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UZSIENYJ
“Laisvės” Bendrovė savo 

paskutiniame susirinkime nu
tarė liepos mėnesy išleisti 
speciališką “Laisvės” nume
rį, pašvęstą .moterų reika
lams. "Tasai moterų nume
ris bus trigubai padidintas.

“Laisvės” redakcija jau 
dabar pradėjo ruošti moterų 
numerį. Išsiųsta užkvięti- 
mai dalyvauti moterų nu
mery žymiausioms ir žy
miausiems veikėjams ant 
moterų dirvos kaip Ameri
koj, taip Europoj, kaip lietu
viams taip ir svetimtau
čiams.

Moterų numeris bus pa
margintas daugeliu iliustra
cijų ir paveikslu.

Moterų numery męs duosi
me savo skaitytojoms ir 
skaitytojams pilną suprati
mą apie moterų judėjimą.

Manome, kad mūsų skai
tytojai mieliai pasitiks mūsų 
užmanymą. Plačiau apie tą 
tą numerį pranešime vėliau.

“L.” Bendrovė.

AMERIKOJ
W. Virginijoj bus federa- 

liškas tardymas.
Senatas perleido Kerno re

zoliuciją, kuria reikalaujama 
federališkos valdžios tardy
mo W. Virginijoj.

Patersone.
Jau keturiolika savaičių 

sukako, kaip tęsiasi šilku 
darbininku streikas. Bosai 
jau buvo atidarę savo dirbtu
vių duris, bet darbininkai 
atsisakė grįžti, pakol nebus 
išpildyti ju reikalavimai.
1VVW. Connecticut va Is-

jau kelios savaitės, kaip 
didžiamjam New Yorke 
streikuoja tūkstančiai barz
daskučiu.

27 d. gegužės New Yorke 
grįžo darban 5,000 barzda
skučiu. 2,000 New Yorko 
bosu pasirašė po unijiniu 
kontraktu.

Išviso streikavo 16,000 
barzdaskučiu. Dalis ju jau 
seniau grįžo darban.

Panamos kanalas. .
Susidūrimas dvieju gari

niu mašinų, kurios traukė 
žemes, viena iš rytu, kita iš 
vakaru—reiškė, kad du di
dieji vandenynai, Ramusis ir 
Atlantikas, yra suvienyti. 
Tos dvi mašinos pabaigtinai 
iškasė kanalą. Mašinos susi
dūrė ties “Culebiia Cut”.

Didelis džiaugsįnas užvieš
patavo tarpe pubįjkos ir dar
bininku. Žinomą, dar daug 
laiko praeis, kolicanalas bus 
atsakantis dėl dideliu laivu. 
Apskaitoma, jog reikia iš
kasti dar 8 milijonai kvadra
tiniu jardu žem 
dar bus visokiu Įbgriuvimu?

O kiek

įdis techni-

Danijos ministerial atsi
statydina.

Laike paskutiniu rinkimu į 
Danijos parlamentą, kaip jau 
rašėme “Laisvėje”, viršų ga
vo socijalistai ir laisvama
niai. Iš tos priežasties seno
ji ministerija irgi pasitrau
kia, o jos vietas užima nau
ja, pirmeiviške^nė. /

Kaip carą saugojo?
Laike Rusijos caro viešėji

mo ant vestuvių Vokietijos 
karaliaus dukters Berlynan 
buvo sušaukti geriausi Rusi
jos, Anglijos ir Vokietijos 
šnipai. Netoli Berlyno net 
gelžkelis, kuriuo atvažiavo 
caras, buvo saugojamas ka
reiviais. Gatvės, kuriom 
važiavo caras, buvo apstaty
tos ištikimiausiais kareiviais; 
oublika nei ištolo nebuvo pri- 
eidžiama. Kas tik drįso ar

čiau prieiti, buvo areštuoja
mas.

IWW. unija smarkiai pra
dėjo darbuoties Conn, valsti
joj. Skyriai unijos darbuo
jasi New Londone, Water
bury. Dabar susitvėrė dide
lis unijos skyrius New Bri- 
taine. IWW. turi daug prie
šu; pirmutiniais još priešais 
yra kataliku kunigai.

New Britaino ir Waterbu- 
rio kapitalistiški laikraščiai 
ne savo balsu šaukia, kad I. 
W. W. unija įgijo čia dirvą.

Keturi numirė.
Keturi pacientai, kuriuos 

gydė Friedmanas savo ste
buklingais vaistais, jau nu
mirė.

Keno dabar eilė?
Senelė Jones k/ilbėjo 

New Yorke.
Didelės minios klausė se

nelės Jones New Yorke 27 d. 
geg., kada ji pasakojo apie 
W. Virginijos baisenybes. Ji 
pribuvo New Yorkan stačiai 
iš W. Virginijos kalėjimo, 
kur buvo išbuvus tris mėne
sius.

Daugelis žmonių apsiaša
rojo, klausydami senelės pa
sakojimo.

Nerašyk grasinančių 
laiškų!

t Jau pranešėme “Laisvėje” 
apie suėmimą dvieju žmonių, 
rašiusiu Wilsonui gesinan
čius laiškus, kada jisai buvo 
išrinktas ant prezidento. Da-

Roosevelto teismas
Marquette, Mich. Perei

tame N ry jau rašėme, kad 
Rooseveltas padavė teisman 
redaktorių Newetą už iš.- 
spausdinimą jo laikrašty, 
būk Rooseveltas esąs gir
tuoklis. Teismas dar tęsia
si. Rooseveltas ir jo liudi
ninkai tvirtina, kad kaltinin
kas anaiptol negirtuoklis.

Rooseveltas pasisakė ge
riąs tik šampaną. Taigi dar 
geriau. Sviestu košės nepa
gadinsi.

Nuosprendžio dar nebuvo.
Cukerninkai sujudo.

Mums rašo iš Brooklyno:
“Havemeyer and Elden” 

cukraus dirbtuvės darbinin
kai, daugiausia lietuviai ir 
lenkai, bando organizuotis 
į uniją, o paskui išeiti strei
kam

25 d. geg. buvo sušauktas 
susirinkimas tautiškame na
me. Kilo kova tarpe dvieju 
uniju: A.F.-of L. ir I.W.W. 
Pirmoji unija turėjo savo 
agitatorių. Iš jos tarpo bu
vo ir susirinkimo pirminin
kas p. Augunas. Už IWW. 
užsistojo J. Šukys. Paga- 
liaus publika nutarė pavesti 
viską A. F. of L. Bus at
spausdinti atsišaukimai įvai
riose kalbose.

Jupiteris.
Kaltinami A. F. of L.

< vadai.
Illinois valstijoj, rasit, dar 

gražiausia elgiasi A. F. of L. 
vadovai. Jie drįsta kritikuo
ti net valdžią ir pavienius at
stovus legislaturos.

Kadangi pastaruoju laiku 
Chicagos unijistai išrodė ga
na daug šunybių legislaturos 
atstovu, tai legislatura nori 
traukti juos atsakomybėn, 
arba sako, kak jie atšauktu 
savo užmetimus.

Būtinai reikalauja susi
taikinti.

Didžiosios valstijos, ir ypač 
Anglija, būtinai reikalauja 
nuo Balkanų valstijėliu, kad 
šios būtinai susitaikintu.

Londone dabar tariasi 
sipešančiu šalių atstovai.
Greito važiavimo rekordas

Du anglu, Hornstedas ir 
Scott, važiuodami automobi- 
iu,padarė 914 myliu į 12 va- 
andu, tai ant valandos iš

puola 76 mylios.
Tatai yra naujas pasauli

nis greito važiavimo rekor
das.

be-

88 milijonai ant kareivių.
Francijos atstovu namas 

priėmė billiu, pagal kurio 
skiriama 88 mil. doleriu dėl 
užlaikymo kareiviu, kurie 
jau atbaigė savo dumetinį 
terminą. Juos užlaikys dar 
ant trečiųjų metu.

Iš tos priežasties Francijoj 
galima laukti didžiausio su
judimo, nes patįs kareiviai 
priešinasi trijų metu karei
viavimo terminui.
Trečias daktaras Fried

manas.
Pirmasai daktaras Fried- t

manas, tai tasai, ką buvo 
Amerikoj. Antrasai—susi
rado Berlyne. Tai kokis tai 
lenkas daktaras, kuris sakosi 
dar puikiau išgydys džiovą, 
negu pirmasai Friedmanas. 
Trečias gi šiomis dienomis 
susirado Paryžiuj. Giriasi, 
kad jo vaistai yra tikrai ste
buklingi džiovos gydyme.

Kaip matyt, užėjo mada 
ant stebuklingu daktaru!

Pasveiko.
Japonijos imperatorius, ku

ris tūlą laiką sirgo, dabar 
jau pasveiko. Jisai jau pri
iminėja deputacijas.

Karalius priėmė pasiūli

29 d. geg. Anglijos kara
lius Jurgis priėmė naują Su- 
vien. Valstijų pasiuntinį poną

Šovė į alaus puodelį ant 
galvos.

Halle (Vokietija). Studen
tas Kruskopf pastatė ant sa
vo galvos alausjniodelį ir lie
pė savo draugui, kitam stu
dentui, šauti. Tasai šovė— 
jet nepataikė į puodelį, o į : 
pakaušį.

Tasai studentas norėjo pa
mėgdžioti senovės Šveicarijos 
patrijotą Viliu Tellį, kuris 
oataikė į obolf, pastatytą ant 
sūnaus galvos.

Moteris—taikos teisėja.
Londonas, 28 d. geg. Ang

lija susilaukė pirmutinės mo- 
teries, kuri užėmė taikos tei- ' 
sėjo vietą. Tai yra ponia 
Emilija Dimkan. i

Daugiaus kareivių.
Padėjimas Rio Tinte mai- 

nose (Ispanijoj) kasdieną ei
na opyn. Valdžia jau nu
siuntė streikui užgniaužti ba- 
talijoną infanterijos ir eskad
roną kavalerijos.

Mainieriams uždrausta tai
syti net ramias parodas.

Žuvo 268 lakūnai.
Montrose, Škotijoje, žuvo 

cariškas lakūnas Arthur. Iš
viso tai jau 268 auka aviaci
jos.

Chinijoj labai neramu.
Chinijoj eina aštri partijų 

co va. Pirmeiviškoji partija, 
abai artima socijalistams, 

reikalauja kuodidžiausios au
tonomijos dėl kiekvienos pro
vincijos. Tuo tarpu centra- 
iškoji valdžia vartoja terorą 

ir anaiptol nenori duoti pro
vincijoms autonomijos.

Mongolijos ministerial nu
tarė, jog jie nenori prigulėti 
nei Chinijai, nei Rusijai, bet 
būti pilnai savistoviais.

Moterų judėjimas.
Švecijoje. Mergina Loten 

de Kremetaitė užrašė savo 
visą turtą, nešantį apie pusę 
milijono rubliu, visokiems 
moterų klausimą paįiečian- 
tiems tikslams, kaip, pavyz- 
din, moterų klausimą nagri- 
nėjantiems raštams ir dova
noms geriausiems rašyto
jams, o ypač moterims- rašy
tojoms.

