
*

II

Geriausias darbo žmonių Laikraštis THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY

iŠ

BROOKLYN, N. Y., 27 Kovo (March), 1914 m.
Entered as second class matter March 11, 1914, at post office at thp Brooklyn, New York under the Act of March 3, 1879”.

Published by 
“LAISVE” PUBLISHING CO,

Every Tuesday and Friday at Brooklyn, N.Y.
YEARLY SUBSCRIBTION RATE: 1

In the United States................................. $2.00
To Foreign Countries............................  3.00

Advertising rates on application.
All communications should be addressed to:

“LAISVE”
183 Roebling St., Brooklyn, N. V.

Eina du sykiu sąvaitej: Utarnlnke ir Petnyčioj 
Leidžia •‘LAISVBS” BENDROVĘ 

PRENUMERATA METAMS:
Amerikoje......................................................$2.00
Kanadoje ir užrubežiuose........................ 3.00

PUSEI METŲ:
Amerikoje......................................................$1.00
Kanadoje ir užrubežiuose......................... 1.50

Apgarsinimų kainos ant užklausimo.
“LAISVE”

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

No; 22 IV Metas
PULKAS KAREIVIŲ PRIES

VIENĄ MOTERĮ-SENELĘ
“Mainierių angelas” vėl 

kalėjime.
Pagarsėję kazokai gene

rolo J. Chase, kuris yra va
dovas kareiviškos spėkos 
prieš Colorado streikierius, 
vėl pasižymėjo savo “karžy- 
giškumu”. Jie traukinyje 
suėmė 82 metų senelę Jones, 
socijalistų agitatorę. Kaip 
žinoma, senelė Jones jau iš
buvo kelis paskutinius mė
nesius kalėjime. Pereitą 
savaitę ją paleido ir liepė iš
važiuot iš streiko distrikto. 
Vienok senelė nepaklausė. 
Ir štai, kada ji vyko trauki
niu į Trinidad, ją areštuoja 
ir vėl pasodina į pavieto ka
lėjimą. Ją saugos specialiai 
kareiviai.

Ir dabar jie paleistų sene
lę, jeigu tik ji sutiktų aplei
sti streiko distriktą. Vie
nok senelės Jones pasiryži
mas nepasiduoti yra neap
veikiamas.

kreipdavo ir prieš unijas, 
kurias tyčia apskelbdavo 
esant trustais.

Demokratai žadėjo pridėt 
prie Shermano įstatymo 
pripdą, kad unijos juomi ne
bus baudžiamos.

Dabar Wilsonas pranešė, 
kad apie tokį priedą nema
nąs. Taigi, viskas liksis po 
senovei ir prie unijų galės 
kibti, kaipo prie trustų.

Nori panaikinti Finlian
dijos seimą.

Gelsingfors, Finliandija.- 
Čia gauta žinia, kad caro mi
nisterija turėjo posėdį, ku
riame buvo svarstyta, kaip 
visiškai panaikinus Finlian
dijos seimą. Išvaikymas seį- 
mo nieko negelbsti, kadangi 
paskyrus naujus rinkimus, 
vis daugiau išrenkama soči-

Blaivininkų dienraštis.
Suv. Valstijų blaivininkai 

nutarė jkurt Washingtone, 
D. C. savo pakraipos dien
raštį. Pastaruoju laiku blai
vininkai varo gana smarkią 
agitaciją.

Farmeriai skundžia valdžią.
110 Kansaso farmerių ap

skundė valdžią ant $370.000. 
Mat, valdžia buvo prižadė
jusi įtaisyti vandenvedį, kas 
aprūpintų farmerius vande
niu. Tam tikslui farmeriai 
įmokėjo dalį pinigų tuojau, 
o $370,000 prižadėjo užmo
kėti vėliau. Vandenvedį 
įtaisė, bet jis davė daug ma
žiau vandens, negu buvo pri
žadėta ir už 2 metų visai 
pritrūko. Dabar farmeriai, 
negaudami vandens, reika
lauja, kad valdžia nusivežtų 
nuo jų žemės tuos įtaisus ir 
paliuosuotų juos nuo tos su
mos, kiek jie turėjo dar mo
kėt, jeigu tie įtaisai būt bu
vę geri. Valdžia atsisakė 
tai daryti. Dabar skundas 
paduotas kongresui.

Taigi šiuomi žygiu taria
masi jau ne išvaikyt, bet vi
siškai panaiknt Finliandijos 
seimą.

Tautiška Finliandijos liuo- 
sybė gali būti apsaugota tik
tai laimėjus revoliucijai vi
soj Rusijoj.

