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DAR NEŽINIA, KAIP BUS SU 

BULIUM PRIEŠ ATEIVIUS
Washington, D.C.—Pasta

romis dienomis pasklido 
gandas, kad prezidentas 
Wilsonas esąs priešingas 
Burnetto billiui prieš atei
vius ir todėlei po juomi ne
pasirašysiąs, nors tasai bil
lius ir praeitų per senatą.

Paskiausios gi žinios pil
nos priešginybių. Daugu
ma pranešimų tikrina, kad 
billius pereisiąs ir per sena
tą, prezidentas gi Wilsonas, 
nors ir nelabai tenorįs atei
vius varžyti, betgi po billium 
pasirašysiąs, kadangi nenori 
pykties su kongresu.

Dar ir dabar daugelis at
eivių organizacijų protes
tuoja prieš tą billių.

kuris jau labai ilgą laiką toj 
duobėj gyveno. Kada jį iš
traukė iš duobės, jisai nega
lėjo kalbėti, bet giedojęs, 
kaip gaidys. Barzda buvo 
išaugus ligi pat kelių.

New York valstijos dar
bininkai, nesnauskite!

Billius prieš pikietavimus 
gali praeit.

Albany, N. Y. 14 .d. kovo.- 
Jau trumpai minėjome “Lai
svėje”, kad New Yorko vals
tijos atstovų žemasai rūmas 
(assembly) priėmė billių,ku
riuo griežtai uždraudžiama 
pikietuoti laike streiko. Da
bar tasai billius randasi se
nato komisijioj.

Darbininkų unijos subruz
do protestuoti. Jos turi ap- 
finti savo teisę streikuoti, 

eigų darbininkams nebus 
valia ramiai pikietuoti, tuo
met veik nebus vilties išlai
mėt! streikas.

Darbininkai, siųskite pro
testus N. Y. valstijos sena
tam Geriausia siųskit pro
testą senatoriaus <

Gyvenimo pailginimo 
draugija.

New Yorke įsikūrė jau 
draugija,kurios vardas“Life 
Extention Institute”. Pir
mininku to instituto yra bu
vęs prezidentas Taftas. At
rado labai daug pritarėjų, 
kurie pinigiškai šelps minė
tą įstaigą.

Minėtame institute dirbs 
daug žymių daktarų. Užda
viniu jų bus suteikti patari
mų tiems, kuriems rūpės pa
ilginti jų gyvenimas.

Tarp kitko minėtą institu
tą šelps gyvasties apdraudos 
draugijos, kurioms galų gale 
daugiausia rūpi, kad žmonės 
ilgai gyventų.

Vilkams pasirodžius, mo
kyklas uždare.

Dunkirk, N. Y.—Į šį dįit- 
riktą iš Canados atbėgo 
daug vilkų. Valstiečiai tai
so ant jų “ablavas”. Net mo
kyklas uždarė, kadangi mo
tinos griežtai atsisakė leisti 
vaikus mokyklosna.

Griffin Pjeras 
vardu, kuris yra pirmininku j ' 
komisijos, kuri tą billių per 
kratinės.

Socijalistas Olsonas atgavo 
pilietiškas popieras.

Tacoma, Wash. —Socija
listas Olsonas, kuriam prieš 
du metu teisėjas Hanfordas 
buvo atėmęs pilietiškas po- 

atgavo jas atgal.
General iškas prokuroras 

I Wickersham išrišo dalyką 
I Olsono naudai.

LIETUVIŲ SOC. SĄJUNGOS
IV RAJONAS APIE “LAISVĘ

15 d. kovo LSS. IV rajono 
konferencija, atsibuvusi 
Booklyne, N. Y., išklausiusi 
“Laisvės” leidėjų pranešimą 
apie tai, 
laikraščio 
mas jau sutvarkytas ant 
naujų kooperatyviškų pa
matų, išnešė sekančią rezo
liuciją:

1) Kadangi “Laisvės” ko
operacija sutvarkyta ant 
grynai socijalistiško pama
to ir jos nariais galės būt tik 
socijalistiškų 
nariai;

2) Kadangi 
virtus plačia 
daug daugiau, nei ligišiol, 
gvarantuojama laikraščio 
socijalistiška pakraipa;

3) Kadangi “Laisvei” pa
virtus iš privatiško visuome
nišku laikraščiu, vra daug

kad socijalistiško
“Laisvės” leidi-

organizacijų

Laisvei” pa- 
kooperacija,

daugiau gvarantijos, kad 
tas prisidės prie santikių ir 
darbo pasidalinimo sutvar
kymo tarpe visų socijalistiš- 
kų lietuviškų laikraščių 
Amerikoje;

4) Kadangi jau seniai bu
vo atjaučiamas reikalas so
cijalistiško laikraščio šioj 
apielinkėj; — tai IV rajono 
LSS. konferencija sveikina 
persikėlimą “Laisvės” iš So. 
Bostono į Brooklyną. Rajo
nas kviečia draugus parody
ti užuojautą “Laisvei”, pla
tinant ją, kaipo savo pa
kraipos laikraštį ir pastoti 
minėtos kooperacijos na
riais, kad tuoml prisidėjus 
prie pakėlimo socijalistiškos 
propagandos apielinkėj.

Rezoliucija priimta vien
balsiai.

ŠALIN KARČIAMOS
IR MONOPOLIAI!

. Didžioji bedarbių armija 
veik išsklaidyta.

Sacramento, Cal. — Ta 
garsioji bedarbių armija, 
kuri norėjo maršuoti pas 
prezidentą, jau veik visiškai 
iširo. Vadai suareštuoti, o 
kiti badauja, kadangi val
džia uždraudė pristatyt be
darbiams valgio iš miesto. 
Bedarbiai gyvena “lageriuo
se” ant greitųjų pabudavo- 
tose šėtrose.

Baisenybės Colorado.
Milicijonieriai veik visiš

kai išardė angliakasių strei- 
kierių kolioniją Forbes. Vy
rai, moterįs ir maži vaiku
čiai atsidūrė lauke laike pū
gos. Jiems liepta apleisti ši 
valstija.

Tai matote, kas dedasi 
streiko apimtose vietose.
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Didžioji Ona
Kova gimdo karžy

gius. r treikas yra ko
va, aštri kova, sunki 
kova. Todėl kiekvienas 
didelis streikas pagim
do kovd&jus, kurie sto
ja pirmosna eilesna.

Juo smarkyn eina 
darbininkų kova, juo 
daugiau motorų prade
da joje dalyvaut. Di
džioji Ona yra viena iš 
jų. Jos tikroji pavar
de Ona Clemens. Ji ži
noma kiekvienam strei- 
kieriui Calumet, Mich, 
kur tebesitęsia dar di
dysis vario kasyklų 
mainierių streikas. Ji 
buvo ant pikietų, ji gy
vu žodžiu ramino strei- 
kierius, ji buvo muša
ma ir sodinama kalėji
mam

Dabar ji važinėja po 
didesniuosius Ameri
kos miestus, sako karš
tas prakalbas, renka 
streikieriams aukų.

Daugiau tokių Onų! 
Jos reikalingos kožną 
dienų mūsų kovai ir lai
mėjimui. '

Išmintingi nutarimai Lietu
vos valstiečių.

Pastaruoju laiku sekan
čiuose Lietuvos valsčiuose 
nutarta panaikinti karcia- 
mos ir monopoliai.

Ve tie valsčiai: Mažeikiai 
(Šiaulių pav.), Švėkšna ir 
Vevirženai (Raseinių pav.), 
Darbėnai ir Kuliai (Telšių 
pav.), Traškunai (Ukmerg. 
jav.), Onuškis, Čedasai ir 
Rokiškis (Zarasų pav.)

Mažeikiuose, anot “Liet. 
Ūkininko”, tai net girtuok- 
iai šaukė: “nereikia, nerei
kia monopolių!”

Šitie valsčių išmintingi 
nutarimai gali daug daugiau 
gero padaryti, negu katali
kišku blaivininku butelinė 
agitacija.

Išeivybė vis didinasi.
“L. Ž.” rašo:
Niekuomet per Liepojų 

neišvažiuodavo taip daug 
išeivių į svetimas šalis jieš- 
koti sau geresnės kloties, 
kaip pastaraisiais metais. 
Išeivių buvo tokia gausybė, 
kad vietinės garlaivių kom
panijos nebepaspėdavo jų 
gabenti ir, pristigus savo 
garlaivių, turėdavo nuomo
ti iš kitų. Viso labo 1913 m. 
per Liepojų išvažiavo 70,734 
išeiviai iš 78 Rusijos guber
nijų. Daugiausia išeivių bu
vo Minsko gub. — 8,724, to
liau eina Volyniaus. gub. — 
8,226 ir Gardino gub.—5,735. 
Mažinusį išeivių skaičių 
duoda Suomija ir Orenbur- 
go su Kališiaus gub.

Pagal tautų išeivių buvo: 
rusų — 30,339, žydų — 23,- 
029, lenkų — 6,217, lietuvių 
—2,546, vokiečiu, užsienio
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pavaldiniu — 584, latviu — 
760.

Vyrų išeivių buvo 30,846, 
moterų — 20,696.
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PREZIDENTAS WILSONAS
GERIAUSIS EUROPOJ ŽMOGUS

Londonas, 13 d. kovo. Po-' menę. Daugely vietų areš- 
itikieriai ir pirkliai nepap- tuota daug rinkikų, 
rastai patenkinti tuomi, kad 
jrezidentas Wilsonas reko
mendavo kongresui neimti 
nuitų nuo svetimtautiškų 
aivų, kurie plauks Panamos 
<analu. Ne vien Londone, 
jet Berlyne ir Paryžiuje la
bai giria Wilsona, kad jisai 
pasirodė esąs toks bešalis ir 
veikiąs sulyg 1901 metais 
padarytos sutarties. •

Užtat Amerikoj, ypač de
mokratų partijoj, prieš Wil- 
soną kilo tikra audra. Pri
imdamas kandidatūrą ant 
prezidento, jisai pasižadėjo 
stovėti už tai, kad Suv. Vals
tijų laivai, plaukianti kana
lu,bus liuosi nuo duoklių. To- 
kiu būdu mūsų pirkliai ir fa
brikantai būtų galėję varyt

Sufragistės.
Sufragistė Richardson, 

kuri sunaikino puikų We- 
laskeco paveikslą, nuteista 
ant šešių mėnesių kalėjimo.

Už areštavimą Pankhurs- 
stienės Glasgow’o sufragis
tės pradėjo kulti langus val
diškose įstaigose.

E. Pankhurstienė jau vėl 
paliuosuota.

Dublino sufragistės pade
gė puikų namą R. Warbur
ton o. Nuostoliu yra apie 
$35,000.

Skolina pinigų Chinijai.
Didžioji Bethlehem Steel 

Co. skolina Chinijai $25,- 
000,000.

Gimimų skaičius mažinasi.
Besididinant skurdui tarp 

plačiųjų minių, mažinasi ir 
gimimų skaičius. Štai pe
reitais metais New Yorke 
buvo mažiausias skaičius gi
mimų, negu kada nors pra
eityje. Išviso gimimų buvo 
135,134, tai yra, 1,07 proc. 
mažiau, negu 1912 metais.

Kas per priežastįs, kurios 
veikia toje linkmėje? Trįs 
yra tam priežastįs. Jauni 
vyrai vengia apsivedimo. 
Jaunos poros vengia turėti 
vaikų. Pagaliaus, persisky
rimai labai palengvėjo.

Mihvaukees socijalistai.
Socijalistai deda visas pa

stangas, kad sugrąžinus u- 
rėdą majoro Emiliui Seide- 
liui. Įkurta specijališkas dėl 
rinkimų laiko savaitraštis. 
Atsibūna daugybė mitingų. 
Lietuviai socijalistai privalo 
kosmarkiausia darbuoties.

Davė kraujo svetimai gy
vasčiai apsaugot.

New Yorkas, 12 d. kovo. 
J. Touran, kuris sveria 250 
svarų, davė kvortą savo 
kraujo apsaugoti gyvasčiai 
Miss Mary McKeown. Krau
jo transportacija nusisekė 
labai gerai.

MOTERIMS NAUJIENOS

jot konkurencijos. Dabar 
Wilsonas tą prižadą sulaužė. 
Todėl ir kįla prieš jį tie pro
testai.

Lauksime, kuo tas viskas

Į 15 valandų per vandenyną.
Londonas, 13 d. kovo.—B. 

C. Hucks, žymus Anglijos a- 
vijatorius, tvirtina, kad už 
kelių metų galima bus per
lėkti iš Anglijos Amerikon 
orlaiviu į 15 valandų. Jisai 
pranašauja, kad už kokių 15 
metų ant orlaivių bus įreng
ti visokį patogumai.

Sufragistės įkūrė savo 
bažnyčią.

Liverpool, 14 d. kovo. Su
fragistės sako, kad jos neuž
siganėdina vyrų tvarkomo
mis bažnyčiomis. Todėl jos 
įkūrė savo, tik moterų, baž
nyčią, kuri vadinsis “naujo

Socijalistai ir bedarbe.
14 d. kovo visuose dides

niuose miestuose New Yor- 
ko valstijos atsibuvo didžiu
liai mitingai bedarbių, ku
riuos sušaukė socijalistų 
partija.

Ar naujas streikas W. Vir
ginijoj?

Wellsbury, W. Va. Brooke 
paviete sustreikavo 400 mai
nierių. Keli negrai-streik- 
laužiai areštuoti.

Laukinis žmogus.
Kingston, Ontario.— Ne

toli šio miesto vienoje duo
boje atrado laukinį žmogų,

Miesto universitetas Cleve- 
lande.

Clevelande jau bandoma 
suvienyti visas augštąsias 
mokyklas į didžiulį miesto 
universitetą. Mokslas uni
versitete bus dovanai. Uni
versitetas išdavinės mokslo 
laipsnius, kaip ir kiti uni
versitetai s

Popiežija.
Tuoj po Velykų popiežius 

paskirs dar kelis naujus 
kardinolus. Sakoma, kad 
kardinolu bus paskirtas ir 
vienas jėzuitų vadovas. Tai 
aiškiausias ženklas, kad re- 
akcijoniški jėzuitai vėl at
gauna savo seną įtekmę.