- Danijos sostapilio Ko
penhagos miesto universiteto 
istorijos profesoriumi paskir
ta moterė filozofijos dakta
ras Ellen Joggensenaitė.

-- Sibirijos mieste Tomske, 
pristigus vyru studentu, yra 
jau priimamos moterįs uni
versitetan medicinos moky
tis. Moterims studentėms 
yra ten suteikiamos tokios 
pat teisės, kaip ir studen
tams.
Bomba užmušė generolą.

Šanghai. Chinija. Gene
rolas Ilsu F ao San užmuš
tas bombos sprogimu. Jisai 
gavo siuntinį, susidedantį iš 
porcelėniniu daiktu. Kada 
siuntinys buvo išvyniojamas, 
staigiai sprogo bomba ir ge
nerolas krito ant vietos ne
gyvas.

Generolas daugiaus užjaus- 
davęs revoliucijonieriams. 
Pasikėsinimą surengę atža
gareiviai.

Duonkepių streikas.
Paryžiuj streikuoja duon

kepiai. Jie reikalauja vienos 
liuosos į savaitę dienos ir aš- 
tuoniu valandų darbo dienos.

Duona baisiai pabrango.

Nesiųskite pinigų 
laiškuose.

Daugelis mūsų broliu lie
tuviu papratę yra siusti pini
gus Lietuvon apdraustuose 
laiškuose. Nesielgkite taip 
neatsargiai, nes pinigai la
bai tankiai prapuola.

Štai Varšavoj suėmę pač- 
tos valdininką, kyrfs nuolat 
vogdavo iš laišku pinigus, o 
kiek tokiu vagiliu nesugau
nama!

Taigi apsisaugokite! Pa
sakykite apie tai ir tiems sa
vo broliams, kurie laikraščiu 
neskaito.
Aficierams nevalia vaikš= 

čioti su žydais.
St. Peterburgas, 25 d. geg. 

Vilniaus generolas Renen- 
kampf išleido paliepimą, ku
riom užgina oficierams pasi
rodyti sykiu su žydais viešo
se vietose. Vienas aficieras 
už tai jau buvo nubaus
tas.

Caras dėkavoja generolui 
už tą jo parėdymą.;
Soc. laikraščio sukaktuvės

Peterburge eina socijalis- 
tu laikraštis “Pravda”. Be- 
abejonės, kad su šiuo laik
raščiu valdžia elgiasi, kaip 
močeka. Šiomis dienomis 
‘‘Pravda” apvaikščiojo meti
nes savo gyvenimo sukaktu-

r <? ■ ■4,*

Dides- 
teis-

Didelės riaušės bažnyčioj.
Vilniuje, šv. Jono bažny

čioje, kilo didelės riaušės. 
Mat, tą dieną minėton baž
nyčion buvo susirinkę lietu
viai ant pamaldų. Vos tik 
jie pradėjo giedoti lietuviš
kai, kaip lenkininkai pradė
jo giedoti lenkiškai. Kilo di
delis triukšmas. Paskui ku- 
nigas-lietuvis išėjo sakyti 
lietuviu pamokslą. Tuomet 
lenkai pradėjo giedoti ir ne
davė pamokslo sakyti.

Lenkai dejuoja, kad lietu
viai paveržia jiems šv. Jono 
bažnyčią, garsią lenku isto
rijoj. Tarpe lietuviu ir len
ku buvęs didelis įnirtimas.

Šitą žinią imame iš Varša- 
vos dienraščio “Kurjer War- 
szawski.”

Merginų pirkliai.
“Žibutė” praneša: “Lietu

voj, matomai, gerokai prasi
platinęs viliojimas merginu į 
paleistuvystės urvus. t Kas 
kart dažniau taip vadinamų
jų gyvųjų tavoru pirkliai su
gaunami ir traukiami teis
man.' Du tokiu pirkliu buvo 
Panevėžy teisiami.
niuose miestuose tokie 
mai tankiai būna.”

Šventas biznis.
“Ūkininkas” rašo, kad ne

ves. Per šiuos metus “Prav- seniai Vilniaus vyskupijoj 
dos” konfiskuota 41 nume- buvo plačiai varomas biznis 
ris ir uždėta bausmės 7 tūles- “šventais paveikslais.” 
tančiai ir 8 šimtai rub. ar- Gudrus vertelgos imdavo pa- 
ba redaktorius turėjo atsė- prastus paveikslus, apklijuo- 
dėti 42 mėnesiu kalėjime, davo juos pigiais blizgučiais 
Beto redaktorius turėjo’ at- parduodavo tokius paveik- 
sėdėti kalėjime 9 mėn.,nepa- sius už 4-6 rublius. Tuo 
keičiant tos bausmės pini- tarpu, patsai vertelga pirk- 
gais. Apskritai gi per tuos | davo tuos paveikslus už 50 

kap.
Panašiu agentu priviso ga

na daug ir jie turėjo užtari
mą klebonu. Kunigai net 
per pamokslus įsakydavo 
žmonėms pirkti paveikslus.

Kadangi Vilniaus gubern. 
žmonės gana tamsus, tai ki
tas ir reikalingiausio daikto 
išsižadėdavo, kad tik nusi
pirkus “šventą” paveikslą.

Dabar panašus agentai pa
sirodė ir apie Rokiškį (Kau
no gub.) “Saulės” draugija 
irgi varo panašu biznį.

Oi, tamsaus svietelio 
ma dar Lietuvoj!

metus Visokiu prispaudimu 
“Pravda” turėjo 60.

Spaudos vargai.
Maskvoj išeina rusu kalba 

laikraštis “Utro Rošsiji”. 
Nėra tai koks nors baisus 
valdžios priešas ar raudonas 
revoliucijonierius. Kartais 
šį-tą parašo, įsišoksta prieš 
cai-kuriuos valdžios darbus. 
Užtai, kaip paprastai, val
džia laikraštį nubaudžia. 
Ir štai per 3 metus ir 4 mė
nesius tas laikraštis užsimo
kėjo valdžiai bausmės 12 
tūkst. ir šimtą rub.
Tarptautine moterų diena 

Peterburge.
Rusi jos darbininkai prade

da vėl labiau visuomenės gy
venimu gyventi. Kovo 13 d. 
Peterburgo darbininkai spie
tėsi prie tarptautinės moterų 
dienos šventimo.

Darbininku reikalams pa; 
švęsti Peterburgo laikraščiai 
atspausdino svarbiausiu mo
terų-kovotoju straipsnius tai 
dienai pašvęstus. Ten mo
terų teisiu sulyginimo šali
ninko vokiečio Bebelio balso 
irgi netrūko.

Vakare buvo visame mies
te daug panapiu, tik mažes
niu susirinkimu. Taip pra
kilniai moterįs Peterburge 
pirmą sykį šventė suvo šven-

Statistika rodo, kad mote- 
teru darbininkių Rusija tu
ri jau pusantro milijono. Kai 
kuriose pramonės šakose, 
kaip pavyzdin, verpimo ir 
audimo fabrikose moterų 
dar daugiau esama, negu vy
ru.

esa-

Balandžio 25 d. per neat
sargumą sudegė Gardamo 
(Res. p.) f iii jos bažnyčia. 
Būk zakristijonas, palikęs 
bažnyčioj degančias žvakes, 
nuėjo valgyti. Gaisrą pama
tė tik tuomet, kuo
met liepsna per langus pra
dėjo veržtis. Gelbėti nebu
vo kam, nes žmonės arti ne
gyvena.’

Norį ir “dievnamis”, bet 
stebuklingai neišsigelbėjo...
Užmušęs brolį, Amerikon 

pabėgo.
Šliktinėj (Telšių pav.) pas 

J. Pačiu buvo vyrai suėję. 
Pasigėrė. J. Pačius, susi- 

i vaidinęs su vienu kaimynu, 
susimušė. Paraližuotas Ra
čiaus brolis, sėdėdamas nuo
šalyj, paprašė nesibarti ir ne
simušti. Pačius gi griebęs 

| ratlankį rėžė broliui į galvą.

Tas pradėjo šaukti pagelbos. 
Pačius gi irgi kieman išbė
gęs tol mušė savo paraližuo- 
tą brolį, kol visai užmušė. 
Subėgę gi neblaivus kaimy
nai tik juokėsi, žiūrėdami, 
kaip brolis brolį muša. Mat,
manė, kad imtynės eina. Ant 
rytojaus užmušėjas plaukus 
sau nuo galvos rovė, pama
tęs, ką jis padarė. • Dabar 
jau Amerikon išbėgo, palikęs 
ūkį, vaikus irk pačią. Štai 
prie ko veda girtuoklystė ir 
tamsumas.

Pakelė maištą.
Meškučiai, Šiaulių P- (Mai

štas prieš smuklininką.) Mie
stelio gyventojui Nemaniui 
vieną naktį prieš Velykas iš
daužė— išpiškino visus lan
gus. Daužydami langus, už
puolikai šaukę: “Tai tau už 
buteliuku pabranginimą! 
Kam imi grivina daugiau!” 
Slaptosios degtinės gerėjai 
pasijuto išnaudojamais ir pa- • ' 
kėlė maištą prieš savo “ge
radarį.”

Bėga Amerikon.
Skaistgirė (Šiaulių p.) Li

ga bėgti Amerikon žmones 
gal niekur taip nėra apėmus, * 
kaip čia. Stiprus kaip aržuo- 
lai vyrai rudenį bėga į Ame
riką, bijodami karo. Dabar 
pavasarį pradėjo bėgti netik 
vyrai, bet ir merginos.

Papirkti teisėjai.
Jau buvo rašyta nekuriuo- 

se lietuviškuose laikraščiuo
se, kad Telšiuose daktaras 
Mikuckis būk norėjęs nužu
dyti savo uošvį dvarponį Če- 
čiotą. Dabar laikraščiai pa
skelbė, esą prirodyta, kad 
prisiekusieji teisėjai todėl iš
teisino Mikuckį, kad buvo 
papirkti. Papirkime tarpi
ninkavo vienas Telšių kuni
gas. Reikia žinoti, kad dak- ‘ 
taras Mikuckis, gyvendamas 
Joniškyj (Kauno g.),buvo di
deliu kunigu prieteliu, kuni
gai dargi per pamokslą ragi
no žmones tik pas jį gydytis, 
nes tai esą tikras katalikas, 
dažnai bažnyčion vaikščiojąs 
.ir tt.

Šundaktaris.
Skuodas, Telšių p. Nese

niai čia apsigyveno toli Lie
tuvoj žinomas šundaktaris 
Bortkevičius, kilęs iš Šiaulių 
ir ten prieš porą dešimčių 
metu buvęs paprastu škap- 
lerninku bogomazu; apie jį 
yra buvę gana daug musu 
laikraščiuose rašyta. Minė
tasis “daktaras” yra apva
žiavęs kuone visus Lietuvos 
miestelius ir beveik kiekvie
name kokį laiką gyvenęs, 
pasitaisęs kartais “vienuo
liu”, kartais “klieriku” jis 
vaikščiodavo ir po sodžius, 
jieškodamas ligoniu. Dabar 
parvažiavo į Skuodą visai su- 
bankrutijęs, tečiau čion jam 
klojasi neblogai, ypač mote- 
terėlės net per porą myliu 
atvažiuoja pagelbos prašyti. 
Čia, Skuode, tam daktarui ir. , 
gera proga pasitaikė: mat, 
Skuode gyvenančiu daktaru 
žmonės jau seniai nebepasi- 
tiki, pertai by koks šundak
taris visuomet laimėja.
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Prieš tą pasiuntinį smar
kiai protestavo Anglijos uni
jos, vienok ju nepaklausė.

