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AMERIKOJ
Woodas likosi išteisintas.

Kaip ir galima buvo lauk
ti, W. Woodas, vyriausia 
galva Woolen Co., likosi iš
teisintas visuose šešiuose už
metimuose, kurie jam buvo 
daromi. Taigi vyriausias 
kapitalistiškas suokalbinin
kas liuosas.

Jo sėbrai, kurie yra men
kesniais žmonėmis, likosi 
geriau “pačiupinėti”.
Collins, šunu augintojas iš I ko nekliuvo iš tu pinigu, ku- 
Cambridge, pripažintas kal
tu esant dinamito suokai by j. 
Kaslink Atteaux, tai jury 
nariai nepriėjo prie jokio iš
vedimo.

Rymo-katalikų seimas.
Kaip praneša “Laisvei”, 

Brooklyne pasibaigė S.L.R. 
K.A. seimas. Viršų paėmę 
draugiečiai. Pirmininku iš
rinktas p. Lapinskas, jo pa
dėjėju p. Krušinskas. Sek
retorium likosi senasai sekre
torius p. Vasiliauskas.

Organizacija turi. netoli 
8000 nariu.

Ekspliozija mainose.
Shamokin, Pa.--Du mai- 

nieriai užmušti ir 12 gana 
sunkiai sužeista laike eksplio- 
zijos Scotto kasyklose, netoli 
Shamokino.
Mainierių vadai apkaltinti

Charleston. W. Va. Mai- 
nieriu i unijos prezidentas 
John White ir 18 kitu unijos 
viršininku apkaltinti peržen
gime taip vadinamu prieš- 
trustiniu teisiu.
Patersono streikas tfcatre. ..

x Madisono teatre NeJv Yor- f. , „ , . v , ... bus kalnuose, laukuose,ke 7 birz. buvo perstatytas , , ’ ’
. d 4. f • lankose.ant scenos Patersono strei

kas. Tai buvo, galima sa- Raudona vėliava 
kyti, didžiausia sceniška de- plevėsuoja,
monstracija, kurią galima Milfordo streikieriai 
sau įsivaizdint. Roles atli- išsiuntė 14 savo vaikučiu į 
ko daugybė žymiu veikėju, kitus miestus. Palydint vai- 
Daugelis žymiu rašytoju lošė kučius, vėl buvo įtaisyta di- 
policmonu roles. Iš Pater- dėlė paroda. Buvo nešama 
šono pribuvo suvirš 1000 ir raudona vėliava, nors 
streikieriu: vyru, moterų ir Massachusetts bosai jos taip 
vaiku, kurie dalyvavo de- neapkenčia.
monstracijoj. Visas persta-1 
tymas buvo padalintas į še
šias dalis, taip kad žiūrėto-1 
jai turėjo progą pamatyti į 
daugelį streiko epizodu.

Kada ant scenos dainuota 
marsailieza, tuomet ir publi
ka prisidėjo. Išėjo puikiau
sia demonstracija.

Potam W. Haywood, Miss 
Flynn, vadovai I.W.W. pasa
kė tas pačias kalbas, už ku
rias jie yra kaltinami.

Reikalauja federališko 
tardymo.

Kadangi W. Virginijoj bus 
federališkos valdžios tardy
mas darbo sąlygų mainose, 
tai panašaus tardymo prade
da reikalauti ir dėl Paterso
no streiko.

Prezidentas Wilsonas ir 
Congresas gavo peticijas, po 
kuriomis pasirašo daugelis 
žymiausiu Suv. Valstijose 
veikėju.

Daugelis senatorių sako, 
kad New Jersey valstiją bet
gi negalima sulyginti su W. 
Virginija. Mat, New Jersey 
veikia ne kariški, bet papras
ti teismai.

Tiktai subruzdę žmonės 
galėtu priversti senatorius 
prie tardymo.

Po karščiui—sniegas.
7 birž. Chicagoj išpuolė 

sniegas, nors prieš tai karš
tis siekė 91 laipsnio. Kilo 
didelė vėtra, kuri padarė 
daug nuostoliu.

Friedmanui nesiseka.
Dr. H. Benjamin, kuris 

atvyko Amerikon sykiu su 
Fried manu, dabar labai su- 

D. pyko ant jo. Mat, jam nie-

riuos gavo Friedmanas už 
savo vaistu pardavimą. Ra
dęs priekabes, Benjamin’ pa
davė Friedmaną teisman. 
Priekabės tos, jog jisai ir no
ri gauti pelno.

Pačiam gi Friedmanui pra
deda vis labiau nesisekti. 
New Yorke jisai negali gau
ti ligonbučio, kad daryti sa
vo bandymus su ligoniais.

Nuteisti.
Worcestery nuteistas I.W. 

W. vadovas, kuris vedė Mil- 
fordo streiką, ant trijų mė
nesiu. Jį kaltino už prakal
bas.

Patersone vėl atrasta kal
tais 38 streikieriai, tarpe ku
riu yra 16 metu mergina,Tai 
merginai teisėjas nedavęs 
net aiškintis ir nuteisęs ant 
20 dienu. Jucfe visus nutei
sė už taip vadinamą “netie- 
sotą susirinkimą”.

Dideli manevrai.
Shenandoah, Pa. pakalnėj 

j per du vasaros mėnesiu tęsis 
i dideli manevrai, kuriuose 

atre dalyvaus kavalerija ir artile- 
Nuduoti mūšiai atsi- 

ir

vėl

V

UZSIENYJ
Bulgarijos ministerija 

rezignavo.
Visa Bulgarijos ministeri

ja rezignavo, kuri visuomet 
buvo priešinga karės užbai
gimui. Jos pasitraukimas 
reiškia, jog Bulgarija laiky
sis taikesnės politikos.

Baltosios ir spalvuotosios 
tautos.

Didelį triukšmą sukėlė 
straipsnis vieno iš didžiausiu 
Japonijos laikraščiu. Tame 
straipsnyje sakoma, kad vi
sos spalvuotos tautos, kaip 
japonai, chinai, indusai ir ki
tos turi susivienyti, kad atsi
spirti baltajai rasai. Balta- 
veidės tautos labai didžiuo
jasi savo galingumu. Todėl, 
kad atsispyrus prieš baltavei
džius, spalvuoti žmonės turi 
jungties krūvon, kad atsie 
kus didesnę galybę moksle 
ir technikoj. Per tūkstan
čius metu baltiejie žmonės 
manė, kad pasaulis vien tik 
jiems priklauso. Dabargi 
kitos tautos ir nori lošti savy- 
stovę rolę.

.Nauja ministerija.
Vengrijoj pasitraukė seno- 

noji Lucaso ministerija. Ka
ralius pasikvietė grafą Tissą, 
kuris pasirinks naujus minis- 
teriuš. Naujoji ministerija 
bus atžagareiviška.
Šeši menesiai už karaliaus 

įžeidimų.
Laike viešėjimo Ispanijos 

karaliaus Alfonso Paryžiuj 
kokis tai žmogus sušuko ant 
gatvės: “Tegyvuoja Ferrero 
užmušėjas!” Už tuos žo
džius jam reikėjo stoti prieš 
teismą. Teismas pripažino 
jį kaltu esant ir nuteisė už 
tuos kelis žodžius šešiems 
mėnesiams į kalėjimą.

Siuntė Wilsonui laišką.
Jau trečias žmogus areš- 

. Ituotas Youngstowne, 0. už 
[siuntimą Wilsonui grąsinan- 
čio laiško. Pirmieji areštuo
ti Newarke, N. J.

Ir trečiasis reikalavo 
Wilsono $5,000.

Senato komisija veikia.
W. Virginijoj jau pradėjo 

darbuotis senato komisija, 
kuri tardo darbo santikius 
W. Virginijoj. Išklausinėta 
daugelis angliakasiu. Taip- 
pat bus klausinėjama socija- 
listu komisija. Daugiausia 
apkaltinama gubernatorius 
Hatfieldas.
Mitchellis negauna algos.

Paskirtas New Yorko val
stijos darbo kamisijanierium 
John Mitchell negauna al
gos, nes pripažįsta jo paski- 
rimą nelegališku.

Bylos su trustais.
Pastaruoju metu besipro- 

vojant su trustais, valdžia iš
leido $200,000, o gavo, iš 
trustu tik $150,000.

Nekaip vyksta.

nuo

Miss Davidson, ta pati 
sufragistė, kuri laike lenkty
nių sulaikė karaliaus arklį, 
jau numirė ligonbutyj. Da
bar visos sufragistės pakėlė 
kliksmą, kad ji “mirė už 
moteris”, nors nieko pana
šaus nebuvo. Mirė iš savo 
kvailumo. Sufragistės da
bar užimtos surengimu dide
liu laidotuvių. Miss David
son bus lydima, kaipo nuken
tėjusi už idėją.

Gali kilti karė.
J

Viennoje gautos žinios, kad, 
Balkanuose gali kilti nauja 
karė, kurioj dalyvaus Bulga
rija, Rumunija, Serbija ir 
Graikija. Nepasidalino, mat, 
pelnu, kurį gavo iš turku.

Anglijos parlamente prasi
dėjo antras skaitymas bil- 
liaus apie Airijos savy valdą. 
Augštasai liordu namas at
metė billiŲ. Jeigu billius ir 
antru kartu bus atmestas 
parlamente, tuomet liordai 
nieko negalės padaryti ir Ai
rija gaus savy valdą.

30,000 atletų.
30,000 atletu dalyvavo Ber

lyne laike iškilmės Viliaus II 
25 metu sukaktuviu nuo die
nos viešpatavimo. Tie 
patįs atletai dalyvaus 1916 
m., kuomet bus įtaisyta pa-

šaulio Olimpiški žaislai Žal
girio laukuose.

Norėjo išardyti taikos 
konferenciją.

7 d. birž. Londone areštuo
tos trįs sufragistės, norėju
sios suardyti Balkanų valsti
jų taikos konferenciją. Vi
sos trįs teisme nenorėjo užsi
mokėti $5.00 bausmės ir be
velijo atsisėsti į kalėjimą ant 
dvieju savaičių.

Tarptautiška moterų 
konvencija.

6 d. birželio prasidėjo Pa
ryžiuje tarptautiška moterų 
konvencija, kurioje dalyvau
ja delegatės net iš Chinijos, 
Japonijos, Australijos ir pie
tinės Afrikos.

Svarbiausi svarstymai bu
vo apie moterų politiškas tei
ses ir apie algų klausimą, 
kurios taip žemos dėl mote
rų.

Išsiskirstant susirinkimui, 
pirmininkė pasakė gražią 
prakalbą, kaip smarkiai pas
kutiniais metais pakilo mo
terų agitacija.

Saužudystės Italijoj.
Milanas. Dar niekuomet 

Milane nebuvo tiek saužu- 
dysčiu, kiek dabar būna. 7 d. 
birželio viename tik Milane 
nusižudė 12 žmonių.

Dar niekad Milane nebuvo 
tiek bedarbiu, kaip dabar 
yra. Miesto valdžia visiškai 
nesirūpina bedarbiais, nors 
jie gana tankiai reikalauja 
darbo, rengdami triukšmin
gas demonstracijas.

