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III Metai

AMERIKOJ
Kariški laivai ruošiami 

prieš japonus!
Philadelphia, 19 d. gegu

žės. “Kariški laivai Atlantiš- 
ko rezervinio laivyno smar
kiai ruošiami, kad tikti* eiti 
j kovą kiekvienoj mirfutoj. 
Darbas uoliai varomas ‘pagal 
slaptą paliepimą iš Washing- 
tono.

Tą žinią paduoda daugelis 
laikraščiu. Bet ikišiol mums 
neišrodo, kad kvepėtu krau
ju.

Lietuvė gydėsi pas 
Friedmaną.

Kaip “Laisvei” praneša, 
tai viena lietuvė džiovininkė 
iš Montello vyko pas dakta
rą Friedmaną, kada tasai bu
vo Providence, R. I.

Daktaro Fried mano vais
tai sumažino kosėjimą ir du
sulį, vienok ligonė jaučia ko
kį tai ypatingą nusilpnėjimą. 
Brooklyno socijalistai iš

rinko delegatus.
Brooklyno soči jalisty kuo

pa jau išrinko delegatus į 
VII L S.S. suvažiavimą. Jais

Reikia susiorganizuoti
5 milijonams.

I. W. W. organizatorius J. 
Baliam savo prakalboje Bos
tone 18 d. geg. pasakė: “rei
kia, kad šioj šalyj susiorga
nizuotu 5 milijonai darbinin
ku ir stotu vyras prie vyro 
kovon, tuomet darbininkai 
galėtu dirbti tik keturias va
landas”.

Jisai pasakė tatai laike 
mitingo, surengto parėmi
mui Hopedale Mass, strei
kieriu.
Rusų šnipas New Yorke.
New Yorko dienraščiui 

“The World” praneša, kad 
sekretorius New Yorko rusu 
konsulato ponas Polevoj yra 
ne kas kitas, kaip žinomas 
judošius ir išdavikas Dega- 
jev. Jisai trisdešimts metu 
atgal pats dalyvavo užmu
šime prokuroro Sudeikino, o 
paskui išdavė visus- savo 
draugus.

Patersono padėjimas 
opus.

Pastaruoju laiku įsidrąsino 
Patersono skebai. Streikie- 
riai ant ju baisiai įpykę. 
Streikieriu ūpas ir kerštingu
mo dvasia yra labai pakilę iš 
priežasties nuteisimo vieno iš 
L W. W. organizatorių Quin
lan.

17 d. geg. visiems streikie- 
riams įsakyta stoti ant pikie- 
tu ir saugoti dirbtuves nuo 
skeby.

Daugelis streikieriu sako: 
“Ar męs iškurnėsime, ar pri- 
vesime Patersoną prie galu
tinos suirutės iš industrija- 
liško atžvilgio”.

Ant kiek tai yra teisinga, 
nežinia, bet nekurie laikraš
čiai praneša, būk 2 dirbtuvių 
dalis darbininku nori grįžti 
darban. Lietuviai streikie- 
riai nėra išskyrę iš savo tar
po jokio komiteto, kuris pra
neštu apie tuos streiko rei
kalus, kurie visuomenei ga
lėtu apeiti.

Vėl ekspliozija mainose.
Belle Valley, Ohio. 18 d, 

geg. “Imperial” mainose 
šiandien vakare ištiko dvi 
smarkios viena po kitai eks- 
pliozijos. 13 darbininku la
vonu išimta iš griuvėsiu.

. Kuomet tas viskas pasi
baigs? Nėra tos savaitės, 
kad mainose neištiktu bai
sios tragedijos.

Woodo teismas prasidėjo.
19 d. gegužės prasidėjo 

teismas p. Woodo, vilnų 
kompanijos pirmininko, taip 
nešvariai pagarsėjusio laike 
pastarojo streiko Lawrenc'e. 
Jį ir dar du teis dėlei krimi- 
Yiališko prasižengimo taip va
diname dinamito suokalbyj, 
kurį jie buvo surengę ant su
sipratusiu darbininku ir ju 
vadovu galvos!

Pažiūrėsime,kaip juos teis.

Pakrančiais ramaus van
denyno, užstojus pavasariui, 
pradėta gaudyti banginius 
(didžuves.) Banginius nai
kina be mažiausio pasigailė
jimo. Per paskutines kelias 
savaites sugauta banginiu 
daugiaus nei už pusę milijo
no doleriu vertės. Toksai be 
saiko banginiu naikinimas, 
kuris atneša naudą vien tik 
kompanijoms, gali labai su
mažinti banginiu skaičių. 
Dar tas reikia patėmyti, kad 
banginiai atgena atbaido į 
pakrantę daugybę silkių. 
Kuomet gi banginiai bijosis 
artinties prie krantu, tuomet 
nustos darbo daugybė žūk
lių, kurie daro sau pragyve
nimą iš silkių gaudymo.
Žmoniškas gubernatorius.

Cincinnati, Ohio. Kad nu
slopinus gatvekariu darbi
ninku streiką, kompanija pa
prašė kareiviu. Gubernato
rius betgi atsisakė pasiusti 
kompanijai gelbėti kareivius.

Kaip dėl mūsų laiku, tai 
dar žmoniškas pasielgimas!

Barzdaskučių streikas 
užsibaigė.

Brooklyne ir New Yorke 
faktiškai jau užsibaigė barz
daskučiu streikas. Tiktai ke
li bosai atsisako pripažinti 
uniją. 19 d. geg. veik visi 
streikieriai grįžo darban.

Geras sumanymas.
Californijos legislatura pri

ėmė billiy, sulyg kurio smar
kiai draudžiama naikinti 
maisto produktus. Sulyg nau
jai priimto billiaus kiekvie
nas pirklys ar fabrikantas, 
kuris tyčia naikins maisto 
produktus, bus baudžiamas 
$500 ar šešiais mėnesiais ka
lėjimo.

Dar neseniai vienas japo
nas pirklys liepęs paskandin
ti upėj kokį 1000 maišu bul
vių, kad tiktai palaikyti aug- 
štas kainas.

Vėl susirinko taikinties.
Londone vėl susirinko ka

riaujančiu 
atstovai. 
Anglijos 
ministeris
giu manoma> kad įgaliotiniai 
išties susitaikins. Tiktai Ser
bijos ir Graikijos įgaliotiniai 
nelabai tenori sutikti ant 
santaikos sąlygų. Juju vals
tijos juos neįgaliavo galutinai 
sutikti ant paduotu sąlygų.

Japonai giria Wilsoną.
Japonu visuomenė išsijuo

sus giria Wilsoną už jo tak
tišką elgimąsi laike pastarų
jų kivirču delei californiečiu 
užsispyrimo neleisti svetim- 
žemiams įgyti žemės. Japo
nu pirmasai ministeris pasa
kė, kad abieju kraštu val
džios nenori peštynių, bet ra
mumo.

Turkai nenori atiduoti 
savo žemės.

Turku valdžia pusiau ofici- 
jališkai praneša neduosianti 
nei pėdos savo žemės, kuri 
jai pridera Europoj.

Pažiūrėsime!
Rengiama didelis streikas.

Londonas 17 d. geg. Ang
lijoj rengiamas generališkas 
streikas laivu statymo dar- 
oininky, Jeigu nebus su
trumpinta darbo diena ir ne
bus pakeltos algos, tuomet 
galima laukti, kad birželio 
mėnesyj išeis streikan arti 
pusė milijono laivu 
darbininku.

Kaip jau žinome 
žuvusiu streiku,
darbininkai juoku nemėgsta.

Turkai keršija euro- 
piečiams.

Gauta žinia, kad didžiau
siame Mažosios Azijos mieste 
Smirna yra labai neramu. 
Turku sufanatizuotos minios 
nori išlieti savo tulžį ant eu
ropiečiu. Smirnoje krikščio- 
nįs stato, barikadas, kad gin
ties nuo užpuoliku. Labai 
tankiai stačiai viduryj gatvės 
turkiai užpuola europiečius.

Anglijos valdžia jau pa
siuntė vieną savo šarvuotlai
vį į Smirną.

>Miegojo su šunim...
Tūlas Kaul Hauck iš E. St. 

Louis, III. apskundė vieną 
moterį ant $25,000 užtai, kad 
ji pranešusi jo numylėtinei, 
jog jisai miegąs su šunim. 
Kada numylėtinė apie tai iš
girdo. ji atsižadėjo jo. Dabar 
jaunikis skundžia pranešikę.

Miunchene (Bavarijoj) už
mušta vienas iš stambiausiu 
Vokietijos generolu, kuris 
priguli prie Prūsijos kariu- 
menės generališkojo štabo.

Šovikas tuojaus likosi su
imtas. Ligišiol dar nežino
ma, dėlei kokiy priežasčių 
įvyko pasikėsinimas.

Ministerial grafteriai.
Jau seniai, rodosi, buvome 

rašę “Laisvėje”, J<ad, buda- 
vojant Ryme Justicijos mi
nisterijos palociy, daugelis 
ministeriy gerokai apsivogė. 
Nekurie iš buvusiu ministeriy 
jau patraukti teisman. Ita
lijos socijalistai reikalauja 
nuodugnaus
smarkaus nubaudimo kalti
ninku.

Bedarbių paroda.
Milane, Italijoj, 30.000 be

darbiu surengė tpilžinišką 
parotlą. Jie maršavo gatvė
mis su vėliavomis ir tam tik-

tardymo ir

rais plakatais, ant kuriy bu
vo parašai su reikalavimais 
duoti darbo.
Rinkimai Į Prūsijos seimą

16 d. geg. atsibuvo rinki
mai įgaliotiniy, kurie turės 
išrinkti atstovus į Prūsijos 
seimą. Tikimasi, kad Sei
man paklius visi šeši seni so- 
cijalisty atstovai *>dar keli 
nauji. Seiman papuls ir so- 
cijalistas K. Liebknecht, ku
ris atstovauja distriktą, ku
riame patsai karalius gyve
na.

Rinkimai į Prūsijos seimą 
}jauriai sutvarkyti, nes bal
suotojai padalinti į tris kle- 
sas. Taip, kad socijalistai, 
nors gauna 22% visy balsy, 
taigi turėty turėti ketvirta
dalį visy atstovy, vienok turi 
vos šešis atstovus. Taip, pa
dėkime, trečdalis milijono 
valsuotojy turčiy renka lygi
nai tiek atstovy, kiek ir šeši 
milijonai varguoliy.

Kurgi čia teisybė? Kuni
gai ir šiaip jau atžagareiviai 
oalaiko tą bjaurią rinkimy 
sistemą.

Nusižudė karaliaus 
užmušėjas.

A. Sehinas, kuris nušovė 
Graikijos karalių Jurgį 18 d. 
<ovo Salonikuose, neseniai 
patsai save nusižudė.

Laike tardymą jisai staiga 
oribėgo prie lango ir šoko 
nuo trečiojo augšto. 
vietos krito negyvas.
Kiek nukentėjo Vokieti

jos mainieriai?
Pernai, kaip žinoma, buvo 

Reino provincijos mainieriy 
streikas. Kaip dabartės pa
rodo neseniai išėjusi knygelė 
apie tai, kaip valdžia perse
kiojo mainierius, tai pasiro: 
do: kad 299 vyrai ir 84 mo
teris buvo nuteista kalėji- 
-man. 274 vyrai ir 148 mo
teris buvo nubausta pinigiš- 
kai.

Tai, mat, kaip elgiasi Prū- 
sy valdžia su streikieriais.