Puriškevičiaus laikraštis.
Kauno gubernatorius iš

siuntinėjo įvairiems valdi
ninkams ir šiaip žymesniem 
žmonėm pasiūlymą, kad jie 
užsisakytų ir kitus kalbintų 
užsisakyti Puriškevičiaus 
aikraštį “Priamoj Put”.Tat, 
anot gubernatoriaus žodžių, 
;ai esąs pats gerasai visų pa- 
trijotinių laikraščių, geriau
sias nešėjas rusų tautinės 
\ulturos stačiatikybės ir 
oatvaklybės pamatais. Dėl 
;o jis, norėdamas, kad pla
čiau pasklystų po jo guber
niją tasai “naudingasai” lai
kraštis, pasiėmęs jį platinti.

Trįs darbininkiški billiai.
Brooklyno unijistai ir so

cijalistai parengė, o atstovas 
Solomon Sufrin įnešė New 
Yorko legislaturon tris dar
bininkiškus billius, kuriais 
norima pagelbėti bedar
biams.

Bus 'reikalaujama $2.000-.
000 apdraudimui darbininkų mai kaštavo $163.514.
nuo bedarbės. ‘ Tyrinėjimas reikale man-

Bus reikalaujama, kad ko- 
daugiausia bedarbių būtų 
imama darban prie kelių.

Kiek kaštuoja senato 
tyrinėjamai.

Suv. Valstijų senatoriai 
pradėjo šaukti, kad labai 
daug pinigų suėda senato 
tyrinėjimai. Per pastaruo
sius 4 metus senato tyrinėji-

Visų akis atkreiptos 
Amerikon.

šian kraštan atvyksta ven
grų neprigulmiečių vadas.
Sekančią savaitę į Suv. | 

Valstijas atplauks vengrų į 
neprigulmingos partijos va 
dovas, grafas M. Karolyj.

Jojo uždavinys pavaryti 
čia kosmarkiausią agitaciją 
tarpe Amerikos vengrų rei
kale rinkimo aukų Vengri
jos reikalams. Kadangi ko
vai už Airijos autonomiją 
čia surenkama šimtai tūks
tančių, tai ir Karolyj pasiti
ki surinksiąs gausių aukų.

Vengrų neprigulmingoji 
partija nori visiškos nepri- 

• gulmybės Vengrijos nuo Au
strijos ,o taip-pat ir įvedimo 
visuotino balsavimo rinki
muose Vengrijos parlamen
tam Tam tikslui ir bus ren
kamos aukos.

Taigi, aukas renka airiai, 
vengrai, lenkai, tūkstantines 
aukas dėjo Balkanų tautų 
žmonės laike pastarosios ka
rės.*

Visiems ta Amerika auk
so maišas.

dato senatoriaus Lorimero 
kaštavo $68.000, reikale 
mandato senatoriaus Step- 
hensono — $12.998. “Tita- 
nico” reikale tyrinėjimas 
apsiėjo $8.314. Ištyrimas 
streiko W. Virginijoj kašta
vo $7.937.

Vilniaus “Rūta”.
Yra Vilniuj tokia lietuvių 

nteligentų draugija. Buvo 
aikai, kuomet į ji rūpinosi 

“statyti tiltus į liaudį”, bet 
pereitais metais jau visiškai 
nustojo apie tai bekalbėjus: 
vistiek, sako, jokiu būdu ne
ori trauksi liaudies. Ir užsi
ėmė “Rūtos”nariai vien savo 
pramoga. Kad negalėtų at
eiti į jų vakarus kokie “ne
kultūringi darbininkai ar 
tarnaitės, jie įvedė vakarus, 

kuriuos vyrams tegalima 
buvo lankyties “tik juodais” 
rūbais apsivilkus ir rublį už 
inėjimą mokant. Kaip gi po
nas inteligentas šoks su ko
dą tarnaite, kad ir lietuvai
te? Arba koks darbininkas 
“juodom rankom” da pa
kvies kokią šilkais šnabž
dančią ponią ar panelę šok
ti?! Ir nutarė “Rūtos” tar
nyba tą naujieną įvesti, kad 
neįleidus į vakarus “mažiau 
iUlturingų ar abejotinos do
ros ir pasielgimo asmenų”. 
Reikia suprasti,’kad juodai 
apsivilkusieji ir visą rublį 
užsimokėjusieji tautiečiai 
visi labai kultūringi ir dide- 
ių dorybių vyrai. Tik paš
tui tos įsikūnijusios dorybės 
gruodžio 21 d. susirinkime 
dauguma balsų nutarė įvest 
“Rūton” loto ir kortas. Prieš 
tai balsavo tik 7 žmonės (iš
viso narių 83, o susirinki- 
man tebuvo atėję 29). Kai- 
turie stojo taippat už svaig- 
stamų gėralų įvedimą, .už 
Naujų Metų,sutikimą lietu
višku vynu i^kiApniku Pa
galbaus nutarta padidinti 
nario mokestis: Vietoj 
3 rub., 5 rub.