Vatikanas darosi vis re- 
akcijoniškesnis.

Vėl prieš žydelius.
Ajacio (sala Korsika). 

Vietos gyventojai labai su
judo prieš žydelius. Mat, 
rasta kūnas kūdikio, būk 
tai nužudyto žydais.

Karalius dreba už savo kailį.
Stokholm (Švedija), ^vp 

dijos karalius dreba už savo 
kailį, nes jo šaly vis labiau 
auga agitacija už republiką. 
Ateinanti rinkimai parodys, 
ar daug dar jisai turi savo 
šalininku. 
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Sudegė senovės katedra.
Neusse sudegė puiki seno

vės katedra, užsilikusi dar 
nuo XIII amžiaus.

Palangoje.
Pradžioje vasario ir vie

versiai jau giedojo, ir gul
bės, žąsis “iš Afrikos lėkė” 
(anot tos dainos). Tik va, 
užšalo ir pasnigo: apstiro ir 
žolelė ir jau- jau besprogs- 
tantieji kai-kurių medžių la
pukai. .. Rudenį buvo apie 
Palangą jūroj gerokų vėtrų; 
užtat, sako, dabar trejiems 
metams bus gana “apstei” 
gintarų: jau dabar, girdi, a- 
pie penketą šimtukų gintar- 
ninkai žvejai išrinko.

Pamokslininkais toj baž
nyčioj bus vien moterįs.

Vokietija užprotestavo.
Vokietijos valdžia taip- 

pat užprotestavo prieš Bur
netto billių.

Naujas didlaivis.
Belfaste nuleista vandenin 

naujas White Star linijos 
didlaivis “Britanic”, 900 pė
dų ilgio.su geriausiais įtai
symais.

Socijalistai prieš kronprin- 
cą.

Didelis triukšmas kilo Vo
kietijos parlamente, kuo
met valdžia paprašė pa
dengti kronprinco išlaidas, 
kurias tasai padarė, vykda
mas Afrikon ant medžiok
lės. Prašyta $50,000.

Socijalistai griežtai tam 
pasipriešino.

PASKIAUSIOS
NAUJIENOSAiriai bedarbiai.

Dublinas, 14 d. kovo. Čia 
buvo smarkus susikirtimas 
tarpe bedarbių ir policijos. 
Bedarbiai maršavo į lordo 
majoro namą. Yra sužeistų.

Ura, monopoliai!
Panevėžiečiai pastarai

siais metais išgėrė degtinės 
už 44 tūkstančius rub. dau
giau nekaip 1912 m. Reikia 
dar pastebėti, kad už tiek 
parduoda degtinės vien tik 
Panevėžio miesto monopo
liuose.

1,000 žmonių žuvo Rusijoj.
St. Peterburgas, 15 d. ko

vo. šiapus Kaukazo siautė 
baisiausias uraganas. Azo
vo jūros, pakilusios ant 9 
pėdų, užliejo visą pajūrį. 
Miestas Achtyrskaja nu
šluotas vandeniniu volu. Žu
vo apie 1000 ypatų.

Juodmarių pakraščiu ura
ganas nuvertė daugelį trau
kiniu nuo relių, c- v

su-Tarpt antiškas moterų socijalisčių 
suvažiavimas.

Vienna (Austrija). Jau išleistas 
oficiališkas pranešimas, kad rugpjūčio 
21—22 d. greta tarptautiško socija
listų suvažiavimo ats'bus ir moterų 
soc. organizacijos konferencija.

Moterįs socijalistės svarstys sekan
čius klausimus. . i 225 merginos gauna j savaitę tik

1) pranešimas internacionalisko se- . pO qq
kretoriaus). ... Yra net kelios dešimtįs merginų,

2) kova uz lygias tiesas; i kurios gauna $2.00 j savaitę.
3) legališka protekcija ir socijalis- į Sakyk, kaip galima išgyvent iš to-

ka globa vaikų ir motinų; i fcju algų?
4) gyvenimo pabrangimo klausi- ' 

mas;
5) įvairumai.

Į Tai buvo moterų diena, kuria 
: rengc socijalistų organizacijos.

Clevelando fabrikų merginos.
Cleveland, Ohio. Clevelande1 yra 

! 2. 556 merginos, kurios dirba fabriko- 
: se. Iš jų tik 594 gauna daugiau, kaip 

' į $1.00 į dieną.

Motery teises Danijoj.
Kopenhagen 14 d. kovo. — Padary

ta sutartis tarpe socijalistų ir radika- 
liškų pirmeivių, kuria užtikrinama, 
jog parlamente ir senate praeis bil
lius, suteikiąs moterims lygias su vy
rais balsavimo teises.

Mūsų senatas ir moterų teisės.
Greitai jau galima laukti galutino 

nutarimo Suvienytų Valstijų senato 
klausime suteikimo moterims balsavi
mo teisių visoje mūsų šalies platybėje.

Sakoma, kad amendmentas, pripažį
stąs moterims teises, praeis per sena
tą. DaugePs senatorių uoliai, gynė 
moterų teises.

Austrijoje.
8 d. kovo visoje Austrijoje atsibu

vo šimtai mitingų, kuriuose kalbėjo 
moterįs apie savo vargus.

Ar šventoji Zita yra tarnaičių 
globėja ?

I/etuvos miestuose kunigų rūpesčiu 
įkurta tarnaičių šv. Zitos draugijos. 
Tikslas tų draugijų laikyti tarnaites 
amžinoje nežinioje ir amžiname var
ge.

Ar verta prigulėti prie tokių drau
gijų ? Suprantama, neverta.

Vaikų teismai.
New Yorke prasidėjo smarki agita

cija, kad vaikų teismų nariais turi bū
ti ir moterįs. Ten, kur teisiama ma
žamečius prasikaltėlius, moters šir
dingumas gali nevier ą išklydusį vaiką 
atvest ant kelio. i

Boto, daugelis mergaičių gėdisi pa
sakot teisėjams-vyrarjns apie savo pra
sikaltimą. ■

Prieš teisių lygvbę.
Richmond Virginija.

seimas nepripažino n

Vilniaus lietuvių bankas.
Kaip pirmeiviai, taip ir 

klerikalai labai džiaugiasi 
savo banku Vilniuje. “Vil
tis” sako: “Lietuvių bankui 
Vilniuje į pusę metų pasise
kė jau sutraukti visą šimtą 
su viršum tūkstančių. Ir tai 
vis lietuvių pinigai”...

mente.
Laike paskutinių rinkimų 

Ispanijos parlamentan tapo 
išrinktas nuo Saragosos 
miesto plačiai žinomas Ispa
nijos socijalistų vadovas 
Pablo Iglesias.

Caro valdžia pasodino kalė- 
jiman 63 redaktorius.

St. Peterburgas 13 kovo.- 
Iš žemiau paduotų skaitlinių 
jūs pamatysit, kaip baisiai 
persekioja caro valdžia lais
vą žodį.

Pereitais metais buvo pa
sodinta kalėjiman 63 redak
toriai. Išviso 374 laikraščiai 
sumokėjo /bausmių $69,825. 
Išviso 226 leidiniai tapo kon-

Prieš Amerikos trustus.
Vokietijos valdžia visai 

smarkiai mano pradėti ko
voti su Amerikos trustais. 
Manoma bausti visus nele- 
gališkus trustininkus ne 
mažiau, kaip dvejais me
tais kalėjimo.

E. V. Debsas vyksta į New 
Jersey.

Tikriausia pranešama, 
kad E. V. Debsas važiuoja į 
New Jersey valstiją, kvie
čiamas Patersono socijalis
tų. Bus vedama kova ant 
žūt būt, kad pravedus kon-
gresan G. Demarestą. Seno- . 
sios partijos demoralizuo
tos.Kruvinos riaušes Bulgari

joj.
Iš Sofijos ir Adrianopo- 

lio praneša apie kruvinas 
riaušes, kurios atsibuvo 
Bulgarijoj laike rinkimų į 
parlamentą. Daugelin vie- ----
tų reikėjo pašaukti kariu- tas.

Vėl baisus žemės drebėjimas 
Japonijoj.

Į šiaurę nuo Tokio vėl bu
vo baisus žemės di'ebėjimas. 
Miestas Akita veik išardy-

ilgio.su


BALTIMORES KARDI 
NOLO ŽODŽIAI IR 

SOCIJALISTIŠKA 
AGITACIJA.

Baltimorės kardinolas Gi
bbons mėgsta pakalbėti. Ji
sai tariasi esąs specialistas 
visuose dalykuose, pradėjus 
nuo madų klausimo,baigiant 
blaivybės ir socijalizmo da
lykais. Kardinolo Gibbon- 
so nuomonės turi daug pase
kėjų ne vien tarpe katalikiš
kosios visuomenės dalies. 
Todėlei neprošalį bus prane
šti apie jo paskutiniąją ata
ką ant socijalizmo.

Viešėdamas New Orleane, 
kardinolas Gibbons pasakė 
savo dievobaimingoms ave
lėms, jog netikįs, kad šioje 
šalyje įsigalėtų blaivybės 
idėja. Tuomi savo pasakymu 
nepaprastai sujudino blaivi
ninkus. Blaivininkai apkal
tino jo malonybę, jog tokiu 
savo tvirtinimu jisai palai
kąs interesus katalikiškų sa- 
liudininkų, kuriems pato
giausia varyti biznis tuomet, 
kada jie prisiglaudžia po 
sparnu šventosios bažnyčios. 
Blaivininkai su faktais ran
kose priparcdė, jog astuo
nios valstijos šioje šalyje 
yra sausos ir jog blaivybės 
idėja randanti vis daugiau 
pritarėjų. Todėl, kaip už
tvirtina blaivininkai, kardi
nolo Gibbonso pranašavimai 
nueis vėjais.

Kardinolas dar nieko ne
atsakė blaivininkams, bet 
kągi jisai ir galėti! atsakyti 
prieš aiškius davadus, pa
remtus ant faktų?

Einame dabar prie socija
lizmo. Kardinolo Gibbonso 
pažiūrą į socijalizmą ne nuo 
šiandien žinome. Socijaliz- 
mas, esą, naikina religiją, 
dorą ,einąs prieš prigimties 
įstatus, kadangi privatiška 
nuosavybė esąs įgimtas žmo
gui daiktas ir tt. Bet ponas 
kardinolas matąs, kad tasai 
raudonasis tvanas vis ple-' 
čiasi, užliedamas didžiausius 
katolicizmo plotus. Todėl 
jisai ir šaukia savos “vieros” 
žmones subrusti, miklinties 
katalikiškame veikime.

Męs žinome, kad tamsios 
reakcijos žmonės ne tuščia
kalbiai, ne juokdariai. Žmo
nių apkvailinimui jie turi 
galingas organizacijas ir di
delius pinigus.

Kuomi gi męs, socijalistai, 
galime prieš juos atsiremti? 
Kaip mums, soči j abstains, 
atrasti trumpiausias kelias 
prie tamsių, sufanatizuotų, 
alkoholizme paskendusių 
katalikiškų minių? Kokios 
taktikos męs, socijalistai, 
turime prisilaikyti, jeigu no
rime kogreičiausia įgyti 
įtekmę tarpe to margo kata
likiško svieto?

Yra du keliu, kuriais soci
jalistai eina prie dievobai
mingų žmonių.

Vieni sako: reikia griauti 
tikėjimlškus prietarus, rei
kia be mažiausio pasigailėji
mo ardyti kunigijos autori
tetą, reikia su šaknimis rau
ti religiškus burtus! Ko 
žmogus tikės į stebuklus, to 
jisai bus paskutinis kvailys.

Bet yra ir kitas kelias. 
Tuo keliu eina didesnė dalis 
socijalistų ir, rodosi, tai tei
singesnis kelias.

Draugas Fred Warren, 
redaktorius “Appeal to Rea
son”, nurodo į puikias pa
sekmes, kurias galima at
siekti einant tuo kitu keliu.

Šalę Girardo (Kansase) 
yra Washingtono miestu
kas. Didesnė dalis jo gy
ventojų katalikai, tarpe ku
riu dar prieš kelis metus 
veik jokios įtekmės neturė
ta. Socijalistams pradėjus 
agitaciją, vyskupas atsiuntė 
iškalbingą kunigą ir gerą 
agitatarių, kuriam buvo pa
vesta sutrinti “socijalizmo 
žaltį”. Kova prasidėjo ant 
žūt-būt. Bet... socijalistai 
varė savo agitaciją taktiš- 
kiausiu būdu. Jie neužgau
liojo religiškų jausmų ir ne- 
£ latino anti - katalikiškų

nygelių. Jie aiškino tik, 
^.1”,^, socijalizmo

kajisai žada ateity

mė gyvais kasdieninės prak
tikos faktais. Jie platino so- 
cijalistišką literatūrą ir ren
gė socijalistiškas prakalbas. 
Didžiuma kalbėtojų buvo 
vietiniai, gerą vardą turin
ei, žmonės, tūli kurių prigu- 
ėjo į katalikų parapiją.

Kunigas keikėsi ir plūdo
si, o socijalistai aiškino savo 
mokslo principus ir kalė į 
žmonių galvas tą supratimą, 
kad darbininko pagamintas 
produktas turi prigulėt pa
čiam darbininkui.

Greitai pradėjo rodyties 
pasekmės: 1906 metais soci- 
t alistai gavo 236 balsus, 1908 
m, — 628 balsus ,1910 m. — 
987 balsus, o 1912 — 1.603. 
Republikonų ir demokratų 
balsai su kožnais rinkimais 
vis mažėjo.

Man rodosi, kad ir lietu
viam socijalistam išpuola 
eiti tuo keliu, jeigu jie nori 
užkovoti katalikišką liaudį.

Brooklyno Dėdė.

miršta paprasčiausią dorą ir 
liogiką.

Eisime toliau. “Vienybė 
Liet.” sako: “męs čia, Ame
rikoj, vieni m aleidžiame lai
ką karčiamose, kiti žemose 
politikos intrigose”. Vadi
nasi, skaityt, rašyt nėra ka
da pasimokint.