Vergija ant Kubos.
Komisija, kuri tyrinėja dar

bo sąlygas ant Kubos, užtiko 
negry tauteliy, kurios fak
tiškai yra vergijoje. Komi
sija siūlė Kubos parlamentui 
išleisti smarkiai baudžian
čias tiesas už vergiją, vienok 
parlamentas, matomai, pra
jaučia vergijai.

Unijos nepripažįsta 
ambasadoriaus.

Londono unijy taryba, ku
ri atstovauja 50.000 unijisty, 
viešai pasakė esanti priešin
ga naujai paskirtam į Lon
doną Suv. Valstijų ambasa
doriui, kuris nėra darbinin
ku draugas.

Šiuo kartu, žinoma, val
džios nepaklausys unijisty 
balso, bet su laiku...paklau
sys.

$200,000,000 dalies.
Vokietijos kaizerio duktė 

princesa Victoria Louisa, ku
ri išteka už princo Cumber- 
lando, gauna $200,000,000 
dalies.

Jaunikis irgi priskaitymas 
prie turtingiausiu žmonių 
Europoj. x

Ar jums nežinoma kar
tais, kaip ta jauna mergina 
uždirbo tuos milijonus? Ra
sit, bešokdama!...

Gegužinė šventė.
Kaip praneša “The New 

York Gali”—tai Gegužinė 
šventė Peterburge buvus ne
paprastai prakilni. Šventė 
išpuolė ant 14 d. gegužės (pa
gal seną kalendorių). Visos 
fabrikos buvo apstatytos ka
zokais ir policija. Daug dar
bininku suareštuota. Veik 
visos didesnės dirbtuvės strei
kavo. x
Pranašauja naują revo=

Žinomas juodašimčiu rašy
tojas Menšikovas, kuris turi 
gerą uoslę, rašo dienraštyj 
“Novoje Vremia” sekančiai: 
“Kas atydžiai prisižiūri prie 
Rusijos didmiesčiu gyveni
mo, tas aiškiai gali matyti, 
kaip kįla streiku banga ir sy
kiu su tuomi revoliucijos 
banga”.

Ta sena žiurkė turi tei
sybę!
Finlendija nenori klaup- 

ti prieš carą.
Finlendijos seimas, kuria

me daugiausia socijalistu, 
nutarė neduoti nei cento ant 
užlaikymo rusiškos kariume- 
nės. Kaip girdėt, caro val
džia ruošia kokius tai naujus 
žabangus dėl Finlendijos 
cijalisty.

Tėvas -žvėris..
Jaltos bažnytkiemyje

kianovo bute, policija rado 
Lukjanovo dukterį pririštą 
geležiniu retežiu prie stulpo. 
Pasirodo, kad Lukjanovas iš
žagino dukterį ir atsisakius 
jai su juomi gyventi, prira
kino ją prie retežio.

Likimo bausmė.
Iranolucko kaime du vai

kinai išžagino ubagę, 70 mė
ty senumo ir abudu areštuo
ti. Kelyje į Chersono kalė
jimą, vienas iš prasikaltėliu 
pabėgo atgal į kaimą, ir kai
me jį rado pasikorusį.

Areštai.
Areštuotas “Chersonskaja 

Mysl” redaktorius Kessleris. 
Padaryta daug kraty.

Į gubernatorių metė 
akmeniu.

Odesoje į neseniai pagrįžusį 
iš Peterburgo gubernatoriy 
grafą Ignatjevą metė akme
nį. Gr. Ignatjevas iššoko iš 
vežimo ir pats sulaikė metu
si akmeniu žmogy.

Užpuolė ant kunigo. •
Lodziuje, laike dievmal- 

dystes Šv. Kryžiaus bažny
čioje, nepažįstamas vyras su
šukęs “nedaleisiu to”, staiga 
puolė ant kunigo Mochni- 
kovskio, pastūmė jį ir atėmė 
krapylą. Bažnyčioje pakilo 
didelis triukšmas. Kaltinin
kas liko areštuotas ir jo kiše- 
niuje rasta didelis akmuo.

Prakalba cerkvėje.
Netoli Rygos, Sauseny 

valsčiaus cerkvėje po velyki- 
niy pamaldy, nepažįstamas 
žmogus susirinkusiems pasi
melsti žmonėms pasakė re-

1 voliucijonierišką prakalbą. 
Po prakalbos bažnyčioj buvo 
mėtyta proklamacijy.

Ir iš po despoto letenos 
kartais išsiveržia laisvas žo
dis į minią.

Macochėlis mokins doros.
Vilniuje gyvena -žinomas 

lenkišku kataliku agitato
rius kunigas Cyraski. Jisai 
buvęs lenkiško dienraščio re
daktorium. Tūlą laiką apie 
tą kunigą buvo prasiplatinu
sios labai negražios šnekos, 
meiliško turinio. Savo laiku 
Vilniuje net buvo piliečiu 
teismas, kuris betgi galuti
nai to; kunigo neišteisino, 
taip kad ir dabar ant jo guli 
nešvari dėmė.

Vienok vyskupijos valdžia 
siunčia tą murziną kunigėlį 
atlaikyti dvasiškus apdūmo
jimus (rekolekcijas) į Gardi
ną. Vadinas, mokins žmo
nes apie dorą.

“Oi tik ir gadynės, oi tik 
ir papročiai!”—šaukia iš tos 
priežasties “Liet. Žinios”.

Septinta dailės paroda.
Gegužės mėnesyj Vilniuje 

atsiveria VII iš eilės Lietu
viu Dailės Draugijos paroda. 
Kaip girdėti, šioje parodoje 
dalyvaus visi žymesnieji lie
tuviai dailininkai. Kaip ir 
pereitose, taip ir šių metu 
parodoje bus išstatyta labai 
daug sodiečiu išdirbiniu.

Kauno artistai susivie- 
nyjo.

Ligišiol Kaune veik prie 
kiekvienos draugijos buvo 
artistu kuopelė. Dabar tie 
visi artistai susivienyjo ir su
tvėrė Kauno lietuviu drama
tišku artistu bendrovę.

Blaivininkų diena.
Rusu vyriausybė leido 11 

d. gegužės pavadinti blaivi
ninku švente. Tą dieną blai
vininkai pardavinės knyge
les priešalkoholinio turinio ir 
šiaip jau visokiais būdais 
platins savo idėją.

Lietuvos blaivininkai irgi 
nori tą dieną paminėti.

Paliko draugijai 8,000 r.
Krakenava, Pan. pav. Dai

rydamasis mūsų visuomenėj, 
tarp žmoniu-žmoneliu, ku
riem daugiausiai rūpi savo 
reikalai, kur-ne-kur betgi 
užtinki žmoniy- aržuoly, ku
riems rūpi ne tik ši diena, 
bet ir tolimoji ateitis. I to
kią žmoniy-aržuoly eilę dera 
ir šios apielinkės valstietis 
Povilas Vidugiris, žmogus, 
kuris nemoka nei rašyti, nei 
skaityti. Dailei užauginęs 
savo vaikus ir kaipo reikia 
juos aprūpinęs, tas senelis 
savo gyvenimo vakare (jam 
eina aštunta dešimtis metu) 
neužmiršo ir visuomenės rei
kalu. Jis paliko: “Motinė
lės” draugijai aštuonis tūks
tančius rubliu. Iš tu pinigu 
nuošimčiu steigia dvi savo 
vardo stipendiji, kuriomis 
galės naudoties Lietuvos 
mergaitės ir jaunikaičiai, ei
nantieji mokslus ir pasižadė
jusieji tarnauti savo kraštui, 

, kuomet pabaigs mokslą ir 
tuomet grąžinti pašelpą 

. “Motinėlės” draugijai. Kad 
jo palikimas būtu tiksliai pil- 

, domas, jis išrinko amžiną 
komitetą iš dabartiniu visuo
menės lietuviu veikėju. 
Kiekvienas to komiteto na
rys, mirdamas, turės palikti 
įpėdinį iš būsimuju veikėju.

Aukos.
Kaip praneša laikraščiai, 

tai Vilniaus vyskupijos val
dytojas pavėlinęs rinkti au
kas “Saulės” namams vien 
tik grynai lietuviškose para
pijose, ne maišytose.

Iš Lietuvių Mokslo
* Draugijos.

Ši y mėty visuotiname M. 
D. susirinkime sulyg šiol 
prižadėjo referatus skaityti:

1) Prof. Ed. Volteris—apie 
etnografijos medžiagos rin
kimą.

2) Konstancija Skirmun- 
taitė—apie Adomo Mickevi
čiaus genealogiją.

3) ^un. J. Steponavičius— 
apie eksperimentės psycholo
gies santykį eksperimentale 
pedagogika.

4) Tadas Ivanauskas—kaip 
gaminti mokykloms zoologi
jos rinkinius.

5) Inž. Pr. J uodela—krei
dos formacijos Lietuvoje ir 
jos naudojimas cementui da
ryti.

6) Adomas Prūsas—reika
lingumas išplėtoti finansy 
kredito įstaigas Lietuvoje.

7) Alfonsas Morąvskis—ar
timiausi uždaviniai ekonomi
nio plėtojimosi Lietuvoje.

8) D-raš Ant. Dsųnaševi- 
čius—artimiausi ekonomijos 
sekcijos prie L. M. Draugijos 
uždaviniai.

9) Sofija Čiurlionienė—Pr. 
Vaičaičio lirika.*

10) Aug. Janulaitis—bau
džiava įvedant Lietuvoje.
Vrublevskių bibliotekos 

namai.
Varšavos dailininkas-ar- 

chitektorius Č. Pšibilskis su
taisė būsimyjy Vrublevskiy 
vardo viešojo lenky knygyno 
skaityklos namy pieną. Na
mai būsią pastatyti senyjy 
Vilniaus miesto namy stiliu
je su arkadomis ir 1.1. Na
muose be bibliotekos ir skai
tyklos būsią dar tam tikri 
kambariai norintiems dar
buoti es mokslo žmonėms, 
butai bibliotiekoriams ir t. t. 
Knygyno valdyba Č. Pšibil- 
skio sumanymą priėmusi.

Rūbsiuvių streikas.
14 d. balandžio sustreika

vo beveik visy dirbtuviy rūb- 
siuviai Liepojuje. Streikie- 
riy reikalavimai*grynai eko
nomiški: padidinti 30% mo
kestį už darbą, panaikinti 
darbus naktimis, įvesti 8 va- 
landy darbo dieną ir page
rinti visas kitas darbo sąly
gas. Kai kuriose dirbtuvė
se streikas greit pasibaigė,
nes reikalavimy dalį darbda
viai išpildė, pakeldami mo
kestį 20%.

Įnamio šposai.
Liepoj us. Tūlas Antanas 

Karizna, gyvenantis prie 
Vandeninės gatvės No. 30, 
pranešė policijai, kad, ne
sant jam namie, jo įnamis 
Jonas Baikauskis paėmė iš 
stalo banko knygutę ir pas- 
portą, išsiėmė 160 rub.; pas
kui, sugrįžęs butan, paliko 
pasportąir, pasiėmęs sveti
mus drabužius, dingo.
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Spaudos Balsai.
Dešinieji laikraščiai ir męs

Kada p. Sirvydas pasitrau
kė iš “Vienybės Lietuvnin
kų”, nekurie tikėjosi šiokios- 
tokios permainos “V. L.” pa
kraipoj. Manė, kad “V. L.” 
pradės plačiau žiūrėti į gyve
nimo reikalus.

Dabar galutinai galima pa
sakyti, kad “Vien. Liet?’ eis 
senuoju*keliu. Seniau p. Sir
vydas, vesdamas įvairias po
lemikas, bent sukeldavo šiek- 
tiek intereso prie laikraščio. 
Bet dabar tasai laikraštis prie 
visų savo blogybių įgijo dar 
snaudulio ligą. Ar tik neuž
migs letargišku miegu...