Žinoma, darbininkams nė- 
'a ko gailėties, kad jie nega- 
ės pakliūti į “Rūtos” vaka
rus: jie ras sau tinkamesnę 
pramogą. Svarbu čionai 
tas kita pažymėt:tie pats in
teligentai, kurie nuolat šau
kia apie visos tautos vieny
bę ir brolybę, negali dargi 
pasilinksminimuose 
išsitekti.

kartu

Sako, bus mainierių 
streikas.

Chicago, TU. 25 d. kovo. 
Pranešama, kad angliakasy- 
klų savininkai nepriėjo prie 
susitaikymo su mainierių 
unijos delegatais.

Taigi, gręsia streikas mai- 
j nose vakarinės Pennsylvani- 
į jos, Indianos, Illinois ir 
Ohio.

Demokratų partija ap
gavo darbininkus.

Wilsono melai.
Specialis “The Call” kore

spondentas Washingtone 
praneša apie naują demo
kratų partijos melą. Ji bu
vo pažadėjusį išskirti unijas 
iš tarpo tų draugijų, kurios 
baudžiamos sulyg Shermano 
prieštrustinio įstatymo. 
Ligšiol labai tankiai Sher
mano įstatą prieš trustus at-

Skebas dinamitierium.
Seattle nuteistas profesi- 

jonališkas skebas, kuris pri
sipažino teisme, kad jis pa
kišo dinamitą su tikslu mes
ti nuožiūrą ant streikierių.

Jisai nuteistas tik ant 
šių mėnesių kalėjimo.

VLADAI IR BURTZEF,
Vladimiras Burcev, 

sus Rusijos revoliucijonie- 
rius ir publicistas. Jisai pla
čiausiai pasiskelbė savo ne- 
nuoalsia kova prieš Rusijos 
šnipus. Tai jisai iškėlė aikš
tėn provokatoriaus Azefo 
darbus, Kartingo, Poznan- 
skio ir kitų prigulėjimą prie 
rusų ochranos.

A. Bureevas gyvena Pary
žiuj ir leidžia laikraštį “L. 
Avenir” (Ateitis), kur be 
pasigailėjimo pliel 
mą.

gar-

cariz-

se-

Kaipgi su Schmidtu?
Kun. žmogžudys Schmid- 

tas turėjo būt nužudytas sa
vaitėje, tarp 23 ir 28 kovo. 
Tas terminas jau praėjo, o 
Schmidtas dar gyvas.

Mat, paduota apeliacija. 
Sakoma, kad teismas dar ne
greit imsis perkratinėt jo 
bylą, dar kokie metai praeis.

Odesoje susekė visą polici
jos šnipų draugiją. Tos 
draugijos nariai (kurie tar
navo policijoj) darydavo 
kratų pas ramius gyvento
jus ir imdavo iš jų didelių pi
nigų vien už tai, kdd jų nesu
imtų. Susekta, kad tie slap
ti policistai (šnipai) užsiim
davo ir moterų prekyba, t. y. 
pardavinėdavo jaunas mer
ginas į paleistuvystės 
mus.

na-

Farmeriai nori darbininkų.
Iš aštuonių New- Yorko 

Valstijos pavietų atsišaukė 
farmeriai, kuriems . reikia 
300 darbininkų. Pasiųsta iš 
New Yorko ir Buffalo arti 
300 bedarbių.

Tik bėda, kad miestų be
darbiai nesusitaiko su far- 
meriais dėl algų. Farmeriai 
labai skūpųs.

“Donosu skrynute”.
Šiauliuose “Blaivybės dr- 

joje įtaisyta skrynutė “do- 
losams” sudėti. Kas žino 
xą ar girdėjęs apie kurį blai
vininką gali ką tinkamą pa
rašyti ir net savo vardo ne
pasirašęs įmesti jon. Blaivi
ninkų ganytojai ištirsiu ir 
nuteisia kaltininkus. Jau ir 
taip daug turi savų “liežu
vių” ir šnipų Šiauliuose, 
matyt vis dar neužtenka.

Uršė.

o

Dideles bėdos.
Pandėlis. Dabar mūsų 

žmonelėms didžiausia bėda 
su malkomis, nes esant to
riai nepatogiai ir bjauriai 
žiemai, niekas negalėjo nei 
oagalio parsivežti. Ištikrų- 
_ų, pirmiaus per sniegą ne
galima buvo išbristi, o dabar 
vėl purvynas giliausias. O 
;uo tarpu dar ir miškų arti 
beveik niekur nebėra, arba 
kad ir yra koks šmotukas, 
;ai neapsakomai brangu. 
Taigi žmonės kūrena tvoras, 
kerta naminius medžius ir 
ant tokios žiemos nesiliauja 
rūgoję.

Bizniai auga.
Kaip rašo mūsų “pirmei

viai” ir ne-pirmeiviai, Plun
gės miestelyje (Telšių pav.). 
Lietuvis Juozas Kučinskis 
ntaisęs linams verpti fabri
ką, kuriame dirbsią 40 dar- 
oininkų; mašinų pastatyta 
už 28 tūkstančius rub.