Kas nežino, - kad didžiau
si girtuokliai yra kaip tik 
tie, kurie nieko bendro su 
politika neturi. Tai di
džiausia dauguma mūsų pa- 
rapijonėlių. Kodėl “V. L.”

.. . - ,

KAS KALTAS, KAD 
PUSE LIETUVIŲ NE

MOKA SKAITYT?
“V. L.” N. 10 rašo apie tū

lo kongresmono prakalbą, 
kurioj, pasak to laikraščio, 
labai pažeminami lietuviai. 
Lietuviai esą negeistini, lie
tuviai esą nemokėliai, veik 
pusė iš jų nemoka skaityt.

Kas kaltas tame? Kas 
amžiais palaikė lietuvių tar
pe tamsybę? Kas daryti, 
kad mūsų padangė nušvis
tų ?

Ant tų klausimų nei nerei- 
kalaukit atsako iš to laikraš
čio. Jis moka tik gaikščioti 
ir aimanuoti. Jis moka dar

savo skaitytojus ant šunta
kio.

Jis sako: “Pas mus daug 
kaukiama apie politiką, su- 
fragizmą, apie liuosybę ir 
kitokius didelius žmonijos 
•eikalavimus”.

Skaitytojai supranta, į 
Leno daržą čia metama ak- 
menįs. Ponas Širvydas nu
sidėtų prieš švenčiausius 
širvydizmo principus, jeigu 
jis nesistengtų kąstelti, grib- 
Uelti, įgilti savo politikos 
□riešus. Noroms-nenoroms, 
nrisimena anas pagarsėjęs 
l-ro J. Šliupo pasakymas 
apie gyvatę.

Rodosi, ir menkiausio iš- 
nanymo žmogus, norėda
mas išaiškinti priežastis lie
tuvių tamsumo, negalėtų 
kaltint politikos, sufragiz- 
□oir tt. Peikti rūpinimąsi 
•olitika, peikti sufragizmą 
eiškia peikti patį progresą, 

šia męs nesiginčyjam dėlei 
□oi? tikos pakraipų, bet tik 
ipginam tą principą, jog rei

kia rū pinties politika.
Kas būtų iš lietuvių, jeigu 

męs pavirstame stabu, ku
kiam nerūpėtų “didieji žmo
nijos reikalavimai”?

Bet... pasakys mums ponai 
“Vien. Liet.” —, išpradžių 
•eikia išmokinti žmones

<os drąsos pasakyt, kad ta
me didžiausia kalte dvasiš
kuos ir bjaurių gyvenimo 
sąlygų? Oi ne, ji to niekad 
nepasakys, nes tuomet ji at
stumtų nuo savęs tuos šulus, 
kurie už ją pačią agituoja. 
Kur tuomet ji, nabagė, be
dingtų?

Dabar žodelis apie politiš
kas intrigas. Politikoje esa
ma visokių krypsnių. Męs 
esame socijalistai ir todėl tik 
už soc. politiką teatsakome. 
Kuomet ir kada ji apsireiškė 
žemose intrigose? Nagi?

Žemą, slaptą niekingą po
litiką varo mūsų klebonijos 
ir tūla dalis tautiškų kliu- 
bų, kurie parsiduoda už bač
kutes. Męs tame ncdalyvau- 
jam.

Tai ir viskas. Jeigu po
nams Širvy dams rūpė
tų praplatint tarpe lietuvių 
mokėjimas skaityt-rašyt, 
jie visų pirmiausia pradėtų 
kova su tais elementais, ku- 
rių pati egzistencija reika
lauja tamsybės palaikymo. 
Juo žmones bus tamsesni, 
juo daugiau taukų turės po
nas kunigas, ponas saliunin- 
kas ir demokratiškas ar pro- 
gresyviškas bosas.

O prieš tuos tuzus ponai 
i iš “Vienybės L.” nekovos! 
Dar jie ir palįs rūpinsis su
rengti iškilmingą vakarienę 
kokiems nors bosams, kaip 
tai buvo norėta padaryti 
Brooklyno kliube.

L-tis.

MARGOS MINTIS
APIE VISKĄ.

Jums įdomu bus sužinoti, 
kaip mano karaliai apie lie
tuvaites? Še jums ištrauka 
iš laiško Prūsų karaliaus

:r “Kelervio^žinias bent "už I VARŠAVOS CITADELIS 
telis mėnesius! Pažiūrėsiu, 
ar daug jūs rasit panašių ži
nių?

Paimkit tuos giriamuo
sius vokiečių socijalistų 
dienraščius, o jūs pamatysit, 
tad visuose tuose dienraš
čiuose talpinamos telegra
mos vienodos. Ar tai dėlto 
juos visus reik panaikint?

**
Darbininkai, važiuokite 

ant farmų, ten darbo vi
siems užteks! — šaukia ge
rasis New Yorko guberna
torius.

Darbininkai sau mano: 
toks išmintingas tasai mūsų 
gubernatorius. Jisai vienu 
ypu atmezgė tą neatmezga- 
mą bedarbės mazgą.

Pulkai New Yorko darbi
ninkų nuėjo į ofisą, kur sam
do darbininkus ant farmų. 
Iš daugybės norinčių dirbti 
darbą gavo tik 20...

Na ką? Ar geras pono 
Glynno kelias prie išgany-Glynno kelias 
mo?

*
“Vyrai, būkime pilni žmo

niškumo !” — sušuko ponas 
K. Jurgelionis.

Apie žmoniškumą kalba ta 
ypata, kuri per kelis metus 
sistematiškai drabstė pur
vais savo buvusius draugus 
socijalizmo kovoje.

Ar jisai gali nuo to atsisa
kyti? Bet ar daug reiškia 
formališka prisiega daugiau 
“negriešyti?”

Ar iškęs vilkas nestau
gęs? ,

Ir kas iš skaitytojų nėra girdėjęs apie 
Šv. Petro ir Povilo tvirtovę, Varšavos cita- 
delį, Rygos centrališką kalėjimą, Sibiro ka
torgas... ir visas kitas šio šimtmečio žudy
mo vietas?!,

Apie vieną iš tų įstaigų, garsiąją lenkų 
krašto slogintoją, šičia ir noriu paviršuti
niai aprašyti.

Už garsaus didžio Varšavos miesto, 
kuris guli rūščiai išsiplėtęs į visus kampus; 
už begalo skaitlingo labirinto ilgų ir trum
pų, plačių ir siaurų gatvių; už bažnyčių ir 
senų senovės pylių; už didžiausių fabrikų, 
magazinų-sąkrovų ir kur jau nebesigirdė
ti balso judančios-krutančios plačios žmo
nių minios, visai už miesto, laukuose, šipsos 
išsidriekusi galinga tvirtovė, kurios var
das — citadelis.

Iš tolo, žiūrint nuo miesto, tesimato di
džiausi pilimai iš žiemių su apaugusia žalia 
žole, tai lenciūgas kariškųjų fortų, ir nepri
siartinus artyn, išrodo, kad tarpe jų nėra 
nei vieno gyvūno ir gyvos “dušės”. Tas jau 
tik akį apgauna. Čia stačiai visai kitas gy
venimas su gyvai dresiruota iš mundirų 
minia.

Pati tvirtovė užima gana platų žemės 
plotą ant krantų sriaunios upės Vislos, kur 
iš vienos pusės prieina miestas, o iš kitų ša
lių lygus laukai su paslėptais žemėse bai
siais fortais.

Susinešimui su miestu yra pravestas 
tiesus kelias. Iš pašalinių, apart kariškųjų 
ypatų, niekas nėra įleidžiamas į tvirtovės 
rajoną. Kareiviai iš visų pusių pastatyti su 
ginklais ant sargybos atydžiai daboja. Iš
lėto artinantis, palikus rindą pylimų, pasi
rodo augšta siena išmūravota iš raudonų

“Jei jūs būtumėt šičia (tai 
yraPrūsų Lietuvoj), aš jums 
duočiau išsirinkt tarp grak
ščiausios lietuvių mergaitės 
ir gražiausios mano kume
laitės. Nesupykit už tai, Jū
sų Garbe, nes čionykštė 
mergaite skiriasi nuo kume
laitės tik tuo, kad ta pirmo
ji turi dvi koji, o pastaroji

Suprasite, ką tas reiškia ii 
be paaiškinimų.

“Galvočius” pradėjo skelb 
ties “Saulėje”.

Toks tokį pažino... Iš kur 
gi begausi daugiau skaityto 
jų Jeigu ne iš sauliečių!

Dar nebuvo atsitikimo, 
kad lietuvis socijalistas, mir
damas, būtų užrašęs bent 
dalį savo palikimo socijaliz
mo propagandai. Tarpe ki
tų tautų socijalistų tai tan
kiai atsitinka. Buvo lietu
vių socijalistų, kurie aukavo 
savo gyvastį revoliucijos rei
kalui.

Argi nesi ras tokių, kurie, 
narodys duosnią širdį, užra
šydami "dalį savo turto Są- 
jungai?

Kas pirmas?
** *

P. Grigaitis, sako, “Nau
jienų” susirinkime užtarė K. 
Jurgelionį. Gali būti. Bet 
kur buvo akįs K. J. eiti ten, 
kur jisai negalėjo jaustjes 
esąs saviškių šeimynoje? 
Ar jo akįs dūmų nebijo?

Ne tie kalti, kurie uždavė 
klausimus ir išreiškė abejo
jimus, bet tas kaltas, kuris 
vienu pačiu savo buvimu fe
nais pastatė kčblan padėji- 
man visus svečius.

Čiru-Viru.

Importuos šveicarišką 
sūrį.

Męs atsakysime: jeigu lie
tuvių liaudis dar taip tamsi, 
tai jieškokite to tamsumo 
nriežasčių ne su tragizme ir 
ue politikoj.

40 metų męs neturėjom 
spaudos? Kas tame kaltas? 
Kas per amžius gynė žmones 
nuo svietiškos knygos ir 
baugino velniais? Ogi tai 
vis tie šulai, ant kurių re
miasi šiandien pačios “Vien. 
Liet.” gyvybė.

Nuo kada lietuviai pradė
jo turėt daugiau mokyklų? 
Nuo revoliucijos laikų. O 
l:as tą revoliuciją kėlė, jeigu 
ne tie, kurie rūpinasi taip 
peikiamais “Vien. Liet.” vi
sos žmonijos reikalais?

Kokį tad išvedimą iš to vi
so galime padaryt? Di
džiausiais tamsybės palaiky
mo kaltininkais buvo kuni
gai ir valdžia. Šviesybės gi 
spinduliai pradėjo įspisti į 
vargšu grintelę, kuomet re
voliucijos audra išsklaidė 
miglas. Tuomet ir mokyk
lų pradėjo daugiau rasties. 
Net šešėliai politiškos lais
vės naikina analfabetizmą.

Tą žino visi, tą žino ir po
nai Sirvydai. Bet apjaki-

Aliaskoje bus gelžkelis, 
bet jis neprigulės kokiai 
nors kompanijai, o bus val
diškas.

Kas gi galėjo įtikėti to
kiais “stebuklais” dar prieš 
kelis metus?

Gi Amerikoj viskas turi 
prigulėt kompanijoms: tele
grafai, telefonai, gelžkeliai,

p. Jie psMirė- mas eina savais keliais ir už-
V* , -•?<

O čia ėmė ir nepavedė to 
pelningo Aliaskos džiabo ko
kiai nors kompanijai, bet vi
sai nacijai!

Nors vėžlių greitumu, bet 
einame pirmyn.

** *
Ligišiol maniau, kad į Lie

tuvių Socijalistų Sąjungos 
Literatūros Komitetą pri
klauso L. Pruseika,- P. Gri
gaitis ir S. Michelsonas.

Pasirodo, kad klydau. 
Perskaitykit'“Kovos” N. 10 
ir pamatysit, kad prie Są
jungos Literatūros Komite
to priguli Strazdas, Kaitis ir 
Pruseika.

* \
Sako, socijalistų laikraš 

čiai talpina vienok--

Nevienam laikraščiui nė
ra tokio vargo su redakto
riais, kaip juodajam “Drau
gui”. Mat, iš kelių šimtų 
lietuvių kunigų Amerikoj 
tik 7 ar 8 moka gramatiškai 
rašyti. Visi kiti keturių 
klesų “mokslinčiai” nei rašy
ti atsakančiai nemoka, o kas 
jau bekalbėti apie redakto
ri avimą.

Neperseniai importuota- 
sai kun. P. Kemėšis, žino
mas caro burdingieris, pasi
rodė esąs neatsakantis savo 
amate. Tai jam ne Vilniaus 
“Viltį” redagavus, kur bū
davo, reikia kovoti tik su 
pirmeiviais, o apie socijalis- 
tus jau pasirūpindavo caro 
valdžia.

Sakoma, kad mūsų kuni
gai susirūpinę 'gauti dabar 
rųokyčiausį redaktorių. Im
portuoti žadama tikriausią, 
šveicarišką sūrį, nuo kurio 
dvoktų per kelias mylias.

Taigi, drebėkite, socijalis
tai !

Vilniuj jhu ir šoka tango.
Vilniuj pau ir pradėta šok

ti tango. Pirmiausia ta ma
da įvesta ^Vilniaus lenkų te
atre.,

Kle^v4ai jau kelia prote-

ja, kad čia stylius liekanų senųjų laikų. Pa
žiūrėjus į juos darosi šiurkštų. Tykumas, 
tai nepaprastas viešpatauja.

Arčiau prie vartų, mano sąkeleivis, se
nas pulkininkas, kuris, kaip geram pažįsta
mam, apsiėmė ant savo riziko išrodyti tas 
vietas, tykiai duoda instrukcijas ir patari
mus ,kaip, reikalui prisiėjus, atsakyti ant 
klausimų pastatytų per tvirtovės valdžią.