Nauja draugija.
Kaune ministerija leido su

tverti naują > ’ 
draugiją.



<-
k -■

■ • - a' r ?
■ i ••• ' ■ *

.LAISVE '

B. '
-f"

'I.

Viskas atbulai. Genijus ir žiurkės
Dabartiniam laike yra jau 

visai paprasta apraiška, kad 
kas dieną vis pasididina skai
čius darbininku, kurie nega
li gauti darbo. Su pagerini
mu darbo įrankiu, įvedimu 
naujy mašiny, kapitalistai 
vis mažiau pareikalauja “gy
vos” darbo spėkos. Todėl dar
bininkai būna išmesti ant gat
vės. Kada darbininkas atsi
randa tokiam padėjime, tuo
met jis galvoja sau, kad ta
me kaltos mašinos, ir keikia 
išradėjus, kad su savo išra
dimais jie stumia darbo žmo
nes į prapultį. Ir argi neste
bėtina: žmonės išrado maši
ną, kad jai vergauti!

Bet tame nėra kaltos ma
šinos. Kiekviena mašina, kiek
vienas technikos žingsnis pir
myn padaro žmogaus gyveni
mą lengvesniu ir įdeda jame 
daugiau turinio, suteikia dau
giau smagumo ir parankumo. 
Todėl ne mašinose slepiasi 
tas, kad žmones liko mašiny 
vergais, bet kapitalistiškam 
draugijos surėdyme.

Visi gaminimo įrankiai, su- 
sinešimy keliai ir gamtos tur
tai priklauso kelioms ypa- 
toms. Tokios apystovos pa
gimdo pasiutusią konkuren
ciją ir godumą ti/rėti didesnį 
pelną. O kad išlaikyti konku
renciją ir įgyti didesnį pelną, 
tai reikalingas kity žmoniy | 
pavergimas ir išnaudojimas. 
Tie gi žmonės, kurie liko be 
gaminimo įrankiu, be tam 
tikros nuosavybės, būtinai 
turi likti mašiny vergais ar
ba atsidurti ant gatvės. Taip 
yra dabar ir taip bus tolei, 
kolei žmonės nesusipras.

Tūli bando darodinėti, kad 
be vergy negali kilti kultūra. 
Daleiskim, kad senovės grai
kams vergai buvo išties rei
kalingi dėl pakėlimo kultū
ros. Bet tai buvo žiloj seno
vėj, kada technika gulėjo vy
stykluose. ' Dabar privalo ne 
žmonės mašinoms, bet maši
nos žmonėms vergauti. Ma
šinos turi atlikti sunkiausius 
ir nešvarius darbus, jos pri
valo sutaupyti žmogaus spė
ką, suteikiant visokius pa
rankamus. Žodžiu, sakant, 
visoki išradimai ir pagerini
mai turi būt panaudoti visy 
žmoniy naudai.

Dabarties draugijos tvar
ka ant tiek pagadino žmones, 
kad jie veik apie nieką kitą 
ir nemąsto, kaip tik apie su- 
krovimą turto, taigi apie ki
tu žmoniy pavergimą ir iš
naudojimą!

Kada draugija paims į sa
vo rankas visus gaminimo 
įrankius, fabrikas ir gamtos 
šaltinius, tada žmonės liks 
liuosi nuo to, ką ant jy 
buvo užvėlęs kapitalizmas; 
jie viens kito nepavergs, ne
išnaudos, nes nebus reikalo. 
Jie bus laisvi. Kiekvienas ga
lės atlikti daug prakilnes
nius ir dailesnius darbus. 
Žmogus labiau augs dvasiš
kai. Jis ištobulins tas verty
bes, kurios randasi kiekvie- 
nos.sielos kambarėly.. .Iki šiol 
jis gyveno tiktai kitiems, o 
tuomet gyvens pats sau.

Na, na, — pasakys skaity
tojas — ar tik čia nekalbama 
apie socijalizmą?... \

Taip, ir tik tada buk viskas 
atbulai, negu kad dabar yra, 
kada įvyks sociializmas, ku
rio dabar t&p labai bijo visi 
dvasios vergai.'..

Barabošius.

Apie Argentiną.Spaudos Balsai Laisvoji Sakykla.

5
kunigus tankiai nepadoriais
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žmoniy nuo socijalizmo 
grąsinti.

Ne žiedelį pažadėtą 
Aš bangoj paskandinau; 
Ir ne akmenį žvaigždėtą 
Gelmėn jūriy įleidau.

Būk tikra stichijai vėjy: 
Tai rūstinga, tai švelni... 
Ką naktelėj paveldėjai, 
Slėpk, kur jūrė taip gili.
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Jie viena težino—dievą ir peilį, kuriuo be 
pasigailėjimo nuduria žmogy.

Yra dar gana daug vokiečiu, francd- 
zy, angly. Didžiausi pramonininkai tai

redaktorium
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aš galiu ir užbaigti.

pa
gurino parašy- 
as jau pailso

Baubas žvirbliams baidyti.
Lietuviy buržuazinė laikraš

tija jau patėmyjo, jogsocija- 
listiškieji lietuviy laikraščiai 
tariasi apie bendresni veiki
mą, kas, be abejonės, prisidės 
prie dar didesnio sočijalistiš- 
ky laikraščiy įtekmingumo. 
“Laisvė” ir “Keleivis” jau 
gana plačiai rašė, kokiuo tik
slu męs norime vienyties, 
anaiptol neužkertant-sau ke
lio dėl idėjiškos kovos. To
dėl nėra reikalo antru atveju 
apie tą-pat rašyti.

Męs griežtai atsiskirsime 
nuo klerikališkos ir sudavat- 
kejusios pirmeiviu spaudos, 
kuri pamynė laisvės ir lygy
bės idealus, už kuriuos seniau 
užtardavo arba bent jiems 
prijausdavo.

Vienok pono Olszewskio 
organas sako, jog socijalisty 
laikraštija todėl vienyjasi, 
kad jinai užmiršusi visus tau
tiškus idealus, visiškai nuo 
jy atšalusi. . s

Čia atkartojamas senas, su- 
pelėjęs užmetimas, būk soci- 
jalistai priešingi tautai. Mū
šy gi nuomone, kaip tik soci- 
jalistai, o ne kas kitas, už
stoja tautą. Tauta, vyručiai, 
tai ne kapucinai, ne davatkos 
ir kunigy švogeriai, bet žmo
nės, liaudis, tautos “apačia” 
—darbininkai ir skriaudžia
mieji valstiečiai. Lietuvoje 
mūšy broliai socijalistai ko
voja už sumindžiotas teises 
lietuviy liaudies, reikalauja 
laisvės ir žemės, reikalauja 
seimo Vilniuje! Amerikoje 
socijalistai varo blaivią poli- 

- tišką agitaciją ir niekas tiek 
daug nepadarė dėl politiško 
lietuviy susipratimo, kaip so
cijalistai. Mums visypir- 
miausia rūpi teisybė poli
tikoje, mums rūpi unijos, 
męs pirmutiniai streikuose ir 
po mūšy įtekme pirmeiviškos 
moteKjTTbaugijos. Neatsilie- 
kame męs net kėlime teatra
liško meno!

Kas pirmutiniai užstoja 
skriaudžiamas tautas, Fin- 
lendiją, Persiją, Lenkiją,Lie
tuvą, jeigu ne socijalistai? 
Ir kas pirmutiniai parduoda 
lietuviy reikalus, jeigu ne 
Laukaičiai, -Yčai, Gabriai? 
Štai kunigas Laukaitis su 
Yču jau pasisveikino prie vi
so svieto akiy su kraugeriu 
Mike. Už “userdije” jie jau 
gavo medalį.

Argi tokie laikraščiai, kaip 
“Lietuva”, “V. Lietuvnin- 
ky”, “Tėvynė”, papeikė juo
dąją kapucinu gaują? Net 
fanatiškuose kapucino pa
moksluose jie randa ^sveiką 
“grūdą”.

Dabar jums aišku, ponu- 
čiai, kodėl męs skiriamės nuo 
jūsy. Ne dėlto, kad męs pa
niekintume tautos idealus, 
bet dėlto, kad jūs visiškai at
siskyrė! nuo lietuviškos liau
dies reikaly.

Jūsų baubai tinka žvirb
liams baidyti, bet neįstengs 

z žmoniy nuo socijalizmo at-

Irgi šposas!
“Dilgėliu” NU tilpo 

veikslėlis, 
ta: “sočija 
ir, pametęs savo kirvį, kuriuo 
kirto kapitalizmą, snaudžia 
sau ramiai (oho!)”. Bet toje 
pačioje valandoje I. W. W. 
unija paima kirvį ir... pada
rys galą kapitalizmui.

Dabar ' mums prisieina 
laukti, kad sekančiame “Dil
gėliu” N-ry ir I.W.W. pails, 
o kirvį paims gaspadiniymni- 
ja!...

Negalima, drauguciai, taip 
mėtytis į kraštutinybes. Dar- 
bininky išganymas panaudo
jime visy tinkamy 'kovos 
ginkly: reikia soc. agitacijos, 
reikia unijizmo, reikia kultū
ros darbo, naudinga, kartais, 
ir gaspadmiy unija....

Vilniaus universitetas.
“Lietuva” sako, kad Vil

niuje tol nebus universitetas, 
kol Rusijoj švietimo ,.mi- 
nisteriu bus žinomas juoda
šimtis Kasso.

Męs gi pasakysime, kad 
Vilniuje tol nebus universite
to, kol nenusilauž sprando 
caro valdžia. O valdžia tuo
met gaus galą, kada žmonės 
netikės carberniams Laukai- 
čiams ir tokiems laikraš
čiams, kaip “Lietuva”, kurie 
slepia kunigy šunybes.

Tai buvo 9 metai atgal. Is
panijoj, mieste Kadiks, buvo 
didelis mitingas. Koks tai 
jaunas, niekam nepažįstamas 
vaikinas pasakė smarkią pra
kalbą prieš karališką valdžią. 
Policija norėjo jį areštuoti, 
bet jam pavyko išsprukti į 
Kordovą. Praėjo kelios die
nos ir jisai buvo suareštuotas 
Kordovoj. Karališkas teis
mas jį nuteisė tik už tą vie
ną prakalbą ant 14 mėty ka
torgos. Jį nuvarė į Okano I 
katorgą, vieną iš baisiausiu 
Ispanijos katorgy, kur su
renka didžiausius žmogžu
džiui iš visos Ispanijos. Į

Valgis buvo bjauriausias, 
tvarka niekingiausia. Jau
nas karštuolis kalinys suma
nė padaryt kaliniu sukilimą. 
Sukilimas betgi nepavyko. 
Sukilėliai buvo baisiai nubau
sti, o jaunas kalbėtojas pri
rakintas prie sienos geležiniu 
retežiu. Retežio ilgumas bu
vo 50 santimetry; vaikščioti 
nebuvo galima, reikėjo sėdė
ti ar gulėti. Du metu jau
nas kalbėtojas buvo pririštas 
geležiniu retežiu. I

Kalėjime buvo daugybė 
žiurkiy. Jos lakstydavo vi
sur. ”Būriai žiurkiy slankio
jo po kamerą jaunojo kalinio 
ir ginties nuo jy jisai beveik 
negalėjo. Tuomet jisai už
siėmė žiurkiy prijaukinimu. 
Užsiimti žiurkėmis virto jo 
vienintele pramoge. Ypatin
gai pasidabojo jam viena 
žiurkė, kuriai jisai išdūrė 
akis. Ji miegojo ant jo krū
tinės.