— Žarėnuose (Telšių pa
viete) atidaryta nauja ver
pimo įstaiga. Verpimas ga
ru varomas. Užventyj ati
daryta nauja mezgimo įstai
ga. Kas žino, teparašo 
mums, kokiomis sąlygomis 
tie darbininkai dirba.

— Sasnavoj verpti ir mal
dė Visas mašinas varo mo
toras, (Marijampolės pav.) 
J. Anckaitis įsitaisė fabriką 
vilnoms karšti.

DIDŽIAUSI PERSEKIOJIMAI
SOCIJALISTŲ BULGARIJOJ

šnipas nudūrė socijalistų.
Londonas, 25 d. kovo. — 

Iš Sofijos, Bulgarijos sosta- 
pylio, praneša, kad valdžia 
barbariškiausiu būdu perse
kioja socijalistišką judėjimą, 
toj šaly. Mat, po tai nelai
mingai karei su Turkija ir 
kitomis Balkanų valstijomis 
valdžios reputacija galuti
nai nupuolė. Socijalistai tik 
vieni buvo priešingi karei, 
todėl žmonių minios šian
dien jiems prijaučiu.

Philipopoly šnipas nudūrė 
draugą M. Enevą, kuris bu
vo kandidatu socijalistų 
partijos į parlamentą. Jisai 
važinėjo su maršrutu po vi
są šalį.

Daugely vietų socijalistų 
kalbėtojai areštuoti ir paso
dinti kalėjimam

Bevielinis telefonas tarp 
Amerikos ir Europos.

Marconi sako, jog telefonas 
bus už 6 menesių.

Londonas, 25 d. kovo. — 
Marconi, išradėjas bevieli
ai o telegrafo, praneša, kad 
už 6 mėnesių bus jau įtaisy
tas reguleris telefoninis su- 
sinešimas tarpe Europos ir 
Amerikos. Jisai pradėsiąs 
bandymus tuoj po savo ke
lionei į New Yorką.

*1
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Namai Paryžiaus varg
dieniams.

Paryžius (Francija). Ligi 
birželio mėnesio šių metų 
miesto rūpesčiu bus pasta
tyta municipališki namai 
Paryžiaus vargdieniams, 
kuriuose galės tilpti 60.000 
žmonių.

Kad pastačius tuos pato
gius darbininkams namus, 
miestas užtraukė paskolos 
ant $40.000.000.

Nusižudė žinomas teologas.
Berlynas (Vokietija) Ne- 

ckaro upėje atrasta lavonas 
žinomo protestonų teologo, 
orofesoriaus Otto Harnac- 
<o.

Spėjama, kad jisai prisi- 
girdęs iš priežasties proto 
sumišimo.

Ji nenorėjusi užmušti re
daktoriaus.

Paryžiaus, 25 kovo. — Po
nia Kailliaux, kuri sėdi ka
lėjime už redaktoriaus už
mušimą, sakosi nenorėjusi 
jo užmušti. Ji norėjusi tik 
jį pagązdint.

Prašymas caro vardu.
Buvusis Rygos Politechni

kos studentas B. Sližys buvo 
nuteistas Vilniaus teismo 
rūmų 5 mėnesiams ir 10 die
nų tvirtovės. Nuteistas bu
vo už prikalbinėjimą drauge 
su juo važiavusio traukiniu 
kareivio neklausyti savo vy
riausybės ir nepildyt karei
vio priedermių. Gavęs už 
tai tvirtovės, Sližys padavė 
caro vardu prašymą, nuže
mintai maldaudamas, kad 
jam dovanotų jo nusidėjimą.

Lenkų finansistų 
sumanymas.

Varšava.—Lenkai finan- < 
sistai sumanė nupirkti visus 
subankrūtijusius Lodziaus 
žydų ir vokiečių fabrikus. ; 
Visų lenkų laikraščių šis ka
pitalistų sumanymas rim- , 
tai svarstomas. “Kurj. 
Warsz.” kviečia lenkų visuo
menę padėti pinigais šį ka
pitalistų sumanymą vykinti. .

Rusijos pasieny gclžkelis.
Kad nieks Lietuvoje nesirū
pina gelžkelių tiesimu, tai 
bent Vokietijos valdžia stro
piai tuo rūpinasi. Rusijos 
pasieny praėjusį rudenį pa
baigė tiesti naują gelžkelį 
siaurpmis vėžėmis nuo Šilo- 
karčiamos iki Rusijos sienai, 
2 myli ilgumo. Traukiniai 
jau važinėja 3 per dieną. Ne
maža patogumo suteikė šis 
naujas kelias ir Naumiesčio 
gyventojam prekybos žvilg
sniu ir 1.1. Nuo Prūsų sienos 
iki Naumiesčio 1 varstas 
plento. Vokiečiai, matyti, 
dar geriau yra numanę šio 
gelžkelio naudingumą. Čia- 
pat prie stoties už sienos iš
dygo medžių pjovimo dirb
tuvė. Išpjautas lentas gabe
na traukiniu toliau. Nors 
anksčiau męs naudojomės 
Prūsų gelžkeiiais, norėdami 
greičiau pasiekti Lietuvos 
miestus Vilnių ir Kauną, bet 
regis, dar ir negreit nuo to 
atsisakysime.