Ties vartais matosi būrelis kareivių ir 
mums reikia praeiti. Stovintieji dešimtis 
apginkluotų kareivių atiduoda mano sąnke- 
leiviui, kaipo kariškam viršininkui, pride
rantį kariškąjį karaulą. Vartai gana platus 
ir per juos eina kelias į tvirtovės kiemą. Ant 
vartų kibo užrašas — Aleksandrovskija vo
rota. Per ištisus metus, dieną ir naktį, juos 
vaktųoja sargyba. Prie jų įtaisyta keli kam
bariai dėl kareivių ir žandarų. Kambariai 
sujungti su telefonu. Praėjome pro šalį sar
gybos ir niekas nieko neužklausė. Reiškia 
— prakalbo pulkininkas — mus laimingai 
praleido. Męs atsidūrėme jau kiemo pusė
je. Peržengus vartų slengsnį, akies regi
niui atsidarė platus laukas — diktas piečius 
su šimtais įvairių spėkų ir kalibrų armotų; 
iš kairės į dešinę matosi daug muro namų: 
čia yra pravoslavų bažnyčia, kanceliarija ir 
namas viršininko tvirtovės, kareivių kazer- 
mos, kariškų prietaisų sandėliai, už jų augš- 
tas paminklas iš tyro akmens iškaltas, tvar
tai dėl arklių, namas dėl aficierų, popo ir 
gydytojaus ir kartu vieta dėl susirinkimų 
kliubų; kiek toliau guli istoriškasis kalėji
mas, kame langai apkalti storoms štangoms, 
ir kur kareiviai po koridorių ir iš lauko sau
giai dabojo apkaltus sakalus, kurių tarpe 
dauguma politiškųjų už teroriškus prasi
žengimus.

Visas reginys apsiaustas liūdnais pa
veikslais. Dargi šimtmečio sulaukę me
džiai, žolė, smulkus darželių žalumynai ir 
tie neišgali papuošti, sušvelninti taip giliai 
liūdno reginio. Tartum visi šičia apmirę, 
baimėje paskendę... ir atlėkęs liuosas paukš
telis ir tas bijo pertraukti, išardyti ramų 
tylėjimą.

Aš su savo draugu-seneliu vis lėtai ei
nu pirmyn ir su atyda klausausi jo papasa
kojimų apie netolimą praeitį ir šių dienų 
“darbus”. “Pažiūrėkite — rodydamas pirš
tu į dešinę pasakojo — į tą tuščią kampel: 
ties kalėjimo siena, kur vieta mirties ir ka
pų... čia dažnai pastato kartuves ir, nakties 

I laike, prie akių prokuroro, teismo sekreto
riaus ir religijos atstovo yra kariama “nu
sidėjėliai”, arba tenai-pat ,ties volo siena, 
sušaudoma. Daugiausia lavonus palaidoja 
ant vietos ir neatiduoda giminėms savo kaš
tais ant kapų palaidoti; iškasa pas kartuves 
duobę ir po kelis vienu kartu apmeta juoda 
žemele ir vėliau iš viršaus sulyginus lygiai, 
nesimato nei menko ženklelio kruvinojo 
darbo...

. J -i ..'

Visą aktą “darbo” atlieka vienas iš bu
delių, žiauriausių-žvėrių žmogaus formoje, 
kriminalistas, kuriam už kiekvieną galvą 
valdžia duoda po kelias kapeikas ir kartu iš
duoda pagirimą. Jis pats ypatiškai savo
ranka išmėgina kilpą ir ją užnarina ant iš
balusiųjų kaklų ir paskiau pastumia į šalį 
krėslą, ant kurio kibo mirtina auka... Ir 
kiek augštų siekinių, prakilnių idėjų žūva 
šioje vietoje! Tikrai sunku pasakyti, kiek 
šičia kraujo pralieta ir palaidota jaunų re- 
voliucijonierių, aukavusių savo gyvastį. O
buvo laikai, ir dar gana neseniai, kuomet 
nespėdavo šaltas telegrafo d ratas išnešioti 
žinias po baltą svietą apie žuvimą vieno už 
kito geriausiųjų Lenkijos sūnų, ir kurių 
tarpe gal nevienas lietuvis irgi padėjo gal
vą...

Šaly tos baisios Galgotos kalno stovi dar 
didžiau baisesnis namas-urvas, kuriame gy
vai palaidota šimtai kandidatų ant mirties.

“Ištikro — pratarė mano senelis — dau
gybės žmonių čionai kalėjime buvojo ir sau 
galo susilaukė. Ir kaip tankiai uždaroma 
visai jauni, pilni spėkų, vilties ir norų su 
plačiais planais, kas bagota kiekvieno jau
nystės dienose. Po dešimties metų sėdėji
mo jie visi jau pasęsta, sunyksta ir, jei kam 
laimė pasitaiko išeiti iš tų urvų, tai išeina 
be spėkos seneliais. Daug kas neiškenčia 
visų baisenybių ir be laiko išeina iš proto...

Iš augštų mūrų kalėjimo nieko negali
ma girdėti ar matyti ir mums žandarų būrys 
neleido vidun eiti. Man visgi norėjosi ap
žiūrėti, pamatyti tuos kambarius — maišus, 
kur, kiek laiko pirmiau, ir pora mano ypa- 
tiškų draugų sėdėjo šiame skiepe, o šiandien 
vienas iš jų sala, kankinasi Sibiro laukuose, 
ir kitas kalėja Pskovo katorgos kalėjime....

Dar pora žingsnių pirmyn ir vėl prieš 
mus vartai su kokiu ten šventu vardu; ka
reiviai su ginklais; aš su pulkininku atsi
dūrėme už tvirtovės sienų... Prieš akis pla
ti Vysla. Galva apimta karčių ir sunkių 
minčių. Nenoroms juodos mintįs šoka gal
von: kiek augštų ir prakilnių idėjų pražuvo 
tame name tarpe šiurpulingų sienų! Kiek 
malonių norų išnyko toje akloje atmosfe
roje! Kiek laisvės tvėrėjų paguldė galvas 
apkalti aprūdėjusiais iš geležies pančiais!... 
O, galybė! Ir baugu pamąstyti, kiek gyveni
mų, sveikatos, jaunų sielų ir energijos atė
mė tie budeliai ir drėgnos kalėjimo ply
tos!... Ir vardan ko?... Sakau, dėlko?...

Argi idėja ir mintis galima pasmaugti, 
užmušti, išnaikinti ir amžinai palaidoti?... 
Ar teisybė, meilė ir liuosybė nėra amži
nais?... Ir kaip-gi ne... Krito žmonės, bet 
visgi judėjimas, siekiniai, kaip ir pirmiau, 
gyvi ir drąsiai gyveniman vykdomi. Pas ką 
širdis tyra ir sąžinė švari, tai niekuomet ne
gali pamiršti. Kartu, tarytumei, ir Vyslos 
putojančios bangos, kurios taip skubiai bė
ga pirmyn, kad greičiau dasiekti laisvesnį, 
Vokietijos kraštą, girdžiasi kalbant, kad 
Laisvė užžibės Rusijos liaudžiai...

Varšava. > Pr. Daras.

KLAUSIMAS IR ATSAKYMAS
Turiu iš mažens plaučių viršūnių chroni

nį katarą — taip daktarų pripažinta. Turiu 
21 metus, kosu, skrepliuoju be kraujų, kai
rįjį šoną dažnai sopa, apetitas geras.

Ar galima šokti, ar galiu vienoj lovoj su 
draugu gulėt, kiek valandų gulėt, ar gera 
yra gert Pulmanso žolių? Mano užsiėmi
mas — mokslas?

Tokioj ligoj reikia gerai valgyt, daug 
gero oro turėti, mažai dirbti ir judėti, ne
persivalgyti ir apskritai laikyties patarimo 
daugiau higienos, mažiau vaistų. Taip ser- 
gėties per kokius kelius metus... ir galų-gale 
busi nuo tos ligos išgydytas.

Taigi, ne tik šokti neverta, bet ir žiop
soti ten, kame šoka, nereikia, nes tokiose 
vietose yra daug dulkių. Toliau, vienoj lo
voj gulėti su kitu nedera, nes oro permaža* 
ir galima kitą liga užkrėsti. Gulėt reik bent 
8 — 10 valandų kasdien. Tų žolių geriau 
neimti.

Sveikata”.

V. KAPSUKO ATSILIEPIMAS.
“Kovos” N. 11 tilpo V. Kapsuko “atvi

ras laiškas Amerikos Draugams”. Tame 
laiške gana plačiai kalbama apie reikalus 
Amerikos lietuvių socijalistų įaikraštijos. 
Turime pripažint, kad šalę klaidingų tvirti
nimų ,tame straipsny išreiškiama daug svei
kų minčių. Neužilgo klausime apie mūsų 
laikraščius atsilieps ir “Laisve”.
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PAJIEŠKOJIMAI

V. K. Mališka
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rašoma: 
labai nu-

i

Donora, Pa.
kovo persiskyrė su 
pasauliu Matilda Le-

LSS. 117 kp. varde,
K. Leonavičius,
J. Mikalauskas.

(Antspauda).

dirbtuvėj atsakančiai,' 
oraneša kuopai laišku, 
kuopa pasirūpins dalyką

i
■U

Tik tenais reikia su jais ko
vot, kur jie priepuolamai ga
li suklaidinti minią.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 27 m. senumo. Turi but lai
svi} pažiūrų, vidutinio ūgio.

Aš esu 27 motų amžiaus.
Malonės atsišaukti, kurios nori ve

sti !
P. Susinski, 

1210 Sangamon Ave. Springfield, Ill. 
(18—20).

Pranešimas.
Turime už garbę pranešti savo kos- 

Uimeriams, kad męs pcrkaustėm savo 
vyriškų ir moteriškų Drapanų Dirb
tuvę iŠ po No. 370 Bedford Ave. ant 
1107 Bedford Ave., kampan Gatee Ąv.

Meldžiame visus atsilankyti po šiuo 
adresu;

PETRAS, SHERTW1TIS IR
J. (KARALIUS, , < 

1107 Bedford Ave.p Brooklyn, N. ».
(16—19)

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 28 metų senumo. Aš esu 
28 metų. Dabar patogus laikas susi
lažinti, o po Velykų apsivesti. Malo
nėkit ir savo paveikslą prisiųsti.

J. Yanuša,
P. O. Box 102, Luzerne, Pa.

(16—19)

DONANOS!
Draugai ir Draugės!

Męs norėtume, kad kožnas mūsų 
skaitytoj;-, iki Velykų prikalbintų dėl 
“Laisvės" naują skaitytoją. Tas duos 
•nurns pro.-rą pagerint “Laisvę”,

Kožnam skaitytojui, prikalbinusiam 
naują metinį skaitytoją, męs duosime 
dovanų dvi savo laidos knygeles. Pa
sirinkit, kokios jums daugiausia pa
tinka iš talpinamo čia surašo

1) Liaudies Dainos.
2) Ženyba ir ženybinis gyvenimas 

— Barabošius.
3) Griuvėsiuose — puiki K. Jasiu- 

kaičio apysaka.
4) Moterį} padėjimas bei lytiškas 

klausimas Evangelijoj ir apaštalų lai
škuose — Z. Aleksa.

5) Macochas. .
6) Lekcijos apie atskyrimą ženklų. 
Pasidarbuokit sau ir mums!

‘tLAISVĖ%
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

SKAITYTOJŲ IR AGENTŲ 
ATYDAL

NEUŽMIRŠKITE SAVO VAIKUČIŲ!
Męs tik ką aplaikėme iš Vilniaus 

puikią vaikams knygelę V. Putvinskio 
“Nežudyk”.

Vienaveiksmis dramos vaizdelis, 
skiriamas vaikams.

Nupirkite tą knygelę vaikučiams 
pasiskaityt. Lai keli iŠ jų, susidėję, 
sulos teatrėlį.

Koks tai bus džiaugsmas dideliems.
Kaina tik l()c. Kreipkitės į “Lai

svės” Redakciją. 183 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y.

J. Šliupas atsisako stot 
į diskusijas su so- 

cijaiistais.
Scranton, Pa. Pasakykit 

man, ar žmogus iš piktumo 
gali taip šmeižti socijalistus, 
ar iš baimės, kad pats ne
gautų vėjo? Sakysime, kad 
ir p. Šliupas. Tasai žmogus 
jau negal žingsnio žengti, 
kad kokiu nors būdu neiš- 
koneveikus socijalistus. O 
jie, socijalistai, kaip nesibi
jo, taip nesibijo jo grąsini- 
mų. Ponas gi Šliupas ypa- 
tiškai bijo socijalistų.

Mūsų Scran tono Nepri- 
gulmingas Lietuvių Politiš
kas kliubas norėjo parengti 
su Wilkes Barriečiais ir 
Pittstoniečiais sykiu ant 26 
d. sausio 1914 m. dideles 
prakalbas su debatais. Kliu
bas išrinko 28 d. gruodžio 
komitetą, kuriam buvo pa
vesta viskas sutvarkyti.

St. Shonas buvo apsiėmęs 
gauti socijalistus kalbėtojus, 
vieną iš dviejų P. Grigaitį ar 
L. Pruseiką. O Zaleckas bu
vo apsiėmęs gauti J. Šliupą.

Zaleckas pranešė Šliupui, 
kad jam reikės stoti į disku
sijas ir nurodė su kuom. 
Šliupas griežtai atsisakė. 
“Su jais aš nenoriu dalyvau
ti !”

Tai čia mums, Scranto- 
niečiams, neaišku, iš baimės 
ar piktumo atsisakė daly
vauti? Męs, Scrantoniečiai, 
žinome, kad veik kiekviena
me “Laisvosios Minties” 
N-ry jisai žiauriai užsipuldi- 

‘ nėja ant socijalistų. Bet, 
kada reikia stoti akis į 
akį, tai čia mūsų gerbiamas 
daktaras neturi nei mažiau
sios pilietiškos drąsos.

Proletaras.

Gardner, Mass.
Didelį įspūdį paliko tarpe 

Gardnerio lietuvių drg. J. 
Perkūnas, kalbėdamas per 
du vakaru. Kalbos traukėsi 
iki po 11 valandai ir, nors 
ant rytojaus žmonės turęjo 
skubėti darban, bet niekas 
nenorėjo apleisti salės, kol 
prakalba nebuvo pasibaigu
si. Ant užklausimų J. P. la
bai užganėdininčiai atsakė.

Korespondentas.