Besiginčydama su “Pir
myn” “V. L.” pasakė, kad 
tie, kurie žiūri į žmonijos rei
kalus socijalistiškom akim, 
yra... siaurų pažvalgų žmo
nės. Juk tai ne kas kita, 
kaip tik nuvalkiota, pasenu
si p.Sirvydo “filosofija”.Tad 
dabar jau aišku, kad ant “V. 
L.” męs galime pastatyti 
kryžiaus ženklą.

Pasakėme, kad “V. Liet.” 
virsta susnūdėlių laikraščiu. 
Paimkite nors to laikraščio 
apžvalgas. Ir su žiburiu j ieš
kodami, tenais nerasite nie
ko, kas rūpėtų plačiai miniai 
Amerikos darbininkų. Ame
rikos politika, partijų kova, 
žmonių rūpesčiai ir t. t. tose 
apžvalgose nepaliečiama. Už
tat tenais rašoma apie ko
kias tai rusiškas pavardes, 
kurias Vilniaus laikraščiai 
neteisingai atspausdino ir ki
tus tuščius daiktus.

“Kova” irgi tikėjosi ko
kios tai permainos “V. L.” 
pakraipoje. Bet dabar “Ko
vos” N20 rašoma:

“V. L.” vis labyn ir labyn linksta 
klerikaly pusėn”.

Štai jau ir ilgaskverniai ten 
ginčyjasi apie savo katekiz
mus ir kitus šventus daiktus.

Manome, kad “Laisvei”, 
galbūt, daugiaus neprisieis 
pranešti savo skaitytojams 
apie “V. L.”. Gulinčios ir 
snaudžiančios bėdos vely ne
judint.

“Vien. Liet.” N20 pra
nešama, kad į bendrovę, lei
džiančią “V. L.”, prisideda 
dar p. Mikolainis. Tai jau 
visiems žinomas “tautos šu
las”.

“Draugas” neseniai pasi
džiaugė, kad tokie “rimti” 
laikraščiai, kaip “Lietuva” ir 
“V. Liet.” neveda kovos su 
katalikyste. Juodųjų organas 
siunčia savo pasveikinimą 
tautiečių organams už parda
vimą liaudies reikalų ir už iš
sižadėjimą kovos su Ro
mos smakais, kurie drasko 
Lietuvos kūną.

Dar pernai “Laisvė” pri
minė “Dilgėlėms”, kad ne
reikia pasitikėti pirmeiviais. 
Kaip “Draugas”, taip ir 
“Lietuva” su “Vienybe Lie
tuvninkų” faktiškai atlieka 
bendrą darbą ar tai mulkin
dami žmones, ar tai paslėp
dami mulkintojus.

Todėl svarbiausias klausi
mas, kuris privalo rūpėti so- 
cijalistams, — tai sutvarky
mas santikių socijalistiškos 
laikraštijos ir pakėlimas iki 
maximum įtekmės socijalis
tiškos spaudos. Dabar metas 
apie tai kalbėti ir “Laisvė” 
tame klausime plačiai atsi
lieps prieš pat L. S. S. suva
žiavimą.

*

Darbininkų 
fabrikos.

Savamoksliai šoka, kad paskui labai, žemai 
nupulti. Tuomet pradeda, 
visiems išmetinėti, į visas pu
ses blaškyties, visus plūsti.

Tat daugeliui mūšy sava
moksliu reikėty pataisyti tas 
savo ydas, jeigu jie jaučiasi 
galį jąs pataisyti ir jeigu 
jiems užteks geros valios.

Brooklyno Dėdė. -

Nuo to laiko, kaip atvažiavau čia, aš 
nemačiau saulės ir nekvėpavau tyru oru.

Kūnas mano vysta su kiekviena die
na. Akys mano silpnos ir skaudamos.

Kuomet gi bus šitam visam galas? 
Kuomet gi bus galas šitam bepaliovos be
sitęsiančiam darbui ir kankynėms?

Brangus drauge! Onutė, kuri buvo 
tokia jauna ir pilna gyvybės, dabar žila, 
sunykusi senutė; o vaikai apiplyšę, basi, 
pusnuogiai, bėgioja gatvėmis ir pamaži 
virsta žmonėmis beprotiškojo surėdymo.

/ Kągi aš darau dėl jų? Sėdžiu ir siu
vu, siuvu, siuvu... Ir sėdėsiu ir siūsiu iki 
angelas mirties nepasigailės manęs ir 
nepratars: “Brangus amerikoniškas pi
lieti! Tu jau atsidirbai. Eik ir atsilsėk 
tamsioj, siauroj duobėj.”

Brangus drauge! Ašara, nukritus 
dabar ant popieros, bus mano antspauda. 
Tai parašas varguolio.

Tavo draugas
J. Silens.

Ex Pape.

KETURI LAIŠKAI
(Pagal J. Gordin.)Jau nuo “Aušros” laiku 

pas mus randasi savamoks
liu tipas.

Kas tai yra savamokslis? 
Tai žmogus, kuris savo jau
nystėje mokslo nežinojo. Ar 
tai jau sąlygos taip nelai
mingai susidėjo' ar tėveliai 
nenorėjo—betgi, vienu žodžiu 
sakant, jaunikaitis negalėjo 
mokslo pasiekti. Ir būtu jisai 
per visą savo amžį niekuom 
neišsiskyręs iš aplinkiniu 
žmonių tarpo, bet kokia nors 
laiminga aplinkybė, laiminga 
pažintis davė jam progą pa
matyti knygą, susieiti su ap- 
šviestesniu draugu, prisidėti 
prie kokios nors slaptos kuo
pelės. Tuomet jo galvoje 
prasidėdavo revoliucija. Se
nos, tradicijinės pažiūros, 
siaurutė parapijinė pasaulio- 
žvalga pradeda tirpti po įtek
me naujo mokslo, nauju ži
nių. Tuomet męs jau turi
me prieš save savamokslį.

Jisai parašo laikraštin ži
nutę, bando rašyti eiles, pra
deda daugiau skaityti, plati
na knygas ir laikraščius.

Tokie savamoksliai atnešė 
išpradžiu mūsų tautiškam ju
dėjimui, o vėliaus revoliuci- 
joniškaragitacijai didžiausią 
naudą. Jie buvo pirmutiniai 
tarpininkai tarpe inteligenti
jos ir liaudies. Kur inteli
gentas nemokėdavo prie 
žmonių prieiti, ten savamok
slis visuomet jam uoliai pri
gerėdavo. Vieniems iš j u 
pasisekdavo daugiaus mokslo 
žinių įgyti, kitiems mažiau. 
Vieni beveik pasiekia inteli
gento tipą, kiti daugiaus at-

Prie kapitalistiško surėdy
mo samdomas darbinįnkas 
dirba be jokios vilties. Jo 
sunkus darbas fabrikantui 
sukrauna milijonus, o jam 
pačiam suteikia vos tik var
gingą pragyvenimą.

Samdomas darbininkas yra 
talkininku prie turtų pagami
nimo, bet niekad nebūna fal- 
kininku, kada tais turtais da
linasi. Kiekvienas darbas, 
nors jisai būtų ir sunkiau
sias, yra daug lengviau atlie
kamas, jeigu darbininkas ži
no, kad to darbo vaisiais nau
dosis jis pats. Darbininkas 
tada įsigilina į darbą ir tasai 
darbas suteikia užsiganėdini- 
mą. Todėl socijalistai ir ko
voja už tokį surėdymą, kad 
darbo vaisiais naudotųsi ne 
pavienės ypatos, bet patįs 
darbininkai.

Kooperacija jau nuo seniai 
stengėsi įkūnyti tokias išdir- 
bystės formas, kur viskas 
būtų paremta ne ant pavie
nės ypatos pelno, bet ant 
naudos pačių dirbančiųjų.

Nors kooperacija ligšiol ge
ro pasisekimo išdirbystėje ne
turėjo ir pageidaujamų re
zultatų neatnešė, vienok ji 
jau spėjo darbininkams paro
dyti, koks lengvasJr gražus 
būtų darbininkų gyvenimas, 
jeigu darbdaviai už darbą 
teisingai apmokėtų.

Vienu iš žymiausių koope
ratyviškos fabrikos uždėtojų 
yra tūlas francūzas J. B. A. 
Godin. Jisai, būdamas ne
turtingo šaltkalvio sūnumi, 
uždėjo Guise (vakarinėj Fran- 
ci joj) pečių fabrikėlę, kuri už 
keliolikos metų išaugo į mil
žinišką fabriką, vertą 4 mili
jonų frankų. Gadin jaunystė
je pats buvo darbininku, to
dėl gerai žinojo, kaip bjau
riai darbininkai yra išnaudo
jami. Jisai gerai suprato, 
kad tuos milijonus jam su
krovė jo darbininkai, todėl 
jis pasiryžo jiems atsilygint. 
1880 m. Gadin suorganizavo 
visus pas jį dirbančius darbi
ninkus į kooperaciją ir pave
dė tai kooperacijai savo fab
riką.

Neužilgo toji kooperacija 
uždėjo antrą tokią pat fabri
ką. Šiandien tose fabrikose 
dirba jau suvirš 2000 darbi- 
ninkų-kooperatyvų. Ten įve
sta 8 vai. darbo diena. Dar
bininkai, kurie dirba labiau 
kenkiantį sveikatai darbą, 
būna kas dvi sąvaitės per
mainomi.

Šalę tų fabrikų yra pasta
tyti darbininkams gražus na
mai. Kiekviena darbininkų 
šeimyna šalę savo namo turi 
darželį, kur gali pasisodinti 
įvairių daržovių.

Prie fabrikos tie patįs ko
operatyvai atidarė valgomų 
daiktų krautuves, kur darbi
ninkų šeimynos gauna švarų 
ir atsakantį maistą.

Mažiems vaikučiams ten 
yra įtaisyta įvairus žaidimai 
ant tyro oro. Taip -pat įsteig
ta dideli knygynai ir gimna
stikos ruimai dėl suaugusių.

Kooperatyvai persitikrino, 
kad valdiškos mokyklos yra 
netikusios, kad jose vaikai 
išauklėjami priešingoj darbi
ninkams dvasioj, todėl jie 
atidengė savo mokyklas. T< 
se mokyklose yra viskas is- 
guldinėjama apart religijos. 
Tas mokyklas po prievarta 
turi lankyti visi kooperatyvų 
vaikai iki 14 metų.

Taip-pat reikia pridurti, 
kad ten randasi aptieka, ku
rioje visi vaistai ir dakta-* 
ro patarnavimas suteikia
ma dykai. Sergantieji ir se
neliai gauna pašelpą.

Argi nemalonu būtų, kad 
visos fabrikos pereitų į dar
bininkų rankas?... J. N.

Zinių=žineles
Moterįs kareiviai Chinijoj

Motery padėjimas, kuris 
pastarais metais apėmė Eu- 
pą ir Ameriką, Chinijoj apsi
reiškė savotiškose formose. 
Buvusioji karalienė, motery 
pakilimo šalininkė, įsteigė 
daugelį moteriškų augštųjų, 
viduriniu ir žemy j y mokyklų 
Pekine, Šanchajuje, Nankin- 
de ir kituose Chinijos .mies-

Krepšyje pačtoriaus, kaip artimi kai
mynai, gulėjo keturi laiškai.

Jie visi buvo užadresuoti Europon. 
Ant visu keturiu buvo žymės Suvienytu 
Valstijų Šiaurinės Amerikos.