Kartą prie žiurkės uodegos 
jisai pririšo šniūrelį. Jinai 
pralindo pro kameros duris ir 
tiesiai nukeliavo į kambarį, 
kuriame kalėjo zokoninkas, 
kuris turėjo daug popieros,. 
rašalo ir plunksny. Zokonin
kas persiuntė jaunam kali
niui tos visos “gerybės”. Ji
sai jau turėjo popieros ir pai
šiuku, bet dieną negalima 
buvo rašyt. Sargai kliudė.

Iš ty spirgučiu, kurie ras
davosi sriuboj, kalinys, be
kraudamas juos, pasidarė sau 
žvakę. Žibintuvu buvo skly
pai jo paties marškiniu. Tuo
met naktimis pradėjo rašyti. 
Rašė eiles, poemas be jokio 
poilsio. Tą patėmyjo vienas 
sargas, bet tai buvo žmoniš
kas sargas. Jisai pastebėjo, 
kad jaunas kalbėtojas turi 
prakilnią širdį ir didžią valią, 
jog net iš žiurkiy sau drau
gus padarė. Kuomet gi sar
gas pasiskaitę jo eiliy, tuo
met jo širdis visai sutirpo.

j Kaip tik. tuomi laiku vie
nas dienraštis apskelbė kon
kursą ant apysakos. Kas pa
rašys geriausią apysaką, gaus 
puikiausią dovaną. Sargas 
pradėjo prikalbinėti kalmį, 
kad tas rašyty. Kalinys pur
tėsi. Jisai buvo nuilsęs. Jau 
keturis metus jisai sėdėjo ka
lėjime ir du metu buvo pri
kaltas prie sienos. Vienok 
sargas permaldavo kalinį. Ji
sai parašė apysaką tą naktį, 
kada ant rytojaus ji turėjo 
būt nusiysta į redakciją dėk 
egzameno.

Į Dienraštis, kuris apskelbė 
bonkursą, buvo vienas iš di- 
džiausiy.\Ant paskirto laiko 
susirinko uaug apysaky, bet 
pirmą dovaną gavo jaunas 
kalinys už savo apysaką.

I Kas jisai buvo tokis? Tai 
buvo ligi tol mažai kam žino- 
masPetras de Gal vec, šiandien 
garsiausias Ispanijos rašėjas.

J Nustebo visa Ispanija, kad 
jos geriausias sūnus prira
kintas retežiais prie sienos ir 
turi dar 10 mėty kalėti.. Tuo
met visur subruzdo protes
tuoti ir... Galvec buvo palei
stas.

Kas palaikė jo gyvybę? Idė
ja visypirmiausia ir... žiur
kės. Protaujančio žmogaus 
genijus viską pergali.

I Bostonietis.,

Dėlei savamokslių.
“Laisvės” N40 yra Brook

lyn© Dėdės straipsniukas apie 
savamokslius. Iš to straips
nio matosi, kad jo autorius 
nėra savamokslis, bet moky
tas. Matomai jį kas kitas iš
mokino, po prievarta nustū
męs mokyklon, po prievarta 
prikrėtęs mokslo į jo galvą ir 
šiandien jisai gali pasigirti 
savo inteligentiškumu, nes 
jam vargais negalėmis pa- 

, vyko pabaigti kokią nors 
augštesnę mokyklą. Įgijęs 
diplomą, jisai tariasi esąs 
liuosas nuo nesistematišku- 
my ir ydy.

Pasakyk kunigui, kad jisai I 
nesupranta, kame yra žmo- 

I gaus gyvybė ir dūšia, kurią 
jisai stumia į dangy ar į pek
lą, — jisai atsakys: “tu be
proti,—ir dar pridurs—bedie
vi!” Ir kodėl taip? Juk ku
nigas yra mokytas, net di
plomą turi, beabejonės, turi 
priklausyt prie inteligenty ti
po ir pas jį nėra jokiy <nesi- 
stematiškumy!

i Bet man rodosi, kad su tuo 
jagamasčiu yra visai kitaip. 
Ištikryjy anas nesupranta, 
kame žmogaus gyvybė ir dū
šia, nes jeigu suprasty, tai 
negalėty pasistatyt save taip 
žemai akyse civilizacijos. Vie
nok gal Brooklyno Dėdė pa
sakys, kad kunigas supranta, 
nes esąs mokytas? Aš gi sa
kau, kad kunigas neturi savo 
protavime nei liogikos, nei 
sistematiškumo, nors ir kas- 
žin kiek diplomy turėty!

I Aš nesu jokis savamokslis, 
bet tik studijavęs gyvenimo 
mokykloj. Savamokslis ne
gali būti mokytu, nes jį nie
kas nemokino — jis pats per 
save mokinosi. Jį niekas ne
vertė mokinties, tik pats pri
sivertė. Todėl jisai yra sava- 
moklis, o ne mokytas.

Bet čia klausimas, ar mo
kytas inteligentas negali bū
ti savamoksliu? Jeigu moky
tas žmogus nepastoja sava
moksliu tai nustoja vertės, 
kaipo žmogus neprotaujantis. 
Mokinys, perėmęs dalį žinoji
mo nuo savo mokytojaus, pa
stoja tokiu arba tam panašiu 
mokytu žmogumi ir tuomet 
apleidžia mokyklą. Vienok, 
jeigu jisai nepastoja sava
moksliu, tai jau drąsiai gali
ma šakyti, jog jo smegenis su- 
paralyžuotos. Tai žinojimo 
liga! Tuomet galima tik di- 
džiotis savo inteligentiškumu 
ir daugiaus nieko. Su moky
tu savamoksliu to nėra. Jo 
įgytasai mokslas jam tik 
įrankis praplėst savo žinoji
mą, protaut liuosai be Užbai
gos! Savamokslis yra žmo
gus, kuris turėjo suprast 
mokslo vertę, nes kitaip bū- 
ty nepastojęs savamoksliu. 
Nereikia stebėtis, kad daug 
mokyty žmoniy nesupranta 
to, ką supranta savamoksliai. 
Daug mokyty, bet mažai su
prantančiu. Juk visi turčiai 
baigę mokslus, o kas iš jy? 
Visa dvasiškija yra mokyta, 
o kas iš jos?

Ne naudą, bet blėdį jie at
neša. , Filantropas.

(Pabaiga.)
—Dabar persikelsim j miestu. Visy-' 

b pirma reikia atiduotų teisybę Argentinos 
republikos valdžiai: ji švariai užlaiko mie
stus. Labai dabojama higienos ir rūpi
namasi, kad miestas išrodyty, kaip nauju
tėlis.

Provincijos miestai seka sostinės Boe
nos Aires pėdomis. Padėkime, gatvės kas 
naktis plaunamos tam tikromis guminė
mis žarnomis, taip, kad suspindėjus sau
lutei, viskas žvilga, viskas blizga.

Gyvenamieji namai Argentinoj visai 
kitaip įtaisyti, negu šiaurėj. Namai, ku
riuose gyvena darbininkai, statomi beveik 
perdėm iš plyty. Namai dažniausia vie
nu augštu. Namy kambariai be langu, 
išimant tą kambarį, kurio langai turi iš
eiti ant gatvės. Prie langy speciališkos 
langinyčios, kad, saulei užkaitinus, spin
duliai nepasiektu žmogaus. Durįs dau
giausia iš stiklo.

Kambariai gana brangys. Vidutiniš
kas , kambarys po 24-30 piesy į mėnesį 
(piesas—43 centai.) Jeigu palyginti vidu
tinio žmogaus rūmą Suvienytose Valstijo
se su Argentina, tai man išrodo, kad Ar
gentinoj daug viskas patogiau.

Kiekvienas namas turi savo kiemą, 
marmulo plytomis išgrįstą. Tame kieme 
—tai kvietky sandėlis. Visa tai apjuosia, 
aprezga visom pusėm vynuogės, taip, kad 
saulės spinduliai ir čia veik neprasiskver
bia. Jeigu kur kiemas didesnis, ten vi
suomet galima pamatyti daugybę medžiu. 
Čia ir limonai, čia ir apelsinai, fygos ir, 
pagaliaus, puikiosios palmos.

Kiemas—tai brangiausia argentinie- 
čiui vieta. Čia jisai praleidžia liuosesnę 
valandą, čia ir valgo.

Dabar prieisime prie uždarbiu. Vidu
tiniškas darbininkas uždirba apie 3 piesus. 
Prisitaikius prie vietiniu sąlygy, galima 
pasakyti, jog tai maždaug tiek, kaip kad 
Suv. Valstijose uždirbtu lį-2dol. Amat- 
ninkai kas kita. Taip, dailydės vidutiniš
kai gauna 5-6 piesūs į dieną už aštuonias 
darbo valandas. Amatninkai “veik visur 
dirba 8 valandas. Siuvėjai darbą ima iš 
krautuviy. Kriaučiai uždirba po 8 10 pie- 
sy. Malioriai uždirba nuo 5 iki 6 piesy. 
Taip, maždaug, uždirba ir kity amaty 
darbininkai.

Burdo Argentinoj ^nėra. Paprastai 
pavieniaivžmonės maitinasi restoranuose, 
o kambarį sau ima atskirai. Taip-pat tu
ri turėti ir savo visus rakandus. Man ro
dosi, nesuklysiu pasakęs, kad vidutiniškai 
švarus pragyvenimas ant dienos apsieina 2 
piešai. Žinoma, vedusiems žmonėms, ga
minantiems valgį namie, viskas yra pi
giau. " )

Produktai, kaip man rodosi, yra svei
kesni ir pigesni. Žinoma, ir Argentinoj 
viskas eina brangyn, bet tokios brangeny
bės dar nepasiekė, kaip Suv. Valstijose.

Šiltuose kraštuose nėra taip labai var
tojama mėsa. Argentiniečiai labai pri
pratę prie makaronu ir daržovių. Maka
ronai esti švieži ir pigys. Arbatos vietoje 
vartojama tokia žolė, kuri auga Brazilijoj. 
Ji vadinasi “mate.”

•,|c

Patįs gi argentiniečiai yra žmonės 
mandagus, nepaprastai jautrys. Didelė 
dauguma argentiniečių progresyviški. Ka
pucinai čia neturi pasisekimo. Daugelis 
bažnyžiy yra uždaryta iš priežasties nesi
lankymo aveliy. Net maži vaikai ant gai
viu lydi 
vardais.