Detroit, Mich.
Kovo 8 d. L. S. S. 157 kp. 

parengė prakalbas. Kalbėjo 
D. Kasparka. Kalbėtojas 
aiškino apie tai, kaip seniau 
viskas buvo sutvarkyta ir 
kaip dabar yra. Aiškino 
taip-pat apie kenksmingumą 

• girtuoklystės. Kalbėtojas 
nepatingėjo duoti ir šiaip 
jau gerų patarimų mergi
noms ir girtuokliams.

Buvo ir deklamacijų. Žmo
nių buvo pusėtinas būrelis, 
kurie užsilaikė ramiai. Prie 
kuopos prisirašė viena drau
ge.

157 kuopos draugai per 
gavėnią žada išmokti teatra
lišką veikalą “Banga”.

Aukų sumesta $3.23.
A. J. Našlaitis.

Hoosick Falls, N. Y.
7 d. kovo čia buvo pirmos 

socijalistų prakalbos. Kal
bėjo A. Baltrūnas ir A. Vas- 
nelis. Baltrūnas kalbėjo 
dviejuose atvejuose. Kalbė
jo gerai ir publikai patiko. 
Žmonių buvo susirinkę 250. 
Kuopa LSS. susitvėrė iš 5 
narių.

Deklamavo K. Baltrunai- 
tė ir Žvirblis. Aukų lėšoms 
padengt surinkta $9.00 su 
centais. Literatūros parda
vė už 4—5 dol.

Noęs Hoosick Falls ap
šauktas girtuoklių gūšta, 
bet ten yra gana daug dorų 
žmonių, kurie nebijo šviesos.

Jeigu vėl kada nors bus 
prakalbos, tai patartina 
rengt p. Pitkaus salėje. Kaip 
aš patyriau, ten bus atsa- 
kantesnė vieta.

Čia būtinai reikalinga dar 
keletas karštų prakalbų, kad 
žmonės pa^ntuteisybę.

“ tis.
M"

LAISVĖ

E. Pittsburgh, Pa.
“L.” N.’ 14 tilpo korespon

dencija iš E. Pittsburgho, 
Pa., po kuria stovi slapyvar
dis S. Minėtas 
dentas apšmeižė LSS. 117 
kuopą. Tenais 
“dvasiškai kuopa 
puolus”. Kas svarbiausia, 
kad stengtųsi susirinkimus 
vesti tvarkiau, nei ligšiol. 
Daugiausia patįs svarbiausi 
įnešimai apjuokiami ir soci- 
jalizmo principų visai nepai
soma. Taipgi užmetama, 
kad nekuris draugas dirbtu
vėje nedorai elgėsi.

Męs 117 kuopa reikalauja
me, kad korespondentas fak
tiškai priparodytų savo už
metimų teisybę, o jeigu ne- 
priparodys, tai tegul atšau
kia savo korespondenciją.

Matyti, p. S. niekados ne
būna kuopos susirinkimuo
se. Mūsų kuopa jau trįs me
tai, kaip gyvuoja ir visuo
met prisilaiko socijalizmo 
principų ir taktikos.

Pradžioj 1913 m. kuopoj 
buvo tik 14 narių, o šiemet 
jau yra 21 narys. Kame tat 
nupuolimas dvasioj?

Jeigu minėtas p. S. žino, 
kuris iš draugų nesielgė 

lai
o 

iš-

K Šeštoko “spyrius”.
Lawrence, Mass.

Kovo 8 d. čia kalbėjo p. 
šeštokas. Žmonių buvo la
bai mažai, turbūt, dėlto, kad 
padarė 10c. įeigos. Pradė
jus žmonėms rinkties į sve
tainę, pribuvo ir keli policis- 
tai. Jau čia tai tikrai bu
žo keno nor , pakištas liežu

vis. Paskui tikietai jau ne
buvo pardavinėjami. Kurie 
buvo pasipirkę, tiems irgi po 
’ 0c. sugrąžino.

P. šeštokas kalbėjo apie 
tautas, nurodydamas, kad 
žodis tauta nėra toksai bai
sus, kaip tai nori įšnekėti 
žmonėms socijalistai ir jų 
laikraščiai. Pasakė, kad jei
gu viena tauta nuskriaudžia 
kitą, arba ją pavergia, tai 
tame ne visos tautos kalte. 
Iš dalies tiesa, bet ar tie, 
anot Šeštoko, žmonės, per 
kuriuos karės yra sukelia- 
nos, lieja savo kraują karė
se? Argi ne visos tautos sū
nus,užhipnotizuoti savo tau
tos meile ir neapykanta kitų 
tautų, lieja savo kraują ka
rėse, užpuldami kitos tautos 
žmones, ar atbulai? Žino
ma, negalima kaltint tų žmo
nių, kurie tai daro per nesu
sipratimą, vienok reikia 
jiems aiškint jų klaidingą 
supratimą apie savo tautos 
“meilę”. Bet jeigu atsiran
da tokių žmonių, kurie aiški
na, kad nereikia siundyt 
tautą prieš tautą, kurie ban
do nuverst nuo sostų tuos, 
ką teršia tautos vardą, tai 
tuos žmones visokie šešto
kai vadina kultūros trukdy
tojais ir tt.

Antroj savo kalboj pasa
kė, kad internacionalizmo 
negalima pripažint patol, 
pakol visi žmonės nebus ga
lutinai apsišvietę.

Aš pasakysiu: jeigu pri
pažint internacionalizmą, 
tai dar nereiškia likt tautos 
oriešu. Aš manau, kad kiek
vienas internacionalas savo 
tautą, savo kalbą, savo tėvy
nę myli.

Męs, darbo žmones, nepri
pažįstant vadovystę tų, ku
rie atmeta internacijonalą.

Argi męs, vieni lietuviai, 
būtume galėję laimėt Law- 
rence’o streiką? Ar męs, vie
ni lietuviai, galime apveikt 
caro valdžią? Ar tik vienoj 
kurioj nors šalyj darbinin
kus slegia, ar visur?

Pripūstagalvis.
Nuo red. Dėdami “L.” šią 

korespondenciją, nurodome 
korespondentams, kad nėra 
jau taip didelio reikalo rim
tai kritikuoti tokius ponus, 
kaip Grikštas, Geležėlė, šeš
tokas ar jiems panašus pon
palaikiai. Geriausia visai 
neatkreipę į. juos atydos.

Montello Naujienos.
Ar socijalistai kalti?

Kovo 6 d. apie vidunaktį 
tūlas J. Skrickus ir V. Šlec- 
kus norėjo įsilaužti per lan
gą į svetimą kambarį. Gas- 
padorius pradėjo šaudyti. V. 
Šleckų šūvis neužgavo, bet J. 
S. pataikė per leteną.

Kitą dieną tie patįs vagi
liai atsilankė pas kitą žmo
gų, S. B., kad gauti išsigerti 
alaus. Begerdami, viską iš
pasakojo.

Išeidami nuo S. B. pavogė 
dar apie tuziną kiaušinių 
tam žmogui.

Tuodu vyruku dar ką tik 
buvo sugrįžę iš kalėjimo.

Ar ir dabar socijalistai 
kalti? R-tė.

* *

“Vienybes” teatras.
21 d. vas. atsibuvo “Vieny

bės” teatras ir balius. L. T. 
Ratelio “Viesulos” nariai su
lošė “Išgamą”.

Lošėjai savo roles atliko 
gana gerai. Prieš lošimą “iš 
Kalvarijos ubagai” pagiedo
jo šventas giesmes, kurias 
giedant, publika virto iš krė
slų nes ne tik giesmės buvo 
juokingos, bet ir ubagai bu
žo tipiški.

Po to Turskis dainavo so
lo ir buvo sakoma -eilės ir 
monologai.

Paskui tęsėsi šokiai. “Vie
nybei” pelno liko $40.00.

Laisvas Vaikas.
* :|:

7 kovo š. m. L. T. R. “Vie
sulą” statė ant scenos ketu
rių veiksmų ir vieno paveik
to dramą “Blindą”. Viskas 
pavyko gerai ir publiką už
ganėdino. Gerai atliko roles 
čigonas (P. Mockapetris). 
Uršulė (M. Daržinskaitė), 
Žydas (A. Bačiulis), kiti vi
dutiniškai. Razbaininkų 
Blinda (M. Tuinila), būtų 
’aimėjęs pirmą vietą, jei būt 
langiau veidą publikai ro-

Chicago, Ill.1
Į Chicagą atvyko tūlas K. 

P., kuris kadaise, būdamas 
Lietuvoj, buvo uolus laisva
manis, paskui, biznio dėlei, 
pastojo seminarijon.

Dabar jam atvykus Ame
rikon, nėra ko tverties. 
Dirbti nenori, tai prisišliejo 
prie kunigo N.

Taigi, šv. Mykolo parapi
joj užsakyta dievobaimin
goms avelėms, kad suaukau- 
tų tam vyrukui, nes, girdi, 
iš jo su laiku būsiąs geras 
kunigas.
. Kasgi tokius ponpalaikius 
sušelptų, jeigu ne dievo 
mulkiai.

Jeigu darbininkas atva
žiuoja į šią šalį, jam reikia 
daug vargo pamatyti, jeigu 
gi atvažiuoja panašus truk
ias, tuomet jam gerai klo- 
asi. Pr. Mulkis.

tina, kad nei per pagrabą, nė 
po laidotuvių nebuvo svaigi
nančių gėrimų. Nekuriems 
mūsų katalikams tas nelabai 
patiko.

Lai bus jai lengva šios ša
lies žemelė.

Tėvynainis.

kaip kur nors kitur. Bet lie-Į LIETUVIŲ IMMIGRAN

Ypačiai teatrui gerą skonį 
oridavė artistiškai pieštos 
dekoracijos (piešė J.B.Smel- 
storius).

Publikos buvo pilna, salė 
tik bėda, kad didžiuma ne
moka žiūrėt ir nesupranta, 
kas dedasi ant scenos. Tra- 
gediškiausia vieta, kai Blin
da miršta, Uršulė vaitoja, 
oublika gi pasileido be susi
laikymo juoktis.

Kitas mūsų koresponden
tas, kurio pranešimui pilnai 
norėtume tikėt, sako: “Ypa
tingai artistiškai atliko savo 
roles šios ypatos: Tuinila, P. 
Balsis, P. Mockapetris, A. 
Bačiulis ir Daržinskaitė.

Ilgos pertraukos publiką 
labai nuvargino. Tūli net 
namo nuėjo. Orkestrą bu- 
vo prasta.

Publikos buvo daug, užtat 
ir .pelno liks nemažai.

Cambridge, Mass.
LSS. 71 kuopa 8 d. kovo 

surengė prakalbas drg. A. 
Baranauskui. Prakalbos nu
sisekė gerai. Kalbėjo dau
giausia apie darbininkų gy
venimą. Žmonių buvo pil
nintelė svetainė . Visi užsi
laikė ramiai.

LSS. 71 kp. ant 29 geg. 
rengiasi sulošti milžinišką 
veikalą “Patamsio Galybė”.

Švilpukas.

Northamton, Mass.
Northamtono jaunuome

nė šiuomi laiku jau pradeda 
atsibusti. Pradeda skaityti 
laikraščius, ypač darbinin
kiškus. Taipgi rengiama 
sutvert naują, laisvą pasel
inę draugiją. Tik visa bė
da, kad stoka pas mumis or
ganizatorių, todėl nėra kam 
pamokyt tą jaunimą, kuris 
eina į atbulą pusę.

Patartina surengti pra
kalbas ir pakviesti gerus 
kalbėtojus. Tokiu būdu ga
rima būtų išbudinti ir tuos 
mūsų brolius, kurie dar 
snaudžia.

Lietuvis Jaunikaitis.

tuvių čia mažai randasi. Tik 
trįs familijos, o pavienių 
apie penkiolika ir visi gra
žiame sutikime gyvena. 
Nors dėl tokio mažo skai
čiaus męs daug ko ir atlikti 
negalime, bet galime bent 
tuo pasigirti, kad čia gana 
smarkiai prasiplatinę laik
raščiai. Ateina 3 “L.”, 2 
“Kel.” ir po 1 egz. “Kov.” ir 
“Šakės”. Mūsų lietuviai veik 
visi yra laisvų pažiūrų, tai 
ir Kristaus įpėdinis niekad 
neatsilanko.

15 d. kovo apsivedė jauni
kaitis J. Černauslris su pane- 
e Palonija Tamošaitike. Ve
stuvės atsibuvo labai gra
žiai. Velyjam jaunai porai 
kogeriausios kloties ateities 
gyvenime.

J. Shimbelis.

TŲ ŠELPIMO DRAU
GIJOS REIKALUOSE

Riaušes bažnyčioje.
Mahanoy City, Pa. 8 d. 

kovo mūsų bažnyčioj po pa
maldų prasidėjo įdomus pa
mokslas. Tuoj stvėrėsi už 
socijalistų ir pirmeiviškų 
aikraščių. Išplūdo atsakan

čiai “Keleivį”, “Laisvę” ir 
“Kovą”, sakydamas, kas 
tuos laikraščius skaitąs, tai 
tas negalįs būti doras žmo
gus. Amerike, sako, yra trįs 
katalikiški laikraščiai ir tie 
esą geriausi.

Paskui paliepė parapijo
nams būti paklusniais ir da
ryti tą, ką liepia bažnyčia 
(suprask kunigas). Apie tą 
paklusnumą, matomai, tyčia 
pasakė, kad povaliai prieiti 
prie svarbiausio reikalo savo 
pamoksle. O tuo svarbiuo- 
u reikalu buvo velykinės iš
pažinties tikietai. Kaip tik 
pasakė tikietų kainą, kad 
esą turįs po 2 ir 3 dol. ir jog 
mažiau nebus, kaip du dole
riu, taip vienas parapijonas 
ir atsišaukė: Sako, aš duo
siu keturius dolerius. Tas 
atsiliepimas kun. baisiai ne
patiko. O čia bažnyčioj pra
sidėjo ermideris. Parapijo- 
nai pradėjo šaukti, tai kad 
rilo, tai kilo riaušės bažny
čioje. Kun. susišaukė visus 
šėtonus ir kitas baisybes ir 
pradėjo šaukti. Parapijonai 
gi vėl šaukia.