Kiekviename iš ju išreikšta teisybė, 
vienok kiekviena teisybė buvo taip tolima 
nuo kitu, kaip dangus nuo žemės.

Laiškas pirmas.
Į Vieną (Austrijon).

Brangus drauge!
Prakilnus jausmai laisvės plačiai išsi

plėtoję šioje šalyje.
Darbininku klesa su kiekviena diena- 

eina tvirtyn.
r Visi prispaustieji rengiasi didelion so-\ 
lidariškon kovon.

Amerikoje religija neturi nė mažiau
sios Reikšmės.

Fanatizmas jau seniai palaidotas.
Protingi jausmai išsiplėtoję tarpe vi

sos tautos. Mokslas apsireiškia didžiau
sioj spėkoj mūsų brangioj laisvės šalelėj.

Tavo draugas
Braverman.

Laiškas antras.
Į Rymą (Italijon).

Švenčiausias popiežiau! *
Prakilnios mintįs katalikystės laisvai 

plėtojasi Sūvienytose Valstijose. Mūsų 
bažnyčia randasi didžiausiame tvirtume.

Kiekvieną savaitę susitveria daugybė 
katalikišku organizacijų, su kiekvienu mė
nesiu užbaigiame statyti naujas bažny
čias, kainuojančias milijonus doleriu.

Mūsų bažnyčia Suv. Valstijose Ame
rikoje su laiku turės didelę politišką ga
lybę.

Seniausi prietarai užlaikomi daugu
mos, nes mokytojai suvis silpni, kaip kū
dikiai. Jie beginkliai ir negali sužeisti 
mūsų amžinąją religiją.

Jūsų kūdikis
Kardinolas.

Laiškas trečias.
Į Maskvą (Rusijon.) 

Brangus drauge!
Aš užganėdintas savo tėvyne Ameri- 
Darbavimasis čia gali apsireikšti to-

Kaip knygos deginta LietuvojPrieš revoliuciją chinietės 
išleido didelę daugybę leidi
niu ir atsišaukimu, o Pekine 
pradėjo išeidinėti moterų lei
džiamas dienraštis. Prasi
dėjus Chinijoj revoliucijai, 
jaunos kolegijų mokinės Šan
chajuje ir Gang-Juje padavė 
republikoniškos kariumenės 
generolui prašymą priimti 
jas kariumenėn ir suorgani
zuoti ypatingą moterų-kar- 
eiviu pulką. Tame prašyme, 
tarp kit-ko, jos rašė: *‘Dan
gus dovanojo vyrui ir mote
riai vienodas teises,—adata 
mus jau neužganėdina, męs 
reikalaujame ginklo”. Bet 
generolas Li mandagiai ta 
prašymą atmetė. Vienok, 
Šanchajuje greitai susiorga
nizavo savanoriu moterų pul
kas, daugiausiai iš augštes- 
niu luomu merginu. Vėliaus 
į tą pulką įstojo daugybė 
jaunu moterų iš visos pieti
nės Chinijos. Revoliucijos 
laiku tas moterų pulkas da
lyvavo daugelyje mūšiu su 
karališkąja kariumene ir vi
sur atsižymėjo savo drąsa ir 
narsumu. Tasai pulkas už
siliko ir po revoliucijai. Vy
riausia jo stovyla dabar Šan
chajuje.

Moterįs-kareiviai dėvi pa
prastus kareiviškus drabu
žius, tiktai kepurės ju skir
tingos: taip japonu kariškos 
kepuraitės su plokščiu ketur
kampiu viršum. Iš tolo jos 
labai panašios į moterišku 
kolegijų mokiniu kepuraites.

Tvirtove ugniakalnio 
gerklėje.

Apsaugojimui Honolulo 
miesto, Hawaii salų sostapi- 
lės, amerikiečiai padarė tvir
tovę netolimo vulkano gerk
lėje. Ta vieta pasirodė tin
kamiausia tvirtovei, kadan
gi tas ugniakalnis gana augš- 
tas ir nuo jo viršaus labai 
paranku ginti miestą ir prie
plauką.

Nors vulkanas ir yra jau 
seniai užgęsęs, peikia, vie
nok, nemažai drąsos, kad jo 
gerklėje taisyti tvirtovę. Tą 
tvirtovę dirbo per penkis me
tus, ir tik neperseniai pasta
tė paskutinias sunkiąsias ka- 
nuoles.

Bet jau buvo atsitikimai, 
kad užgęsę vulkanai ir vėl 
pradeda veikli; jeigu taip 
atsitiktu ir su šiuom vulkanu 
kada-nors, tai visa tvirtovė 
ir jos kanuolės vienu akies 
mirktelėjimu į dulkes pavirs
tu.

“Jonai, aš tave myliu, bet ta
vo raštus deginu ir deginsiu.”

Visi męs žinome, jog kunigai drau
džia skaityti tuos raštus, kurie jiems ne
patinka. Ypač 1906 —1907 metais, kuo
met valdžia su kunigais revoliuciją da te
belaužė, mums tekdavo skaityti, kaip ne
kartą jie tuos raštus draskė, svaidė ir net 
degino. Męs atsimename, ką kun. Tumas 
yra pasakęs “bedieviui” Šliupui: “Jonai, 
aš tave myliu, bet tavo raštus deginu ir 
deginsiu.” Kaikurie nesusipratėliai ne
mažai buvo tuomet nustebę tuo pasaky
mu, nekaip nebesugaudami tokios ypatin
gos meilės. Kunigų laikraščiai dėlto ne
tiktai išteisino tą pasakymą, bet ir pabrė
žė: taip darėme, taip ir toliau darysime— 
deginome, deginame ir deginsime!

Perkalbinėt jų aš neperkalbinėsiu: 
juk nebemaži jie vaikai ir žino (oi žino, 
vyručiai!), ką daro. Męs tiktai sakome: 
jie elgiasi bjauriai, nekultūringai. Ir vis 
dėlto jie savo tikslo nepasiekia, nes žmo
nės pamažu ima suprasti jų darbą ir atei
tyje privers juos žmoniškiau ginti sa
vo nuomones.’ Nusišypsoję į tokius mū
sų nurodymus jie gal atsakys mums: 
“Tiesa, ateitis jūsų, bet kol saulė užtekės, 
rasa jums akis išės; mums gi rūpi dabar
ties duona, o tai duonai jūsų peikiamieji 
kovos ginklai kaip tik tinka, juo kad ge
resnių ginklų tuo tarpu pas mus... nėra!”

Ar šiaip ar taip, šių laikų gyvenimo 
rašytojai neužmirš tokių jų darbų. Kuo
met nors gal skaitysime tų darbų aprašy
mą. Aš gi tenoriu čionai papasakoti, 
kaip tat seniau Lietuvoje knygos degin
ta. Aš nenoriu, matote, kad dėl dabar
ties karžygių būtų nutylėti jų pranokėjų 
“nuopelnai.
nūs, šių dienų uoliavyriai da didesnėmis 
ceremonijomis 
Tai jų dalykas.
nas-kitas.

Šičia aš noriu atkreipti aty- 
dą į nekurias mūsų savamokr 
slių ydas.

Labai daugeliui savamok
sliu juju žinojime trūksta si- 
stematiškumo. Susiėjęs su 
savamoksliu labai tankiai 
patiri, kad žmogus nežino 
tankiai pačiu fundamentališ- 
ku žinių, tankiai visai ne 
vietoj vartoja visokius prily
ginimus ir žodžius, ypač iš 
svetimu kalbu paimtus. Taip 
ir matai, kad pas tą žmogų 
nėra paprastumo, naturališ- 
kumo, bet yra labai didelis 
noras pasididžiuoti ir išstaty
ti ant parodos visą savo ži
nojimą.

Tai yra todėl, kad tasai 
savamokslis skrenda tiktai 
gyvenimo paviršium, neno
rėdamas giliau dalykus pa
žinti, daugiaus paskaityti, 
daugiaus pasimokinti. Už
tat daugelis mūsų savamok
sliu labai rėkia ant susirinki
mu, kelia triukšmą... bet la
bai retai imasi už storesnės 
moksliškos knygos.

Tarpe savamoksliu ir inte
ligentu matyti tarpais koks 
tai šnairavimas. Savamok
sliai darbihinkai vadina inte
ligentus baltarankiais, ne
praktiškais žmonėmis. Tan

ikiai tame pasakyme daug 
teisybės. Bet dar tankiau sa
vamokslis pasako: “Kas iš 
tu inteligentu? Męs jau ir be 
ju galėsime apsieiti. Inteli
gentai tik suvadžioja žmo
nes!”

Čia jau savamoksliai rie
biai klysta. Savamokslis tik
tai tuomet galėtu pakeisti 
inteligentą, jeigu jisai šokiu 
ar tokiu būdu būtu įgijęs si- 
stematišką išsilavinimą. Męs 
žinome tokius savamokslius, 
kurie pakilo iki augščiausio 
laipsnio, kaip Franklinas, 
Gorkij ir kiti. Bet juk to
kiu savamoksliu ant 10,000 
—vienas. Tarpe lietuviu to
kiu savamoksliu dar nebuvo 
nei vieno.

O vienok daugelis mūsų 
savamoksliu labai augštai

ka!
kioje pat formoje, kaip ir Rusijoj.

Papirkimas čia kurkas galingesnis, 
kaip Rusijoj.

Aš tankiai turiu reikalus su policija ir < 
darbas eina pasekmingai.

Užsitikėjimas įgaunamas lengvai. 
Čionaitinė draugija mėgsta sensacijas, tai 
yra rėžk, ką tik liežuvis žino! (Ar tu žinai, 
kad šitas atneša pelną?) Dėlto kiekvieną 
mėnesį aš stengiuosi iššaukti naują skan
dalą.

Aš priguliu prie vienos organizacijos, 
kuri apgina mūsų tiesas. Kartą į mętus 
aš einu bažnyčion klausyti mūsų kunigo 
reformatoriaus pamokslo, o po tam męs 
visi einame į viešbutį ir iki vidunakčiui 
lošiame kortomis.

Mūsų spėka didesnė, negu kur nors 
Europoj.

Aš rūkau Havanos cigarus, o mano 
vaikai lanko etiškąją mokyklą.

Aš tveriu sau laimę gražiausioje lais
vės šalyje.

Gal, tą senovę man primi-

ims varyti savo darbą.
0 gal ir... susigės jų vie-

<

Pirm pusketvirto šimto metų, apie 
XVI-ojo amžiaus pusę, Lietuva bruzdėte 
bruzdėjo. Nors ji buvo tuomet su Len
kais susidėjusi (nuo 1386 m.), bet kone 
vienintelis ryšis telaikė jiedvi—tai ben
dras valdonas, Lietuvos didysis kunigaikš
tis, o Lenkų karalius. Tarp tų dviejų ša- . 
lių nuolatos ėjo varžytinės, nesusiprati
mai, ir Lietuva nekartą baidė lenkus nuo 
jų atsitrauksianti. Šiaip jau, galima sa
kyti, ją valdė diduomenė, turtu ir žmonė
mis galinga. Ji ne tik su lenkais, bet ir 
su saviškiais, “mažesniaisiais broliais”— 
bajorais nė nemanė dalyties savo įgyto
mis teisėmis. Lietuvon gi veržėsi apsti 
lenkų bajorija, kuriai perankšta buvo sa
vo šalyj: ji jieškojo svetur geresnės duo- * 
nos. Bet ir Lietuvos bajorai jau buvo tuo 
laiku šiek-tiek paūgėję; jie jau reikalavo, 
kad ir juos prileistų diduomenė prie šalies 
valdymo, prie politikos. Tartasi, bartasi, 
kuone ginklo griebtasi. Smarkiai ūžė: 
prieš kits-kitą raštus leido, išrodinėdami 
savo tiesą, priešininko netiesą bei nedoru
mą. Visatai, kaip žinome, pasibaigė ne
laimingai : Lietuvos diduomenė, nebeatsi- 
spyrusi prieš visus savo priešininkus,’ tu
rėjo nusileisti, juo kad ji tuo laiku Mas
kvos užpulta didžiai reikalavo len
kų pagelbos. Lietuva galutinai susivie
nijo. su lenkais. Nemaži jos plotai patpko 
šiem. Lenkams-bajorams plačiau durįs
prasivėrė, o saviškiams teko daugiau lais
vės ir didesnės valdžios ant žmonių.