Tat
Trumpas žvilgsnis mestas dabar ant Ar
gentinos ir jy žmoniy. Kaip ir visur, taip 
ir Argentinoj, galy gale tik ponijai gerai. 
Jiems teatrai, jiems operos, automobiliai, 
puikys sodnai ir visokios kitos gėrybės. 
Argentinoj yra labai daug milijonieriy.

Bet sykiu su tuom auga ir socijalis- 
tiška agitacija ir laisvamanybė. Kiekvie
ną nedėldienį atsibūna daugybės mitingu 
ar tai po pastoge, ar tai ant tyro oro. So- 
cijalistai turi savo atstovus kongrese, sa
vo laikraštininkus ir organizatorius. Jiems 
užjaučia vargdieniai.

Kaip visur pasauly, taip tat ir Argen
tinoj—eina smarki kova.

A. Šmulkštys. '

Vai, aš bernelis,
Vargo brolelis,—

Barniai rugonės—mano dalužė...
Bara tėtušis,
Bara matušė,

Išmetinėja, pyksta mergužė.

“Dieve tu mano!
“Ką gi jis mano?!

“Knygon įkibęs sėdi ir sėdi!
“Arba vėl lapą
“Braižo ir tepa...

“Valgyti duoną dar nesigėdi.”

Vienas tik smerkia,
Kitas gi verkia,—

Dvasišką stoną, girdi, jis peikia!
Vien tik mergužė, 

xMano godužė.
Tyliai į ausį kugžda: “Nereikia”..?

“Skirkis kas tinka,
“Bet nepritinka

“Dievą pamesti”—-meiliai ji prašo. 
Išmetinėja, 
Įkalbinėja,—

Sako: tik melą knygose rašo!
(U

Vai, aš bernelis,
Vargo brolelis,—

Barniai, rugonės—mano dalužė... 
Barą tėtušis, 
Verkia matušė,

Išmetinėja, pyksta mergužė.

Nuo redakcijos.
Kadangi prie “Laisvės” 

vis daugiau randasi darbo, 
tai “Laisvės” bendrovės su
sirinkime nutarta paskirti 
antruoju “L.” 
J. Neviacką.

Artimiausiais
pagelbininkais yra draugai: 
Barabošius, V. Paukštys, Se
nas Vincas, J. Stropus, P. 
Posmyla.

Kadangi Philadelphijoj lai
ke susivažiavimo L. S. S. tar
sis ir socijalistiški laikrašti
ninkai, tai “Laisvę” pavesta 
atstovauti} J. Neviackui ir V. 
Paukščiui.!

r

Ne, tik grožės slaptos traukiams, 
Kaip liūdnumą aš jaučiau, \ • 
Gyvą sielą, skausmo spaudžiama, 
Ąnt pat dugno nuskandžiau...

16-V-13, > ' P. Posmyla.
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Kadangi lietuviy Argentinoj dar ne- 
daugiausia, tai nėra taip užsibūrę savybė
je. Jiems iš pat pirmyjy dieny reikia su
sidurti su vietiniais žmonėmis, pažinti j y 
apsiėjimus, papročius.

Argentiniečiai nėra dievoti. Kunigi
ja ten ant paskutiniiausio pieno. Socija- 
listiška agitacija gana smarkiai varoma. 
Patsai kapitalizmas labai smarkiai plėto
jasi. ,

Viena iš didžiausiy dėmiy, kuri cha
rakterizuoja argentiniečius, yra paleistu
vystė. Retai kur jinai taip yra prasipla
tinusi, kaip Argentinoj. Ant kiekvienos 
gatvės, veik ant kiekvieno bloko esti pa
leistuvystės namai., Didžiuma argenti- 
niečiy laiko paleistuvystę už paprastą, vi
siems reikalingą daiktą. Didžiausį pa- 
lestuviy procentą pristato žydai, kuriy 
viename tik Boenos Aires yra 25,000.

Abelnai kalbant, žydai čionai yra ga
na įsigalėję. Jie jau turi savo dienraš
čius, jy rankose dideli bizniai.

Be žydy gana smarkiai plaukia Ar
gentinon ir rusai. Jie daugiausia dirba 
prie geležinkeliy. Lenkai taip-pat va
žiuoja, kaip ir lietuviai. Lietuviy dau
giausia yra Boenos Aires, La Plate, Roza- 
rio, Cordova, Saltair tt.

Važiuoja Argentiyon italai, portuga
lai, ispanai, sicilijonai. Nepaprastai žiau
rus tie italai, kurie paeina nuo ’ Neapolio.

Vien tik dainužės,
Mūzos dukružės,

Maito svajonei sparnus augiya:
Mesti bakūžę,
Tėvus, mergužę—

Ryiman visumo skristi masina...
i-IV 1913. Klajūnas.

Jūriy banga melsva veide, 
Išdykumo tu pilna!
Ar besilsint, ar bežaidžiant 
Tu gyva, stebėtina!

Džiaugsmu šypsais tu nuo saulės 
Dangaus skliausto atvaizdoj;
Bet pilna didžios sauvalės
Plakies, metais tu audroj.

Saldus tavo man pliauškėjims: 
Pilnas meilės malonios;
Bet suprantams ir stenėjims 
Laike viesulos rūsčios.



Minyko kambary

kokios

PAJIESKOJIMAI.sakai, kad vaikai

Korespondencijos

Naujos knygos

užsi-

gra- 
lau-

> >

> f

mama, 
laisvas 
Čia nė-

Perkrikštas
(Monologas)

3

<1

C''

B

s

j?

* , ' j*' K .. i r . < ' ’ -v. km

—Ir dar tu drįsti man į 
akis pažiūrėti, tu pramušt
galve, tu neklaužada, nešdin
kis tuoj iš mano namu!

—Kodėl gi aš tau, mama, 
nedrįsiu į akis žiūrėti? Juk 
aš ne Macochas, savo brolip 
neužmušiau. Nesijaučiu kuo
mi nors nusikaltus.

—Dar tu man, nelaboji 
dukrele, drįsi prieštaraut? 
Gi ar tu žinai, kad tave mū
sų dvasiškas tėvelis Tamo
šius per pamokslą iškeikė! 
Vai dievulėliau tu mano, to
kią sarmatą mūs visai fami- 
lijai padarei, taip nelemtai 
apsišaukei. Jau vely tris sy
kius nuo vyro pabėgt, vely 
šimtą sykiu pėtnyčioj mėsa 
apsiryt, nekaip šitokią gėdą 
užsipelnyt...

—Tai kaip jau ten, mama, 
kunigas mane plūdo? Papa
sakok.

—Ve kaip plūdo: sakę, gir
di, jau dabar visokios Rožy
tės senus žmones moki na! Ką 
Rožytės pasakoja, tą bedie
viai drukavoja, o paskui tu 
pramuštgalviu mergpalaikiu 
šnekos po visą Ameriką išsi
platina. Susėda, sako, ka
talikiška familija ir kvatoja, 
klausydama, ką sako Rožytė! 
Tai, sako, pasileidimas, iš
tvirkimas. Tėvai vaikus tu
ri valdyti, o ne vaikai tėvus. 
Meskite, sako, tuos purvinus 
raštus ir Rožytes, klausykite 
manęs ir tėvelio kapucino. 
Oi dievulėliau! Tai 
gėdos susilaukiau;

Tad, vadinasi, 
kunigas iškeikė visas 
merginas ir moteris, 
ra dyvu. Keikiasi jie kasne- 
dėl. Tu 
tėvu turi klausyti. Kodėlgi 
nepaklausyt, jeigu bus iš
mintingi, bet tėvu fanatiku, 

‘ girtuokliu, tamsūnu nėra rei
kalo klausyt. Tuo tarpu, to
kiais tėvais yra daugelis ku
niginiu aveliu. Jie nemoka 
savo vaikus dorai pamokinti, 
su jais pažaisti, jiems paaiš
kinti, kas nesuprantama. To
kie tamsūnai tėvai niekad ne
užsipelno vaiku pagarbos. 
Pas tokius tėvus augdami, 
vaikai išmoksta barniu, ko- 
liojimos, net ir girtuoklystės.

—Cit, raganos veislė, išpe
ra! Šarap! Ar tai aš tave 
girtuoklystės mokinu?

—Tu nemokini, tu mokini 
tik fanatizmo ir davatkystės, 
bet didžiuma parapijonu juk 
smarkiausi girtuokliai.

—Dėl pono Jėzaus ronu, 
Rožyte! Juk kunigėliai, arba 
nors ir kapucinėlis... ana 
taip agituoja prieš girtuok
lystę. Sako, kad girtuoklius 
reikia pakart...

—Tai kas, ką sako! Tai 
nieko nereiškia. Kapucinas 
uždraudžia žmogui viską. 
Nevalia skaityt, nevalia pro- 
taut, nevalia prie geros uni
jos prigulėt, nevalia su soci- 
jalistais susieit. Vistik—ne
valia ir nevalia. Žmogų įgaz- 
dina, tas jau bijosi ir savo 
šešėlio. Tik apie liucipierius 
ir sapnuoja. Kas gi žmogui 
liekasi... tuomet jisai ir įsi
myli į rudį ir degtinę. Taigi 
ir išeina, kad kunigiją dau * 
giausia ir palaiko girtybę.

—Ką jau čia su tavim kal
bėt! Vistiek ką į sieną žir
nius bertum. Bet, pasakyk 

Rožyte, ar jau tu išties mis- 
i, kad mūsų kunigėliai jo
kios geros valios, geru noru 
neturi?

Gerais norais, mama, ir 
pekla išgrįsta. Reikia geru 
darbu, o tu geru darbu męs 
ir nematom. Matai, kad nė
ra šiandien Amerikoj mieste
lio, kur nestreikuotu, o ką gi 
kunigai, ar ateina į pagelbą?

—Ką čia su tavim ginčy
tis. Man rūpi ne šis, bet 
anas svietas. Bet dar man 
ką pasakykie: aš tankiai gir
džiu, kad cicilikai—tai šnipai. 
Juos pasamdė caro valdžia, 
kad pjudyti žmones...

--Žinai ką, mama, aš tau 
pasakysiu. Rusiškoj Dūmoj 
yra kunigas Laukaitis. Jisai 
jau gavo nuo caro medalį. 
Taip-pat yra dar kanaunin
kas Prapuolenis. Tasai jau 
kelis medalius gavo. Išpra- 
džiu tu man pasakyk už ką 
jie gavo tuos medalius, o so- 
cijalistai Sibirą? Na, sakyk?

Jau aš tau nesakysiu, 
bet kočėlu kad smogsiu per 
galvą, tai atsiminsi.

Taigi matai, mamyte, 
kada neturi ką pasakyt... tai 
kočėlu....

Jūs žinote, kad visokios 
bėdos ir kiti galai priverčia 
žmogų išsižadėti net savo pa
vardės ir apsikrikštyti kito
kia pavarde. Tas buvo ir su 
manim.

Viena bėda privertė mane 
bėgti į kitą miestą ir apsi
krikštyti kita pavarde. Ži
noma, iš greitųjų, žmogus 
negali surasti% atsakančios 
pavardės ir pasikrikštinau 
save Leizeriu, o ant lietu
viško išversdavau Lazaus
kas, visai nemanydamas, 
kad ta mano pavardė pri
virs man tiek daug košės.