Le

— Garlevoj (Marijampo
lės pav.) skelbiasi “visokių 
audimų dirbtuvė Marijonos 
Meškevičiutės. Audžianti 
visokius audimus, kokių tik 
kas reikalaująs, o daugiau
sia dirbanti skepetas (ska
ras). Priimanti mokines 
mokyties austi. Indomu tik
tai, kokiomis sąlygomis čia 
ir kitose panašiose dirbtuvė
se tos mokinės dirba.

Kuliamosios mašinos atė
mė žiemą uždarbį nuo kūli
kų; šitos dirbtuvės ir fabri
kėliai ilgainiui atėmė duoną 
nuo verpėjų, audėjų ir mez
gėjų; susimažįs ir samdo
mųjų visiems metams mer
gų skaičius; tai prispirs jas 
da labiau eiti i miestą ir

Japonijos ministerija 
rezignavo.

Tokio (25 d. kovo). Šian
dien rezignavo. Japonijos 
ministerija. Rezignavo to
dėl, kad parlamentas reika- 
avo patraukimo teisman 
ministerių dėlei grafto jūros 
ministerijoj.

da labiau eiti į miestą 
Ameriką.

Iš “Vilnies”

žmogus žvėris.
Skiemionįs (Ūkm. ap.)Pa

baigoj 1913 m. šioj apielin- 
kėj buvo šlykštus atsitiki
mas. Vienas, važinėjąs su 
mašina, javų kūlėjas, pasili
kęs būk darbams klojime, še
šiolikos metų mergaitę išgė
dino. Brolis išgėdintos šau
kia kaltininką teisman.

Vilius supyko.
Berlynas (Vokietija). Ka

dangi Berlyne buvo uždrau
sta išdėti matomose vietose 
pranešimus apie raudonąją 
savaitę, kurią surengę soci- 
jalistai, tai vienas juokdarys 
buvo parašęs tą pranešimą 
ant Fridriko Didžiojo mo
numento (paminklo). Pra
nešimas buvo parašytas to
kiu rašalu, kad valdžia ne
galėjo surast tokio chemiko, 
kuris galėtų tą rašalą nu
mazgoti. Publika per čielą 
savaitę skaitė tą pranešimą. 
Tas taip labai įpykę karalių, 
Vilių, kad jis prižadėjo 1000 
markių tam, kuris suras tą 
ypatą, kas drįso tai padary
ti. Visokios bėdos tam Vi
liui !

Ir policistai susipranta.
“Vilnis” rašo:
Vokietijoj pradeda, ma

tyt, ir policistai susiprasti. 
Neseniai Berlyno miestsar- 
giai įsisteigė profesinę, nors 
ir patrijotišką, sąjungą. 
Bet valdžiai nepatiko ta jų 
sąjunga, nes jai rodėsi pa
vojingi savaimi organizuo
tieji tarnai ir ji pasiskubė 
uždaryti baisiąją organiza
ciją. Vadus gi perkėlė į ma
žesnius miestus.’ Bet vargu 
bus valdžiai suturėti besi
platinantis policistų susi
pratimas, kuris, mat, randa 
sau kelią netik j skriaudžia
mųjų darbininkų minią.

Protestuodami prieš savo 
ponus, Berlyno policijos 
tarnautojai labai gražiai ir 
iškilmingai palydėjo savo 
vejamus iš sostinės draugus. 
Tūkstančiais rinkosi nusivil- 
kusieji formą miestsargiai 
stotin, kur važiavo sąjungos 
vadai ir, mėtydami gėles ir 
vainikus, sakydami prakal
bas ir šaukdami “Tegyvuo
ja”, parodė, kad ir jų burros 
nebelengva užčiaupti ir kad 
jie nebeakli valdžios norų 
pildytojai, bet kartu ir pilie
čiai, kaip ir visi kiti.

Norvegijos socijalistų 
partija.

Metinė atskaita Norvegi
jos socijalistų partijos paro
do, kad per metus laiko par
tijos narių skaičius pakilo 
nuo 43.000 iki 50.000.

Norvegijoj yra 32 soc. lai
kraščiai ir 24 iš jų pridera

PASKIAUSIOS
NAUJIENOS

Visi sužiuro į Milwaukee.
Nominacijoje ant majoro 

Milwaukee, Wis. draugas E. 
Seidel užėmė pirmą vietą. 
7 d. balandžio atsibus jau ir 
patįs rinkimai.