(Toliaus bus.)

Tavo draugas
Kaufman.

Laiškas ketvirtas.
Į mažą miestelį Rusijon.

Brangus drauge!
Apie ką man rašyti? Visas mano gy

venimas darbe.
Aš žmogus-mašina, tverianti didelius 

turtus, vienok aš pats varguolis ir nukan
kintas darbu.

Aš dirbu nuo anksti ryto iki vėlai 
nakties; taip pat dirba visi.

Maži vaikai stumdosi gatvėse su laik
raščiais. Kągi męs gauname už šitą? Al
kį... Ach, taip, atleiskite!

Pas mus daugybė mokyklų, maudyk
lų, bažnyčių, pamokslininkų, be užmokes
čio duodančiu patarimus ir lekcijas. Vis
kas suteikiama dovanai kiekvienam, i

Bet kas gali mislyti apie visą šitą, 
kuomet pilvas, protestuodamas prieš alkį, 
reikalauja maisto!

Męs gyvename ankštuose kambariuo
se, kurie blogesni už kalėjimą.

Čia męs maitinamės senu, sugedusiu 
maistu. Męs keliame ryte; gulame mie
goj; tik dėlto, kad užlaikyti mažą energi
ją, katra reikalinga dėl ateinančios die
nos.

Čionaitinis mūsų gyvenimas—miegas 
ir darbas.

i

o-

J. Stropus.Biznierių draugija.
“Tėvynė” praneša, kad 12 

d. gegužės Brooklyne susi
tvėrė lietuvių biznierių drau
gija. Tos draugijos tikslu 
bus: •

“Dalyvavimas lietuviu viešuose rei
kaluose ir jy rėmimas, tobulinimas savy 
bizniy, reikalui atsitikus — savitarpine 
parama ir t. p.”

Pirmam susirinkime ton 
draugijon prisirašė 13 biznie
rių.

Dvasiškija kiekvieną progre
so ir kultūros žingsnį, var
dan Dievo—prakeikia. Bet 
pati toms progreso pėdoms 
paskui velkasi.

Ar negeriaus dvasiškijai 
būtu atsisakyti nuo civiliza
cijos ir dėvėti Adomo rūbais?

MmMi



>

nes jau pradeda suprasti, kas 
yra j y priešai ir kas yra j v • 
draugai.

Laisvė

Gailiaširdis
(Monologas)

(Aht scenos pasirodo visiškai girtas 
žmogus, apie 35 mėty amžiaus; abiejuo
se kišeniuose matosi po bonką Snapso. 
Po pažaste laiko išlaužtą iŠ tvoros trum
pą, bet styrą stulpelį, panašų į kūdikį.)

Aš jums sakysiu, keisti su
tvėrimai tie cicilikai. Nese
niai aš buvau nuėjęs pasi
klausyti ju prakalbu. Ir apie 
ką gi jie kalba? Sako, girdi, 
nebėra nei velnio, nei peklos, 
nei nelaimingu dienu ir skait
liniu. Tai esą vis išmislas 
tamsiu žmonių. Kaip dievą 
myliu, taip sakė... Pats savo 
ausimis girdėjau... (Išsiima iŠ 
kišeniaus bonką ir geria).

Bet kad yra velnias ir ne
laimingos dienos su skaitlinė
mis, tai jau to man niekas 
negali užginčyti. Nors visi 
cicilikai į vieną krūvą sueitu 
ir vienu balsu šaukty, kad 
nėra, tai visviena aš juos 
sukritikuočiau! Dievaži su
kritikuočiau... (geria).

Ir kaipgi aš jy nesukriti
kuočiau! Štai aš išėjau 13 
dieną šio mėnesio ant gatvės 
ir užėjau į Raulo saliūną po 
numeriu tryliktu. Paprašiau 
alaus—davė. Išgėriau šešis 
stiklus. Paprašiau snapso— 
davė. Išgėriau taipgi šešis 
stiklus. Tai viso bus (skaito 
ant piršty) dvylika. Ir kaip 
aš jaučiausi gerai! Bet štai 
velniais pradėjo mane gundy
ti, kad aš išgerčiau dar vieną 
stiklą, mat, tuomet jau bus 
trylyka, o juk jūs visi gerai 
žinot, kad trylika—tai pra
keikta skaitlinė.

Ilgai aš kovojau su velniu: 
jis pagriebia mano ranką ir 
vis kiša į kišenių, kad aš iš- 
imčiau nikelį, bet aš šmakšt, 
ir nukišu ranką pro šalį (juo
kiasi ir geria). Arba vėl jis 
man bado į pašonę ir sako: 
“išgerk dar vieną, išgerk!” 
Bet aš jam vėl rimtai atrė
žia: “noseri, negersiu!...”

Ir taip mums besiginčijant, 
aš visai nepajutau, kaip ma
no ranka atsidūrė kišenių n, 
ištraukė nikelį ir padėjo ant 
baro. Tik tuomet aš pama
čiau, 
stipresni už griešno žmogaus 
pajiegą. Na, ką daryt, pa
reikalavau dar vieną stiklą. 
Saliūninkas išvertė akis, kaip 
cibulius, pažiūrėjo į mane, 
bet visgi davė stiklą alaus.

Bet ką gi jūs pasakysite, 
prakeikti cicilikai? Kuomet 
aš supyliau aly į savo burną, 
tai jisai tuojaus sustreikavo 
ir saliūne padarė čielą revo
liuciją.

Tuojaus saliūninkas nutvė
rė mane už apykaklės, ap
daužė ir išmetė ant gatvės. 
Čia jau nereikia didesnes ne
laimės: saliūninkas apkum- 
ščiavo šonus, pinigus užmo
kėjau, o alus pasiliko saliū
ne ir pats atsidūriau ant gat
vės ir vis tik už tai, kad ne
laiminga trylikta skaitlinė.

Kad velnias yra, tai vėl 
tikra teisybė. Kuomet tapau 
išmestas ant gatvės, tai pra
dėjau eiti namo. Ėjau smar
kiai ir tiesiai gatve. Bet vel
niai žiniai, kaip tas atsitiko, 
kad aš susidaviau savo nose į 
mūrinio namo sieną, kuris, 
rodosi, stovėjo visai kitoj pu
sėj gatvės. Čia jau ne kas ki
tas, kaip tik velnias pakišo 
man tą namą ir kuomet ma
no nosis užkliuvo, tai jis jį 
vėl pastatė ant vietos. Kitaip 
negalėjo būti.

Bet> tas viskas tuomi dar ne
užsibaigė. Nespėjau atsipai- 
kėt ir “sveika Marija” su
kalbėt, kaip vėl patiko nelai
mė: žiūriu, eina du tokiu 
storu vyru, kad užėmę netik 
visą saidvoką, bet ir visą ga
tvę. Kur dabar man dingti? 
Norėjau pasišlieti į vieną pu
sę—nebėra vietos; į kitą pu
sę—taipgi nebėra. Buvau jau

velnio pajiega daug

Youngstown, Ohio.

GERA PROGAI

P. GARDZIULIS

kai
čia

Maryville, Ill.
Čia mirė Vincas Pūkas. 

Palaidojom ant “public” ka

Viso $1.60
Kas atsius ifekirpes šita apgarsinimu ii 

“Laisvės” ir $1 per money orderi, tai gaus 
visas 4 knygas 60c. pigiau.

R. MIKOLAIN1S

. „...S.

Gramatika angliškos kalbos mo
kytis be mokytojo, apda- 
ryta .... $1.00

Vaiku Draugas arba kaip mo- 
lįkytis skaitytu be mokytojoj! 5c 
Naujas Budas mokytis rašyti 

be mokytojo . . . 10c
Aritmetika mokintis rokūndų 

su paveikslėliais, apdaryta 35c

manęs grįžti atgal į tą patį 
saliūną, bet pamačiau, kad 
tarpe juodviejy yra geroka 
spraga, per kurią lengvai ga
lėčiau išlysti. Žūt-būt! Įsi
smaginau ir drožiau į vidurį. 
Bet velniai žino, kaip tas 
viskas atsitiko. Vieton dvie
jų story vyry pasidarė vienas 
augštas plonas žmogus, ir aš 
jam savo galva sudaviau į 
nosį, kaip į nunokusią slyvą. 
Norėjąu dar pasiaiškinti, bet 
kur tau! Jis man drožė kelis 
sykius į sprandą ir aš vėl kri
tau ant žemės.

Taigi dabar aiškiai matot, 
kad cicilikai yra didžiausi me
lagiai. Bet ne tik melagiai, 
jie dar yra žmonės be jokio 
pasigailėjimo, nors ir sakosi 
skelbią meilę, brolybę ir ly-

štai ir dabar einu gatve ir 
žiūriu, kad šis mažas kūdikis 
verkia, pririštas prie tvoros. 
Ir kurgi jam neverkti, kad 
visas sušlapęs,, sušalęs, dre
ba, kaip apušės lapas. Bet ar 
jūs žinot, kas jį pririšo? Ogi 
socijalistai, nes jie nenori tu
rėti daug vaiky.’ Aš jį paglos
čiau, pabučiavau, o jis tyli ir 
tik galvelę linguoja. Nors jis 
stipriai buvo pririštas, vienok 
aš taip įsispyriau, kad visos 
virvės nutrūko ir mudu įkri
tome į grabę. Atsikėlėme, aš 
jam daviau degtinės ir dabar 
duosiu (pila degtinę ant stul
pelio). Aš jį myliu (bučiuoja) 
ir mano žmona mylės. Par
sinešiu namo, męs jį išaugin
sime... o, ne, męs jį pirmiau 
nufiešime pas kapuciną ir ap
krikštysime, o paskui išau
ginsime. Męs iš jo padarysi
me gerą kataliką, o tiems ci- 
cilikams špygą (rodo publikai 
špygą). Neverk, tuojaus ei
sime namo (supa). O gal dar 
ant kelio išgersime? Ko tyli? 
Nedrįsti sakyti, reiškia nori 
išsigerti. Gerk, nes kaip pa
reisim namo, tai pati jau ne
duos daugiau degtinės... Tu
rėsi gerti pieną... (Geriapats 
ir pila ant stulpelio). Ko kra
taisi, gerk, jeigu duodu!...

Dabar eisim namo... (Išei
na). švenčioniškis.

Korespondencijos

sykiu pastatyta ant sce
nos “Amerika Pirtyje”. Tai 
pirmas teatras Youngstow- 
ne.

Lošė YPK. mėgėjai ir, 
kaip patyriau, tai publika li
ko pilnai užganėdinta. Lošė
ju, matyt, smarkiy esama, 
kad publikai neprisiėjo lauk
ti.

Uždangai užsileidus, buvo 
deklamuota, taip kad nuo 
pradžios iki galui publika tu
rėjo akis ištempus žiūrėti. 
Tas yra labai pagirtina, nes 
tas publiką labai pritraukia.

