. 19 d. bal. 
rodė krutančius paveikslus 
vienas anglas. įžanga buvo 
veltui. Visus iškaščius, kol 
kas, apmoka Liet. Ukėsu 
kliubas.

26 bal. kalbėjo P. Liosber- 
tas, kliubo pirmininkas. 
Nors trumpai, bet aiškiai nu
peikė nekuriu lietuviu ne
rangumą, , girtuokliavimą ir 
tingėjimą lankyties į susirin
kimus.

Teisingai pasakė.
Burdigonas.

Montello, Mass.
Mokslo Draugija neperse

niai turėjo iliustruotas pas
kaitas apie Lietuvą. Skaitė 
dr. Tupper iš Bostono. Pa
baigus paskaitą, buvo persta
tytas drg. P. D. šį tą pakal
bėti. Tai vienas iš geresniu 
vietiniu kalbėtoju.

bai esąs pigus įgijimas moks
lo per viršminėtą draugiją, 
i Mat, tik vienas dol. j metus. 
! ir mokinties gali gauti nuo 2 
■ iki 4 karty (!?) ir gali išmok- 
1 ti angly kalbą ir rašybą.

Gluosnelis.
Gardner, Mass.

Geg. 1. d. vakare, susipra
tę Gardnerio darbininkai su
sirinko ant Monument ple- 
ciaus, iš kur prasidėjo mar- 
šavimas įvairiomis miesto 
gatvėmis. 8:30 visa demons
tracija suėjo į finu svetainę, 
kur prasidėjo prakalbos, 
nos, muzika ir tt.

Pirmutiniais parodos ren
gėjais ir dalyvautojais buvo 
finai socijalistai.

Antrą vietą parodoj užėmė 
lietuviai, nes liet, socijalis
tai paskleidė apie 500 spaus
dintu lapeliu, raginančiu lie
tuvius dalyvauti parodoje. 
Nors viskas buvo daroma 
jant greitųjų, bet pasirodo 
daug nuveikta. Kitais me
tais galėsime padaryti dar 
didesnę parodą.

Didžiausį įspūdį į žiūrėto
jus darė vaikučiai, kurie 
maršavo pirmose eilėse.

Prakalbos sakyta angliš
kai, finiškai ir trumpai lietu
viškai. Paskui po dainų, 
muzikos—buvo atlikta keli 
gimnastiški “triksai”. Pa
baigoj buvo sulošta įspūdin
ga trijų aktu drama iš revo- • 
liucijonieriu gyvenimo.

27 bal. atsibuvo IWW. kp. 
prakalbos, kur kalbėjo Wm. 
Yates. Matomai, sunkus 
bus darbas suorganizuoti vie
tinius francūzus ir airius, 
kurie apkvailinti Romos a- 
gentais. Vienok liatuviai ne
turėtu laukti ir spiesties į u- 
niją. Unijistas.

Pajieškau M. Urbanavičiaus, Kauno 
gub., Raseiniy pav., Palendreniy kai
mo. Gyveno, rodos Chicago. Turiu 
svarby reikalą.

Miss J. Urbonaičiūtė, 700 New Brid-. 
geSt., W. Springfield, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos arba 
našlės. Mergina turi būti nuo 28 iki 38 
mėty senumo; našlė turi būti nesenes- 
nė 65 m. Merginos ar našlės norinčios 
apsivesti, malonės atsišaukti laišku:

K. P. Mylėtojas, 5044 Market St.
De Kalb, Ill.

Pajieškau Al. Senrio, Kauno gub., 
Vilkmergės pav., Kupiškio parapijos, 
Račiupany kaimo. Neseniai atvažiavęs 
j Ameriką. Malonės atsišaukti:

P. Kručas, 1147 Washington St.
Norwood, Mass.

Pajieškau B. Vaškio, A. Butkaus, P. 
Petrausko, A. Vinslovo, A. Jonikio, A. 
Lakašiauskaitės, B. Donelaitės ir L. 
Rakauskaitės. Visi Kauno gub., Tel- 
Šiy pav., llakiy miestelio. Atsišaukite:

J.L. Dapšauskas, 21 Bridge St.
Brooklyn, N. Y.