Kardinolas pamišo.
Ryme pamišo kardinolas 

Vivesy Tute, kuris buvo di
deliu fanatiku. Kardinolą 
slaptai išgabeno iš Rymo į 
Albano kalnus. Sykiu 
juom išvažiavo daktaras 
keturi palydovai.

Kaltina lenkus.
Vokiečiu laikraščiai smar

kiai kaltina lenkus, kad šie 
yra išsigimėliai. Štai pas
kutiniais metais visose di
džiausiose bylose kaltinamais 
buvo lenkai, pradedant 
cochu, baigiant baronu 
pingu.

Čia galima kaltinti 
lenku diduomenę, bet nei 
liaudį. Liaudis nedalyvauja 
aristokratu skandaluose.

Jūreivių streikas.
Didesniuose Italijos uos

tuose Genujoj, Neapoly ir 
kituose prasidėjo jūreiviu 
streikas.
Didelės audros ir karščiai.

Berlynas. Pereitoj savai
tėj daugely Vokietijos vietų 
buvo didžiausios audros ir 
dar didesni karščiai.

Rytu Prūsuose laike karei
viu muštravimo nuo saulės 
spinduliu žuvo 5 kareiviai, o 
19 sunkiai susirgo.

Praslinkus karščiams,siau
tė baisios, audros. Daugelyj 
vietų trūko debesįs. Audros 
atnešė nuostoliu ant milijo
nu markiu. Saksonijoj per
kūnas nutrenkė daug žmo
nių. Vezere nuskendo ežere 
trįs vaikai, kuriuos užtiko 
audra.

Vienur sniegti, o kitur nuo 
karščio žmonės pradeda mir
ti.

su
ir

Ma-
Bis-

vien

Macochas pamišo.
Sako, jog Macochas, išgir

dęs, kad jam rengiamasi at- 1 
imti kunigystės “stonas”, i 
pamišo. Apie tai, kad jam i 
atimta kunigystė, jau rašė
me.

Nėra dyvu, kad toks karš- < 
tas katalikas kraustosi iš ; 
proto, kuomet jam atima ko- < 
Dėčiai nuo dangaus vartų... i

Vis be “galvų“. ;
Caras neužtvirtinęs nei Pe

terburgo, nei Maskvos mies
tu išrinktuosius į majorus 
(galvas) žmones. Jie yra 
pirmeiviai.

Majorus Rusijoj renka pa
siturinti žmonės, taigi ir jie 
jau neįtiki carui.
Kalėjimuos trūksta vietų.

Iš biudžeto reikalu komisi
jos pranešimo męs galim 
patirti daug indomiu žinių 
apie kalėjimus. Pasirodo, 
kad Rusijos kalėjimuos per- 
maža vietos: tiek daug kali
niu esama.

1907 m. vienos dienos ka
liniu didžiausis skaičius bu
vo tik 128,600 vietų kalėji
muos.

Dėlei to štai Ekaterinosla- 
vo kalėjime vidutiniai sėdė
davo po 1,162 kaliniu; vietos 
gi paskirta yra tik 405. kali
niams. Bet Ekaterinoslavo 
kalėjime sėdėdavo ir 1,344 
kaliniai—tai buvo didžiausis 
tame kalėjime sėdinčiųjų 
skaičius.

Elisavetpolės kalėjime vi
dutiniai sėdi 497 kaliniai, o 
vietos yra tik 243. Bet pa
sitaikydavo, kad tame kalė
jime būdavę 758 kaliniai. Li- 
povecko kalėjime vidutiniai 
sėdėdavo 300 žmonių, bet bū
davo ir 428, o vietos yra tik 
47 žmonėms.

Pasak tos komisijos žodžiu 
1910 metais padėjimas page
rėjęs, bet ne kasžin kiek. 
Vienos paros visu kaliniu vi
dutinis skaičius būdavo 169,- 
000, vietų gi yra tik 132,192. 
Vėlei kažkuriuos kalėjimuos 
buvo sugrūsta kaliniu dau
giau, kaip galima. Štai Ki- 
javo kalėjime sėdėdavo 1,- 

s 601 kalinys, o vietos buvo 
vos 821 žmogui; Minsko ka
lėjime sėdėdavo 1,017 kali
niu, vietos gi buvo tik 605 
ir tt.

1911 m. vienos paros vidu
tinis kaliniu skaičius buvo 
179,000, vietos gi buvo tik 
137,934.

1912 m. vietų prisidėjo dar 
1,842, bet ir kaliniu jau bu
vo ne 179,000, bet 187,000. 
Sausio 1 d. 1913 m. buvo 
139,785 vietos, 129,640 iš ju*f 
buvo bendrose kamerose ir 
10,145 kamerose vienam sė
dėti, vidutinis gi kaliniu 
skaičius tą dieną buvo apie 
190,000. Taigi ir šiais me
tais kaliniu daugiaus, negu 
jiems yra vietų kalėjimuos. 
O tai, pasak komisijos žo
džiu, yra priežastis tam, kad 
daugelis kaliniu—katorginiu 
“pildo savo bausmę tokiomis 
sąlygomis, kurios visai ne
tinka įstatymu reikalams”.

Ar nelaikąs griūti tiems 
Rusijos’urvams, o pastatyti 
daugiaus mokyklų?

“Liet. Žinios”

Du lietuviai Prūsų seime.
Tik ką atsibuvusiuose rin

kimuose į Prūsu seimą išrin
kti du lietuviai, valdininkas 
Steputaitis ir kunigas Gaiga
laitis. Pirmas išrinktas nuo 
Tilžės valsčiaus, antras nuo 
Šilokarčiamos. Abudu prisi
laiko atžagareivišku pažval- 
gU. Laike rinkimu lietuviu 
partija susidėjo su vokiečiu 
atžagareiviu partija. Jeigu 
lietuviai nebūtu rėmę atža
gareiviu, tuomet būtu praėję 
pirmeiviai.

Vokiečiu atžagareiviai pa
sidarė iš Prūsu seimo didžiau
sią savo tvirtovę. Prūsu lie
tuviu partija prisidėjo prie 
sustiprinimo tos tvirtovės.

Ir Steputaitis ir Gaigalai
tis sakosi ginsią lietuviu kal
bos reikalą.

Kaulijo pinigų ant or-

11d. geg. visoj Rusijoj val
džios įsakymu rinkta auku 
kariškiems orlaiviams staty
ti. Valdžia norėjo paversti 
tą dieną į patriotišką«šventę.

Rinkta aukos ir Mariampo- 
lėje. Pinigu prašinėjo nuo 
praeiviu gimnazijos mokiniai. 
Tą dieną jiems pavyko su
rinkti vos 150 rubliu. Žmo
nės turėjo gražiu juoku. Dau
gelis manė, kad tai dalina 
ordenus.

Mariampolėj yra 15,000 
.žmonių, o surinko tik 150 rub.

Žagariečiai darbuojasi.
Žagarės ir apielinkiu jau

nimas pradeda gyventi svei
kais ir naudingais užsiėmi
mais. Sodžiuose rengiami 
vakarėliai.

Greitai Žagarėje bus ketu
rių klesu miesto mokykla.

Sodiečiai smarkiai skirsto
si viensėdžiais.
Caras buvo sustojęs Vii“ 

kavišky.
Laike savo kelionės į Ber

lyną caras Mikė buvo susto
jęs ant Vilkaviškio stacijos. 
Tenais jo laukė keli kareiviu 
pulkai.

Veikiausia, drebėjo carui 
kinkos, bet viskas laimingai 
apsiėjo.

Dvi naujos gimnazijos.
Vilniaus gub. greitu laiku 

bus įkurta dvi naujos gimna
zijos Švenčionyse ir Lydoje.

“Viltis” sako, jog tai yra 
labai svarbu dėl Viln. gub. 
sodiečiu, kuriems Vilniaus 
miesto gimnazijos buvo ne
prieinamos iš priežasties j u 
brangumo.

Dainų šventė.
Sekminių trečią

Kaune buvo didelė 
šventė, kuri atsibuvo miesto 
sodne.
žmonių.

J ieško kunigo.
Vilniaus vyskupijos valdy

tojo *prašyman Gardino gu
bernatorius įsakė jieškoti 
kun. Jaroslavą Rosinskį, 
Aglonės kamendoriu, kuris, 
būdamas nesveiko- proto, pa
bėgo iš Gardino vienuolyno. 
Kun. Rosinskis 
žiaus.

Proklamacijos
Skuodas, Telš, apskr. Čia 

gegužės 1 d. iš nakties atsi
rado visur pilna primėtyta 
latviu kalba atsišaukimu į 
sodžiaus ir miesteliu darbi
ninkus tą dieną švęsti, visur 
griežtai ir smarkiai apseinant 
su ūkininkais bei kitais dvar
poniais. Sujudo visur poli- 
cistai pėsti ir raiti proklama
cijų draskyti. Nebuvo nie
kur nei kryžiaus, nei (stulpo, 
<ur nebūtu buvęs popieras 
prilipintas; net kataliku baž
nyčios šventoriuje stacijų ko
plytėlės ir tos pasipuošė lat
viu proklamacijomis.

Švėkšnos blaivininkai.
Švėkšnoje yra blaivininku 

draugijos skyrius, turįs be
ne 700 suviršum nariu. Ro
dos, reiktu manyti, kad tik
ra blaivybė Švėkšnoje žydi. 
Dėt ištikro žydi tiktai blaivy- 
3ės skyrius savo nariu skait- 
lingumu, nes visa jo vadovu 
veikmė yra pakreipta bemaž 
tik į tai, kad daugiau nariu
pritraukus ir daugiau kasoje 
pinigu turėjus. Kunigėliai 
per visuotinus susirinkimus, 
kad daugiau nariu pritrau
kus, gražiai pakalbėdavę 
“naudingus” sumanymus,' 
būtent, kaip šventą kataliku 
likėjimą nuo “Lietuvos Ūki
ninko” ir jo “bedieviu skai
tytoju” apginti; skaito kar
tais, kaip pernai kad skaitė, 
apie... mergeliu nekaltybės, 
gražumą ir apie priemones 
tai nekaltybei apsergėti, tar
pe tu priemonių buvo paro
dyta ir varpeliai prie prie
juosčių pririšami, kad skam
bėtu kam nors mergaitę už
gavus. (Tai paskaita—fak
tas.) ] kaimus yra paskirti 
“kuratoriai”, kurie tur pri
kalbinti kuodaugiausia žmo
nių prisirašyti prie skyriaus 
ir užmokėti 36 kapeikas. O 
prisirašęs ir 36 kapeikas už
mokėjęs, tai elgkis su blai- 
vyste, kaip tinkamas. Tik 
mokėsi 36 kap. ir “Lietuvos 
Ūkininko” neskaitysi. Štai 
šv. Jurgio dieną, Veviržė- 
nuose jomarke, vienas Švėk
šnos blaivininkas buvęs Sko- 
munsu, Mikužiu ir kitu sodu . 
kuratorius,prisigėręs,taip ne
mandagiai elgėsi, kad su
traukė pusę jomarko veizėti 
į Švėkšnos blaivininką. Bet 
kas tai, by “Lietuvos Ūkinin
ko” neskaito ir neskaitys. 
Kaip su Švėkšnos blaivybe, 
taip ir su kiekviena draugi
ja, kuri užmiršta savo tikrąjį 
tikslą.

dieną 
dainų

Chore dalyvavo 200

3frmetu am-

Vagiliai.
Troškūnai, Kauno g. Šioje 

apielinkėje priviso vagiliu. 
Tai turbūt manifesto pasek
mės. V ieno ūkininkd Stuko- 
niu kaimo išplėšė klėtį, iš 
kurios išnešė daug rūbu ir 40 
rub. pinigu; o Klumpiuose 
viensėdžio taipgi tapo išro- 
bavota klėtis, išnešta rūbai 
ir 80 rub. pinigu. Neužilgo 
po to 3 žmonės įtarti vagys
tėje tapo suimti, bet ąėra ti
kros žinios, ar jie kalti;

Užmušėjystė.
Laukuva, Kauno g. Čia 

neseniai Krantauskinės miš
ke rado pasmaugtą žmogų 
iš Degučiu kaimo Kuzmin- 
skį.