Kas laimės, socijalistai, ar 
susivienyjusios buržujų par
tijos?

Niekas negali atspėti. Tik 
kova bus aštri.

Daugybė pelių.
Luokės par. (Šiaulių ap.) 

B. sodžiuj kuliant pas vieną 
ūkininką rasta daug pelių. 
Darbininkai užmušė dau
giau 100. Be abejo jų daug 
daugiau pabėgo. Spėja, kac 
jų, turbūt, todėl tiek daug 
kad žiema nešalta. Tegu 
kiti apsižiūri, kad jos per- 

nepadarytų.

Sako, Mexika skils į 
dvi dali.

Carranzos šalininkai sako, 
kad greitu laiku Mexika su
skils į dvi dali, šiaurinė Me- 
xikos dalis atsiskirs nuo pie
tinės ir bus sutverta nauja, 
neprigulminga republika

Norvegų yra veik tiek, 
kiek lietuvių.

Farmeriai badauja pietų 
Afrikoj.

Johanesburg (Pietų Af
rika). Pranešama, jog iš 
priežasties javų neužderėji- 
mo, pietų Afrikoj farme- 
riams gręsia badas.

■

Krizis Anglijos ministerijoj.
Atsistatydino karės de

partment sekretorius, p 
kinikas J. E. Seely.

Laukiama atsistaty 
mo W. Churchillio

Priežastis—suirutės 
rijoje.
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DELEI BĖGIMO 
AMERIKON.

Lietuvos darbininkų laik
raščio “Vilnies” N. 4 randa
me įdomų straipsnį dėlei bė
gimo Lietuvos rankpelnių 
Amerikon. Ne tik nuo laikų 
vizito kun. Tumo Amerikoj 
pradėta šaukti apie Ameri
kos “peklą”. Šaukiama apie 
tai jau kelios dešimtįs metų 
dar nuo “Varpo” ir “Ūki
ninko” laikų. Dabar, kun. 
Tumui pradėjus, leidžiama 
jau net literatūra, drau
džianti žmones nuo bėgimo 
Amerikon. Draudžia kleri
kalai ir pirmeiviai.

Nepaisant to, žmonės mi
niomis Amerikon tebeplau- 
kia. Kodėl? “Vilnis” sako:

“Darbininkai ne vaikai. Jie žino 
kur jie eina ir kas ten jų laukia. Jie

• žino, kad jų laukia sunki, ilga kelio
nė, o nuėjus ten, sunkus darbas fa
brikuose ar anglių kasyklose, nesvei
kas oras, nežmoniškas išnaudojimas, 
svetimas kraštas, svetimi žmonės, sve
tima kalba... Taigi, ne nuo darbo bė
ga žmonės. Ne, jie žino, kad ten rei
kia dirbti ir sunkiai dirbti...

Bet... ten (Amerikoj) ir uždirbti 
galima daugiau ir geriau pragyventi. 
Darbininko mokestis daug didesnis, 
negu Lietuvoj, darbo diena trumpes
nė Teisybė, gyvenimas ten branges
nis, bet vistiek daugiau lieka. Vie
nais tik 1911 metais išeiviai parsiuntė 
iš Amerikos Kauno gub. 3 ir veik pu
sę m;lijono rublių.

Ten laisvai darbininkai gali rinkties 
ir kalbėties apie savo reikalus, laisvai 
ivairas knygas spausdint. Dėlto dar
bininkas ten daug greičiau gali su
prasti savo reikalus Išeina iš Lietu
vos tamsus, kaip naktis, o pabuvęs 
ten metus, pradeda pratrint sau akis.

Kiek ten išeina dabar knygų, laik
raščių, kiek yra įvairių draugijų, o vi
sa tai išeiviais darbininkais remiasi.

Čia antroji medalio pusė, 
apie kurią tautininkai ir kle
rikalai nemėgia kalbėt.

Anuomet “Liet. Ūkinin
ke” tilpo įdomus laiškas tūlo 
bežemio. Jis rašo: —

“Kad ne Amerika—būtų buvę po ma
nim. Nuo šv. Mykolo antri metai ser
gu. Turiu sūnelį vienturtį Amerikoj 
antri metai, 16 metų išėjęs. Aš beže
mis: dirbti nieko negaliu. Moteries 
uždarbiu pragyventi negalima. O jau 
keletą desėtkų gydytojams ir gydy
kloms padėjau — vis iš vaiko malo
nės. Ir sirgimas ne taip nuobodus. 
Atsiunčia iš Amerikos “Lietuvą”, 
“Kovą” ir “Laisvę”. O iš Lietuvos 
nieko neturiu.