Pajieškau vaikino dėl apsivedimo. Ne- 
senesnio 25 m. Aš esu 18 mėty ir norė
čiau apsivesti su gražiu ir dorą mylinčiu 
vaikinu. Savo paveikslą siysiu tik tam, 
kuris man geriau patiks ir jdės 10 c.

Mergina, 62 Dululh Avė.
Montreal, Canada.

Pajieškau apsivedimui merginos, nuo 
16 iki 26 m. senumo. Geistina, kad bū- 
ty pamokinta ir blaiva. Aš esu 25 m. 
Atsišaukiančios, atsiyskite ir savo pa
voksią. O aš sąžiningai atsakysiu.

J. Čeraška, Underwood Supply 9
Farmington, W. Va. * (Ofr)

Norwoodiečių atydai.
Norwoode pasklydo kalbos ant tūlos 

merginos, kurios pavardės čia nenoriu 
minėti, būk ji su manim atlikdinėjo ne
dorus darbus. Tas yra didžiausia melą- • 
gystė ir lai ty plepely nešiotojai apsi
stoja. nes kurį tik išgirsiu panašiai kal
bant, patrauksiu prie teismiškos atsa
komybės.

Povylas RasimaviČius.

Skaitytojams.
Meldžiame visu tu “Lais

vės” skaitytoju, kuriu prenu
merata jau pasibaigė ir ku
rie gavote nuo Administra
cijos paraginimą panaujinti 
ją, kad pasiskubintumėte at- 
naujint, nes męs būsim pri
versti Jums “Laisvės” siun
tinėjimą sulaikyti.

“L.” Administracija.

Telephone So. Boston. 845 M

: DR. F. MATULAITIS
; 495 Broadway
; SO. BOSTON, MASS.
' Valandos:
J Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
! Nedėliotnis iki 8 vai. po piet.



Lithuanian Agency

75c.

$1.25

$1.25

10c.
10c.

$3.50 
50c.

A. IVAŠKEVIŠ, Manager 
Telephone So. Boston 605.

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

Telephone PlchmonU 19O7-P.

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

Garsių Lietuviškų—Lenkškų Vastų

o

TEATRAS > ŠOKIAI
RENGIA L. S. S. 71 KP.

SVETAINĖJE TURN HALL

Boston, Mass29 Middlesex Street

Samdome darbininkus

doctor.

Ar nori pirkt Šipkartę?

Subatos vakare,W Gegužes j May Į ,1913

F AD. RICHTER & CO., 216 Pearl St. Now York.
Rlchtor’lo Congo P1116s yra geros nuo 

viduriu sukietėjimo. 2ė<’. ir 50e.

VIETINES ŽINIOS'' | JUSU KRAUJAS REIKALAUJA |
nuodugniu apvalymo šituom mėty laiku,

« Dabar yra toks mėty laikas, kuriame krau- g

7 d. geg. E. Cambridge’iuj 
ant Spring st., W Mahoney, g 
nebuvęs visą savaitę namie, 
įsilaužė per duris, paleido tris 
šūvius į žmoną ir patsai nusi- » 
šovė. 2mona; turbūt, liksis Sį 
gyva. Maži vaikučiai matė tą 
baisią tragediją.

Tai jau trečia užmušėjystė 
šią savaitę didžiam jam Bos- 
tone. Dorchesteryj vienas vy- 
ras sužeidė savo numylėtinę & 
ir patsai nusišovė. Miestelyj 
Revere, sale Bostono, irgi bu- 
vo panaši tragedija.