Seimai socijalistų 
ir katalikų.

Amerikos Lietuvių So
cialist ų Laikraščių 

Susi vienyj imas.

Jis negirtuoklis

Pereitame “Laisvės” nu
mery jau tilpo apžvalga dar- 
bu ir nutarimu Lietuviu So
či jalistu Sąjungos seimo Phi
ladelphia, Pa.

3000 susipratusiu lietuviu 
L.S.S.—palyginamai nedide
lis būrys tarpe šimtu tūk
stančiu išeiviu. Vienok kaip 
daug tas būrys nuveikė: apie 
400 prakalbu, kelios dešim
tis teatru, prelekciju ir 1.1. 
Šeši socijalistiški laikraščiai 
varo plačiausį propagandos 
darbą. Reikėjo protestuoti 
prieš ateiviu varžymą—soci- 
jalistai buvo pirmose eilėse; 
reikėjo dalyvauti prezidento 
rin kimu kompanijoj—socija
listai varė plačiausią agitaci
ją tarpe lietuviškos minios. 
Reikėjo gelbėti streikieriams 
ir kaliniams—socijalistai ren
gė mitingus, rinko pinigus.

Argi tas viskas nepatvirti
na “Laisvės” išsitarimo, jog 
Lietuviu Socijalistų Sąjunga 
—tai gyviausias nervas mū
sų tautiškame organizme?

Socijalistų suvažiavime kar- 
dinališku klausimu buvo ap
kalbėjimas apie prisidėjimą 
prie anglu partijos. Tas di
delis noras vienytis su ang
lais parodo, kad męs, lietu
viai socijalistai, kur tik ne
būsim, visuomet rasim atsa
kančią dirvą dėl veikimo. 
Ne pakeleiviai svečiai męs 
čia, Amerikoj, bet žmonės 
piliečiai, kurie supranta sa
vo teises ir nenori būti pa

Ir tą pačią dieną, kada Phi- «a, 8intl darbininku klesos • 1 Irn iii o iv* flzlnwri rnvnn
ladelphijoj užsibaigė socija- 
listu suvažiavimas, Brookly-1 
ne prasidėjo lietuviu Rymo 
kataliku seimas.

Neklauskite ju, kiek jie 
nuveikė dėl streikieriu! Ne
klauskite, kiek prakalbu jie 
surengė, kur žmonėms būt 
buvę išaiškinta kapitalo šu
nybės! Neklauskite ju, kiek 
jie pagelbėjo kaliniams ir re
voliucijos kėlimui!

Neklauskite ju apie tai, 
nes tai ne ju “biznis”. Kapu
cinu evangelijoj nieko nera
šo apie gyvuosius žmonių rei
kalus.

Tad kasgi rašoma kapuci
nu evangelijoj? Ot... kaip 
“Laisvei” praneša, tai pa
skirta 300 dol. Chicagos klio- 
štoriaus davatkoms. Nutar
ta įsitaisyti vėliavą už 100 
dol. Nutarta šelpti tuos 
moksleivius, karie mokins 
pagal kapucinišką evangeli
ją. Nutarta semti išmintį 
iš to garsaus laikraščio, ku
rį redaguoja dar garsesnis 
buvęs Pittstono karžygis po
nas Kaupas.

Vienas seimo delegatas, 
žmogus kiek laisvesnis, rašo 
į “Laisvę”: “Kunigu viršus 
ir jie varo savo agitaciją 
smarkiai. Iš kunigu dar kiek 
laisvesni Struckus ir Milu
kas”.

Jau išrinkimas p.Krušin- 
sko seimo pirmininku parodė 
“draugiečiu” viršų- Tvankia
me ore klerikališko fanatiz
mo sunku bejieškoti darb
štumo dėl žmonių labo.

Kada visoj Amerikoj siau
čia milžiniška darbo kova, 
katalikai seimiečiai rūpinasi 
Chicagos davatkomis! Kame 
gali būti skaudesnė ironija! 
Tiktai tokie laikraščiai, kaip 
“Tėvynė”, gali sakyti, kad 
„visi dirbo kuogeriausiai ir 
sąžiningai”. Bet jeigu šiau- 
dadūšiai iš “Tėvynės” susi
ramina ir kapuciniška parti
ja, tai męs, socijalistai, turi
me pastatyti sau klausimą:

’ kaip paėmus viršų ant kapu- 
ciniškos partijos?

Ant to klausimo męs atsa
kysime.

Philadelphijoje, Pa., laike 
L. S. S. suvažiavimo, 31 ge
gužės, 1 ir 2 birželio vaka
rais atliko pirmutinę savo 
konferenciją Amerikos lietu
viu socijalistų laikraštinin
kai. Dalyvavo sekančiu laik
raščiu atstovai:

1) “LAISVE”—So. Boston.
J. Neviackas ir V. Paukštys.

2) “KELEIVIS”-S. Boston.
S. Michelsonas.

3) “KOVA”—Philadelphia.
K. Vidikas ir A. Žymontas.

4) “PIRMYN”—Baltimore.
P. Grigaitis.

5) “LIETUVIŲ ŽURNA
LAS”-Chicago.

Šmotelis.
Konferencija svarstė klau

simą, ar nevertėtu visiems 
Amerikos lietuviu socijalistų 
laikraščiams susivienyti ir ge
naus sutvarkyti santikius sa
vo tarpe.

Visi dalyvavusieji konfe
rencijoje pripažino tokio su- 
sivienyjimo reikalingumą, 
motyvuodami jį tuo, kad, ei
dama išvien, lietuviu socija- 
listu spauda galėtu pasek- 
mingiau varyti savo idėjinį 
darbą.

Koks yra ir turi būti ta
sai darbas, paaiškėjo iš se
kančios, konferencijoj vien
balsiai priimtos rezoliucijos:

“Męs, lietuviu socijalistų 
laikraščiu redaktoriai ir lei
dėjai, skaitome savo parei-

reikalus ir skleisti tarpe 
Amerikos lietuviu darbinin
ku mokslinio^socijalizmo idė
jas”.

Konferencija toliaus nu
tarė:

Tuoj įsteigti Lietuviu So- 
cijalistu Laikraščiu Susivie- 
nyjimą, kaipo nuolatinę or
ganizaciją, su nuolatiniu sek
retorium.

[stojusieji į tą organizaci
ją laikraščiai pasižada laikyti 
draugiškus santikius su vie
nas kitu, vengdami visa to, 
kas gali iškelti kivirčus ir ne
sutikimą tarpeju.

Ginčai tarpe susivienyjusiu 
laikraščiu nepasmerkiama, 
ant kiek ju tikslas yra aiškin
ti dalyką, o ne kenkti vienas 
kitam. Polemika ir kritika 
tačiaus turi būti vedamos 
rimtai ir draugiškoje formo
je.

Apie savo reikalus laikraš
čiu susivienyjimas tars bal
savimo keliu. Didžiumos bal
su nutarimai bus priverstini 
kiekvienam susivienyjimo 
nariui, tačiaus tiktai prakti
kos, o ne teorijos dalykuose.

Balsavimuose kiekvienas 
įeinąs į susivienyjimą laik
raštis turės vieną balsą.

Vienas konferencijos posė
dis buvo pavestas laikraščiu 
kalbos ir rašybos klausimui. 
Tapo pripažinta, kad laikraš
čiu kalba ir rašyba reikalau
ja nuodugnios reformos. 
Kaip ją įvykinti, nebuvo pla
čiau kalbama. Tas dalykas 
nutarta įtraukti į susivieny
jusiu laikraščiu veikimo pro
gramą.

Konferencija nutarė ap
skelbti apie lietuviu socija- 

I listu laikraščiu susivienyji
mo įsteigimą ir paraginti 
tuos laikraščius, kurie sutin
ka su augščiaus paduotąja 
konferencijos rezoliucija, pri
sidėti prie susivienyjimo.

Kreipties reikia į socijalis- 
tu laikraščiu susivienyjimo 
sekretorių, “Pirmyn” redak
torių, R. Grigaitį (748 W. 
Lexington št., Baltimore, 
Md.).

Skaitytojams jau žinoma, 
su kokiu išdidumu garsus 
meškų gaudytojas Roose vel
tas pajieškojo per teismą 
sau garbės, kuomet laik
raštis “Ishpeming Iron 
Ore” parašė, kad Roosevel- 
tas mokąs netik meluoti, bet 
ir pasigerti. Tas, žinoma, jį 
įžeidė ir jis pareikalavo 10 
tūkstančiu doleriu atlygini
mo už garbės nuplėšimą. Ne
seniai atsibuvo teismas ir 
Rooseveltas išlošė...6c.

Dabar jo garbė labai paki
lo, nes ir teismas pripažino, 
kad jo garbė visgi verta 6 c. 
Ypatingai dėlto, jog Roose
veltas darodė, kad jis negir
tuoklis. Girdi, alaus aš ne
vartoju, bet vieton jo geriu 
lengvą vyną arba šampaną. 
Kartais paragaudavęs ir Ca- 
lifornijos vyno, bet tas jam 
nelabai patikdavęs. Jis au
gindavęs šaltmėtes ir kartais 
įšgerdavęs po stiklelį šaltmė
čių degtinės. Paprastą deg
tinę gerdavęs tiktai, kaipo 
vaistus. Laike Kubos karės 
visada išgerdavęs po stiklelį 
degtinės nuo drugio. Kada 
buvęs Suv. Valst. preziden
tu, tai “Baltamjam Name” 
laikęs tam tikrą vyno skiepą 
ir du sargu, kurie visus tuos 
gėralus prižiūrėjo ir apsaugo
jo tačiau tas nesąs jo nuopel
nas, bet pirmtakūno McKin- 
lėjo. Laike rinkimu jis ger
davęs degtinę su pienu, kad 
atsigaivinti po sunkiu valan
dų. Kada važiavęs į Afriką, 
tai tuomet pasiėmęs sykiu 
gerokai degtinės ir vyno, kad 
apsisaugoti nuo drugio. Sa
vo kelionėj po Ameriką jis 
veždavęs su savim dėl savo 
draugu šampaną ir vyną, bet 
pats gerdavęs degtinę, nes 
taip buvę daktaro įsakyta.