Tai, matote, kaip mūsų tė
velis elgiasi su savo paklus
niomis avelėmis. Tik pini
gų, tik pinigų! O su dūšios 
dalykais bus kas' buvę.

M. Civinskis.

Ansonia, Conn.
Pastaruoju laiku tarpe 

vietinių lietuvių prasidėjo 
gana smagus judėjimas. 
Žmones, atbunda iš miego. 
Tiesa, ir seniau LSS. kuopa 
šį bei tą parengdavo, bet 
dabar veikimas daug dides
nis.

Čia yra trįs pašelpinės lie
tuviškos draugijos. Pirma 
tai ūkėsų politikos kliubas. 
Godosi, jam reikėjo darbuo
tis politikoje, bet tuomi ilgą 
aiką nesirūpino. Daugiau
sia buvo užsiėmęs platinimu 
svaiginančių gėrimų, per ką 
r nuo valdžios turėjo smar
kiai nukentėt.

Išsirodė, kad tarp anso- 
niečių niekados nenusiblai- 
vys padange, vienok suvis 
kitaip stojosi, kada pradėjo 
veikti jaunuomenė. Ji stojo 
i darbą. Ir jau dabar žymu, 
kad prakalbų būna daug 
daugiau, kad vakarų daug 
daugiau surengiama ir uo
liai platinama darbininkiška 
i te ra tu ra.

Kad pasekmingiau varyt 
savo darbą, tapo įsteigta 
šviesos progresyviška drau
gija, kurios tikslu yra su
traukti vienan būrin visą 
jaunuomenę ir visus progre- 
syviškus elementus, neski
riant lyties ir tikybos. Drau
gija, kaip galėdama, dar
buosis ant kultūros dirvos ir 
visupirm rūpinasi įsteigt 
knygyną.

Tiesa, atsiras ir peledii 
kurios trukdys mūsų darbą, 
bet nereikia jų paisyti.

P. Putinas.

Cleveland, Ohio.
Lietuvių Clevelando gyve

na apie 6000. Naujienų pas 
mus daug atsitinka, bet 
daugelis mūsiškių taip su- 
tingę, jog net ir į laikraščius 
nieko nepraneša. Tiesa, pa
skutiniuose NN. “Laisves” 
buvo keli pranešimai iš Cle
velando, bet ir vėl viskas nu-

Paquonock, Conn.
Vietinė LSS. kuopa labai 

/argingai gyvuoja, per tai, 
kad neturi kur atsakančiai 
mitingų laikyt.

Pas mus susitvėrė lietuvių 
kooperacija. Bedarbių pas 
mus yra, kaip ir visur.

“Laisvės” skaitytojas.

Coal Dale, Pa.
“Draugo” N. 7 kasžin ko

ris parapijonas džraugiasi iš 
ziso pilvo, kad vietiniam 
niestely yra apie 140 lietu- 
zių šeimynų ir iš jų yra 3 sa- 
iuninkai, kuriems tarpe 140 
■eimynų labai puikiai sekasi.

Tai matot, gerbiami “Lai
svės” skaitytojai, kam tas 
larapijonų džiaugsmas yra 
/ertas ir kokį jie turi protą.

Toliaus tai pats korespon- 
lentas sako, jog ten buvo su-

hnonės būk tai pamatę, kad 
mcijalistai einą prieš tikėji- 
ną, tai šalinasi nuo jų. čio- 
lais tai jau stačiai bjauriai 
neluoja, nes visiems gerai 
žinoma, kad Coal Dale soci- 
'alistų kuopa neblogiausia 
gyvuoja. Tankiai parengia 
prakalbas ir draugai, kurie 
iriguli prie kuopos, tankiai 
švien darbuojasi.

Tas bjaurus melavimas tai 
paprasta visų “Draugo” ko
respondentų ypatybė. Jiems 
latartina važiuot į Pilviš
kius andeliuot su vištom ant 
iomarko, o ne koresponden
cijas rašinėt.

VI. Sajavičius.

Protokolas posėdžių 1-mo seimo, atsi
buvusio 14—15 d. vas. 1914 m. po N. 
187 Brunswick St., Jersey City, N. J.

(P baiga).
III Sesija.

Atidaryta ant 2 vai. po pietų.
IX. Protokolas skaitytas ir priim

tas be pataisymo.
X. Pasirodžius neatsakantingumui 

sekretorijato, didžiuma balsų išrink
tas P. Sinkus. SLRKA. delegatas P. 
Burba apleidžia seimą dėlei laiko sto
kos.

XI. Buvo pakeltas klausimas kas- 
ink tų draugijų, kurios šelpia kas

metas su aukomis L. I. š. D. Plačiai 
apkalbėta ir nutarta, jogei būtų įdėta 
sekąs straipsnis konstitucijon L. I. š.

: kurios organizacijos ar draugijos 
aukaus nemažiaus, kaip $100.00 (Šim
tą dolerių) kas metas L. I. Š. D. iž« 
dan, tai turi tiesą rinkt nuo savo or
ganizacijos vieną narį į board direk
torius L. I. š. D.

S. L. A. delegatas V. K. Račkaus
kas apleidžia seimą dėlei laiko stokos.

Komisijų raportai.
XII a) Konstitucijos tvarkymo ko

misijos raportas išduotas, ir pasirodė, 
<ad konstitucija organuose buvo pa
skelbta dėlei kritikos. Raportas pri
imtas.

Nutarta duoti atspausdint nevilki
nant ilgiaus laiko: b) balsavimo tvar
kymo komisija išdavė raportą, pažy
mėdama rinkimų pasekmes. S. Yan- 
kus pirmininku, J. Krulikauskas pa- 
gelbininku, A. Žolynas sekretorium, 
’. Vaičeliunas iždininku, J. Dobinis ir 

A. Stakneviče iždo globėjai; c) suren
gimo pasilinksminimo vakarų komisi
ja pranešė, kad neveikė ir nerado tam 
atsakančios progos; d) namo įsteigi
mo komisija namų atsakančių radu
si, bet, finansams silpnai stovint, nu
tarta dar pasilikt no senovei.

Pertrauka 10 min.
XIII. Dėlei pasekmingesnės agitaci

jos dėl labo L. L š. D. nutarta gaut 
agitatorių. Dėlei pieno išdirbimo ir 
agitatoriaus parūpinimo išrinkta ko
misija iš penkių ypatų: J. Krulikaus- 
<as, K. Krušinskas, A. Stakneviče, V. 
šibanauskas ir S. Yankus.

XIV. Pavesta ižoo globėjams paimt 
visą L. L Š. D. savastį, kuri randasi 
pas ex-sekr. A. M. Stane’į ir perduot 
natriam sekr. A. Žolynui.

XV. Dėlei geresnio priėjimo prie 
iaudies, nutarta paimt tris organus, 

“Laisvę”, (kairysis) “Draugą” (deši
nysis) ir “Tėvynę“ (vidurinis).

XVI. Augant organizacijai, auga ir 
reikalai. Nutarta pakelt centr. sekr, 
algą $10.00 (dešimt dol.).

XVII. Jnešta užprotestuot prieš 
Burnetto billių ,kuriuomi norima atei- 
vybę suvaržyt. Dėlei protesto para
šymo išrinkta komisija: J. Sweetra, A. 
Žolynas ir J. Krulikauskas,

XVIII.i Antram L. I .š. D. seimu 
vietą ir laiką paskirs board direkto
riai. Pirmasai L. I. š. D. seimas už
sidarė 9 vai. vakare.

Pirm. S. Yankus, 
Sekr. P. Sinkus.

L š. I) centr. sekr.
A. žo.ynas,

2 Merchant PI.,
Newark, N. J.

Kunigas Kemėšis ka
pucino roleje.

Worcester, Mass. 24 d. 
vas. po bažnytinio choro 
koncerto atsibuvo kun. P. 
Kemešio prakalbos. Jisai 
buvo perstatytas, kaipo 
gabus kalbėtojas Ir politi- 
kieris.

So. Boston, Mass.
10 d. kovo LSS. 60 kuopos 

pastangomis buvo surengtos 
prakalbos lietuviškoj svetai
nėj.

Kalbėto jum buvo drg. A. 
Baranauskas. Kalbėjo dvie
juose atvejuose: pirmu kai
tų — apie ekonomiškas są
lygas ir apšvietą Lietuvoje. 
Kalba užinteresavo publiką 
gana giliai. Antru kartu 
apie politiką. Čia drg. B. 
aiškiai nupiešė, kiek męs tu
rime laisvės šioj “laisvės” 
šalyj.

Čia negalima visų prilygi
nimų sudėti ,bet, abelnai 
imant, kalbėjo gana nuosek
liai. Rodos, south bostonie
čiai yra girdėję daug gerų 
kalbėtojų, bet per šias pra
kalbas labai ramiai ir aty- 
džiai klausė^ tik retkarčiais 
suūžė delnų plojimas. Net 
ir tautiečiai sako: “vot čia 
tai bent socijalistas”...

Aukų politiškiems kali
niams surinkta 6 doleriai su 
centais. Žmonių buvo ne- 
perdaugiausia; mat prastas 
vakaras, tai smuklės atda
ros.

Worcester, Mass.
8 d. kovo LSS. 40 kp. jau 

prasidėjo prelekcijos, kurios 
trauksis per 4 nedėldienius. 
Prelegentu buvo J. Perkū
nas iš New Yorko. Nors J. 
Jakaitis ir iškeikė tas pre- 
lekcijas ir publikai prisakė 
neiti, bet publikos prisirinko 
virš 2 šimtų. Kalba visiems 
patiko. Literatūros parduo
ta 100 knygučių “Prasikalti
mas ir prasikaltėliai”.

Vakare buvo tautininkų 
prakalbos. Vienas iš jų iki 
padangių iškėlė M. Petraus
ką ir mėgino kritikuoti Per
kūną. Agitavo už tautos na
mus Vilniuje. Tautos na
mams surinkta $14.00, o už 
daiktus, leidžiamus ant išlai- 
mėjimo, surinkta $33.25.

Liaudies Vergė.

šiuom pasauliu Matilda Le
kavičiūtė, kuri išgyveno ant 
šio pasaulio vos du ifietu. Pa
liko diedeliame ruliudime 
tėvus ir sesutes.

Palaidota, lydin, dešim
čiai karietų, ant šv. Domini- 
ko kapinių. Laidotuvės at
sibuvo be bažnytr ’A 
monijų. Ir kas lai

Taigi, broliai lietuviai, ne
leiskime liuesas valandas 
smuklėse prie baro, o vely 
lavinkimęs laikraščių straip
sniais ir žiniomis ir patįs 
mokėkime už tai atsilygint 
naujienomis iš Clevelando.

Tuomet ir mums bus sma
giau, o ir kitų miestų lietu
viai matys, kad darbuoja
mės. K. Y. V.

Herrin, Ill.
10 d. kovo atsibuvo pra

kalbos, surengtos X rajono 
LSS. Kalbėjo drg. T. Dun
dulis. Kalbėjo dviejuose at
vejuose. Palietė ir caro val
džios elgimąsi su kankiniais. 
Kai kurie iš klausytojų apsi
ašarojo.

Pertraukoj buvo renka
mos aukos. Šuaukauta $7.40. 
Kokis tai išgama įmetė švi
no kavalką. Užtat paskui 
kalbėtojas jį sugėdino.

Kalbėtojas neužmiršo pa
kalbėti ir apie moterų padė
jimą bei juodvarnių varomą 
politiką, S. Shleder.

Clinton/Iowa.
Mūsų miestelis yra labai 

gražioj vietoj,/ant kranto 
upės Mississippi. Ypač pui
ku Čia gyventi vasaros laiku.

” sveikesnis,

Išpradžių jisai kalbėjo 
apie tėvynės ir artymo mei
lę. Liepęs branginti savo 
kalbą. Paskui prasidėjo pat
sai prakalbos “cimes”. Pra
dėjo keikt pirmeiviškus lai
kraščius. Liepė publikai jų 
išsižadėti. Jisai šaukė Ry
mo katalikus j kovą su soci- 
ialistais ir su jų laikraščiais. 
“Matot, sako, broliai, kad 
socijalistai nori išnaikint 
kunigus ir bažnyčias. Kas 
tai gali būt, kad socijalistai 
turi 12 laikraščių, o męs tik 
tris (ir tai dar reikia tiems 
patiems atiku ubagaut. 
Red.)”

Ragino nepirkt net pavie
nių NN. ponui, caro burdin- 
gieriui, priešingų laikraščių. 
Liepė tik šgįpti “Draugą”.

Tai viskas!
Šalin su tokiom chamiš

kom ir chuliganiškom pra
kalbom. Šalin iš lietuvių 
tarpo vienybės ardytojai! 
Tamstai geriausia su caro 
kazokais biznį varyti, bet ne 
čia, Amerikoj.

Kodėl jisai nenupeikė 
bjaurių šių dienų neteisybių, 
kodėl nepapasakojo apie be
darbes? Matomai, tas jam 
nerūpi. Jam rūpi tik chuli
ganizmo praplatinimas.

A S. K. Žemaitis.

M
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LAISVB

VIETINĖS ŽINIOS
Važiuojančių į Lietuvą 

atydai.
Nuo red. “Laisvei” pasto

jus organu Lietuvių Immi- 
grantų Šelpimo draugijos, 
vis daugiau pradėsime dėti 
žinių apie ateivių ir išeivių 
reikalus.

Meldžiame skaitytojų uo
liai sekti tą skyrių, kadangi 
kiekvienas galės atrasti čia 
naudingų sau patarimų.

Kovo 12 d. nuvedžiau pas 
Rusijos konsulį New Yorke 
tris lietuvius išsiimti popie- 
ras laisvo perėjimo per 
rubežių ir tame laike, kada 
padavinėjo raštininkui pas- 
portus ir paliūdyjimus nuo 
rusiško popo, vienam lietu
viui, po vardu Adomas Ma- 
jauckas, likosi ištraukti pi
nigai iš kelinių kišeniaus.

Bet ant laimės, tame laike 
būta čia pat ant vietos slap
tos policijos nario, kuris tu
rėjo ant vagio nužiūrėjimą 
ir per jį tapo į laiką pagau
tas.