Tai jau ir gražiausia! Jau 
mūsų vaikai sustreikavo, li
tai nejuokais! Streikas pra
sidėjo Cambridge’iuj 6 d.geg. 
Suvirs šimtas vaiku išėjo į 
streiką, reikalaudami trum
pesniu mokymosi valandų ir 
vienos sesijos. Streikas tuoj 
persimetė į So. Bostoną ir 
Roxbury. 7 d. geg. So Bos
tone streikavo per šimtą vai
ku. Ypatingais smarkuoliais 
pasirodė Bigelow mokyklos 
mokiniai. Visur jie reikalauja 
trumpesniu mokslo valandų.

7 d. geg., kaip mažiukai 
streikieriai, taip ir kiti nesi- 
mokinanti vaikiščiai, sukėlė 
riaušes ir iškūlė langus ke
liuose biznio namuose. Cam
bridge’iuj keli net suareštuo
ti. Mokyklų valdžia žada juos 
nubausti. Vaikai tariasi eiti 
į City Hali įteikti savo reika
lavimus vyriausybei.

Kaip mums teko girdėti, 
tai šį streiką slaptai sukurstė 
kataliku kunigai, nes strei
kuoja veik perdėm katalikiš
ku tėvu vaikai. Mat, kunigai 
nori, kad vaikai turėtu kelias 
liuosas valandas bažnytinėms 
mokykloms lankyti.

Viešas susirinkimas Cam- 
bridge’iaus Lietuviškos Koo
peracijos budavojimo Tau
tiško namo, atsibus seredoj, 
14 gegužio, 7 vai. vakare, 7 
Burleigh St., Cambridge. 
Meldžiam visus atsilankyti.

Rašt. V. J. Radville.

11 d. gegužes, 7:30 vai. va
kare LSS. 60 kuopos svetai
nėje bus diskusijos.

11 d. gegužės, 2 vai. po 
pietų, LSS. 162 ros Bostono 
kuopos atsibus mitingas po 
No. 112 Salem st., Boston.

Primename, kad pėtnyčioj 
16 d. gegužės, Kaliniu Sibire 
šelpimo draugija rengia te
atrą. Bus perstatyta ant 
scenos keturi u veiksmu dra
mą “Antroji Jaunystė,” sve
tainėje Dudley st. Opera 
House.

Pereitame ‘Laisvės” nu
mery Cambridge’iaus teatro 
apgarsinime pasakyta, kad 
teatras atsibus So. Bostone, 
bet turėjo būti “Bostone.”

BALIUS! BALIUS!
Rengia Lietuvos Sūnų Draugystė. At

sibus subatojL 10 gegužės, 1913, Central 
Hali svetainėj, 220 Chelsea square, 
GHH1.SHA, MASS. Prasidės 
7 vai. vakare. Įžanga vyrui su motere 
75c., pavienei moterei 25c. Bus ziintix 
ir kitokių gėrimų ir užkanrdlių.

Kviečia KOMITETAS.

Prašom atsilankyti į mūsų 
ofisą. Parduodame šipkor- 

' tęs ant geriausiu laivu ir 
siunčiame pinigus į visas da
lis svieto.

K. Yurgeliunas
233 Broadway, . So. Boston.

LAISVE

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

Perkant vaistus, reikalaukit nuo aptieko- m 
riaus, kad jums duotu Severos. Visi aptiekoriai 
juos parduoda. Jeigu jūsų aptiekorius negalėtu ju 
pristatyt, orderiuokit stačiai nuo mūs.

Svetainės durys bus atidarytos 7 vai. vakare. 
Teatras prasidės 8 vai. va k.

Bus sulošta 3-ju aktu drama “LIŪTAS NAMINIAM 
LIZDE”, parašyta Br. Vargšo. Veikalas fik-ką išėjęs iš 
spaudos ir pirmą kartą Amerikoj statomas ant scenos. 
Tai įdomus ir pamokinantis teatras, kokis tik kuomet bu
vo lošiamas. Vaidinime dalyvauja 15 ypatų. Po teatrui 
bus šokiai ir lekiojanti krasa.