Kaip tik spėjau pasirodyti 
tarp lietuviu ir pasakyti sa
vo, pavardę- tuoj viens nuo 
kito pradėjo mane vadinti 
žydu perkrikštu. Bet nepai
sant į tai, aš apsivedžiau.

Pergyvenus kelis metus 
laimingai, velnias atnešė 
vieną mano amžiną priešą, 
kuris tuoj būtu išdavęs ma
no prasikaltimus ir aš var
giai būčiau regėjęs saulę. 
Aš, ilgai nemąstęs, pačią už 
rankos, vaikus į glėbį ir tiek 
tematė Leizerį tame mieste.

Pribuvęs į naują miestą, 
kur neturėjau jokio pažįsta
mo, palikęs pačią ant stoties 
- leidausi jieškoti kambariu. 

Suradęs kambarius, supirkau 
rakandus ir po ilgo darbavi
mosi apie namus—sugulėme. 
Pati krito į lovą, knarkia, 
o aš pradėjau rūpintis apie 
darbą, gyvenimą ir tt.

Ką tik pradėjau migdytis, 
tu6j pradėjo kniaukti už lan
go katės. Juo tolyn, tuo 
daugyn - pradėjo lermuoti: 
vienos pasipučia, kaip anais 
metais Susivienijimo Lietu
viu Amerikoj valdyba, o ki
tos slėnka pilvu, kaip nigeris 
prie arbūzo.

Aš, netekęs kantrybės,—iš
šokau iš lovos, užsinarinau 
diržą ant šluotos koto ir ba
sas vienmarškinis- stojau į 
atvirą kovą su katėmiš.

Vienai uždrožus per spran
dą, ėmė noras užvežti kitai 
ir nei nejutau, kaip atsitoli
nau keturis blokus nuo na
mu.

Viena katė, norėdama iš
nešti savo kailį, įlipo į medį, 
o aš, nenorėdamas jai dova
noti,—taipgi įlipau. Belai- 
piodamas nuo šakos ant ša
kos, pamačiau, kad pas me
dį stovi policistas ir kramto 
tabaką... Kaip perkūno 
trenktas, nutirpau ir laukiau 

kol jis nueis, bet tas buvo 
veltui...

Atėjo mintis, kad nugąz- 
dinti policistą ir jis, pamis- 
lijęs, kad velnias yra medy
je—nubėgs ir aš laimingai 
pareisiu namo. Bet kur tau! 
Velnią atsižegnosi, o policis
tą niekados!.’. z

Pradėjau šnypšti, kaip žal
tys ir kalinti dantims, kaip 
gandras. Policistas užver
tė galvą ir ramiai paklausė: 
“Kas ten? Lipk žemėn”. Aš 
nieko nelaukęs, šokau sta
čiai jam ant galvos ir par- 
bloškiau ant žemės. Bet jis 
vieto; bėgti, stvėrė man už 
sprando. Aš, ištrūkęs, bėgt, 
jis vytis, ir iš to strioko, ma
nydamas, kad mano durįs 
įpuoliau į šermenis. Na, 
kad padariau trukšmo, tai 
daugiau, kaip Stolipino už
mušimo laike. Airišiai, mis- 
lydami, kad velnias atjoja 
ant šluotos pas nabašninką 
—spruko kur galėjo: vieni 
per duriš, kiti per langus ir 
stuboj paliko tuščia.

Čia man vėl atėjo gera 
mintis. Užrakinau duris ir 
ėmiausi už darbo: nabašnin
ką nurodžiau ir, įdavęs savo 
šluotą, pastačiau jį į kampą, 
o pats apsirengiau jo drabu
žiais ir atsiguliau į grabą. x •

Pas duris prisirinko minia 
žmonių ir apie ’tuzinas poli- 
cistu ir išlaužę duris, uždegė 
žiburį. Policistas, patėmijęs 
kampe stovintį vienmarški
nį žmogų, kurį jis vijosi— 
smogė lazda į galvą, bet tas, 
kaip stovėjo, taip ir stovi. 
Aš, manydamas ištrūkti, ir 
bijodamas, kad kartais nepa
laidotu gyvo- šokau iš 
bo ir norėjau sprukti 
kan. Bet, kur tau!...

Bobos sukliko, durįs 
kimšo ir aš pasijutau policis- 
tu naguose. Tuoj paaiškėjo, 
ką aš padariau su numirėliu. 
Atėmė man drabužius ir vie
nuos marškiniuos nugabeno 
į kalėjimą...

Žinoma, skęstantis ir už 
britvos griebiasi, tas buvo ir 
su manim. Norėdamas tap
ti mažiau nubaustu, suma
niau nusiduoti kvailu. Na, 
ir kas su manim atsitiko?... 
Ogi atidavė į pataisos na-< 
mus.

Pamatęs, kad juoku nėra 
ir laikui bėgant, gali paskai
tyti amžinu bepročiu—pra
dėjau savo viršininkams aiš
kinti tikrą atsitiki mą ir už 

keturiu savaičių tapau paleis
tas.

Parbėgau namo ir atradau 
satfo pačią, ką tik parvažia
vusią po šliūbo su seniau gy
venusiu burdingieriu. Man 
pasirodžius tarpduryje, visi 
veselninkai išsigando ir tik, 
tik nepradėjo šokti per lan
gus lauk. Bet man pradė
jus kalbėt, nusiramino. Aš 
paklausiau pačios, kodėl ji 
apsivedė, tai ji atsakė: “Aš 
atsibudau, o tavęs nėra, ma
niau, kad tave, kaipo žydą, 
velnias išnešė, nes tą naktį 
buvo žydu neštinė—parašiau 
štai Jurui laišką, kaipo se
nam pažįstamam? atvažiavo 
ir apsivedėm”...

Tai matote, broliai, koks 
perkrikšto likimas? Dabar 
likau nei žydas, nei lietuvys, 
nei vedęs, nei pavienis. Žo
džiu sakant, likau ..nei šis, 
nei tas... Senas Vincas.

Waterbury, Conn.
Dar niekados taip didelio 

bruzdėjimo tarp Waterburio 
darbininku nebuvo, kaip 
šiais metais.

Prasidėjo mažučiai strei
kai, vienur truputį laimėjo, 
kitur pralošė, bet tas atsilie
pė ant visu darbininku. Jie 
subruzdo. Ypatingai lietu
viai pradėjo kuoptis, organi
zuotis ir visur tik ir kalba
ma apie uniją.

“Brasso” (misingio) dar
bininkai ruošiasi į kovą. Jau 
beveik keturios savaitės, kaip 
darbuojasi čion A. F. of L. 
unijos vadovai. Iš kur jie 
atsibeldė sunku sužinoti. Tik 
vieną gražią dieną, prasidė
jo prakalbos ties dirbtuvių 
vartais, kuriose kvietė darbi
ninkus į uniją. Matydami 
darbininku užuojautą, jie 
pasamdė svetaines, pradėjo 
rengt prakalbas ir tverti uni
jas. Per prakalbas viskas 
atsibūna baisiausiame triukš
me. Tokiuose susirinkimuo
se kuris išdrįsta šį- tą viešai 
užklaust kalbėtojo ar vado
vo ir paabejoti apie A. F. of 
L.—būna nušvilptas ir turi 
gerai apsidabot.

Žodžiu sakant, “brasso” 
išdirbystės darbininkai orga
nizuojasi su entuziazmu, bet 
gaila tik, kad organizuojasi 
žemiausios rūšies žmoneliai, 
kurie niekad nėra matę susi
rinkimu, svetainių, kalbėto-

Lewiston, Me.
25 d. geg. LSS. 105 kuopa, 

D. L. K. Gedimino dr-tės sve
tainėje parengė paskaitas: 
“Moteris ir ju praeitis”. Ką 
jos yra gero padariusios dėl 
labo žmonijos. Skaitė drg. 
Liaudanskas (jis ir parengė 
paskaitas).

Paskaita buvo gana inte
resinga ir publika buvo už
ganėdinta. Taipgi buvo čie- 
la eilė deklamacijų. Drg. 
Liaudanskas pasižadėjo kitą 
paskaitą parengti ant temos: 
“Ką moteris turi veikti at
eityje, kad išauklėti gerą 
gentkartę”. Ši paskaita 
rengta buvo su tikslu, kad 
sutvert moterų laisvą drau
gija

Tas iš dalies ir pavyko; su
sirašė jau 13 moterų. Jos 
tikisi, kad atsiras ir daugiau.

Linkėtina Lewistono, mo
terims subrusti, rašytis į tą 
draugiją, nes dar čia pirm
eiviškos moterų draugijos 
nebuvo.

Kazys Vilaniškis.
Cincinnati, Ohio.

Gatvekariu darbininkai 
jau laimėjo streiką, bet mū- 
su%dvasiškija, kaip visur, 
taip ir čia,sulošė Negražią ro
lę. Štai nedėldienyj, 18 geg. 
‘atsibuvo pamaldos visose 
bažnyčiose, kad tik greičiau 
streikas užsibaigtu. Mat, ir 
iš tos progos mūsų macochu- 
čiai norėjo pasinaudoti. Iš
barė darbininkus, kad’ kovo
ja, išbarė unijas, rūgojo 
ant laikraščiu, kad per juos 
žmonės genda. Ale kapita
listu niekur nekliudė.

Šį kartą darbininkai lai
mėjo, nes kovojo, maldos 
jiems Negelbėjo.

Lietuviu pas mus nedide
lis būrelis,bet yra visokiu pa- 
žvalgu. Skaityti mažai kas 
skaito. Nenoriu kliudyti se
nu, bet negražu, kad jauni 
nežiūri į ateitį. Yra pas 
mus kelios pirmeiviškos 
draugijos, fyra ir knygynas. 
Galima gauti knygeliu pasi
skaityt ir protas pralavint.

Jau kelintas metas gyvenu 
Cincinnati, o nemačiau nei 
trupučio teisybės iš kunigu 
pusės. Čia partraukia kuni
gą ne dėl pamokinimo, ale 
dėl praplatinimo piktybės. 
Pinigu prisirenka ir ūmai nu
skrenda tolyn; visus supju
do ir suerzina. Jūs duoda
te jam centus iš širdies—o 
jis juos į kišenių ir toliau.

Kada gi męs susiprasim?
A. Gladkevičius.

ju ir jiems vienintelis išga
nymas, tai A. F. of L. unija. 
Jie visiškai neatkreipia aty- 
dos, kur ju sudėti tūkstan
čiai nuplauks, nepaiso koks 
ju organizatorius, kuris išdy
go, kaip kelmutis po lietaus 
iš šakos, ir turįs artymus ry
šius su superintendentais ir 
kompanijoms. . .

Žinoma, į tokius susirinki
mus nieks iš progresiviškes- 
niu žmonių negali atsilanky
ti. Tokiu tai būdu tveriama 
Waterburyje unija. Joje pri
klauso virš 700 žmonių; pap
rastas darbininkas moka $2 
įstojimo ir 60 c. į mėnesį; 
amatninkai gi $3 įstojimo ir 
$1 į mėnesį.

•Iš seniau čia gyvuoja IW 
W. unijos kuopelė, bet per 
mažą skaičių draugu nega
lėjo pribūti pagelbon darbi
ninkams. Tik kiek laiko 
prabėgus, 1WW. nariai nu
tarė pakviesti kalbėtoją, kad 
išaiškint ir nurodyt, kuri uni
ja yra parankesnė ir praktiš
kesnė darbininkams.