Taip tai Rooseveltas teis
me darodinėjo, jog jisai ne
girtuoklis, nors iš tos jo kal
bos aiškiai matosi, kad jis 
daugiau yra išgėręs, negu 
keli girtuokliai. Važiavo į 
Afriką meškų gaudyti, vežė
si su savim keletą bačkų vy
no ir degtinės; susitiko su 
draugais—gėrė šampaną, bu
vo prezidentu—laikė net tam 
tikrą vyno skiepą, valgė va
karienę—išgėrė keletą stiklu 
gero šampano ir, kaip jis 
pats sako — lengvo vyno... 
Bet jis negėrė alaus, papras
tos degtinės, ir todėl jis ne
girtuoklis!

Visi jau gali suprasti ir be 
jo pasakymo, kad kapitalis
tai negeria to, ką geria dar
bininkai, nes ju pilnos maš- 
nos leidžia jiems nusipirkti 
geresnius ir skanesnius gėra
lus. Beto jie gerai pavalgo, 
lengvai gyvena, turi visokius 
parankumus, net daktarus 
pas save užlaiko, kurie vi
suomet apžiūri, kas geriau 
tinka ju pilvui: šampanas ar 
degtinė, todėl netaip greit ir 
pasigeria. O jeigu ir pasi
geria, tai vistiek maža bėda, 
policistui į rankas nepaklius, 
nes yra tarnai, kurie įsodina 
į automobiliu ir išsodina. 
Taigi kapitalistas, nors ir la
bai daug išgertu to skysti
mėlio, vistiek girtuokliu ne
bus vadinamas.

Kitaip yra su darbininku. 
Jam nėra tarnu, nėra auto- 
mobiliaus, jis maitinasi neti
kusiu maistu, kvėpuoja ne 
tyru oru, sunkiai dirba, todėl 
kaip tik išgeria vieną ar du 
stikleliu prastos, niekam ne
tikusios degtinės, jo galva 
apsvaigsta, kojos pradeda 
pintis... Taigi darbininkas 
ir mažai gerdamas gauna gir
tuoklio vardą, bet Roosevel
tas, kuris taip skąniai mau
kia šampaną ir degtinę neva 
nuo drugio, to vardo neužsi
pelno. Jis negirtuoklig.-..

Barabošius.

Lenkų tautiškame 
susivienyjime.

Kas rūpinasi įvairiu ateiviu 
tautu gyvenimu Suvienytose 
Valstijose, tas negalėjo ne- 
pastebėti, kas dedasi šiuomi 
laiku lenku tautiškame susi
vienyjime, kuriame priskai- 
toma apie 100,000 nariu su 
veik milijonu kapitalo.

Lenkams dabar tenka per
gyventi tai, ką lietuviai per
gyveno keli metai atgal. Męs 
turime omenyje vaidus mūsų 
S.L. A., kurie buvo taip smar
kus prieš tūlą laiką. Kaip 
męs į tuos vaidus nežiūrėtu
me, bet teisinga bus pasa
kius, kad šiandien sunku su
gyventi vienoj tautiškai-kul- 
turiškoj organizacijoj prie
šingiems kits kitam elemen
tams. Politika visur prasi
skverbia dr politiški persitik
rinimai perskiria žmones. 
Taip buvo pas mus ir tas pats 
(tik daug principiališkiau) ap
sireiškia pas lenkus.

Tautiškame susivienyjime 
sugyveno pirmeiviai, tautie
čiai, socijalistai, laisvama
niai. Kunigai atakavo tautiš
ką susivienyjimą.

Augant organizacijai prie 
jos prisišliejo daug elementu 
labai abejotino pirmeivišku- 
mo ir dar daugiau abejotinu 
doros žvilgsniu. Tie gaivalai, 
įgiję bosu vietas, pradėjo 
savaip šeimininkauti. Užsi
dengę tautiška skraiste, jie 
pradėjo varyti nešvaru poli- 
tikieriavimą, kuris užsibaigė 
prezidento Tafto pakvietimu 
prie atvėrimo tūlos augštes- 
niosios lenkiškos mokyklos. 
Tai jau buvo aiškus politiš
kas aktas. Po ta kenksminga 
bosu įtekme didžiulė lenku 
organizacija pradėjo sirgti 
kultūriška negale. Gabesni 
žmonės, jeigu jie tik bu-v 
vo aiškus socijalistai, buvo 
atstumiami nuo kultūriško 
veikimo. Buvo trukdomas 
apšvietos darbas, buvo aplei
stas imigracijos sutvarky
mas, susinešimas su senąja 
tėvyne ir t. t. Tautiškiems 
bosams nerūpėjo išnaudoji
mas visu kulturišku spėkų. 
Šlicinė, pakampipė ilgaliežu- 
viavimo politika užėmė vietą 
progresyviškos akcijos.

Ir toje tvankioje atmosfe
roje staigiai sprogo “bomba”. 
Vienas iš vadu nušvilpė ne 
šimtus, bet tūkstančius dole
riu.

Rodosi, reikėjo jau subrus- 
ti valyti organizaciją nuo pa
našiu gaivalu. Reikėjo įtai
syti generališkas šlavimas. 
Bet kas tau davė! Bosai ne
norėjo padaryti operacijos, 
nors organizacijos minios to 
reikalavo.

Šiomis dienomis iš vyriau
siu susivienyjimo redaktorių 
prašalintas socijalistas Kula- 
kowski ir organo redagavi
mas pavestas žinomam soci- 
jalistu ėdikui. Taigi, vietoj 
šlavus organizaciją nuo apsi
vogusiu gaivalu, bosai šluoja 
iš Organizacijas valdviečiu 
energiškus ir gabius žmones.

Iš tos priežasties daugelis 
socijalistų pasitraukia nuo 
užimamu vietų ir laukia sei
mo, kur turės kilti generališ- 
ka kova.

Męs nežinome, kuri pusė 
laimės seime, bet męs žino
me, kad sugyventi ir produk- 
tyyiškai veikti vienoj draugi
joj priešingiems elementams 
— veik negalimas dalykas. 
Kada toj pačioj organizaci
joj gulbė kils padangėsna, 
vėžys trauksis atbulas, o ly
deka šliaužš į balą — koks gi 
tada gali būt veiklumas?

Dabartinė suirutė pas len
kus dar kartą parodė, ko ver
ti yra tautišku bosu žodeliai, 
kuriais norima užslėpti ne
švari sukčių politika.

LITERATIŠKI B0G0MAZNINKA1.
(Vaizdelis)

įžodis; Dainuok, dainuok Antanai! 
Tetryška eilės lyg fontanai!

P. Butėnas.

Ar dar daugiau jums reikia? Dvi ei- 
luti, o kiek daug jos reiškia mums, ameri
kiečiams! Skaitytojas be jokio galvosūkio 
čia mato ir supranta, kad eilučių rašyto
jas kalba apie tulus mūsų “poetus”, kurie 
be jokio pasigailėjimo kankina save ir 
skaitytojus. “Įkvėpimo” pagauti jie ra
šo visur ir apie viską... “Gyvasai reika
las”, “Geru vaikuląsa”*)—vieni antgalviai 
jums jau sako, kad čia paliečiama pati 
tautos širdis, o prisegus dar j u autorių— 
daktaro Rutkausko ir Strimaičio—vardus, 
rezultate bus: tautiškoji buiza...

/Te neperpranta manęs skaitytojas: 
nieko neturiu prieš tuodu “poetu”. Aš tik 
noriu paminėti, kaip žemai stovi mūsų 
spausdintas žodis ir su kokiais įrankiais 

“kelia” tautą ir... biznį. 
Baniulis kadaise tvirtino, 

Juozas pastovėjo, kol Onytė prisisky- Į kad dailė esanti genijų nuosavybė, kad ji 
nė gėlių. nieko neturinti su “spanga gauja”; taigi,

—Štai, Juozeli, čia ramuneliai, čia do- j0 paties žodžiais kalbant—nepriklausanti 
bilėliai, o čia geltonžiedžiai. mums “spangiemsiem?”. Vertėtu nuro-

Jiedu pasidalino gėlėmis ir šnabždėjo dyti jam į “Tėvynę” N21 š. m. Ten jis 
sau toliau. Ju žvilgiai darėsi vis meilesni, pamatys, kokią didelę įtekmę turi ta 
vis švelnesni. “spangoji gauja” į p. Strimaičio “dailę”.

Juodu nedrįso’pasakyti vienas kitam “Poetas” nori paagituot už S. L. A. ir jis 
to, kas buvo ant lupu. rašo “poeziją”**) kaip ir kokiu būdu gali-

Tame nedrąsume, ir apsireiškia visa ma įstoti į S. L. A. ir kokią garbę iš to 
meiles nakaltybe._ Laimingas tas keno turės merginos, vaikinai ir vaikai “nuo 
žingsnius ji palydėjo. Tam bus apie ką vienu metu”.—Juk tai “perlas”, prieš ku- 
atsiminti senatvėje. rį, reikia tikėti, “ateities historikas” nu-

I ,* ' lenks savo galvą... Arba vėl gerbiamasis
Ryt dieną, šventadienio vakarą, jiedu daktaras Rutkauskas nori atsakyti savo 

vėl susiėjo. Ta pati stebuklinga gražybė pacientui ir—jis atsako eilėmis! Dar dau- 
juodu pasveikino. giau “poetas” nori išbandyti savo “gabu-

_ Virš ju gaivu—plačiojo dangaus mė- mus”—jis parašo ir, savo lėšomis atspaus- 
lynė, kurios tyrybę sudrumsdavo tik vie- dinęs,išdalina veltui “Geru Vaiku Ląsą” 
nas kitas prabėgantis debesėlis. v _ chicagiečiams... Chicagiečiai! Greitu 

Jisai laike rankoje tu pačiu geliu laiku jis rašys jums eilėmis ir receptus... 
pluoštelį, kurį vakar ji buvo jam padova- Progresas! Tauta garbink savo poetus!***) 
nojusi. _ Šiaip ar taip, pas mus ir vėl pradeda

Jiedu atsisėdo ant neseniai nukirsto apsireikšti Kėkšto laiku “poezija”, kurią 
medžio kelmo. velionis raižė savo satyra. Žmonės, kurie

Valandėlę patylėję, prašneko. nepažįsta nė to mažumėlio mūsiškės lite- 
—Kaip gražu čia viską mylėti! pra- ratūros, rašo (ir su kokiomis dar pretenzi- 

tare vaikinas. _ jomis!) sieksnines eiles. Nieko negalima
—Gražu, bet...—pratarė mergina, ne- turėti prieš, jei jie rašo, bet kad tuo jie 

pabaigdama savo minties. žagina spausdintą žodį ir dailės meną!
—Kas bet?—užklausė, lyg nesuprasda- Reikalauti gi, kad jie mestu tą žaginimo 

mas vaikinas. darbą—neapsimoka. Pas juos perdaug
-Ziurek, Juozeli, į tą padangę! Štai “įkvėpimo”... negirdės. Tai mūsų 

tas mažesnis debesėlis susiliejo su tuo di- spaudos-išlestu viu reikalas. Męs 
dėsniu.Žiūrėk, štai tos dobilėliu gaivu- turime teisę reikalauti, jei jos nenori šu
tės, kaip jos viena kitą bučiuoja. Pa- tepti savo vertę, kad nepenėtu mumis tu 
žvelgk, štai ten, ant medžio šakutės čiul- literatišku bagamazninku “patentuota po- 
ba paukšteliai ir kaip jie linksmi, nes jie ezija”. Jei tie vyrai nesupranta patįs, ką 
mylisi... jie daro, tai mūsų spaudos priedermė už-