Vagis tapo nuvestas į teis
mą, kur tuoj aus surašė ap
kaltinimo aktą. Detektyvas 
man sakė, jog tas vagis bu
vo jau keliatą sykių sugau
tas. A. Majauckui, kuriam 
tapo pavogti pinigai, teisė
jas liepė pasilikti čia iki teis
mui ant keliato dienų, nes 
jisai negali gauti savo pini
gų atgal, iki bus nuteistas 
vagilis.
mokama ant dienos po du 
doleriu iš valdžios iždo, 
taipgi visas užlaikymas.

Čia turiu priminti, jog 
lietuviai yra labai neatsar
gus ir persergėjimus palai
ko ant juoko. Tokioj vie
toj, kaip Rusijos konsulio 
kanceliarija, kur susikemša 
įvairių žmonių, reikia labai 
būti atsargiam su pinigais. 
Klausydami patarimų ir 
persergėjimų, išvengsite 
daug nesmagumų ir sunkiai 
uždibtas grašis nepražus ir 
neteks kokiam nors valka
tai.

Tam žmogui bus

o

J. Brazdžionis, 
Liet. I. Š. D r-jos atstovas.

14 d. kovo YTautiškolNa- 
mo svetainėj atsibuvo vaka
ras, parengtas L.S.S. 19 kp. 
Sulošta ‘‘Tarnas įpainiojo”. 
Nors veikalėlis ir nedidelės 
vertės, bet gana juokingas. 
Visi lošėjai-artistai savo ro
les atliko gerai. Tiktai su- 
fliorius pergarsiai kalbėjo, 
kas gadino abelną įspūdį 
klausytojams.

Žmonių buvo mažokai ir 
kuopa, kaip girdėt, turės do
lerį kitą nuostolio.

L.S.S. 20 kuopa So.Brook- 
lyne ant 22 d. kovo rengia 
referatą apie ateivystę, kurį 
skaitys L. Prūsei ka.

Atsibus W. Shedlowo sve
tainėje po N736-3rd Avė. 
Pradžia 2 vai. po pietų.

“Darbas” susitvėrė 
tikslu išleidinėt socijalistiš- 
kos pakraipos raštus. Ak
cijos kaina $5.00. Pirkti 
akcijas gali ir ne socijalistai. 
“Darbo” turtas siekia tuom 
tarpu iki $200.00, bet nėra 
abejonės, kad greitu laiku 
žymiai pasididins, nes nuo
lat nauji nariai prisirašo.

Tikiu, kad lietuvių visuo
menė rems “Darbą”, jo ge
rus norus ir gerą tikslą, 
pirkdama akcijas ir atsilan
kydama skaitlingai ant ren
giamo vakaro, kuris atsi
bus 28 d. kovo tautiškame 
name.

Artistai bus is'Newarko,

* Dabar, kada užsidaro su- 
bankrūtyjusio Siegelio 
krautuvės, 2,500 darbininkų 
liekasi be darbo.

Suvirs 1000 darbininkų 
liekasi be darbo ir Bostone.

Krautuvių klerkai, juk 
tie patįs darbininkai. Todėl 
jie turėtų nesibijoti socija- 
lizmo. Bedarbės šmėkla

Didelis Teatras ir Šokiai
Rengia Lietuvių Socijalistų Sąjungos 71-ma kuopa

Sukatoje, 21 Kovo-March, 1914 m.
Svetainėj INSTITUTE HALL

277 Cambridge Street, East Cambridge, Mass.
Bus vienas iš įspūdingiausių teatrų, kokie tik buvo lošti Cambridge’iui.

Bus perstatyta penkių veiksmų drama, paimta iš tikro gyvenimo

“DUMBLYNE”
Teatras labai užimantis ir gana įspūdingas.

Nepamirškite atsilankyti visi ant šio milžiniško perstatymo, nes turėsite 
progą pamatyti kaip ponai elgdavos su savo tarnais, kaip- šunadvokačiai 
suviliodavo mūsų biednus lietuvius, išviliodami iš jų paskutinius skatikus. 
Prie to bus balius, lakiojanti krasa ir dainuos “Laisves” Choras.
Svetaines durys atsidarys 7 vai. vakare. Teatrus prasidės 
7:45 vai. vakare. Po teatrui bus šokiai iki 12 vai. nakties.

Visus nuoširdžiai kviečia atsilankyti L.S.S. 71 kp.
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f KLAUSYK
| MANO ! 

ŽODŽIO!
| Ateik pirkti vyrišku 
| aprėdalŲ, k. t. skrybėlių i 
♦ marškiniŲ, kalnieriŲ ir | 
| 1.1. Pas mane tavoras | 
Z geras ir kainos pigios. • i 
I K. LIUTKUS į 
i 131 Grand St., |
1 BROOKLYN, N. Y. S
2 (Arti Berry St.) 4
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Pereitą savaitę sveikatos 
departmentas susekė 50 
krautuvninkų, kurie parda
vinėjo nesveikus produk
tus. Devyni krautuvninkai 
nubausti už pardavinėjimą 
netikusių kiaušinių, devy
ni — už pardavinėjimą fal
sifikuoto pieno.

Kostumeriai turi nenusi
leisti, bet skųsti sveikatos 
komisijai, jeigu krautuvėse 
jiems įbrukama nesveiki 
produktai. 

Nauji Laiškai
Tik ką atspaudinom daugybę pui

kiausių laiškų, įvairiausio turinio, su 
gražiausiomis dainomis ir kvietkomis. 
Tais laiškais kiekvienas galės pasi
džiaugti. Kas ims 100 laiškų (sykiu 
ir konvertus) — tas tegul prisiunčia 
70c. Kas ims 1000 laiškų — tam ap
sieis tik $5.00.

Taigi pasiskubink it su užsakymais.
Višminėti laiškai yra gaunami “Lai

svės” krautuvėje, 183 Roebling St.. 
Brooklyn, N. Y.

LOŠĖJAMS.
Jau išėjo antra laida tragedijos

“KERŠTINGA MEILE”
Veikalas labai žingeidus 

ir lengvai perstatomas.
Kaina 10 c.

Gaunama pas
J. STROPUS

6 Loring st. So. Boston, Mass
Čia pat gaunama
Visokios knygos lietuviš

koj ir angliškoj kalbose. Kas 
kokių norit — reikalaukit, o 
męs parūpinsime. Atsaky
mui visada įdėkit 2 c. štam
pą

Ar skaitai

“ Rankpelnį”?
Jeigu ne, tai tuojaus išsirašyk. 

“Rankpelnis” yra darbininkų laikraš
tis, leidžiamas Lietuvių Socijalistų 
Sąjungos Didžiojoj Britanijoj.

“Rankpelnyj” telpa naudingi straip
sniai, apysakc” eiles, žinios iš viso 
pasaulio ir ki

Išsirašydarr i “Rankpelnį” Tu, 
Skaitytojau, iksi du naudingu dar
bu; turėsi sm rų laikraštį ir paremsi 
darbininkų reikalus.

“Rankpelnis” eina kas dvi savaiti.
“Rankpelnio” prenumerata pigi;

metams 1 dol., pusei metų 50 centų.
Pažiūrėjimui siunčiame vieną nume

rį dykai. \
Išpirk Money Orderį ir siųsk šiuo 

adresu:
“RANKPELNIS”,

76 MAIN STR.,
BELSHILL, SCOTLAND.

Važiuokit į Lietuvą
WHITE STAR LINIJA

Tiesiog iš Bostono už pigiausią kainą ir 
didžiausiais laivais, ant kurių yra ge- 

j riausis patarnavimas. Laivai išplaukia 
! reguliariškai iš Charlestown’o (dalis 
i Bostono). Atsikvieskite savo gimines ir

•”j! draugus iš senos tėvynės ir išpirkite lai
TEISINGIAUSIA * O’T’IT’TZ 4

IR GERIAUSIA A J7 I K A 
LIETUVIŠKA 1 ULiO-TL-■>

Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai 1 
vos ar Amerikos daktarų 
natinė lietuviška aj>ti< |- 
Massachusetts valstij 
galit gaut,kokios tik p-..
jamos. Galit
kus, o aš prisiusią per t xpresą.

a ir
■; J uolių 

uiyj varto- 
reikulaut per laiš-

Aptiekorius ir SavininkasK. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c

SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

st.

i vakortes ant White Star Linijos, Dėl 
j platesnių žinių kreipkitės į šias agen
tūras:
Kompanijos ofisas, 84 State St., Boston
G. Bartaszius, 261 Broadway, So.Boston 
Polish Industrial Ass’n, 31 Cross St.
P. Bartkevicz, 877 Cambridge St.,

East Cambridge, Mass.
J. Rottenberg, 115 Salem St., Boston, 
arba pas kitus mus užtvirtintus agentus 
Suvienytose Valstijose arba Kanadoje.

AR NORI ŽINOTI, KUR RAN
DASI PEKLA?

Jeigu tu nori žinoti, kur randasi pe
kla, kaip kankina “velniai dūšias” ir 
ką kalba , tos dūšios, kurios papuola j 
jų nagus, tai nusipirk knygą “Pas
merktųjų mirtin laiškai ir šlisselbur- 
go Bastilija”, tai ten tu atrasi tą, ko 
tau nei kunigai nebuvo pasakoję, nei 
cu iki šiol dar nebuvai skaitęs.

Ta knyga nupiešia visas baisenybes, 
kokias kaliniai perkenčia pakliuvę Į 
šlisselburgo Bastiliją ir ką jie rašo 
savo giminėms, kuomet juos veda kar
ti, nes ten surinkta pasmerktųjų mir
tin laiškai.

Knyga turi 74 puslapius ir kainuoja 
tik 20 centų.

Pinigai galima siųsti ir stampomis.
“LAISVĖ”,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Naujos dovanos “Lai
sves” skaitytojams. 
Draugai ir Draugės!

Męs norėtume, kad kož- 
nas mūsų skaitytojas iki 
Velykų prikalbintų dėi 
“Laisvės” naują skaitytoją. 
Tas duos mums progą page
rint “Laisvę”.

Kožnani skaitytojui, pri
kalbinusiam naują metinį 
skaitytoją, męs duosime do
vanų dvi savo laidos knyge
les. Pasirinkit, kokios jums 
daugiausia patinka iš talpi
namo čia surašo:

1) Liaudies Dainos.
2) Ženyba ir ženybinis gy

venimas — Barabošius.
3) Griuvėsiuose — puiki 

K. Jasiukaičio apysaka.
4) Moterų padėjimas bei 

j lytiškas klausimas Evange- 
: Ii jo j ir apaštalu laiškuose —
Z. Aleksa.

5) Macochas.
6) Lekcijos apie atskyri - 

; mą ženklų.
Pasidarbuokit sau ir 

I mums!

FARMOS! FARMOS!
Turiu ant pardavimo farmų didžiau

sioj Lietuvių Kolionijoj, kur yra 210 lie
tuvių farmerių. Ta kolionija randasi 
Michigan valstijoj, Lake Mason ir Ma
nistee pavietuose. ome randasi prie 
pat geležkelių ir arti portavų miestų ir 
miestelių. Turiu daug neišdirbtos že
mes ant pardavimo ir visokio didumo 
farmų; prekė nuo 9 iki $25 už akerį. 
Taipgi turiu farmų su gerais ir prastes
niais budinkais, sodnais ir be sodnų; 
prekė jų, pagal gerumo budinkų ir įtai
symų, nuo $"5 iki $75 už akerį. Išpra- 
džių reikia įmokėti suvis mažą sumą pi
nigų, o likusią palauksime nuo 6 iki 10 
metų. Žemė yra geriausia, galima pa
sirinkti, kokios tik nori: lygaus lauko su 
mažoms kalvukčmis, palei upelius ir pa
lei žuvingus ežerus, oras kuosveikiau- 
sias, vanduo kuogeriausias ir lengvai 
gaunamas, javai užauga visokį. Rašy
kit tuojau, o gausite dovanai mapą ir 
knygutę ir kitokią literatūrą, kur rasi 
aiškiai ir teisingai aprašyta apie žemę 
ir visos kolionijos padėjimą. Atvažiuo
kit tuoj, kol nepabrango žemė. Kaip 
pribūsi ant paduoto adreso, tuoj išlipęs 
iš treino telefonuok pas mane, nes aš 
gyvenu ant farmos. Gavęs žinią, tuoj 
pribūsiu su automobiliu ant dipoar j ho- 
telį, paimsiu jus ir aprodysiu visą žemę, 
iš kurios galėsi pasirinkti pagal savo 
norą. Adresas

ANTON KIEDIS,
Peacock, Lake County, Michigan

“Laisves” Redakcijoj 
galima gauti šios 

knygos.
Čenstakavo KlioStoriaus Slaptybės 

arba kruvini Domazo Macocho dar
bai. Su paveikslais.................15c.

JĖZAUS DRAUGIJA arba jezuji- 
tai ......... .......................... 10c.

LIAUDIES DAINOS 15c.
MOKSLAS RANKŽINYSTĖS arba 

kaip pažinti žmogaus praeitį ir at
eitį........................................... 15c.

LEKCIJOS apie atskirimą ženklų 15c. 
VADOVAS Keliaujantiems į Ameriką 

ir iškeliaujantiems .............  15c.
PASLAPTIS. Puikių dialogų ir mo

nologų rinkinys.........................15c.
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI. Dai

lus apsakimėlis iš revoliucijos lai
kų............................................. 15c.

PRASIKALTIMAI ir prasikaltę 
liai........................................... 10c.

“PASAULIŲ RATAS” .............  25c.
“AUDĖJAI.”. Puikus veikalas. 50c. 
“KAS IŠGANYS LIAUDĮ.” .... 50c. 
“GIEDROS KALENDORIUS.” 15c. 
“SOCIJALDEMOKRATŲ MOKSLO 
....PAMATAI” ........................ 20c.
“MEILĖS KARŠTLIGĖ”.............20c.
“G R E J ČIA U SI A S PAMOKINI M A S

ANGLIŠKOS KALBOS” ... 25c. 
“DARBAS” puikiausis Zolo romanas. 