Ne vien Amerikon bėga 
žmonės. Jų pilna Rygoj, Pe
terburge, Liepojuj. Pradė- 

-jus kilti-Lietuvos pramonei, 
žmonės vis labiau pradės 
smelkties Vilniun, Kaunan, 
Šiauliuosna. Miesto virše
nybė ant kaimo — tai neiš
vengiama pasekmė vysty
mosi kapitalistiškos siste
mos.

Jeigu ligišiol “tautos ge- 
radėjai” šaukdavę, kad dar
bininkai bėgą Amerikon, tai 
greitai jiems reikės dejuoti, 
kad žmonės bėga Vilniun, 
Kaunan, o sodžiai ir dvarai 
lieka be darbininkų. Gi Lat
vijos laukininkai nesiliauja 
bėdavoję, kad Rygos nas
ruose greit sutilps visa Lat
vija.

Kaipgi tat elgties šiame 
' opiame laike, kada taip 
smarkiai kįla balsai prieš iš- 
eivystę ?

“Vilnis” sako: —
“Męs nešaukiame darbininkų eit 

Amerikon. Nes jei perdaug jų priei
tų .tuoj pablogėtų jų padėjimas. Ant
ra vertus, ėjimas Amerikon tai ne 
toks dalykas, kuris galima būtų mums 
žym'ai padidint ar sustabdyt.

Čia męs stabtelėsime, nes 
nužiūrime tūlą nenuoseklu
mą, kadangi “Vilnis” užbai
gia straipsnį ve kokiais išva
džiojimais:

“Tankiai eina Amerikon vidutiniu 
ūkininkų vaikai... Kiti, jei nepasitai
ko kur į žentus išeit, eina Amerikon 
ar į miestus.

“Vilnis” sako, kad tai ge
rai, nes “likę Lietuvoj, jie 
taip-pat numuštų darbinin
kams algas”.

Tai kaipgi dabar? Perdi- 
delė išeivystė numuštų algas 
Amerikoj, o perdidelis žmo
nių likimas Lietuvoj numuš
tų algas Lietuvoj! Ir čia ne
gerai, ir čia bėda...

Mums rodosi, ir visi Ame
rikos socijalistai tame daly
ke yra vienos nuomonės, jog 
ateivystės į šią šalį nėra rei
kalo bijoties. Perdidelės 
ateivystės bijosi tik atžaga- 
reiviško tipo unijistai, bet 
jie nesiskaito su gyvenimo 
faktais, o gyvena praeities 
idilijomis. Jau faktais pri
rodyta, ir nenorėtume čia jų 
atkartoti, kad ateiviai šio. 
Maly neprisidėjo dar prie al- 

. numušimo * f t
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mušimo iš ateivių pusės, tai, 
rodosi, ir Lietuvos darbinin
kams neturėtų būt baimės, 
kad algos nupuls, jeigu per
daug žmonių liks Lietuvoj. 
Algų puolimą gali sustabdy
ti tiktai drūtos darbininkų 
organizacijos. Tų organi
zacijų pagaminimu užvispir- 
miausia turi rūpinties susi
pratę Lietuvos darbininkai. 
Auklėdami savo klesos or
ganizaciją, jie susidurs su 
carizmo statomomis kilpo
mis. Kovoje su carizmu ne 
tiktai augs darbininkų pa- 
jiegos, bet gaminsis ir tos 
naujos ekonomiškos sąlygos, 
kurios pačioj Lietuvoj su
tvers malonesnio gyvenimo 
aplinkybes.

šiame momente karštos 
agitacijos prieš išeivius so
či jalistai , kaip Lietuvoj,taip 
ir Amerikoj, turi laikyties 
bešaliai. Reikia žmonėms 
narodyt abidvi medalio pusi. 
Nereikia viliot žmones Ame
rikon pyragais, bet nerei
kia ir baugint Amerikos pe
kla, užtylint tuos kultūriško 
gyvenimo patogumus, kokie 
čia, be abejo, yra.

Visuomet ir visur reikia 
žiūrėti į dalykus savo klesi- 
niu reikalu akimis.v v

REIKALE SUMUŠIMO 
pp. MARTAUS IR 
AMBRAZIEJAUS.
Nuo red.—Socijalistų ir 

tautininkų laikraščiai 
daug jau rašė apie sumu
šimą tuodviejų “V. L.” šu
lų. “Laisvė” pati viena ty-

Duodami balsą tame da
lyke drg. K. Liutkui, ma
nome, jog jis pažiūrėjo į 
dalyką bešališkai.

sakyt teisybės, kad tik ap
juosint savo priešą—tai jau 
oereina paprasčiausio pado
rumo rybas.

Pasakykie, rašė jau tų 
bjaurių klaidinimų, kame ta
vo sąžinė ? (Argi tai pas p. 
Širvydą sąžinės klaust? “L” 
red.).