Kaip tik buvo išmėtyti pla
katai, jog 18 geg. atsibus 
susirinkimas 1WW., tuoj su- 
subruzdo visa anglu laikraš
tija būbnyti, kad štai jau ir 
1WW. vadovai atsibeldžial 
Jiems turbūt pavojinga ta 
unija, nes apie pirmesriiąją 
visai mažai atkreipė atydos. 
Prisiartino ir 18 d. gegužio, 
prakalbos.

Kalbėjo J.B. Smelstorius. 
Kaip ant patyčių, kalbėtojas 
visai apie ,ką kitą pradėjo 
kalbėti, retkarčiais primin
damas, kad IWW. unija yra 
gera darbininkams. Žmo
nių buvo, kaip su kuju pri
kimšta svetainė.

Kaip tik kalbėtojas palietė 
bažnyčią ir kunigus—tik to 
ir reikėjo. Tuoj visi fanati
kai subruzdo ir kalbėtojas 
buvo priverstas apleisti pa
grindas.

. Po tam išėjo kalbėti J. 
Šunskis iš Naugatuck. Pa
starasis truputį aiškiau ir su
prantamiau apibriežė unijos 
gerumus ir blogumus. Di
džiuma fanatiku apleido sve
tainę ir J.B. Smelstorius da
bai gė kalbą.

Vieną kartą fanatikai bu
vo apgulę svetainę ir veržėsi 
į vidų, kad sukelti triukšmą, 
bet tapo uždaryta svetainės 
durįs. Prie IWW. unijos 
prisirašė virš 20 žmonių.

Kaip klosis minėtai unijai 
toliaus, parodys ateitis.

Jaunutė.

Giedros Kalendorius.
1913 metams. Kaina 15 kap. 
Rygoje.

—Šitas kalendorius yra 
grynai darbininkiškos pa
kraipos. Svarbiausiu jame 
straipsniu bus “Kaip knygos 
deginta Lietuvoj?” Tasai 
straipsnis neseniai buvo per- 
spauzdintas “Laisvėj”. Yra 
dar gana gerai surankiotu 
statistikos žinių. Beto ka
lendoriuj telpa šie straipsniai: 
“Juodoji Lietuvos armija”, 
“Pramonija ir darbininku 
klesa”, “Laikraščiu statisti
ka”, ,, Vokiečiu sodžiaus dar
bininkai”, “Mūsų Partijos”. 
Iš beletristikos Kalendoriuj 
atrandame vieną M. Gorkio 
vertimėlį.

Sulygynus tą Kalendorių 
su senaisiais “Darbininku 
Kalendoriais”, jisai pasirodo 
gana silpnutis. Kas dar peik
tina, tai nekuriu straipsniu 
kokia tai medinė, dirbtina 
kalba. Jeigu tūli rašytojai 
nemoka gražiai ir supranta
mai rašyti straipsnius dėl 
darbininku—juos reikėtų iš
varyti iš darbininkams ski-

riamu laikraščiu, kalendorių 
irt.t.

Jeigu kas nori pasiprakti
kuoti medinės kalbos platini
me, lai važiuoja “Viltin”

EKSKURSIJA! <
Pirmą didžiausią Ekskursiją refrgia 

Brightono Draugystė Vienybė—Unity 
Nedėlioję, 15 Birželio (June), 1913 m. 
Laivas išplauks iš lietuviais apgyventos 
vietos City Point, So. Boston, Mass., 
8:30 vai. iš ryto ir plauks 3 ar 4 valandas 
jūrėmis, o paskui iškels ant vienos iš 
gražiausiy saly, kur yra puikiausi me
džiai, žolynai, uolos, kalnai ir dailiau
sios vietos dėl žaisly. Beto laivas yra 
naujas ir gražus, su dviem kambariais 
dėl baksy ir drabužiy pasidėjimo. To
dėl, draugai ir draugės,kviečiame visus, 
senus ir jaunus, nes šioje ekskursijoj 
galėsit smagiausia pasilinksminti prie 
geriausios muzikos.

Meldžiame apielinkės draugystes nie
ko ant tos dienos nerengti svetainėse, 
nes gal bus graži ir šilta diena, todėl 
geriausia dalyvauk prie mūšy ekskur
sijos. Su pagatba

KOMITETAS.
Tikiety kainos: vyrui $1.00, vyrui su 

motere $1.00, pavienei moterei 50c,, 
vaikams nuo 12 m. 25c.

Zinau, kiek moteris 
igu kenti nuo baltyjy 

antdrapaniy, nupuo
limo arba atitrūki
mo motes, esi ne
vaisinga, turi skau
smingus ir neregu- 
liariškus perijodus, 
reumatizmą ar kito
kias ligas, pabandyk 

mano Naminį gydymąsi, kuriuo išsigy- 
dysi pati namie ir visai pigiai. Tuojaus 
rašyk aprašydama savo skausmus ir į- 
dėk 2 c markę atsakymui. Adresuokit:

MRS. A. S. I1ON, 
South Bend, Ind. Box L. V.

Sergančioms moterims.
Sesute.

Aš esmių motere 
turi iškentėti. J

L. S. S. Suvažiavimas ir 
vieši vakarai

31 gegužio prasidės LSS. VII tas Su
važiavimas. Sesijos prasidės nuo 8 vai. 
ryto iki (i vai. vakaro, svetainėje New 
Academy Hall, 525 South 4 th St., Phi
ladelphia, Pa. Vakarais gi (visada 7:30 
vai.) bus įvairys pasilinksminimai. Su
imtoj, 31 gegužio bus puikus balius ir 
labai juokinga komedija “Tarnas įpai
niojo’’. Nedėlioj, I bir. prakalbos. Kal
bės svečiai delegatai ir pasakys daug ko 
naujo.

2 bir. bus didelis teatras ir koncertas. 
Bus sulošta drama “Blinda’’ ir komedi
ja “Pabaigtuvės”. Bus muzika ir dai
nos. Šis vakaras atsibus, Lyric Hall, 
ant G tos ir Carpenter gatviy.

Todėl visi lietuviai privalo j visus tuos 
vakarus atsilankyti, nes vietinės Soci- 
jalisty kuopos stengsis visus užganėdin
ti. Dalyvaus gabiausi artistai.

Nuoširdžiai visus kviečia Komisija.

l’ajieškau apsivedimui doros mergi
nos nuo 18 iki 27 m. senumo. Aš esu 28 
m. Su pihmu laišku meldžiu prisiųsti 
ir paveikslą, nes kitaip negaus atsaky
mo.

T. J. Povilaitis
P. O. Box 86 Kingston

Skaitytojams.
Meldžiame visų ty “Lais- 

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

“L.” Administracija.

AR MANAI KELIAUT Į 
TĖVYNĘ?

Jei manai, tai čia paduodu 
nužemintas kainas keleto 
geru laivu:
May 31 į Liepoju $33.00 

,, į Rotterdamą .31.00
June 7 į Hamburg iš Boston 

$35.00 
10 į Rotterdamą 35.00 
10 į Bremą, Express,

6 paras $40.00 
14 į Liepoju tiesiog 33.00 
17 į Bremą Expr. 40.00 
28 į Antwerp Expr.35.00

>,

M

,, 28 į Liepoju 35.00
Norėdami ką nors daugiau 

sužinoti, adresuokit pas
Bartašių, Agentą

261 Broadway, So. Boston, Mass, 
arba

558 Broome St., New' York City

10-tas metinis balius.
Rengia draugystė šv. Petro ir Povy- 

lo. Atsibus pėtnyčioje 30 gegužės 
(May), 1913 m. (Decoration dienoje) 
ODD FELLOWS svetainėje 515 Tre
mont st., kampas Berkeley st., Boston. 
Prasidės 2 vai. po piety ir trauksis iki 
12 vai. nakties.

Įžanga vyrui su motere 50c., pavienei 
moterei 25c. • " "*

Užkviečia Komitetas,



s

Samdome darbininkus

e,

Mano ofise galite susikalbėti vi
sose kalbose.

VALANDOS; Nuo 8 iki 10 vai. ryte
Nuo 2 iki 8 ir nuo 7 iki 8 vak.

Telefonas Richmond 22126
{S ,, 2787-J

5 Dr. David W. Rosen
J 321 Hanover Street

i ■*

Viduriu
Ligos p)

Si

©

ai

Severos

25c., 50c

Kaina $1.00

75c.

Severos Gothardo

(Severn’s Gothard Oil)

$1.25

*

10c.
10c.

$3.50 
50c.

Egi u te r o No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis

yra patariamas ir vertas pa
tarimo, kaipo vaistas tokios 
rųšies skauduliams ir kenki

mams. Kaina 50c.

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

Garsių Lietuviškų— Lenkškų Vastų

VIETINES ŽINIOS.

TEISINGIAUSIA 4 'TfennY A
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LAISVE

So. Bostono duonos keptu
vių darbininkai šaukiasi 
su gaspadiniu paramos, 
skundžiasi, kad perilgai 
dirbti ir gauna menką
ginimą. Ir tas yra todėl, 
kad gaspadinės perka duoną 
neunijinėse kepyklose ir ne
reikalauja unijos ženklelio.

Duonkepiai sako, kad di
džiumą kepyklų valdo trus- 
tai. Todėl jie prašo gaspa
diniu pirkti duoną tik uniji
nėse kepyklose su unijos 
ženklu.

Nedėlioj 25 d. geg. Socija- 
listu svetainėje bus prakal
bos paprastame laike. Kaip 
girdėjome kalbės F. Bago- 
čius ir J. Smelstorius. Ro
dosi, tai bus vienos iš pasku- 
tiniausiu prakalbu šiame se
zone.

. Linksmą vakarėlį rengia 
lietuviu vakarinė mokykla 
Cambridge’iuj. Vakarėlis.at
sibus 1 d birželio ant 7 Bur
leigh St. Pradžia 7:30 vaka
re. Bus iliustruoti paveiks
lai, dainos, muzika ir pra
kalbos. Įžanga veltui.

Kažkoks magnitas trau
kia Bostonan vis naujus vei
kėjus. Štai , tik ką prabėgu
sią žiemą atvyko: J. Bekam
pis, J. Naudžius, V. Jakštys, 
J. Smelstorius. Dabar kaip 
girdėjom, šiomis dienomis 
turi atvykti Bostonan žymus 
mūsų literatas, “Laisvės” 
bendradarbis St. Strazdas iš 
Chicagos.

Chicaga nustoja vieno po 
kito stambesniu veikėju!

Jau rašėme “Laisvės” vie
tinėse žiniose, kad Hyde 
Parke ketina išeiti streikan 
Sturt. Blower ir Becker Mach 
Co. darbininkai, kuriu yra 
1200. Faktiškai išpildymas 
darbininky reikalavimu pri
guli nuo Fosso, kuris yra 
darbdaviu.

Darbininkai laukė ilgai 
pagalios 28 d. gegužės, di
džiausioj vienybėj nutarė iš
eiti streikan. Streikas prasi
deda 29 d. geg. aštuntoj va
landoj ryte. Kada pirmi
ninkas paklausė^kas už strei
ką, tuomet visi stojo, kaip 
vienas vyras.