Taigi, lietuviai atsilankykite kuoskaitlingiausia, o už- 
tikrinam, kad visi būsite užganėdinti.

Kviečia LSS. 71 kuopos Komitetas.

Paj ieškau 
Kepurninkes

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

Paj ieškau Kriaučkos 
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 gimines 
parduoda pusdykiai. Kreipki
tės pas A.Ivaškevič, 315 Broad
way, So. Boston, Mass.

Kurie j ieškote

PIRKTI iW LMZINUUS
užeikite pas mus pasikalbėti 
apie tai, nes męs apsaugoj am 
lietuvius nuo apsigavimo prie 
pirkimų.

del geležinkeliu, Canadon 
fabriku ir farmu.

JAUNI VYRA
SENI VYRAI

VIDURAMŽINI VYRAI

DYKAI DIEL TO yJ

NAUJA LIETUVIŠKA

APTEKA
Sutaisom 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 kreipkities pas visiems žinomą 
lietuvį šiuo adresu:

JONAS KASPARAVIČIA,
153 Seventh st., cor. E st.

' So. Boston, Mass.
Namų adresas: l6s--7-th st., S. B.

P. S. Vėlai nakčia kreipkitės namu adresu.

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamB 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukia amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tlo vyrai tur pareikalauti viena Iš tue knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime.
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip 

vyrai kurie tur Užnuodljlma kraujo, arba syfill, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nuallpnelma, Abel- 
na pragaišti špoku, Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tlzma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pūsles ir Inkštu Ilgas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomusč, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais.

Tūkstančiai vyru ntgava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagėibą tuos knygos. JI ira krautuvė ži
nios ir talpina Siam tykrus slaptibcs, kurios vyras turi 
Žinoti. Nctrotikiet sava piningu mokiedami už prastus, 
beveytčs, vaistus iki kolaik neperskaitisti kitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip gąiet galiutinai istgy* 
(lyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI. 
Męs užmokant ir pačta. Išrašik aiškeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk ji šendena.

DR. JOS. LISTER & CO.
L. 306 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pasiuliminui dykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavardė.......

Stepas

THIS GEROS KNYGOS:

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

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

MEILES KARŠTLIGE lt“ ,‘‘"7$ 
meilę....................................................................................

Imant visas tris sykiu, atiduodam už 60c
Pinigus siuskit pačtos Ženkleliais šiuo adresu.

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

f

DIDŽIAUSIA BOSTONE
OLSELISUnited States

Employment Office
43 Portland st., Boston,Mass.

ANT. ASZMIANSKAS

DOVANAI! DOVANAI! 
sveikata ir drūtumas bei 
naujausio mokslo kninga 

apie sveikatų ir t. t.

„Daktaras”

Telefonas Richmond 22126
< 2787-J

| Dr. David W. Rosen
321 Hanover Street

> BOSTON. MASS.
0 Mano ofise galite susikalbėti vi- 
** sose kalbose.
jS VALANDOS: Nuo 8 iki 10 vai. ryte
yĮ Nuo 2 iki 3 ir nuo 7 iki 8 vak.

Su The James Ellis Co
Kampas B St. ir Broadway 

, So. Boston, Mass.
(Męs užlaikome kitų štorų brenčių)

Turiu už garbę pranešti S.
Bostono ir apie! in kės lietu
viams, jog užstojo jau antras 
metas, kaip aš dirbu pas 
THE JAMES ELLIS FUR. 
NITURE Co. Todėl širdin
gai dekavoįu 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 rakandy 
(forničių) ir pigios raudos, 
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.

"No Work -No Pa^’ 
The Workingman’s 
Problem

SANKROVA

p

Jis tik jsenino šaltį ir paskui 
turėjo gulėti per savaites

DR. RICHTERTO 
Pain-Expelleris 
prašalįs pavojingus susirgimus 
jeigu vartosi su laiku pagal nu
rodymų, ant dėžutės; 25c. ir 50c. 
už bonką. Žiūrėk ant Inkaro 
ir vardo ant dėžutės.