Vaikinas suprato. Suprato jos atvi- daryti jiems duris. Nes tie žmonės ne- 
rą širdį ir, jos ranką spausdamas, pratarė: mato, kad jie su savo “poezija” elgiasi 

—Ir męs tik du!... Mylėkimės... lyg tas sutvėrimas subarškančia pūsle... 
—Mylėkimės,—paantrino ji, glausda- Pirm, negu įsileidus juos vidun, mūsų iš- 

ma savo galvą prie jo peties, —bet, Juoze- leistuvės turėtu parodyti jiems kelią į pra- 
li, reikia klaust teveliu. dinę mokyklą. Tegul pirma pažįsta lite-

Vaikinas nuliūdo. Jisai žinojo jos gy- ratūrą ir jos vertę.
venimo prabangą. Jisai žinojo, kad juo- Kam brangus spausdintas žodis ir 
du skiria turtas. _ mūsų neturtingos literatūros garbė—te-

Ar pergalės meilė, ar sutarpins mei- gena lauk iš jos nepakviestus “puošėjus”, 
lės liepsna tą turto mūrą, kuris juodu per- Daug naudingesnį darbą jie atliks kadir 
skiria?... * * prįe medžiu kirtimo, o ne kamuodami

Prabėgo daug valandų. Ji sėdėjo Klajūnas,
savo puikiai išpuoštame kambary. 1 J

—Neliūsk, vaikeli!—ramino jos senas 
tėvas. Tu matai, kad judu ne pora. Iš
mesk iš savo širdies meilę linkui jo, neda
ryk mums gėdos. Argi tu negali pasirink
ti atsakančiu tau vaikinu?

—Niekai turtai, niekai prieš meilę! 
Niekas jo nuo manęs neatskirs.

—Aš tėvas, mano valia! Piktai sušu- 
ku senis ir, trenkdamas duris, išėjo.

* * 
Buvo prievakaris.

liu žibėjo ant dangaus, 
rodė savo silpną šviesą.

Juodu ėjo takeliu to paties sodno.
—Gal tau, Onele, gaila to visko? Gal tu 

su manim busi nuliūdus?
—Ne, Juozeli, lai pasilieka tie visi 

turtai. .Aš laimingiausia su tavim.
Vėsus vėjalis glostė-bučiavo besimy

linčią porelę.
—Sudiev jums, turtingi namai, vis

kas niekai prieš meilę!
Kaz. J. Bi—skas.

Dideliam sodne, tarp žaliuojančiu me
džiu gėlėmis išpuošta pievele ėjo juodu 
vienu.

Tai buvo Juozelis su Onyte.
Gamta linksmai šlamėjo-ošė, tarytum 

sveikindama gražią porelę.
Ant juodvieju veidu žibėjo kokis tai 

neišaiškinamas laimės žiburėlis. Juodu, ta
rytum, drovėjosi vienas kitam pasakyti sa
vo slaptingas mintis, kurios, rodosi, ver- 
žte-veržėsi pro lūpas.

Laukinės’gėlės masino juos pasilsėti, 
pasigrožėti.

—Pasiskinkime geliu!—pasakė jisai.
—Širdingai ačiū. Jau tu vely pasto

vėk, o aš pati viena paskinsiu.
Toksai jau, turbūt, įstatymas apsiėji

muose besimylinčių ypatų, kad ką tik ne
pasakys vienas, tas kitam rodosi išmin- I tūli žmonės 
tingu. “Historikas”

Keletas žvaigžde-
Jaunas menulis

Pirmas krematorium Lietuvoj.
Pirmas krematorium Lietuvoj įsteig

tas Tilžėj. Lavonams deginti pečius jau 
gatavas. Pirmieji bandymui jau irgi pa
daryta. Lavony vieton tapo sudeginta pa
gedusi gyvuliu mėsa. Valdiška komisija 
išrado, kad deginimas yra geras.

Oi, aš dainuosiu!
Oi, aš dainuosiu,
Oi, nesustosiu,

Mylimą savo dainelę:
Lyg paukštužėlis,
Lyg čiulbūnėlis,

Rytuos išvydęs aušrelę...
Oi, aš dainuosiu,
Susižiedosiu...

Ji man už viską brangiausia!
Ją aš dainuoju...
Ją tik myluoju,—

Ji dėl manęs—mylimiausia.
Oi, aš dainuosiu,
Oi, aš nebosiu,

Nors ir vargužiai alsina...
Mano dainelė,
Mano godelė,

Ilstančią dvasią gaivina!
Oi, aš dainuosiu,
Oi, nenustosiu,

Mylimą savo dainelę...
30-XII-1911 Klajūnas.

*) Rutkausko parašytas ir Ugaudo išleistas literatiS- 
kas Šlamštas. K.

**) Žinoma, “Saulės” taradaika ir taip pat elgiasi, 
kuomet reikia “pakikint” Shenandoah’o nepaklusnias 
“leides”... Puiki lygsvara! K.

***) KasŽin, ar nebūty naudinga nupirkti jiems ūkj?!
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lš “Boston American”.
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Ką sako garsus francu- 
zų rašytojai apie apvai
sinimo perspėjimą?

(Iš “New York Call’’.)

Aš noriu atkreipti jūsų 
atydą ant labai įstabaus do
kumento, kurį neseniai išlei
do bendrai garsiausi šių die
nu francūzu rašytojai, tarpe 
kuriu yra Anatole France ir 
Brieax. To dokumento at
siradimo priežastis sekanti: 
M. G. Hardy, pagarsėjęs ra- 
cijonališko veisimosi aprube- 

‘ žiavimo šalininkas, išleido 
*• brošiūrą po vardu “Būdai iš

vengimui nėštumo”. Ant tos 
knygutės smarkiai užsipuolė 
senatorius Baranger ir auto
rius su leidėjais tapo pa
traukti teisman. Laike by
los daugelyj laikraščiu pasi
rodė protestas paveiksle at
viro laiško senatoriui Beren- 
ger’iui su daugybe parašu 
pagarsėjusiu rašytoju, dak
taru, advokatu ir net parla
mento nariu. Štai ką jie ta
me proteste sako:

“Iš jūsų inicijativos ir pa
gal jūsų nurodymu yra daro
mos įtarmės, kurios lygina 
neo malthusianism’ą*) su 
paleistuvyste. Tas daroma 
per neteisingą aiškinimą įsta
tymu apie prasižengimą prieš 
dorą. Męs kuosmarkiausia 
protestuojame prieš šitą le- 
gališką maišatienę, kurią ga
lima išteisinti tik neaiškumu 
ir supainiojimu įstatymu apie 
minties laisvę. Neo-mal- 
thusianismo teorija ir prak
tika nėra nė nemorališka, nė 
bjauri. Paremta tyrinėji- 
nėjimais ir išrodymais žy
miausiu visu šalių ir visu lai
ku mintytoju, jinai jokiu bū
du nėra prasižengimu prieš 
dorą. Neo - malthusiečiai 
tvirtina, jog giminiu aprube- 
žiavimas yra būtinai reika
lingas. Pavieniu ir šeimynų 
neprigulmybė, garįjė ir dora 
labai daug priguli nuo atsar
gaus veisimosi. Be to atsar
gumo yra negalimas jokis iš
teklius ir draugijinė harmo
nija. Išplatinus neo mal- 
thusianismą tarp neturtingu- 
ju, bematant pasigerintu 
abelna žmonių sveikata, su
mažėtu arba ir visai išnyktu 
(? Red.) prostitucija, išsimė- 
timai, draugijiniai -neramu
mai ir karės. Be ne-mal- 
thusianismo nėra ir negali 
būti nieko, tik neteisybėj pa
vergimas ir vargas, ir visos 
reformos, visos revoliucijos 
visas progresas pasilieka be 
vertės.

“Neo malthusianismas tu
ri milžinišką ypatišką, šei
mynišką ir draugijinę vertę, 
kurią augštesnėsės luomos 
jau išbandė praktikoje. Tą 
skelbia garsus mintytojai, 
kuriuos neo malthusiečiai 
paremia ir kuriu idėjas jie 
platina. Tie mintytojai skel
bia tai, pasiremdami gamtos 
įstatymais ir tikrais faktais, 
o ne tuščiais žodžiais. To
kios tai idėjos neo-malthu
siečiai platina savo knygose, 
laikraščiuose ir susirinki
muose. Tą žmonijos pasiliuo- 
savimo ir draugijinio pageri
nimo doktriną, kurią seniai 
priėmė laimingoji mažuma, 
jie platina tarpe neturtingu- 
ju sykiu su reikalingais ir 
praktiškais pamokinimais. 
Niekas negali logiškai kal
tinti juos prasižengime prieš 
dorą, kadangi jie vien plati
na geriausiu klesu dorą.

“Ar tai yra nemorališka ir 
bjauru, jeigu teisingai nuro
dyti vargšui, kurio vaiku lau- 

• kia ligos, išsigimimas ir
♦) Neo Malthusianismas — mokslas 

apie pagerinimą žmonijos būvio su pa- 
gelba aprubežiavimo veisimosi. Jo var
das paeina nuo T. E. Malthus’o, angly 
ekonomisto, kuris pirmas tą idėją pa
skelbė. Vert.

oirmlaikinė mirtis, moks- 
iškus būdus išvengimui 

vargo, skausmo ir visu kan
čių, kurios paeina iš neapmą
styto veisimosi? Ar tai reko
menduoti aprubežiavimą 
g i m d y m o— labiau nemora- 
liška ir bjauru, negu raginti 
prie perdaug skaitlingo gim
dymo? Ar tai nemorališka ir 
prasižengimas duoti silpnai 
moteriai, kurios sveikata, 
gal net gyvybė, gali būt pa
kirsta gimdymu, būdą apsau
goti save nuo saumylio vyro 
brutališkumo ir užlaikyti ją 
auklėjimui jau pagimdytu 
vaiku? Ar tai nusidėjimas ir 
nedora statyti protą prieš in
stinktą, apsvarstymą prieš 
įgeidį, mokslą prieš nežinę?

“Be to, irtas svarbiausiai, 
neo-malthusiečiai visada la
biausiai saugojasi erzinti ly
tišką jauslumą arba duoti 
progą pirmlaikiniams lytiš
kiems susinešimams; ju pa
mokinimai visada skiriami 
vien vedusiems arba jau ga
lintiems vesti žmonėms. Vi
suose j u raštuose ir diskusi-' 
jose tas pirmiausiai skelbia
ma. Męs aštriausiai protes
tuojame prieš neteisingą to 
dalyko apšvietimą teismuose. 
Jei kas nori skelbti kokį ypa
tingą būdą atitraukimui 
žmonių nuo neo-malthusia- 
mismo, bet niekas negali tei
singai apkaltinti ir legališkai 
bausti žmones, kuriu persi
tikrinimai yra gerbiami. 
Niekas negali teisingu keliu 
lyginti neo-malthusianismą 
su’paleistuvyste”.