Kaina ............. <................... 75c.
“NAUJOS kantičkos arba politiškos 

giesmės” .............................. 30c.
“GRIUVĖSIUOSE”. J asiukaičio apy

sakėlė.......................................... 15c.
E. STEPONAIČIO RAŠTAI ............. 1.00
ŽliNYBA ir žmogaus gyvenimo sie

kinys .......................................... 10c.
“PIGIAUSIAS ir geriausias darbinin
ko pragyvenimas” ..................... 10c.
“GYVENIMO BANGA” ........... 15c.

Reikalaudami knygų, rašykite se
kančiu adresu:

V

“LAISVĖ,”
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

PUIKI DOVANA
SU NAUJAIS METAIS, 

KNYGA S V KI K ATOS bei 
naujausio mokslo Ir ką rei
kia daryt i npslrgtts, taip-pat 
ir kur greit išsigydyti, ly
giai ta knyga

"DAKTARAS"
parodo, kaip 
ibio apsi
saugoti.

Sort’*58PAIN-EXPELLER"
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
be pajjolbos kaipo ak rūtas sudaužyt a;- 
ant skalu. Ar kenčiate skausmus Roma 
tizmo, Neuralgijos, Užsišaldymo ir t. I 
tada pamėginkite porą sykiu sutepti si

P A I N E X P E L E R I U , 
Pasovencziais naminiais \Aistaiu.

Gaunama visose aplinkose už 25 ir 50 t
F. Ad. RICHTER & CO., . 215 Pearl st. New York.

Ctcmykit imt imt <hfiikrr/ii — crnklu

KNYGOJ "DAKTARAS" netik 
kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
bet taip-pat labai gražiai, kaip

r. Richter’
"M ¥

Daktaro Stankaus Sanatorium
Vienatinis Lietuvis Daktaras Philadelphijoje.
Gydo visokias ligas vyrų, moterų, vaikų ir daro operacijas.

CL
Oi

8 £ 

„ W S- 
R B; g 
jo-c g. 
B

R

... 
o si cr
o K.

. P- 
B ' £ 
? 3 * 
VI j». 

' r r-
-o R 
R </>«'

P D 
E

Dr. Ignotas Stankus, po užbaigimui regu- 
liariško daktariško mokslo steitaviškame 
Indianos Universitete, po ap
turėjimui diplomos, važiavo mokintis j 
New York Post Graduate 
Medical School and Hospital 
kurie yra net didžiausia medicinos mokslaine 
visoje pasaulėje. Čion speciališkai mokinosi 
daryti visokias Operacijas ir gydyti 
pavojingas Ir užkrečiamas , 
ligas. Teipgi. Ignotas Stankus buvo miestavu 4 
daktaru mieste Indianapolis, )nd., kur prak" / 
tikavojos dienomis ir naktimis po hospitalių 
dispensares. Dabar jau kelintas metas kaip

daktaras Ignotas Stankus užsidėjo savo locną HgOIlblltĮ ant puikiausios gatvė* Phila. 
delphijoje po numeriu: l!21O S. Bl’Olld Kt., Ph i llldelpll Iii, l*tl.

PADEKAVONES UŽ IŠGYDYMĄ.
Aš ANTANAS FERGIS, 1117 Brandywine St., Philadelphia, dėkavoju daktarui, savo tau

tiečiui Ignotui Stankui už išgydymą manes nuo taip baisios ligos, karščio, skaudėjimo galvos, 
jautimo šalčio su prakaitavimais, skaudėjimo vidurių ir abelno nusilpnėjimo. Steponas Ba- 
ranauskis, 846 So. Eront St., Philadelphia, Pa. Per keliatą metų jaučiau negerumą gerklėje, o 
prieš atmainą oro net ir skausmą. Ant galo iš karto pradėjo tinti kaklas, gelti galva ir pasikė
lė didis karštis. Dr. Stankus po sustabdymo karščio, padarė man operaciją savo ligonbutyje 
ant gerklės ir dabar jokio negerumo gerklėje nejaučiu ir esu sveikas. FranciŠkas Skveru avi 
čia, 12 Reed St.. Philadelphia, sako, taip daug daktarų atlankiau, bet nevienas manės negalėjo 
■^i.ydyti, kuomet atsišaukiau į Dr. Stankaus ligonbut), likaus ; trumpą laiką visiškai išgydytas. 
Konstantinas Mežys, 223 Kecd St., Philadelphia, likos išgydytu nuo gėlimo galvos, negirdėjitno 
ir tekėjimo iš ausų. Ona Kačinskienė, 2636 Madison St. ir Valerija Kačinskienė, 32S2 Tilton St. 
Philadelphia, abidvi likos išgydytos nuo skaudėjimo galvos, nedirbimo ir užkietėjimo vidurių, 
skaudėjimo nugaros is po širdžia. FranciŠkas Szarka, 1531 Wood St., Philadelphia, Pa., turė
jau ronas ant kairios kojos, kitur negalėjau išsigydyti, bet daktaras Ignotas Stankus išgydė tas 
ror.as savo ligonbutyje j trumpą laiką, M. Belogrivecas, 52 Lanchester St., Montreal, Que., 
Canada, rašo taip: dėkavoju daktarui Ignotui Stankui už prisiuntimą gyduolių, katros išgydė 
mane nuo skaudėjimo paširdžių, skaudėjimo galvos, gėlimo nugaros, kosulio ir sunkaus kvė
pavimo. Tokių padėkavonių yra šimtai ir visų čion sutalpinti yra negalima. Tos padėkavonės 
yra patalpintos su pavelijimu pačių pacientų, o kitos yra užlaikomos didžioj slaptybėje.

Daktaras Ignotas Stankus parašė tlllktHl’IŠklĮ. liliygTU apie <1 ŽIoVl), o neuž
ilgo, parašys apie visas ligas ir išleis po vardu Knyga Medicinos. Dabartinė ta 
knyga yra labai naudinga del sergančių kaip tikrili 11* teisi nglll gydytis, O 
sveikiems kaip nuo tos i>av<>]ingos ligos apsisaugoti. Kaina 
tos knygor 25c. Pinigus galima prisiųsti pačtos ženklialiais (stampomis). Visuomet reik kreip
tis tiesiog j Daktaro Htankaus llgonbnil Į ant šito tikro adriso. taip:

Dr. Ignatius Stankus
1210 S. Broad Street, Philadelphia, Pa.

Ofiso valandos: Iš ryto nuo 9 iki 11. Po pietų nuo 2 iki 4 ir vakarais nuo 7 iki 8 vai. 
Nedėlioniis nuo 9 iki 11 vai. ryto ir nuo 1 iki 4 vai. po pietų.

Nauja Lietuviška

KRAUTUVE
Užlaikome, parduo

dame ir pataisome go
riausia .SIUVAMAS 
MAŠINAS, puikiau- 
biub Gramafonus ir ki
tokius muzikaiišt us 
instrumentus. Vai
kams kerii inkus, Bai- 
sikelius, visokius laik

rodžius ir tam panagius daiktus. Duodame 
lekcijas ant visu muzikališku instrumentu.

A. RAULUKAITJS ir J. GIRDVAINIS 
J.ietuvia' savininkai

so. koštom evei-r: co.
310 Broadway, So. Boston, Mass.

Montello Lietuviams
Pranešu vietiniams ir apielinkių lie

tuviams, kad aš uždėjau didžiausią če- 
verykų krautuvę Tautiškam Name, ko
kios dar nebuvo Montelioj. Mano krau
tuvėj galite gauti gerus Čeverykus vy
rams, taipgi ir kaliošius (robus) užlai
kau. Apart to, galit pas mane gauti 
geriausius marškinius, kalnierius ir 
kaklaraiščius. Mano ta voras gvaran- 
tuotas. Tikiuos, kad lietuviai palaikys 
mane. (6I-€)

ANDRIUS GOGIS,
668 N. Main St., Montello, Mass

Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

Advokatas
WILLIAM F. J. HOWARD

Lietuviška pavardė buvo 
Vincas F. J. Kavaliauskas

315 W. Broadway
50. BOSTON, MASS.

į Akušerkaį
§Pabaijrusl kursą Womans Medical 

College, Baltimore, Md. £
y Pasekmingai atlieka savo darbu P rio @ 
•t gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 5 
S pagelbą inv ainose moterų ligose. K

• F. Stropiene,,6,!,?,"",?.'; |
• SO. OOSTOrS. MASS. *

Naujausios mados
GRAMAFONAI

VICTOR MASZINOS
Negausit geresnėm progos, kaip dabar atiduodu

$15 vertės mašiną atiduodu tik už $13

Aš užlaikau Columbios grnmnfonus e u lietuviš
komis dainomis, kurias išgieda labai gražiai ir 
iašklai. Ant abieju pusiu yra kitokia dainelė. 
Rekordai yra padaryti stipriai iv gali laikyti kelis 
metus. Kiekvienas rekordas kainuoja tik 75c.

Jeigu norite turėti gerų gramafona. tai tuojaus 
rašykit pas mane, o aš jums pristatysiu greitu 
laiku už pigiausia kaina. Jeigu nori mano kata- 
liogo, tai atsiuskit štampą už 2c., aš nusiusiu ju
mis dideli pulku katalioga, kuriame rasite visokiu 
mašinų su trtibomis ir be trubu.

Galit gauti Victor mašinų ir rekordų, 
gražiai dainuoja lietuviškai, net malonu 
klausyti. Kreipkitės šiuo adresu:

CHARLES GRANECKAS
28 Essex St., Athol, Mass.

Hamburg-American J 
I • Didžiausia kompanija .Lul'JjU. visam pasaulyje! f

Ji turi 431 savo garlaivį, kurių 
įtalpa siekia 1,306,819 tonų. k

Vienatine ir tiesiogine linija tarp *

Bostono ir Hamburgo I
Laivai didžiausi ir kiekvienas su ’ 

dubeltavais šriubais. J

LAIVAKORTES pigiausios ir pa . 
tarnavimas geriausia. Pasažie- I 
riai gali važiuoti be baimės, nes ▼ 
jų gyvastis geriau yra apsaugota, | 
negu ant žemės. I

Taipgi mūs kompanijos laivai ▲ 
išplaukia iš New York, Philadel- I 
phijos ir Baltimorės tiesiog į I 
Hamburgą. |

Artesnių žinių klauskite pas: |

Hamburg-American |
Line J

607 Boylston St., Boston, Mass A 
45 Broadway, New York, N. Y. |

Arba pas vietos agenta.

EXPEUER”
M Drūti muskulai neatneša naudos, 

jei Jus Romai izmąs kankina. Su
’ PAIN E X P E L E R I U
jei drūčiai subers! i a( neš'.1 um't uoj

skausmų. Raunami op os n

F. Ad. Richter & Co.
210 PEftRI. ST., NEW YORK.

A Temikit. alitAnkoi'o 
įgjgį ženklo apsaugo!mo

ŠITOJ 
pamokina 
išsigydyti, 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių li
gų apsisaugoti.

KNYGOJ "KAKTAKAS" labai daug ap- 
rašo apie vyrų ir moterų dorą bei morališką 
lytišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip išdės- 
tinėja, jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir ką daryti, seniems ir jauniems 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negali- 
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygą atra
site.

ŠITA KNYGA illiustniota puikiais moks
liškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojimą su visokiomis paslaptybėmis 
užaugusiems žmonėms tinkama.

YPATINGAI serganti, nusilpnėję, sukliu
rę, pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežio
mis teip užsisenėjusiomis ligomis, šitoje kny
goje atrasite tikrą rodą.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi lickarstas, reikia perskaityt kny
gą "Daktaras’!, nes didelės daugybės žmonių, 
kurie tik perskaitė šitą knygą, išsigydė.

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas ją apturės VISAI 
DOVANAI, kuris tik atsiųs keletą štampų už 
prisiuntimą.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRA! IR MOTERIS! Kad 

sergi, jautiesi kok| nors nesveikumą ir reiko- 
lauji geros, teisingos pagalbos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukie prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Kliuikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 10 iš 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o utarnin- 
kc ir pčtuyČioj vakare nuo 6 iki 8.

TRIS OI5ROS KINTUOS* •

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

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

MEILES KARŠTLIGE
meile...................................................................  2Oo.

Imant v:aas tris sykiu, atiduodam už 60c
Pinigus siuskit pačios Ženkleliais Šiuo adreeu.

J. STROPUS *
6 Lorin? St., So. Boston, Mass.

*11 © f Išsiųsdink šiandien tiktai
I iLr H /ii a į & I vieną do,cr’’ 0 aPtur«8i 
A JUT*. JI 'L&'Lp HCz H Ldmundo Steponaičio raš-

----- ---------------------------- -- --- - tų knygą, kuri privalo ras
tis kiekviename lietuviška

me name. Steponaitis buvo vienas iš pirmųjų mūsų jaunųjų rašytojų, 
kurie duoda mums pradžią grynos literatūros sriovei, kurių visų pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenes sąmonės, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musų raštijos.

Tąjį dailų poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiktai už 1 OOi n&s

AL. STEPONAITIS
184 Atkins Avenue, Brooklyn, N. Y

Šio laikraščio, ir visuose kituose knygynuose ir krautuvėse. Reikalaukit 
visur. Reikalaujame agentų kiekvienoje lietuviais apgyventoje vietoje. 
Uždarbis geras. Klauskite apie sąlygas.

“KOVA” talpina moksliškus, politiškus, bet visiems suprantamus 
straipsnius. •

..

Didžiausias / / w ir- M Y A • • Leidžiamas
Darbininkų • • 1^ < B % / 7 Lietuvių Soc.
Savaitinis W y Sąjungos
Laikraštis Amerikoje

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

“KOVOJ” rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama socijaliz- 
mo idėja.

“KOVA” tikriausias darbininkų laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams $2.0(1 Amerikoj ir kitur.

Prisiųskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” numerį pažifl- 
rėjimui DYKAI. Dabar “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.

Kova” 1815 E. Moyamensing Avė.
PHILADELPHIA, PA.

Draugijos ir Biznieriai!
Jeigu turite kokius nors SPAUDOS DARBUS 

ir norite, kad jie butų padaryti greitai, gražiai 
ir pigiai, neškite juos į “