TEISINGIAUSIA A TVT'TT'TZ A 
IR GURIAUSIA A P I I &4 K A

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

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

> SO. UOSTOM, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

TA KNYGA yru aprašytu su naujausio mokslo išraikiau ir geriausio būdu gydymo Ir Įvairių 
paslaptybių teip žingeidžių, kurios kiekvienam žmogui reikalingos: ko kitose knygose negalite 
rusti, kas yra patilpę rankvedyj “DAKTARAS”.

■ŠITA KNYGA labai plačiai apkalba apie vyrų paslaptybes Ir jų Ilgas. Apie moteris teippt 
nemažai kalba.

TA KNYGA “DAKTARAS” išaiškina vardas visokių ligų, kaip jos prasideda, kaip Išrodo, 
kaip išsigydyti ir kaip ant toliau apsisergėti. LABAI AKYVA!

ŠIOJ KNYGOJ “DAKTARAS” ai įrašo daug paslaptybių, apie gerinusius smagumus ženy- 
binlo gyvenimo ir kada geriausiai apsivesti ir VYRAMS ir MOTERIMS. TIK VISKĄ PAŽI
NOSI kaip šitų knygų perskaitysi, ietis neatbūtinai naudingu, kaip seniems teip ir jauniems- 
ženotiems Ir nevedusletns vyrams ir merginoms.

KIEKVIENAS SKYRIUS Ši tos knygos yra labai Žingeidus, to nemokantiems skaityti tai 
mokantis kuris dar neturi šios knygos su didele nkvatii perskaitys tiems garsiai lead gales daug 
visko prisiklausyti. Tu knyga klekvienutn yru labai naudingu ir rmknjinga turėti, kuris tik 
nori būti sveikas ir laimingai gyventi. s

KNYGA“DAKTARAS” yra paveikslais iliustruota, parodo ir giliausias luino dailų, atiden
giant paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems teip ir sergantiems. Tik perskaičius tų knygų 
atrasite viską, ko čion Tegalima parašyti irdažinosi visų teisylų-.

APART KITŲ SKYRIŲ sergi uitiems rūdijama ska lyt i apie nervų, kraujo, Inkstų, rotna- 
tizrno, odos, vidurių, nu. ilpnčjlmo, btonchitis Ir limpančias ligas: teip pat apie moterų nesvei
kumus ir kitus visokias ligas kaip išsigydlt ir 1.1... teipat sekios imbėgimtisnuo satD.it gystės ir 1.1.

JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai vartoti kolitas nors lieknrstiis ar kreiptis prie gydy
tojo, reikia Imtinai perskaityti "DAKTARAS”.

ŠITOJ KNYGOJE “DAKTARAS” netik pamokina kur ir kaip išsigydyti, kaip būti sveiku, 
bet Ir kaip nuo visokių ligų ap isergčti.

NORS TA KNYGA LABAI BRANGINTINA, bet knd pra-anl lietuviams Jų išleido l’lilln- 
dolahios M. Klinikas, delei labo visuomenės, tad kiekvienas jų a|.litres, kuris tik prisius kelias 
štampas už prisiuntimo kaštus. Apturėsi tuojaus, tik visada reikia rašyti adresas teip:

The Philadelphia Medical Oiuie
1117 Walnut Street, Philadelphia, Pa.
Philadelphios Med. CHnlkas, vyry ir motery, visokias ligas greit ir nuodugniai išgydo be 
peilio, be humbugo operacijų, bet su tikroms geroms liekamoms. Atsilankyk arba lietu

viškai parašyk apie savo nesveikumus.
Kasdien nuo 10 Iki 4 po plet. Nedėlio] nuo 10 iki 3. Utarn. Ir P8tn. vok. nuo 6 iki 8 vai '
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Perkant žiūrėk, kad butų ta markė, 
o gausi teisingai.