Hardy ir jo knygos leidė
jai tapo išteisinti. Žingeidu 
būtu patirti, jei kada kuris 
iš amerikonišku gimdymo 
aprubežiavimo šalininku įsi
veltu į mūsų drakoniškus 
įstatymus, ar mūsų garsus 
rašytojai taip noriai jį užsto-

Dr. W. J. Robinson;

Vaikinams.

Korespondencijos

Rožyte.
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Atsižymėjo L. Karu-
Publikos buvo ma-

uzrasymas 
laikraščio.
pamatys,

Nors japonai ir skelbia, kad nenori karės su Suvienytomis Valstijomis, vienok gink
lus jie smarkiai galanda. <

Šiandien, kur tik pamaty
si pirmeivišku vaikinu būre
lį susirinkus, tuoj išgirsi šne
kas apie merginas.

Vienas jau sako: “Laikas 
būtu apsivesti, bet su kuom? 
Mūsų miestelyj visos davat
kos ir aklos fanatikės, o aš 
tokiu nemyliu visai. Reikia 
pasijieškoti per laikraštį”.

Taip daugelis ir daro. 
Man rodosi, kad vaikinai, 
taip darydami, gerai neap- 
svarsto. Jeigu jūs tuos pi
nigus,. ką išleidžiate ant tuš
čiu susirašinėjimu, štampu 
ir apgarsinimu laikraščiuos 
—išleistumėt ant tamsiu 
merginu pralavinimo, tuo
met būtu daug geriau.

Užrašykite tamsesniai 
merginai laikraštį, mokėkite 
prieiti prie jos su taikiais ir 
gražiais žodeliais, pasivaikš- 
tinėkite, pasišnekėkite apie 
rimtesnius reikalus; jeigu 
gyvenate didesniam mieste, 
nueikite į muziejų, geresnį 
teatrą ir tt. Pamatysite, jog 
susilauksite iš to naudą.

Reikia tik mokėti prieiti, 
užinteresuoti merginą tūlais 
paaiškinimais. Tuomet mer
gina pasakys pati sau: “Iš
ties tas Jonelis gana gražiai 
nupasakoja!”

Apšviestesniam vaikinui 
visuomet lengviau prieiti 
prie prie merginu, negu ko
kiam fanatikiškam girtuok
liui, kuris nesupranta papras
čiausiu gyvenimo reikalu.

Jauna miesto davatkėlė, 
pamylėjusi pirmeivišką vai
kiną, pasakys: “Ką jaunas 
sublūdys, gal dievas nesu- 
dys!” Tuomet, reikia panau
doti savo patarimus visiškai 
tai merginai suagituoti prie 
mokslo ir šviesos.

Merginos širdis ir įausmai 
yra lyg tas vaškas, tirpstan
tis prieš saulę. Ir ameriko
nišku lietuvaičiu jausmai ly
giai tokie pat, kaip ir visu 
kitu merginu.

Visa nelaimė tame, kad 
pirmeiviški vaikinai neban
do prieit prie davatkėlių mer
ginu. Pirmu pirmiausia rei
kia įgyti merginos meilę, o 
jau paskui bus lengva pada
ryti ją laisvu pažvalgu mer
gina. Bet jūs, vaikinai, no
rite visko per greitai. Ne
manykite, kad viena diena 
galima atsikratyti nuo metu 
metais įskiepytu prietaru.

Jūsų gražus pasielgimas, 
teisingi žodžiai ir mandagu
mas tik su laiku galės fana
tizmo šalnis išrauti. Juk ir 
žvirblis, pamatęs baidyklą, 
baisiai išsigąsta, bet tolydžio 
apsipranta. Taip ir su žmo 
gum. Sykį susipratęs, jisai 
bus dėkingas žmogui, kuris 
jį pralavino.

Pradžia — tai 
darbininkiško 
Mergina greitai 
kad tame laikrašty raguo
čius netupi.

Taigi atvertimas prie švie
sos pirmeivišku merginu vi- 
su-pirmiausia nuo laisvu 
vaikinu priklauso.

Mažoji Onyįė
iš Athol, Mass.

Detroit, Mieli.
1 d. birž. buvo didelės pra

kalbos, su pamarginimais, 
dainomis, deklamacijomis ir 
muzika. Surengė 116 kuopa 
LSS.

p. Adomaitienė labai gra
žiai paskambino ant piano. 
Broliai Ambrazaičiai ir drg. 
Gailiūnas padainavo: “Bro
liai sukruskim!” ir kitas, kas 
publikai labai patiko.

Paskui kalbėjo M. Mockus 
apie atvirumą pažvalgose. ir 
šnekoj. Toliaus sakė, kad 
reikia pajudinti ta gūšta die
vu ir velniu, kur tūkstančiai 
žmonių kankinasi fanatizmo 
liga. Jo kalba visiems pati
ko, išimant tūlą Jonuką.
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Deklamacija W.Ambrazai
čiui gerai pavyko. Taip-pat 
ir Adomaitienei paskambini- 
mas ant piano.

Iš eilės kalbėjo D. Kaspar- 
ka. Šioj kalboj publika iš
girdo daug įdomiu dalyku, 
ypač iš W. Virginijos strei
ko. Padeklamavus Tamo
šiūnui, vėl kalbėjo Mockus 
apie jaunuomenės auklėji
mą.

Žmonių buvo gana daug. 
Prie kuopos prisirašė 3 drau
gai. Augu surinkta $3.30. 
Literatūros parduota už 
$6.25.

Pas mumis daugiausia dar
buojasi socijalistai ir laisva
maniai; taip-pat ir IWW., 
bet šiai pastarajai ko tai 
trūksta.

Žalias Uosis.

Montello, Mass.
Geg. 30 d. Liet. Tautiško 

Namo draugovė turėjo balių 
su prakalbomis. Kalbėjo V. 
Jakštys, kuris nurodė nau
dingumą tautiško namo. 
Prakalbos pasisekė gerai. 
Paskui buvo deklamacijos, 
dainos, monologai ir John 
Bamba sakė spyčiu.

Publikos buvo pilna svetai
nė. Pelno su visa kolekta 
liko $140.

Birž. 3 d. Liet. Tautiško 
Namo dr-ja turėjo metinį 
susirinkimą. Atidarius su
rinkimą per pirmininką H. 
Stankų, buvo išduoti rapor
tai visos valdybos. Viskas 
pasirodė tvarkoj. Paskui ga
vo padėkavonę senoji valdy
ba už gerą tarnavimą.

Ant kitu metu likosi iš
rinkta nauja valdyba: pir
mininku J. Ustupas, pagel- 
bininku V. Žmuidinavičia, 
protokolu raštininkas K. Na
vickas, fin. raštininkas D. 
Kellei, kasierium J. Petraus
kas.

Turiu pasakyti, jog ir šį 
metą visa valdyba iš pirmei
viu susideda. TodeJ galima 
laukti geru pasekmių. Ta 
draugija turi 1088 narius. 
Namas jau netrukus bus ga
tavas.

Lowell, Mass.
Mažai ką “Laisvės” skai

tytojai yra girdėję apie šį 
miestą. Bus gana intere
singa pasakius, kad šis mies
tas išdirba daugiausia au
deklu, negu kokis kitas A- 
merikos miestas, rodosi, be
ne antrą vietą užima pasau
lyje toj išdirbystėj. Miestas, 
ypač paskutiniais metais pra
dėjo apsišvarinti ir yra svei
kas miestas.

Lietuviu yra apie 1000, 
kurie turi sekančias draugi
jas: Šv. Juozapo, DLK. Al
girdo, Aušros Vartų (mote
rų) ir visos šitos draugystės 
turi gana didelį skaičių nariu. 
Paskutiniais dviem metais 
susitvėrė SLRKA. kuopa, 
kuri turi nariu (be kunigo ir 
jo gaspadinės) į 10; Jaunimo 
Ratelis taipgi susitvėrė ga
lutinai ir L. Uk. N. kliubas 
turi apie 10 nariu.

1 d. birž. Kliubas turėjo 
prakalbas, kur kalbėjo p. Ra
manauskas. Kalba buvo 
gana naudinga ir publikai 
patiko.

Šiaip lowelieciai snaudžia. 
Parengia kokį balių, tai ir 
viskas. Prakalbos, jeigu 
kada pasitaiko iš nelaimės, 
parengia, tai ir viskas. To 
viso priežastis, tai stoka 
veikliu žmonių, kurie‘galėtu 
pasidarbuoti tarp liaudies. 
Girtuokliavimu jie atsižymi.

Kunigėlis draudžia skai
tyt ir pardavinėt pirmeiviš
kus laikraščius. Bet kad 
biznieriai pardavinėja rusu 
socijalistu organą “Novy 
Mir”, tai kunigas nieko ne
sako. Nežinia kodėl, nes 
jeigu jau socijalistišku neva
lia, jau netik lietuvišku, bet 
ir kitokiu.

Parapijonai jau rengia 
kunigėlio išleistuves, ir tiki
masi greitoj ateityj jį iš čia 
išmufįs. Darbai eina vidu
tiniškai.

Visu Draugas.

New Britain, Conn.
25 d. geg, buvo surengta 

IWW. prakalbos. Kalbėto
ju buvo keletas, bet kadan
gi susirinko vien lenkai ir 
lietuviai, tai kalbėta lietu

viškai ir lenkiškai. Po pra
kalbu prie unijos prisirašė 
150 žmonių.

Kaslin apvaikčiojimo, ati
darant tautišką svetainę, tai 
reikia pasakyti, kad buvo ne
kokia tvarka. Taipgi leista 
kalbėti Hartfordo kunigui, 
nors jisai programe ir nebu
vo paminėtas.

J. Gegužis gi, kuris ge
riausia kolbėjo, palikta pas
kutinis, kuomet praėjo pus
valandinė pertrauka ir kuo
met pusė žmonių išsiskirstė.

31 d. geg. buvo balius.
1 d. birž. sulošta “Švar

kas ir Milinė”. Visi lošė ge
rai, nors rolės mokytasi labai 
ūmu laiku. Beto dar daina
vo choras, buvo deklamaci
jų ir monologas. Vakarėlis 
buvo gana puikus. Daugiau
sia triūso pridėjo surengime 
teatro “Birutės” moterų 
draugija.

Nors Zebriuks agitavo’, 
kad neitu ant teatro, vienok 
žmonių buvo labai daug. Jei
gu mūsų publika visuomet 
taip skaitlingai rinktųsi, tuo
met nebūtu tiek vargo su 
parengimu teatru.

Dabargi darbuokimės iš 
vieno. Su tąja mūsų nauja 
svetaine, lai užgema mumį- 
se naujos spėkos!

Moteris.
Clinton, Ind.

25 d. geg. Lietuvos Sūnų 
dr-ja parengė prakalbas. 
Kalbėjo T. Dundulis, aiškin
damas reikalingumą ir nau
dą apšviętos kiekvienam 
žmogui vyrui ir moterei. 
Plačiai kalbėjo apie moterų 
reikalus ir nurodė reikalin
gumą duoti joms teises.