Vargas tik, kad publikos 
buvo mažai. Dauguma ru
džio vergy saugojo rudį tam 
pačiam kliube, o kiti vėl rą
žančiais namie barškino.

Vienok teatras atsibuvo ir 
gana, nors tūli didvyriai sa
kė: “Ką jie ten padarys, 
jeigu męs neisime”. Nuo
stoliu nebus. Bet jeigu pub
likos būtu buvę daugiau, 
tuomet būtume galėję parsi
traukti visas knygas iš Lie
tuvos į Progresyvišką Lietu
viu knygyną. Na... toliaus 
bus geriau.

Noriu paminėti ir dvi mo
teris, kurios daug prisidėjo 
prie darbo—tai buvo Elz. Su- 
šinskienė ir Agota Babušins- 
kiutė. Lai būna joms gar
be, kad pralenkė daugelį vy
ru. A. Ž.

Darbininkas savo rankomis palaiko žemę, todėl ir visi tos žemės turtai turi jam priklausyti.
■ * —

piniy be bažnytinių ceremo
nijų, kadangi velionis buvo 
laisvu pažvalgy. Laidotuvės 
atsibuvo su visa mainieriy 
paroda ir su benu. Dar to
kiu laidotuviy mūšy mieste
lyje nėra buvę.

Velionis buvo nevedęs; tu
rėjęs 45 metus. Paėjo iš Su
valkų gub., Kalvarijos pav., 
Mockavo gminos ir kaimo. 
Turi ir giminiy. Velionis pa
liko turto, tai giminės tegul 
atsišaukia šiuo adresu.

Geo. Bulat, P. O. Box 197 
Maryville, Ill.

Rochester, IN. Y.
Geg. 9 d. Rochesteryj 

bėjo Joseph Ettor.
jis kalba jau antru sykiu ir 
ketino už trijų savaičių vėl 
kalbėti. Dabar jie nori su
organizuoti Rochesterio siu
vėjus į IWW. Pirmiaus čia 
buvo vos keliatas nariy tos 
organizacijos.

** *
9 d. geg. LSS. 7 kuopa sa

vo susirinkime nutarė galu
tinai panaikinti 7-tos kuopos 
teatrališką ratelį, kaipo 
kenkiantį kuopai darbuotis. 
Paleidus per balsus, balsavo 
visi už panaikinimą, išsky
rus vieną.

** *
10 d. ’geg. TMD. 52 kuopa 

parengė vakarėlį paminėji
mui vysk. A. Baranausko 10 
mėty sukaktuviy nuo jo mir
ties.

“Aido” choras padainavo 
keliatą daineliy. Kalbėjo 
TMD. 52 kp. pirmininkas 
Klimaitis, kuris sakė, kad 
kas tik priguli prie TMD., 
tai yra tautos didvyris. D. 
Jokšas lošė monologą, bet 
atlošė nekaip.

Ant galo p. Klimaitis išė

jęs pasakė, kad vienas žmo
gus ketinęs padeklamuoti 
“Anykščiu šilelį”, bet dabar 
neatėjęs; jeigu serga, tai jis 
nieko nesakąs, bet jeigu taip 
neatėjęs—tai tautai blogai 
padaręs ir esąs “durak”.

** *
11 d. geg. “Aido” choras 

perstatė trijų aktu komediją 
“Gyviejie nabašninkai”. Vis
kas atlikta neblogiausiai. Ge
riausia lošė Gumauskas—tar
no rolėje ir Grinkevičius—po
no rolėje. “Aido” choras 
padainavo pora dainelių.** *

12 d. geg. įvyko bendrovės 
susirinkimas, kuri greitu lai
ku mano išleisti laikraštį, 
po vardu “Naujas Pasaulis”. 
Žmonės kalba, kad sumany
tojams “Naujo Pasaulio” la
bai įsipykęs senasis pasaulis 
savo neteisybėms, todėl jie 
ir sumanė pabudavoti naują 
ir švaru pasaulį.

Prie “Naujo Pasaulio” su
manytoju priguli ir amžiną 
atsilsį dar negimus mirusio 
“Liaudies Gurbo” leidėjai. 
Todėl žinovai pranašauja 
ir “Naujam Pasauliui” pana
šu likimą.

Visur Esantis.
Chicago, Iii.

Daugelį kartu tenka maty
ti laikraščiuose pagyrimus 
dėl pirmeiviškos Chicagos 
jaunuomenės. Ją giria už 
balius, teatrus, pasilinksmi
nimus ir tt. Tas yra labai 
gražu. Bet nereikia užmirš
ti, kad vieno linksminimosi 
toli gražu neužtenka. Rei
kia ir rimto darbo.

Štai pašelpinėse draugijose 
mūšy jauniejie labai mažai 
tesidarbuoja. Padėkim drau
gijoj “Lietuviu broliškos pa 
gelbos” yra netoli 200 nariu

tarpe jy nemažai jauny vy
ry. Bet ant mitingy jy vi
sai nematyt. Visus reika
lus svarsto* tik vieni senieji, 
kurie tankiai nemoka prida
boti tvarkos, tą patį kalba po 
kelis sykius.

Todėl aš patarčiau mūsų 
jauniems draugams daugiaus 
rūpinties ir draugijų gyveni
mu. C. Nurkat.

Pittston, Pa.
Čia atsibuvo XI rajono LSS. 

konferencija, kurioje ’ daly
vavo 8 delegatai iš 6 kuopu 
ir rajono komitetas. Iš viso 
su sprendžiamais balsais bu
vo 15 ypatų.

Svarbiu nutarimu nebuvo. 
Svarstyta apie vaidus tarp 
rajono draugu. Taipgi ne- 
prošalį būtu priminti apie 
delegatus. Kaip va, neku
rtose vietose delegatai ant 
tiek buvo įsikarščiavę, kad ir 
pirmininkas negalėjo prives
ti prie tvarkos. Ar nebus tik 
ta pati priežastis, kad ir 
konferenciją atsakančiai už
baigti negalėjo. Net užmirš
ta nominuoti vieta sekančiai 
konferencijai ir daugelis ki
tu dalyku.

Delegatu į Sąjungos suva
žiavimą išrinkta J. M. Bu- 
chinskas.

Stumk-trauk.
Kensington, 111.

27 d. bal. apšvietimo drau
gija “Aušra” surengė teatrą 
su balium. Statė ant scenos 
vieno veiksmo dramą “Va
gis”’ Lošimas išėjo pusėti
nai. Buvo ir deklamacijų. 
“Aido” choras sudainavo ke- 
liatą daineliy, kas publikai 
labai patiko, nes delny ploji
mas iššaukė net tris kartus. 
Publikos buvo pilna svetainė, 
gaila tik to, kad mūšy žmo
nės nemoka ramiai užsilaiky
ti laike lošimo.

1 d. geg. Stančiko svetai
nėje buvo prakalbos. Kalbė
jo visokiomis kalbomis. Žmo
nių buvo daug. Lietuviams 
buvo dalinama “Kovos” ge
gužinis num. dykai.

Čionai randasi Pullman 
Co. vagony dirbtuvė, kurioj 
dirba suvirš 30.000 darbinin- 
ky. Daugiausia kątik atvy
kę iš svetimy krašty tamsys 
darbininkai.

Darbai šiuom sykiu suma
žėjo. Dirbame po 4-5 die
nas į savaitę. Uždarbiai, pa
lyginus su pragyvenimu, ma
ži. Pribuvusiam sunku dar
bas gauti.

Kaip visur, taip ir čion, 
labjausiai atsižymi savo žiau
rumu lenkai prieš lietuvius. 
Štai 5 d. geg., išėjus iš dirb
tuvės, užpuolė lenkas ant 
lietuvio ir smarkiai paakius 
uždaužė. Minia lenky mu
šeikos draugu, traukė į na
mus, koliodama lietuvius.

Reikėty lietuviams labjaus 
užsistoti už savuosius ir ne
duoti savuosius lenkams min
džioti.

Milwaukee, Wis.
4 d. geg. atsibuvo apvaikš- 

čiojimas Pirmos gegužės, ku
rį parengė SDP. Liet. Sky
rius. Kalbėjo A. Petraitis 
iš Chicagos. Pora dainy su
dainavo Liet. Darbininky 
choras. S. B. ir J. B. S. su
lošė monologus. Dalinta ge
gužiniai laikraščiy numeriai. 
Zmoniy susirinko pusėtinai.

F. J. Pobedinski.
Breitink Park, III.

Buvo norėta surengti pra
kalbas ant Pirmos gegužės 
dienos, bet kadangi sienos 
būty turėjusios klausyti—tai 
nebuvo nieko. Tai, mat, 
kaip mūšy žmonės tampys. 
Tankiai girdėtis, kad jie 
skundžiasi ant blogy dieny ir 
mažos algos, bet kasgi duos 
jums geresnę algą, jeigu pa
tįs nieko nesirūpinate? No
rima buvo sutverti uniją, bet 
vos-nevos susirinko 6 žmonės 
iš lietuviu ir lenky.

Darbuojasi šiek-tiek LSS. 
174 kuopa./ Kalvis.

Chicago, Ill.
21 d. geg. LSS. 22 kuopa 

rengia lekciją: “Ar geras 
katalikas gali būti socijalis- 
tu?”. Geistina, kad atsiląy- 
kyty kuodaugiausia žmoniy, 
nes įžanga visiems dykai. 
Pradžia 8 vai. vakare. J

A. Herman.

Matens.
Brooklyn, N. Y.

Brooklyno siuvėjai po pa
sekmingai, nors ir ilgai ko
vai su kapitalu, pradeda vėl 
atgyti. Netrūksta čia nei 
prakalbu nei teatry, koncer
tu, baliy ir šiaip įvairiy-įvai- 
riausiy viešu vakary. Tokiu 
pasilinksminimu būna po du 
ir net po tris ant syk, kas 
nėra pagirtina.

Vieni rengia vakarą su vie
nu tikslu, kiti su kitu; bet 
atsiranda ir toki y, kurie ren
gia vakarą su tikslu kitiems 
užkenkti, pertai gana tan
kiai būna deficitai. Tiesa, 
čia gyvuoja draugijy susivie
nijimo komitetas, kurio už
daviniu yra prižiūrėjimas 
tvarkos surengime viešy va
kary, bet komitetas mažai 
ką paiso.

Pirmą vietą iš darbštumo 
atžvilgio užima LSS. 19 kuo
pa.

Po pavykusio kriaučių 
streiko, LSS. 19 kuopa įgijo 
dar didesnę darbininku už
uojautą. Net kriaučių uni
ja, kurioj randasi nemažai 
tautišku atžagareiviu, nuta
rė prisiysti padėkos žodį so- 
cijalistams. Matomai žmo-

Jupiteris.
E. St. Louis, Ill.

11 d. geg. čia buvo sulošta 
komedija “Amerika Pirtyje”, 
kurią statė ant scenos Rymo 
kataliku kliūbas.
Vakaras, kaip iš sceniškos, 
taip ir iš medžiagiškos pusės, 
galima sakyti, buvo prastas. 
Gerai, kad mūšy jaunuome
nė lavinasi, bet visgi reikėty 
daugiaus pasimokinti pirm, 
negu lošti.

Kalba buvo negarsi taip, 
kad tik tarpais buvo galima 
ką išgirsti arčiau sėdintiems. • 
Muzika būty tikus tik ant 
paprastu lietuvišku vestuvių, 
bet ne prie perstatymo.

Po perstatymo merginy 
kuopelė padainavo kelias 
dainas. Publika užsilaikė la
bai prastai, nes vaiky kliks- 
mas, priegtam ir savitarpi
niai pasikalbėjimai suaugu- 
siyjy kenkė norintiems klau
sytis. Ar nelaikąs būty pa
mesti tą prastą paprotį?