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

25c. 
50c. 

25c., 50c. ir $1.00 
35e. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
35c. 
25c. 
25c.
25c.’

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Zmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka - 
Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Balsamas 
Antyląkson del Vaikų
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

,, nuo Kirmėlių del suaugusių
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
Ugniatraukis - 
Skilvio Lašai -
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios -
“Uicure” arba gydymas

Reumatizmo _ - - i
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui

Galvos Skaudėjimo _ - 
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir

Prakaitavimo Kojų
Geležinis Sudrūtintoias Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Pienių 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 Osų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nkstų Vaistas (uidesnė) 
Akines Dulkelės ... 
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto
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. 
35e.

$2.00 
$1.00

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

$1.00
25c.

$2.00 
$2.00

$5Q

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų 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 Gyauoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. ELM 4t MAIN STS.,' PLYMOUTH, PA

Vyno, Visokių Liklenų, Degtines, Rusiškos “Monopolkos”, 
Šampano, Alaus, Bliaus ir visokių importuotų gėrimų.

DUOSIM PUIKŲ KALENDORIŲ.
Jei nori sveikų gerymų ant Kalėdų, kurie tavo sveikatai nekenktų, tai 
ateik pas mus. Sykį pas mus atsilankęs, ateisi visada ir savo draugus 
atsiveši. Kuril* negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus, 
o męs prisiųsim orderius per expresą. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

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

VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostunieriškas Kriaučius
iuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rubus. 
kvienam pritaikau pagal jo norą ir pasiuvu pa

gal naujausią madą. Senus sutaisau, išplaunu, iš
valau, išprosinu if padarau kaip naujus. Visą darbą 
gvarantuoju. Taipgi priimu iš tolimesnių miestelių, 
kurie prisiunčia audimą del siuto arba kitokio ap- 
vilkalo. Gauna nuo manęs pamokinimą, kaip nu
imt mierą ir madas del išsirinkimo. Todėl, lietuviai 
ir lietuvaites, reikale kreipkitės pas savo tikrą tau
tietį, o būsit užganėdinti.

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

daktaras
Vienatinis nnis tautos 

Medicinos P r o f e so r i u s 
Massachusetts valstijoj. 
Jau arti 18 metu, kaip aš 
pasek m ingai gydau ir at
lieku operacijas. Tėmyk! 
Neik j ieškot mane in ap
tieki, ant kampo po mano 
offisu, liet lipk vienais 
tropais augštyn iš num, 
7 Parmenter St. Durys U'* 
mano ofiso nuteptos bal- '•£*3 
tai, o viršui ju ant lenlos 
didelėm raidėm parašyta "Lenkiškas Daktaras”. 
Offiso valandos: nuo 9 ik i 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare

rime 
ir prirenka- 
me Akinius

H. S. STOINE
Aklą Speci.ialistas

399 a Broadway f™™ 
arti E Street

AR NORI
gauti DYKAI dvi geras setu- 
kas ir K a ta Uoga visokiu geru 
tnagiseku satuku ir kitokiu 
visokiuVlalyku, kuriu tu la

bai nori, o nežinai kur ju gaut? 
Jeigu taip, tai atsiusk savo pil
na ir aissku adresa, o asa tuo- 
jaus ta Katalioga ir tas setu k as 
tau nusiusiu dykai. Adresuok:

JUOZAS J. SZLIKAS, 
(MAGIKAS)

3250 Union Ave.. CHICAGO, ILL

| Akušerka
Pabaigusi kurną Womans Medical 

College, Baltimore, Md.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs Ir 
pagelbą invairlobe moterų ligose.

F. Stropiene, BROADWAY

SO, BOSTON, MASS.
e*e<2*e»e*e*e*e*e*

satD.it