Antru atveju kalbėjo apie 
darbininku skurdu gyveni
mą.. Nurodė į tarpt, socija- 
lizmą, kaipo išganymą.

Žemaitis.
Colinsville, 111.

26 d. geg. patiko netikėta 
mirtis LSS. 18 kuopos narį— 
drg. Vincą Matulevičių. Vin
cas dirbo prie molio kasyklos 
už stumdytoją karu. Kada 
atstūmmė karą prie skylės ir 
nepatėmijo, kad klėtka (ca
ge) tuom laiku buvo nuleista 
žemyn ir sykiu su karu Vin
cas nupuolė 335 pėdas gilu
mo. Nelaimingas taip susi
daužė, kad nebuvo galima 
pažinti, jog tai jo lavonas.

Velionis prie jokios drau
gystės neprigulėjo tik prie 
LSS. 18 kuopos, kuri ir užsi
ėmė Vinco palaidojimu. Ka
dangi velionis buvo laisva
manis, tai ir palaidotas be 
bažnytiniu “ceremonijų”.

Laidotuvėse dalyvavo visi 
18 kuopos draugai ir šiaip 
daugybė lietuviu. Kuopa 
paaukavo du vainiku su už
rašu: “Auka nuo LSS. 18 
kuopos draugu Vincui”. Prie 
duobės A. Metelionis skaitė 
velionio biografiją ir tam 
tikrai pritaikytą paskaitą, 
drg. A. Tumosa sakė origi
nališkas eiles, kas visiems 
net ašaras išspaudė.

Vincas M. buvo nevedęs, 
30 metu amžiaus, šioj šalyj 
išgyveno suvirš du metu. 
Paėjo iš Suvalkų rėd., Kal
varijos pav., Kraužiu kaimo.

Lai būna jam lingva šalta 
žemelė. A. Dzūkelis.

Kenosha, Wis.
24 d. geg. 52 LSS. kuopa 

parengė teatrą. Lošė “A- 
merikoniškas vestuves”. Ak
toriai savo roles atliko pusė
tinai ir publika likosi užga
nėdinta. Žmonių buvo i 200, 
nes dievočiai nenori eiti ant 
socijalisty vakaru.

Dialogą “Blaivus ir gir
tuoklis” atliko M. Pagojus ir 
ir K. Paukšys; Maiko su tėvu 
pasikalbėjimą atliko Braze- 

vičiukas ir Šukevičia. Dek
lamavo Brazevičiūtė.

25 d. Lietuvos įtaiso dr-ja 
parengė prakalbas kalbėjo 
p. Jurgelionis. Išgyrė SLA. 
ir TMD., liepė pašelpinėms 
dr-joms eiti krūvon. Išpei
kė visus lietuviškus laikraš
čius.

Vietinis viešasis knygynas 
dapildytas moksliškoms kny
goms. Naudokitės tomis 
knygomis.

Kenoshietis.
Brooklyn, N. Y.

3 d. birž. suvienytoms 
spėkoms kataliku, šventa- 
kupriu, laisvamaniu ir tau
tiečiu pastatė ant scenos 
“Koruevilio vargai”. Vei
kalas puikus ir gerai sulie
tuvintas.

Šitame' vakare dalyvavo 
visi piemens ir daug aviu iš 
aplinkiniu miestu ir SLRKA. 
seimo delegatai..

Sulošė betgi gerai. Daug 
buvo dainų, nes dalyvavo 
trįs chorai.

Geriausia lošė: Kvedaras, 
Kriaučiūnas, Mikuliūtė ir 
Kancieriūtė.

Publikos buvo pilna sve
tainė. Orkestrą buvo pui
ki. Ant rytojaos toj pačioj 
salėj buvo koncertas ir ba
lius, 
žiūtė.
žai ir užsilaikymas prastas.

J. Na vyną.
Nuo red. Kitas kores

pondentas p. Baritonas irgi 
pripažįsta, kad lošimas pa
vyko. Operą išvertė Bukš- 
naitis, scenai priruošė muzi
kos bei dramos draugija 
“Viturėlis”. _

Orkestrą buvo amerikoniš
ka. Griežė unijistai.

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

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

242 Broadway, So. Boston, Mass.



VIETINES ŽINIOS. PIRMYN

Aptiekorius ir Savininkas

Samdome darbininkus
0

O
o

0

43 Portland st., Boston,Mass.
*

ir platinkite

LAISVĘ

o

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

J Mano ofise galite susikalbėti vi- 
į sose k iii bose.
# VALANDOS: Nuo 8 iki 10 vai. ryte4 Nuo 2 iki 3 ir nuo 7 iki 8 vak. j

(j Telefonas Richmond 22126 įl
S ., 2787-J

Dr. David W. Rosen |
321 lĮanover Street Jb

8 d. birželio socijalistai ir 
jaunuomenės ratelis turėjo 
savo išvažiavimus ant laivu 
Nors kun. Žilinskas ir smar
kiai agitavo prieš panašius 
pasilinksminimus, betgi pub 
likos būva daug. Socijalis
tai ir jaunumiečiai buvo pa
siėmę laivelius skyrium.

Nuvažiavę ant salos, 
žaidė per ištisą 
riausius žaislus, 
čiai pasikvietė 
trauktis virve, 
sutiko 
viršus.
iššaukė jaunumiečius ant dis
kusijų, kad jie prirodytu pat
riotizmo naudą. Jaunu mie 
čiai atsisakė diskusuoti.

Publika pilnai užganėdin 
ta iš pramogės. Tik su lai 
vais išėjo tūli nesmagumai.

VISI 
dieną įvai- 
Jaurumie- 
socijalistus 
Socijalistai

Jaunumiečiy buvo 
Tuomet socijalistai

paskutiniame susirinkime nu
tarė įgyti lietuviams gerai 
žinomą Dahlgren svetainę. 
Nutarimas veik vienbalsis. 
Tą dieną daugelis nariu už
simokėjo penkines.

Reikia tik linkėti, kad nu
tarimas kuogreičiausia įvyk
tu.

TIKRAS GYDYTOJAS

Dr. IGNOTAS STANKUS, M. D
Vienatinis tikras lietuvis daktaras Philadelphijoj.

Gydo visokius ligas : vyru, moterų ir val
ku. Atsišaukusiems iš toliaus per laiškus 
sutelkia daktarišką rodą dovanai. Atėju
siems į ofisą ištiria geriausiai ilgus ir duoda 
savo gyduoles už menką užmokestį. Jis tu
ri gerą medikallšką praktiką, kaip tai: pa
baigęs Medikališką Universitetą, buvo mies- 
tavu daktaru mieste Indianapolis, Ind. ir tu
rėjo praktišką mokslą didžiojo mokykloje 
The Now York Post Graduate 
Medical School and Hospital. Da
bar gydo visokias ligas su gyduolėmis, da
vimu operacijų ir su elektra. *■

PASARGA:
Jeigu mlsllji gydytis per laišką, tai šaukis tiesiog pas mane, nes aš, būda

mas lietuvis, suprantu kalbą Ir jusu rašymą. Kas Iš to, jeigu atsišauksi per 
laišką pas kokio svetimtaučio daktaro, juk jis jusu kalbos nesupras Ir jusu 
laiško neperskaitys. Teisybė, toksai daktaras atsius jums kelintą butelių su 
farbuotu čNtu vandeniu, kuris jums nei blogo nei gero nepadarys, o užmokes
tį atims, kaip ir už tikras gyduoles. Užtai nemėtyk darniais savo sunkiai už- 
procevotus pinigus. Aš nelaikau savo ofiso nei tlumočlu nei raštininku ir nei 
aptiekorhi. Jei kas atsišaukia laišku pas mane, tai aš pats perskaitau tą laiš
ką, ištiriu Ilgą ir jeigu reikalinga, tai tada pasiunčiu gyduoles.
Turiu šimtus padekavoniu. Kelias čionai talpinu:

Aš, Juozapas Svilba, 1011 Carlton st., Philadelphia, Pa., daug daktaru at
lankiau, o nei vienas negalėjo manęs išgydyti, bet daktarus Ignotas Stankus 
su pagelba X-ray mane Išgydė. Ištariu širdingą ačiū.

Petras Salius, 29 Green Place, Campello, Mass., taip rašo: Mano moteris il
gai sirgo ir išgydyti jos negalėjo. Ji turėjo kosulį, skriapliavimą, skaudojfmą 
paširdžiu ir krutinėję. Kuomet atsišaukiau pas daktarą Ignotą Stankų ir šitai 
jis išgydė mano motel į su pirmu pasiuntiniu gyduolių. Dabar didžiai širdin
gai ačiū už geras gyduoles. Dieve duok jam ilgą amžių, kad galėtu Ir kitus 
sergančius gelbėti.

Iš Brooklyn, N. Y., 38 So. 2-nd st. Mane išgydė daktaras Stankus nuo iš
bėrimo veido, slinkimo plauku, greito supykinto ir išgąsčio. Julė Dailidleniutė. 
Tos padėkavonės yra įdėtos su pavelijimu pačiu pacijentu.

Dr. IGNATIUS STANKUS, M. D.
1210 So. Broad st., - Philadelphia, Pa.

Ofiso

TEISINGIAUSIA A 4Ar 1IEKA
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natinė lietuviška aptinka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresu.

SAVAITINIS LAIKRAŠTIS.
Jei norite aiškiai suprasti darbininkų klesos gyvenimo ir judėji-z 

mo reikalus; jei norite sekti šios šalies politikų ir turėti žinių iš 
viso pasaulio kraštų; jei norite apsipažinti su visuomenes ir gamtos 
mokslų klausimais,-tai užsirašykite laikraštį “PIRMYN”.

Prenumerata metams: Suvienytose Valstijose $ 1.50
Užsieniuose $2.00

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

del gelešinkeliu, Canadon 
fabriku ir farmu.
United States

Employment Office

Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

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

i «^4c)4c>4(C4e)4e)®4r>«e)4eY47)ite)42)W

Ar nori pirkt Šipkarte?

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

K. Yurgeliunas 
233 Broadway, So. Boston

valandos
Nuo 9 iki 11 dieną, nuo 2 Iki 4 po pietų ir nuo 7 iki 8 vakare. • 
Nedaliomis nuo 10 iki 3 vai. po pietų.

7 d. birželio, vakare, Bos
tone ir apygardose siautė di
delė audra, kuri pridirbo ne
mažai nuostoliu. Perkūnas 
įtrenkė į daugelį namu. Ar- 
lingtone užmušta viena ypa-

Skubinkitės Tiirkti pigiai

NAUJA IR PUIKI KNYGELE

“PASLAPTIS”
Knygelę parengė SENAS VIN

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

“LAISVE
24 2 W. Broadway

So. Boston, Mass.

TRIS GEROS KNYGOS:

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

P A S A UI IH PATAS Astronomiška kny- I ZtO/lUljųi K/A 1 Ka apie saulę, Žemę,
ir kitas planetas. Su paveikslėliais...........................JKc

MEILES KARŠTLIGĖįg-f-Jg 
meilę....................................................................................2()c.