Kapsas.
Cincinnati, Ohio.

10 d. geg. prasidėjo gatve- 
riy darbininky streikas. Ro
dosi, streikieriams gana ge
rai sekasi. Jau dvi dienos 
jokis karas nevaikščioja.

Dirba gana daug lietuviu, 
lenky ir žydy. Beto, strei
kuoja dar ir freity-tavory 
traustymo darbininkai.

J. Šidlauskis.

Skaitytojams.
Meldžiame vis v "tJ\“Lais- 

vės” skaitytoju, kurty 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.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos, nuo 

16 iki 26 m. senumo. Geistina, kad bū
tų pamokinta ir blaiva. Aš esu 25 m. 
Atsišaukiančios, atsiųskite ir savo pa
voksią. O aš sąžiningai atsakysiu.

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

Pajieškau apsivedimui doros mergi
nos nuo 18 iki 27 m. senumo. Aš esu 28 
m. Su pirmu laišku meldžiu prisiųsti 
ir paveikslą, nes kitaip negaus atsany- 
mo.

T. J. Povilaitis (gj?) 
P. O. Box 86 Kingston, Pa.

IVienas iš specijališkų pardavinėtoju 
drabužių. Mano gabumas ir mandagus 
apsiėjimas sutraukia daug kostumierių 
Aš ilgą laiką dirbu didžiausioj Vyriškų 
Drapanų Krautuvėj, Haverhill, Mass. 
Turėdami viešus išpardavimus, kreipki
tės prie manęs, o aš teisingai patarnau
siu. Tai^-pat prašau atsilankyt, kas 
ko norite pirkt: siūty, marškinių, čeve- 
rykų ir kitokių pasipuošimų, o aš visuo
met pritaikau ir darenku pagal mados. 

The Kempton Co.
HAVERHILL, MASS
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GEORGE BARTASZIUS

VIETINES ŽINIOS “KOVA

doctor

•r’.’srv-

Feeling’Tif’Every Day
1 i

ras. spy-

JEI SERGI,Tii pirtnbiii ne k-iip malini vartoti kuilius nors lieknrstns ar kreiptis prie gydy
tojo, reikia būtinai perskaityti “DAKTARAS”.

ŠITOJ KNYGOJE “DAK TARAS” netik pamokinti kur ir kaip išsigydyti, kaip buti sveiku, 
bet ir kaip nuo visokių ligų ap isergeti.

NORS TA KNYtiA LABAI BRANGINTINA, bet. kad prašant lietuviams jt) išleido Philn- 
dolnbios M. Klinikas, delei labo visuomenės, tad kiekvienas jų apturės, kuris tik prisius kelias 
štampas už prisiuntimo kaštus. Apturėsi tuojaus, tik visada reikia rašyti adresas teip:

e

1117 Walnut Street, Philadelphia, Pa.
Philadelphia^ Med. Ciinikas, vyt y ir moterų, visokias ligas greit Ir nuodugniai išgydo |n, 
peilio, be humhugo operacija, bet su tikromi geroms liekarstoms. Atsilankyk arba lietu

viškai prirašyk apie savo nesveikumus.
Kasdien nuo 10 iki d po piet. Nedalioj nuo 10 iki 3. Ularn. ir Pūtn. vak. nuo 6 iki 8 vai

Didžiausias 
Darbininkų 
Sąvaitinis 
Laikraštis16 d., geg. atsibuvo Bosto

ne ant Opera House (Dudley 
st.) rusu teatras, kurį suren
gė rusu socijalistu kuopa. 
Lošta buvo “Antroji jaunys
te. ” Sulošta labai atsakan
čiai. Tvarkytoja buvo žino
ma aritstė Ošerova. Publi
kos buvo nedaug, lietuviu gi 
visai mažai. Apgailėtina, 
kad net mūsų artistai ir re
žisieriai neina ant rūsy teat
ru pasimokinti savo amato, 
kas jiems būtinai reikalinga 
ir dėl naudos ir dėl manda
gumo.

Šiuo kartu mūšy lietuviai - 
artistai būtu galėję daug ko 
pasimokinti. P. P.

■■
v

LAIS V E

kalbėtojas buvo baisus ir iš
virkščias blaivininkas p. Ja
ruševičius. Žmogus nuo ko
to nusikalbėjo. Na... betvto
kia jau dievo valia ir kas jau 
kaltas, kad ponas dievas ne
davė talento net kelis žo
džius dorai sumegsti. Ant
ras kalbėjo p. Adomavičius. 
Čia jau buvo keista, kad 
kalbėtojas iliustravo savo 
prakalbą dainomis. Sunku 
sužinoti, ar tai buvo prakal
bos ar koncertas. Kalbėto
jas daugiausia palietė istori
ją. Ne Joninis.

Pereitą savaitę Bostone 
atsilankė d-ras Edwardas 
Stubert, kuris pribuvo čia su 
reikalais atvėrimo instituto, 
kuriame bus gydoma džiova 
su pagelba d-ro Friedmano 
vaistu. Panašus institutai 
manoma įkurti ir daugelyje 
kitu miestu.

D-ras Stubert, ištyręs vie
tines sąlygas, pripažino, kad 
patogiausia vieta pastatyti 
instituto namą yra Back Bay, 
puikiausia miesto dalis.

“Laisvei“ atsiustas pro
testas, parašytas varde ko
kio tai “brightoniečiu susi
rinkimo”. Protestuojama 
prieš pono Krasnicko prakal
bas šv. Jurgio draugijos su
sirinkime Brightone. Apie 
p. Krasnicko “spyčius” jau 
nekartą buvo “L.” minėta. 
Argi męg suspėtume protes: 
tuoti prieš visas nepraust- 
burniškas mažu ir dideliu 
kapucinu kalbas.

Pagaliaus po tuo protestu 
ant pirmos vietos pasirašo 
žmogus, kuris irgi laiko la
bai panašius į p: Kras, “spy- v • , •cius.

Manome taip-pat, kad Bri- 
ghtono visuomenė turi svar
besnio darbo, negu panašus 
protestai ir j u rašymas.

“L.” red.

DOVANAI! DOVANAI! 
sveikata ir drūtumas bei 
naujausio mokslo kninga 

apie sveikatų ir t. t.

„Daktaras
Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

Ar nori pirkt Šipkartę?

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

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

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

“KOVA” tikriausias darbininkų laikraštis.
M “KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
* “KOVA” metams $2.00 Amerikoj ir kitur.

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

K
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V
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Prašom atsilankyti j 
ofisą. Parduodame šipkor- 
tes ant geriausiu laivu ir 
siunčiame pinigus į visas da
lis svieto.

K. Yurgeliunas 
233 Broadway, So. Boston.

Antrasis bačkinės darbi
ninku streikas, apie kurį bu
vome rašę pereitame “L.” 
N~ry, jau laimėtas. Unija 
likosi pripažinta ir visi tie 
darbininkai, kurie buvo pra
šalinti iš darbo, dabar atgal 
priimta.

Laimėjo, nes tvirtai laikė
si.

18 d. geg. socijalistu sve
tainėje kalbėjo S. Michelso- 
nas. Plačiai pasakojo apie 
dabartinę situaciją W. Va. 
ir apie Patersono streiką. 
Publikos buvo nedaugiausia.

Po prakalbu surinkta auky 
Patersono streikieriams 9 do
leriai ir 10c.

Apsisaugokit!
Daugelis žmonių iš Illinois 

ir Missouri valstijų mums nu
siskundžia, kad jie užsirašė 
“Laisvę” per tūlą Sydrą, ku
ris vienur save vadina K. Ža
liu, kitur K. Baronu, ir lig- 
šiol laikraščio negauna. Šiuo- 
mi pranešame, kad tasai žmo
gus nėra “Laisvės” agentu 
ir todėl męs už jį neatsakom.

“L.” Administracija.

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

TA KNYGA yru aprašytu su linujtiuslo mokslo išmil.iuu ir gerinusio bildu gydymo irjvnlrių 
paslaptybių teip žingeidžių. kurios kiekvienam žmogui reikalingos; ko kitose knygose negalite 
rasti, kas yra patllpę rnnkvedyj "DAKTARAS”.

ŠITA KNYGA laimi plačiai apkalba apie vyrų paslaptybes ir Jų Ilgus. Aido moteris telpat 
nemažai kalba.

TA KNYGA “DAKTARAS” Išaiškinu vardus visokių ligų, kaip jos prusldedil, kaip Išrodo, 
kaip išsigydyti ir kaip ant tolinu apsisergėti. LABAI AKYVAI .

ŠIOJ KNYGOJ “DAKTARAS” aprašo daug paslaptybių, apie gorinusius smagumus ženy- 
blnio gyvenimo ir kada gerinusiai apsivesti ir VYRAMS Ir MOTERIMS. TIK VISKĄ LAŽI
NOSI kaip šitų knygų perskaitysi, kas neatbūtinai naudinga, kaip seniems teip ir jauniems- 
ženotieuis ir nevedusieins vyrams ir merginoms.

KIEKVIENAS SKYRIUS šitos knygos vrn labai žingeidus, o nemokantiems skaityti tai 
mokantis kuris dar neturi šios knygos su didele iikvata persloiitys tiems garsini kadĮgalės daug 
visko prisiklausyti. 'Ta knyga kiekvienam yia labai naudinga ir reikalinga turėti, kuris tik 
nori buti sveikas ir laimingai gyventi.

KNYGA "DAKTARAS” yra paveikslais iliustruo'n, parodo ir giliausias kūno dalis, atiden
giant paslaptybes. .Ii reikalinga kaip sveikimus teip ir sergamiems. Tik perskaičius tų knygų 
atrasite vislių, ko čion negalima parašyti ir (lažinosi visų teisybę.

APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rūdijama ska.tyti apie nervų, krnujo, inkstų, romu-
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LAIVAKORČIŲ IR PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA
Jei nori keliaut į 
seną Tėvynę arba 

jei nori siysti

Laivakortes
tai visada pirk pas 
G. BARTASZIŲ 

Dabartiniam laike iš Hamburgo į Bostoną galima atvažiuoti tik už $40.00. Toliaus 
gyvenanti rašykite į jums artimiausį ofisą, o visas žinias mielai suteiksime. Adre- 
suokit šiaip:

261 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

558 Broome Street
NEW YORK CITY, N.Y
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Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
405 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12-2 dienų ir nuo 7-9 vakare.
Nedeliomis iki 3 vai. po piet.

V*c)4c)4c)40<ec)4c)c)4c)4'd4S*O4e)4i>W

18 d. geg. buvo LUK. pra
kalbos. Kalbėjo tiek kalbė
toju, kaip retai kur kalba: 
advokatas Howard, d ras F. 
Matulaitis, V. Jakštys, J. 
Neviackas ir dar buvęs kan
didatu ant prezidento nuo 
Socialist Labor partijos, ku
rio pavardės nepamename. 
Publikos buvo neperdaugiau- 
sia. Po prakalbu prisirašė 
keli nauji nariai. Kas klau
sėsi prakalbu, tai sako, jog 
jiems viskas gana gražiai pa
tiko.