Darbininkai, išėję streikan 
yra organizuoti. Vadovai 
kviečia prie ramios kovos.

Taigi_ p. Fossas dar sykį 
pasirodė kuomi esąs.

Visi gydytojai sutinka su tuo, 
kad didžiausia dalis jų paci- 
jentų tai žmones serganti 
vidurių ligomis. Neprileiskit 
prie to, kad jųsų viduriai išei
tų iš tvarkos irtuomi nutaisy
tų kelią kokiai nors pavojin
gai ligai.

Kartus Vynas 
Viduriams
(Severa’s Stomach Bitters)

išves jus ant sveikatos kelio. 
Jis sustiprins jųsų pilvą, su
reguliuos virškinimo darbą. 
Suteiks taipgi sveiką norma
linį apetitą.

Reti maty zmas
neuralgija, susidaužimai, su
tinimai, paralitiški skausmai, 
subrinkimas gilių, sustingi
mas sąnarių arba muskulų, 
padagra, traukučiai, strėnų 
skaudėjimas, skausmai krū
tinėj ir šone reikalauja iš
laukinio vaisto pavydale gero 
linimento.

Pas aptiekorius.Klauskit Severos 
vaisto ir reikalaukit, kad jums jį 
duotu. Jeigu jūsų aptiekorius ne
gali jų pristatyt, orderiuokit sta
čiai nuo mus.

u

W. F.SeverąCo:
CEDAR RAPIDS. IOWAJ

Ar nori pirkt Sipkartę?
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Perkant žiūrėk, kad but^ ta markė, 
o gausi teisingai.

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

Linimentas Vaikams 
Gyduoles nuo Kosulio 
Liepų Balsamas - 
Antylakson dėl Vaikų - . - 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

,, nuo Kirmėlių dėl suaugusių 
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
Ugniatraukis - 
Skilvio Lašąi - - - -
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios - -
“Uicure“ arba gydymas

Reumatizmo - - -
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymūi

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

Prakaitavimo Kojų
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų , - 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo - 
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėnių 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 (mažesne) 
nkstų Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės ...
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba

abelnai Skausmo ir Skorbuto $1.25 
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų

ir Niežų .... 
Gyd. ir Mostis nuo Dedervinės 
Gyduolės nuo Paslaptingos*!.igos

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad musų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi
pirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
dovanai 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
'•Oi>. Pl.M MTH.. PLYMOUTH. PA.

25c. 
50c.

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

„25c. 
50c. 
25c. 
15c.

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

$2.00 
$1.00

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

$1.00
25c.

$2.00
$2.00

$50

Parsiduoda forničiai
Parsidnoda pigiai geri forničiai 4 ar 5 

ruimam išforničiuot ir nauja siuvama 
mašina. Parduodame todėl, kad savi
ninkas išvažiuoja kitur. Atsišaukit 
greitai šiuo adresu:

Kazimieras Perednia,
121 Bolton Street, • So. Boston, Mass.

del geležinkeliu, Ganadon 
fabriku ir farmu.
United States

Employment Office
43 Portland st., Boston,Mass.

Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
* Valandos:
Nuo 12-2 dieną ir nuo 7 9 vakare.
Nedaliomis iki 3 vai. po piet.
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NAUJA IR PUIKI KNYGELE

“PASLAPTIS”
Knygelę parengė SENAS VIN

CAS, kurioje telpa juokinga ko
medija irjlaugybc Monologų, l)i- 
idogų ir Deklamacijų. -Kiekvie
nas jaunas ar senas pirmeivis lai 
ją nusiperka. Kn 
Reikalaukit:

“LAISVĖ’
242 W. Broadway

So. Boston, Mass.

ta
V<a

JAUNI VYRA
SENI VYRAI

VIDURAMŽINI VYRAI

B DYKAI DIEL VYRO

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamfi 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena 16 tu« knygų. 
Ta .knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

is ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeitne.
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje, kalboje keip 

ai kurie tur Užnuodijltna kraujo, arba eyflll, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nueilpnelma, Abel- 
na pragaišti špoku, Pragaišti gyvybes sky

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

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagelbą tuos knygos. Ji ira krautuvė Mi
nios ir talpina fiiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Nclrotikict sava piningu moklodami už prastus, 
bevertes, vaistus iki kolaik neperskaitisti kitą knygą JI' 
pasakis kodiel jus kent, ii ir keip galėt galiutinai išgy
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama V YSAI DYKAI. 
Męs užmokant ir pa?ta. 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. 3oB 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

Godotini: Aš esu iižinteresiiotas jusu pasiuliminui dykai 
aiunstos kn.M-os ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavardė ............... . ......................................................

Adresas

S U'j tas

LAIVAKORČIŲ IR PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA
Jei nori keliaut j 
seną Tėvynę arba 

jei nori siusti

Laivakortes
tai visada pirk pas
G. BART ASZIŲ

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:

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

GEORGE BARTASZIUS
Aptiekorius ir Savininkas

261 W. Broadway,
r SO. BOSTON, MASS.

558 Broome Street
NEW YORK CITY, N.Y.

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st. 

SO. BOSTON. MASS.
Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

R NORI

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

K. Yurgeliunas 
233 Broadway, So. Boston.

awwiMMfiKseag
DIDŽIAUSIA BOSTONE |

SANKROVA (OLSELISl I

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Sutaisom receptus kuoteisingiausiai'. 

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

JONAS KASPARAVIČ1A,
153 Seventh st., cor. E st.

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

P. S. Vėlai nakčia kreipkitės namu adresu.

PIRMYN”

Ant 4 d. liepos So. Bosto
no Lietuviu Jaunimo Ratelis 
rengia didelį pikniką darže 
Randolf Grove. Taigi L. J. R. 
komitetas prašo ant tos die
nos kitu draugijų nieko ne
rengti .

Biedny vaiky prieglaudos 
namas Cambridge’iuj 26 d. 
gegužio turėjo gražy pasi
linksminimo/ vakarėlį. Daly
vavo ir “Laisvės” choras iš 
Cambridge, Mass., kuris su
dainavo kelias liet, dainas. 
Dalyvavo ir patįs vaikai.

Ateinančio] nedėlioj atsi
bus mėnesinis susirinkimas 
dr stės D. L. K. Vytauto po 
numeriu 339 Broadway, pra
sidės 2 vai. po pietų.

1 birželio, 10 vai. ryte atsi- 
J)us L. S. S. 60 kp. mėnesinis 

"^susirinkimas. Visi sąnariai 
privalo atsilankyti, nes bus 
svarstoma apie ekskursijas.

Musų agentai.
K. Navickas ir P. Baltrėnas 

Montello, Mass.
M. J. Iškauskas

Jersey City, N. J.
A. Pratašius

Norwood, Mas.
P. Dėdynas

Worcester, Mass

Vyno, Visokių Likierių, Degtinės, 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. Kurie 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., Kamti“ymarketsquarreto11- Boston, Mass.

TRjS GŪROS KNYGQS:

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

PASAULIŲ RATAS
ir kitas planetas. Su paveikslėliais................ . ...........2F»w

MEILES KARŠTLIGE
meilę.....................................................................................2()c.O
Imant visas tris sykiu, atiduodam už 60c

Pinigus siuskit pačtos ženk lėliais šiuo adresu.

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

'50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATAL1OGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstato didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bilę kas pasirinkti. 
Tok is katalogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.

Reikalaukite tuojaus.

I P Tniniln Washington St.
J.l . I Ullllia, nO44lOtNw MASS:

VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas. Kriaučius
Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rubus. 

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

P. BUZEWICK,
Athol, Mass.48 Exchange St

"NoWork-NoPa/ 
The Workingman’s 
Problem

Jis tik jseuiuo šaltį ir paskui 
turėjo gulėti per savaites

DR. RICHTERTO
Pain-Expelleris 
prašalįs pavojingus susirgimus 
jeigu vartosi su laiku pagal nu 
rodymų, ant dėžutes; 25c. ir 50c. 
už bonkų. Žiūrėk ant Inkaro 
ir vardo aut dėžutės.
F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl St. New York.

Rlchtor’io Congo Pillčs yra geros cuo 
viduriu sukietėjimo., 25c. ir 50c. ■

JEI NORI GRAŽIAI 
PASIJUOKT

ir savo draugus palinksmyt, tai 
prisiųsk mums 1 dolerį už ką gau
si per visus metus gerai paveks- 
luotą pašaipos ir pajuokos pien. 
laikraštį ,,Tarka“.

Adresuok. “TARKA”
L.awrence, Mass.Box 103,

IIS
Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

Advokatas
WILLIAM F. J. HOWARD

Lietuvifika pavarde bdvo 
Vincas E. J. Kavaliauskus

315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

*
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S

SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Jei norite aiškini suprasti darbininkų klesos gyvenimo ir judėji

mo reikalus; jei norite sekti šios šalies politiką ir turėti žinių iš 
viso pasaulio kraštų; jei norite Hpsipažinti su visuomenės ir gamtos 
mokslų klausimais, tai užsirašykite laikraštį “PIRMYN”.

Prenumerata metams: Suvienytose Valstijose $1.50
Užsieniuose $2.00

“PIRMYN”
748 W. Lexington st., Baltimore, Md

Didžiausias
Darbininkų 
Sąvaitinis 
Laikraštis

KOVA” Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

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

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

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

“KOVA“ tikriausias darbininkų laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA“ metams $2.(X) Amerikoj ir kitur.

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

S 1815 E. Moyamensing Avė
Jį iSkO V Cl I>ISIXIN’A
Šv4444«««e4444i'4«e4444444 •444444444444444444444444444444

Į3F daktaras
Vienatinis mus tautos 

Medicinos 1* r o f e s o r i u s 
Massachusetts vaisi 
Jau arti 18 metu, kaip aš 
pasekmingai gydau ir at
lieku operacijas. Tėmyk! 
Neik jieftkot mane in ap- 
tieku ant kampo po mano 
offisu, liet lipk vienais

I tropais aUgAtyn iš num.
i 7 Parmenter Si. Durys 
mano ofiso nuteptos bal
tai, o vilkui ju ant lentos 
didelėm raidėm parašyta "Lenkiškas Daktaras”. 
Offiso valandos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare

DR. AL ZISELMAN
7 Parmenter St., Boston, Aiass. 

Telephone Richmond 1V67-R.

žt p z ni
rime

ir prirenka- 
rne Akinius

Akią Specijalistas

399 a Broadway fgjį™ 
arti E Street

e)

gauti DYKAI dvi geras sato- 
kas ir Katalioga visokiu geru 
magistku setuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la

bai nori, o nežinai kur ju gauti
Jeigu tail,, tai atsiusk savo pil
na ir aiszku adresu, o ass tuo- 
jaus ta Katalioga ir tas stiukas 
tau nusiusiu dykai. Adresuok:

JUOZAS J. SZLIKAS,
(MAGIKAS)

3250 Union Ave., CHICAGO, ILL.

Akušerka
Pabaigusi kursą Womans Medical 

College, Baltimore, Md.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodaa ir 
pagelbą invalidose moterų ligose.

r • uitopiene, broadway

SO. BOSTON. MASS.