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

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

F. AO. RICHTER & CO., 215 Pearl Streel. New York 
\ Richtor'io Congo Pill6s yrn geros nuo 

i viduriu sukiotėjimo. 25c. ir 50c.

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

D r.
Hichter’io

Expelled 
j; savo namuose ir 
ttuojaus imsite 
| vartot. 25c. ir 50c. aptiekose. 
Į Sergėkis pamėgdžiotų vaistų-

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

jei nori silpsti

Laivakortes
tai visada pirk pas
G. BARTASZ1Ų

nes į trumpą laiką jie pabrangs šimteriopai, dėlto 
kad 31 gegužės atsidarė So. Bostone portas ir di
džiausi laivai plaukios iš Europos į So. Bostoną. 
Birželio mėn. atsidarys žuvų marketas, kur bus di
džiausia žuvų turgavietė visam pasaulyj. Taipgi į 
trumpą laiką pradės statyti geležinkelio stotį neto
li So. Bostono plieplaukoš. Todėl skubinkitės pirkti GEORGE BARTASZ1US
Namus ir Piečius

14)

BHSH
>N

Bostono SANKROVA4)

pi

Egiutero No. 1.

LITHUANIAN AGENCY

“KOVAmM

75c.

A

Kova
MW4444444444*r444444444T4444444444444444444444444444«

$1.25

Sučedyk savo sveikatą ir pinigus

48 Exchange St

,,
> >
>>

10c.
10c.

£

Didžiausias
Darbininkų
Sąvaitinis
Laikraštis •

$3.50 
50c.

Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

$2.00
$2.00

$50

2 
P)

,e
o

»»
parodo, kaip nuo ligų

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

Garsių Lietuviškų—Lenkškų Vastų

315 Broadway,
Telephone. So. Boston 605

WILLIAM F. J. HOWARD 
Lietuviška pavhrdS buvo 

Vincai) P. J. Kavaliauskas

315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

Advokatas

MDR
7 Parmenter St

AR NORI

iurJr ^iwirtii<

Subatoj, 7 d. birželio, So. 
Bostone vienoje lietuviškoje 
šeimynoje areštuota vaikinas 
ir mergina už nepadoru elgi
mąsi. Policmaną buvo pa
šaukusi gaspadinė. Abudu 
turės stoti teisman.

Ar-gi tai gražu? Kiekvie
ną panedėlį So. Bostono teis
me galima girdėti daug ne
maloniu bylu iš lietuviu gy
venimo.

8 d. birž. ant
Common barbenai turėjo 
savo didelį mitingą. Nutarė 
laikyties streike. Šiomis die
nomis laukia pribūnant į Bos
toną Ettoro.

AR MANAI KELIAUT Į 
TĖVYNĘ?

Jei manai, tai čia paduodu 
nužemintas kainas keleto 
geru laivu:
May 31 į Liepoj u $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 Liepoj u tiesiog 33.00 
17 į Bremą Expr. 40.00 
28 į Antwerp Expr .35.00 
28 į Liepoj u 35.00

Norėdami ką nors daugiau 
sužinoti, adresuoki! pas

Bartašių,L Agentą

261 Broadway, Sį>. Boston, Mass, 
ari

558 Broome St

New York City

Sergančioms moterims.
Sesute.—

Aš esmių motere. 
turi iškentėti.

Žinau, kiek moteris 
Jeigu kenti nuo baltųjų 

antdrapanių, nupuo
limo arba atitrūki
mo motės, esi ne
vaisinga, turi skau
smingus ir neregu- 
liariškus perijodus, 
reumatizmų ar kito
kias ligas, pabandyk

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

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

Skaitytojams
Meldžiame visu tu “Lais

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

“L.” Administracija.

nes dabar yra gera proga pirkti pigiai. Taigi ku
rie turite nors 50 dol., užeikite pasiimti adresu 
DYKAI, kur parsiduoda visoki namai, piečiai ir 
bizniai.

3 šeimynų namas, 16 kambarių, 
toiletai, gazai ir piazai del kiek
vienos šeimynos. Namas pasta
tyta atskirai ant Gold St., netoli 
F St. Turi greitai parduoti už 
$3300.00.

3 šeimynų narnas, 11 kambarių, 
toiletai ir gazai, namas atskirai 
pabudavotas ant Silver St., neto
li I) St., parsiduoda tik už $2.000.

12 šeimynų namas, 44 kamba
riai, toiletai, gazai, piazai ant 
Sixth St., nori greitai parduoti.

3 šeimynų namas, 14 kambarių, 
toiletai, gazai ir pijazai ant Bol
ton St., netoli E St., geras ir gra
žus, atskirai budavotas, medinis 
namas, turi būti greitai parduo- 

¥ tas už $3.500.
3šeim., 11 kamb. medinis na

mas, ant Michel St., kaina$1.500.
3 šeimynų, 12 kamb., toiletai 

ant Spring St., kaina §1.600.
3 šeini., 11 kam., toiletai,gazai, 

ant II St., kaina $1.100 ir tik 
$100 įmokėti.

Turim ir daugiau pigių namų ir 
žemių. Kreipkitės į mūs agentūrų

South Boston, Mass
A. IVAŠKI-VIČ, Mgr.

c 
cd

Perkant žiūrėk, kad liūtų ta murkė, 
o gausi teisingai.

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

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.

DOVftNfll-DOVftNfll!
KNYGA SVEIKATOS bei nau
jausio mokslo ir ką reikia daryti 
apsirgus. Teip-pat kame ir kur 
greit išsigydyti, lygiai ta knyga

DAKTARAS“
apsisaugoti.

DIDŽIAUSIA BOSTONE

OLSELIS

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIBKA
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 KASPARAV1ČIA, 
153 Seventh st., cor. E st.

So. Boston, Mass.
Namų adresas: 108--7-th st., S. B.

P. S. Vėlai nakčia kreipkitės namu adresu.

Prisiųsk už 3c štampų, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visoFių 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. 
k Reikalaukite tuojaus.

I D Tinnila 822 Washington St.• 1 tumia, UOSTOM, MASS:

50.000 Kataliogų DYKAI!

VISIEMS ATHOI/YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas Kriaučius
Siuvu . visokius Vyriškus ir Moteriškus rubus. 

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

P. BUZEWICK,.
Athol, Mass.

25c.
- •- - 50c.

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

Gumbo Lašai - 
Meškos Mestis - 
Treianka...................................
Linimentau Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Balsamas - 
Antylakson del Vaikų, 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

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

ir Kruvinosios - - -
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo -
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui 

Galvos Skaudėjimo
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

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

pas Vaikus
Groblevskio Pleišteris

(Kaštavolo) 
Pamada Plaukams - 
Uchotvna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
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 Dedervines 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūšų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo štoruose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štornikų nusi
pirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
dovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkėse. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite mūsų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI 
COR. ELM 4 M Ain STS.. PLYMOUTH. PA.

Vyno, Visokių Likierjų, Degtinės, Rusiškos “Monopolkos”, 
Šampano, Alaus, Eliaus ir visokių importuotų gėrimų.

DUOSIM PUIKŲ 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., K‘XVSrTeS;',.n'‘o1' Boston, Mass.

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

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

$2.00 
$1.00

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

$1.00 
25c.

ŠITOJ KNYGOJ „DAKTARAS" netik 
pamokinu kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
išsigydyti, bet telp-pat labai gražiai, kaip tik
ras tėvas pamokinu ir kaip nuo visokių ilgų 
apsisaugoti.

KNYGOJ „DAKTARAS" labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų lytišką gyvenimą ir 
aiškiai, atvirai telp išdystlnėje, jog kitose 
knygose apie tokias paslaptylx’s negalite at
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui Ir moterei 
labai reiltalinga turėti, kad žinoti kaip ir ką 
daryti, seniems ir jauniems ir kaip laimingai 
gyventi. Čion viską negalima aprašyti, bet tik 
perskaičius knygą atrasite.

ŠITA KNYGA illliistruota puikiais moks- 
sliškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojimą su visokiomis paslaptybėmis.

Apie MEILES DALYKUS „Daktaras“ 
nemažai rašo.

YPATINGAI serganti, nusilpnėjg, sukliu
rę, pasigadinj) per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis 
telp užslsenėjusioinis ir užsikrėtusiomis ligo
mis, šitoje knygoje atrasite tikrą rodą.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pir
miau no kaip kreipsies prie kokio nors gydy
tojaus, arba vartosi liekarstas, reikia perskai
tyt knygą „Daktaras“, nes didelės daugybės 
žmonių, kurie tik perskaitė šitą knygą, išsi
gydė.

TODĖL, kad ta knyga del labo visuome
nės išduobi, tai kiekvienas ją apturės visai 
dovanai,kuris tik atsiųs keletą štampų už pri
siimti iną.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip!

The PHILADELPHIA M. CLINIC, 
1117Walnut st., Philadelphia, Pa.

TBMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 
sergi, Jautiesi kokį nors nesveikumą Ir reikli- 
latijl geros, teisingos pagelbos, kad trumpam 
Įniko gulėtum išslgydyt., tai aLslšauklo prie 
Profesionališko Daktaro, Pit. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk, Ateik.

Ofiso valandos kasdien 10 13 ryto iki-1 po 
pietų. Nedėl. iki 3, o Utitr. ir l’ėtii. vakaru nuo 
(I liti 8.

Nusipirk musu naujau
sio pagerinimo PROSĄ 
ir atlik prosinimąj pu
sę laiko su mažais išlai- 

' dais ir laiko gaišimu.
Visada gatavas;šiluma 
reguliuojama; gali pro- 
syti lauke ar viduje; 
Kiekvienai moteriai tu 
tinai ceikalingas.Kašyk 
apie platesnias žinias.
Agent, geras uždarbis

The J. Ilgaudas Novelty Co.
1841 So. Halstad St. Oept.4 Chicago, III

“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.
“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”.

99 1815 E. Moyamensing Avė 
PHILADELPHIA,

' DAKTARAS
Vienatinis mus tautos 

Medicinos P r o f e s o r i u s 
Massachusetts valstijoj. 
Jau arti 18 metu, kaip aš 
pasekmingai gydau ir at
lieku operacijas. Tėmyk! 
Neik jieškot manę in ap
tiekti ant kampo po mano 
offisu. bet lipk vienais 
tropais augštyn iš num. 
7 Parmenter St. Dutys 
mano ofiso nuteptos bal
tai, o viršui 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

ZISI I ,MAN
Boston, Mass

gauti DYKAI dvi geras Batu
kas ir Katalioga visokiu geru 
tnagissku sr-tuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la

bai nori, o nežinai kur ju Rauti 
Jeigu taip, tai atsiusk savo pil
na ir aiszKU adrosa, o ase tuo
jaus ta Katalioga ir tas setukas 
tau nusiusiu dykai. Adresuok:

JUOZAS J. SZLIKAS, 
(MAGiKAS)

3250 Union Ave., CHICAGO, III.Tflcphone Richmond 1967-R.

I Akušerka 
įį Pabalinusi kursą Womans Medical 
o) College, Baltimore, Md.
% Pasekmingai atlieka savo darbą -prie
9 gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 

pagelbą invairiose moterų ligose.

| F. Stropiene, BR“0^;y 
g SO. BOSTON, MASS.1 *