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”,4 ‘Lekcijos apie atskirimo 
ženklus” ir “Vadovas keliau
jantiems į Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus sius
kit Money Orderiais šiuomi

“I A 1 C V 1”

Influenzos arba irme- 
dies užpuolimai naktimis 
arba kosulys ir die
gimai jūsų raume
nyse iš nusidirbi- 
mo, nepaguldys 
jus, jeigu turėsit

Dr. J
Richter’io

Pain-
bpellerį 

i savo namuose ir 
įtuojaus imsite
vartot. 25c. ir 50c. aptiekose. 
Sergėkis pamėgdžiotų vaistų-

F. AO. RICHTER & C0„ 215 Pearl Sheet, New York
Richtor’io Congo Piliės yra geros nuo 

/H viduriu sukietėjimo. 25c. ir 50c.

g

Telefonas Richmond 22126
.. 2787-J

Dr. David W. Rošen
321 Hanover Street

B Mano ofise galite susikalbėti vi- 
sose kalbose.

$ VALANDOS: Nuo 8 iki 10 vai. ryte
Nuo 2 iki 3 ir nuo 7 iki 8 vak.

NAUJA IR PUIKI KNYGELE

“PASLAPTIS”
Knygelę parengė SENAS VIN

CAS, kurioje telpa juokinga ko
medija ir daugybe Monologų, Di
alogų ir Deklamacijų. Kiekvie
nas jaunas ar senas pirmeivis lai 
jų nusiperka. Ktiiim 
Reikalaukit:

“LAISVE”
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

TEISINGIAUSIA 4 A
IR GERIAUSIA A T 5 I P K A

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

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
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 expresu. 
Visada kreipki ties pas visiems žinomų 
lietuvį šiuo adresu:

JONAS KASPARA V1ČIA, 
153 Seventh st., cor. E st.

So. Boston, Mass.
Namų adresas: l58--7-th st., S. B.

P. S. Vėlai nakčia kreipkitės namu adresu.

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

Garsių Lietuviškų—Lenkškų Vastų

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DAKTARAS IGNOTAS STANKUS,
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Perkant žiūrėk, kad butų ta marke, 
o gausi teisingai.

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

Daktaras Stankus civiliškoj formoj.

Tiktiiis lietuvys, baigęs mokslą 
ateito universitete. Buvo miesta- 
vu daktaru Indlunapolyj, Ind. ir 
specijališkai mokinosi New Yorke 
1) i < i ž i o j e Mo k y k 1 o j u d a ryt v i- 
sokias operacijas Ir gydyt pavojin
gas ligtu Po įgijimui didžio dak
tariško mokslo, Dr. Stankus įrengę 
savo locna Sanatorium (nami
nį ligonbut.j), Jcur užlaiko visokius 
ligonius d<4 gydymo ir darymo o- 
peracijų.

Gydo ligas:
Nuo reumatizmo, skaudėjimo kau
lu, strėnų, kojų pečiu, nuo visokiu 
kraujo ilgu, užkrečiamu ligų, už
kietėjimą ir nedirbimą viduriu, iš
bėrimą, niežėjimąir augimą ant vei
do ir kūno visokiu spuogu, deder
vinių ir slinkimą plauku, galvos 
skaudėjimą, širdies, inkstu, kepe
nų ir plaučiu ligas, visokias nervu 
ligas, neuralgiją, drebėjimą sąna
riu, greitą supykimą, negalėjimą miegoti ir išgąstį, greitą pailsimą, sunku kvė
pavimą, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų Ilgus, skau
smingu ir nerėguliaiišku mėnesiniu (baltųjų) tekėjimu ir gumbo. Darau ope
racijas ant gyslų, kaulu, nervu, smegenų, moterų ir vyru gimdančiu or 
ganu. Taipgi darau operacijas ant nosies, akiu ir gerklės.

PADĖKAVONĖS UŽ IŠGYDYMĄ.
Aš Jonas Šaltlnskas, 926 Jenne st., Kenosha, Wis , Ištariu širdingą ačiū 

daktarui Ign. Stankui už išgydymą manęs. Dabar prašau Tamlstos išgydyti 
ir mano draugą Juozapą Šaltinskį nuo išbėrimo spuogais ant kūno.

Aš Adėlė Btgdona.8, P. O. Box 95, Puritan. Pa., pasakysiu tikrą teisybę, 
kad jusu gyduolės man nedaug gero pądarė, tiktai sustabdė slinkimą plauku, 
išnaikino pleisk mas ir sustabdė niežėjimą galvos, o kas link užauginimo plau- 

Įku, tai aš nieko nenumanau.
511 Railroad išreiškiu 

už išgydymų nuo skaudė
jimo pečių, skaudėjimo po krutinę ir sunkaus kvėpavimo. Da turiu 
kosulį, bet ir tas daug kartų mažesnis negu pirma.

Jos. Schultz, P. O. Box 245, Cradon, Wis. ir Pranas Grablaus- 
kas, P. O. Silver Creek, Pa., širdingai dėkavojame daktarui Stankui 
už išgydymų nuo kroniškų, užsisenėjusių ligų.

Tos visos padėkavonės yra įdėtos su pavelijimu pačių pacijentų. 
Kiti visi yra užlaikomi didžioje slaptybėj. Dr. Stankus duoda dak- 

ypatiškai ir per laiškų, 
Kanadoj ar Anglijoj.

Samdome darbininkus Aptiekorius ir Savininkas
be242 Broadway, So. Boston, Mass. skirtumo

25c., 50c.
~W

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

75c.

“ Laisves n
Spaustuvę

$1.25

$1.25

10c.
10c.

$2.00
$2.00

$50

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

$3.50
50c.

Jeigu norit, kad jsų sjatdcs 
darbai būtų atlikti greitai, 
gražiai ir suprantamoj kalboj, 
tai duokit spausdint į

TRIS OI3ROS KJNYOOS:

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

PASAULIŲ RATAS kh apie saulę, žemę, 
ir kitas planetas, Su paveikslėliais.............................

MEILES KARŠTLIGE knygelė apie 
meilę......................................................................................2Oo.

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

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

■MH

Subatoj, 17 d. geg., atsi
buvo Brightone 67 LSS. kp. 
koncertėlis, kuris pavyko vi
dutiniškai. Publikos buvo 
nedaug, mat, buvo paskirta 
10c. įžangos. Kuomet būna 
įžanga už dyką, tuomet pri
sirenka pilna svetainė.

—2a.

Vienas skaitytojas rašo 
nrtm>s žinią apie L. U. Kliu- 
bo prakalbas ir klausia, kodėl 
kriaučiai ten taip neskaitlin
gai atsilankė, nors visupirm 
dėl ju buvo prakalbos rengia
mos. Musų skaitytojas ap
gailestauja, kad kriaučiai 
taip greit užmiršta kovos 
lekciją.

Jeigu So. Bostono kriau
čiai rūpintųsi pirmeiviškom 
draugijom, jos daug geriau 
gyvuoty. Dabar gi didžiu
ma kriaučių ten linksta, kur 
vėjas pučia. Retas kriau- 
čius rūpinasi žmonijos reika
lais.

Argi tai gražu, vyručiai!

Atsilankiau aš ant Joninės 
draugijos prakalbu, 
atsibuvo 18 d. geg.

kurios
Pirmas

Draugijos 
ir Biznieriai!

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus ir 
Visokius Darbus

Ypatingai atydų atkreipiam 
j draugiją darbus. Niekad 
nereikia duoti darbų j tokias 
spaustuvėlės, kurių darbinin
kai nemoka lietuviškos kalbos 
ir nepažįsta savo amato, nes 
ten tik sudarko darbą. Jeigu 
turit kokį spaudos darbų, tai 
siųskit jį mums šiuo adresu:

LAISVE”
242 W. Broadway 
So. BOSTON, MASS

dėl geležinkeliu, Canadon 
fabriku ir f army.
United States

Employment Office
43 Portland st., Boston, Mass.

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

> SO. BOSTON, MASS.

50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiųsk už 3c štampų, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGA LAIKRODŽIU, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstato didžiausių Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.

Reikalaukite tuojaua.

I P Tmmln 822 Washington St. j.r. luiniia, nO444.OIN, V1ASS;

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2.
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 -
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios
“Uicure” arba gydymas

Reumatizmo . - - 1
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui

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

Prakaitavimo Kojų
Geležinis Sudrutintoias Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Lapauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo - - I
Plaukų Apsaugo toj as 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų

25c. 
50c.

ir $1.00 
35c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
35c. 
25c. 
25c. 
25c.

• ekzaininavojimą 
toli gyvenate: Ai 
ės ypatiškai arba laišku ant šio adreso:
DR. IGNATIUS .STANKUS,

1210 SOUTH BROAD STREET, PHILADELPHIA, PA. 
Ofiso valandos: Iš ryto nuo 9 iki 11. Po pietų nuo 2 iki 4 ir
karais nuo 7 iki 8. Nedeliomis nuo 9 iki 11 vai. ryto ir nuo 1 iki 4.

va-

VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas Kriaučius
Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rukus. 

Kiekvienam pritaikau pagal jo norų ir pasiuvu pa
gal naujausių madų. Senus sutaisau, išplaunu, iš
valau, išprosinu ir padarau kaip naujus. Visų darbų 
gvarantuoju. Taipgi priimu iš tolimesnių miestelių, 
kurie prisiunčia audimų del siūto arba kitokio ap- 
vilkalo. Gauna nuo manęs pamokinimų, kaip nu
imt mierų ir madas del išsirinkimo. Todėl, lietuviai 
ir lietuvaites, reikale kreipkitės pas savo tikrų tau
tietį, o būsit užganėdinti.

P. BUŽE WICK,
48 Exchange St., Athol, Mass.

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

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

$2.00 
$1.00

Valytojas Plemų Drabužiuose - 
Rožės Balsamas -
Kinder Balsamas -
Bobriaus Lašai -
Švelnintojas - 
Kraujo Valytojas 
Nervų Ramintojas - 
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus -
Groblevskio Pleisteris 

(Kaštavote) -
Pumada Plaukams - 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesne) 
nkstų Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės 
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 

abelnaį Skausmo ir Škorbuto 
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

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

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada musų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štornikų nusi- 
Širkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
ovanai kokiems nors apgavikams tose 

apielinkese. 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. ELM & MAIN STS.. PLYMOUTH, PA.

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA OLSELIS
Vyno, Visokių Likierių, Dagtinės, Rusiškos "Monopolkos 

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

Jei nori sveikų gėrynių 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 prisiųsim orderius per expresu. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

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

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

$1.00 
25c.

iSF' DAKTARAS
Vienatinis mus tautos 

Medicinos Profesorius 
Massachusetts valstijoj. 
Jau arti 18 metu, kaip aš 
pasekmingai gydau ir at
lieku operacijas. Tėni.vk! 
Neik jieškot manę in ap
tieki) ant kampo po mano 
offisu, bet lipk vienais 
trepais augštyn iš num. 
7 Parmenter St. Durys 
mano ofiso nuteptos bai
tai. o viršui ju ant lentos _ 
didelėm raidėm parašyta “Lenkiškas Daktaras”. 
Offiso valandos: nuo 9 iki H ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 va), vakare

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

Telephone Richmond 1967-R. L

AR NORI
gauti DYKAI dvi geras stiu
kas ii Katalioga visokiu geru 
niugiszku stiuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la

imi nori, o nežinai kur ju gaut? 
Jeigu taip, tai atsiusk savo pil
na ir aiszku adresa, o ast tuo- 
jaus ta Katalioga ir tas stiukas 
tau nusiusiu dykai. Adresuok:

JUOZAS J. SZLIKAS, 
(MAGIKAS)

3250 Union he., CHICAGO, ILL

e)

AKIS 
apž i ti

ri m e 
ir prirenka
mo Akinius

I Akušerkaį 
i’ubalsrusl kursą Woman* Medical M 

College, Baltimore, Md. S
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodai ir x
į pagelbą invairiose moterų ligose. 12

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

Akių Specijaliataa

399 a Broadway j™’™
arti E Street