“Vien. Liet.”, puikiai žino
dama, kas sumušė Martų su 
Ambraziejum (buvo gi net 
byla. “L.” Red.), norėjo su- 
ošti panašią bjaurią kome
diją, kaip anuo metu sulošė 
“Lietuva” su Konkolausko 
“donosu”.

“Vien. Liet.” negali tuomi 
pasiteisint, kad ji to nežino
jo ir minėtų niekšų nepažįs
ta. Taip sakydama, ji užsi
gintų to, ką tikrai žino.

P. Martus gana plačiai 
aiškino tą dalyką visiems, na 
o p. M. per dienas viską ap
kalbėdavo su vienybininkais. 
Gi Ambraziejus, kurio galva 
pramušta, yra “V, L.” admi
nistratorius. Tat juodu ne
kartą papasakojo apie savo 
nelaimę ir apie tuodu mušei
kas savo draugams, kurie 
tvarko “Vien. Liet”.

Reiškia: “Vien. Liet.” ži
nota visa incidentą, žino 
tuos niekšus, bet kaip ji ga
lėjo drįsti užsiginti to ir 
bjauriai sakyti: “savi savus

pasidarė 1 daug artimesnė 
plačiomsioms susipratusių 
darbininkų minioms. Mato
mai, pribręsta tas suprati
mas, kad ne kelios ypatos tu-I 
ri tvarkyti laikraščio reika
lus — bet pati darbininkų vi
suomenė. Kelių leidėjų tar
pe gali įvykti tūlos permai
nos, arba jų pačių pažiūros 
gali persikeisti ir tuomet 
gręsia pavojus,jog laikraštis 

iškryps iš socijalistiškų 
vėžių.

Tuo tarpu, pavedus laik
raščio vedimą plačiai socija
listų kooperacijai, nėra jo
kios baimės, jokio pavojaus, 
kad laikraščio pakraipa mai- 
nytųsi.

Todėl, kas nori kelti augš- 
tyn socijalistišką “Laisvę”, 
kviečiame talkon.

Čia visi lygus, visi turi vie
ną balsą, visi savo pakraipos 
žmonės.

“SAVIŠKIS PAS 
SAVIŠKI”!

Pasakyk, “V.L.”, ką tuomi 
manai atsiekt?

K. Liutkus.

PO “LAISVES
PASTOGE.

“Draugui” nepatiko “Lai
svėj” išspauzdinta komedi- 
jėlė “Daktaras”.

Menka bėda! Juk “Drau
gui” niekas netinka ir. su
prantama tikti negali, kas 
spauzdinama “Laisvėje”.

Nesvarbu, koks daktaras 
buvo pajuokiamas “Laisvė
je”, bet joje buvo pajuokia
mas daktaras, menkiausia 
teišmanąs apie savo profesi
ją ir todėl daugiausia užsi
imąs įvairiais pašaliniais 
bizniais, nieko bendro su jo 
profesija neturinčiais.

Ne tame tūlo daktaro, ar 
tūlo biznieriaus blogybė, kad 
jis lietuvis, bet tame jo blo
gybė, kad jis blogas dakta
ras, blogas biznierius.

Klerikalų ir tautininkų 
obalsis: saviškis pas saviškį !

Bet gyvenime visuomet“Kovos” korespondentas, 
•ašydamas apie pp. Martaus 
ir Ambraziejaus sumušimą, 
parašė neteisybę. Veikiau- 
da, apie tą dalyką jisai bus 
girdėjęs jau iš kokių Šeštų 
lūpų ir kad diskreditavus 
;au nemalonius žmones, dar 
abiau pasuko dalyką į netei
singą pusę, primesdamas tą 
niekšų darbą tautiečiams ir 
kartu pasidžiaugdamas iš 
minėtų asmenų nelaimės. 
Tai jau daugiau, negu netei
sybė—džiaugties kito žmo
gaus sumušimu. Tai tiesiog 
nedora. Męs galime neap
kęsti savo idėjos priešų, ga- 
1ime kovoti su jais faktais, 
bet anaiptol negalima, kaipo 
ginklą, vaitot melagystę.

Man rodosi, kad “Kova” 
irgi suklydo, įsileisdama to
kią korespondenciją, kur 
aiškiai matyties kerštavi
mas.

Atsitikimas štai kokis bu
vo. Lapkričio 21 d., 1913 m. 
(visai ne per Kalėdas, kaip 
sako “Kovos” koresponden
tas) viršminėti žmonės 
svečiavosi So. Brooklyne.Ei
nant namo, apie 12 vai., už
puolė trįs niekšai ir smar
kiai apdaužė. Vienam iš jų 
net skylę pramušė galvoje. 
Užpuolikai yra lietuviai, ži
nomi kazirninkai ir blogda- 
i iai, prieš kurių “armiją” 
Brooklyn© draugijų Sąjun
ga veda aštrią kovą. Ponas 
f,i Martus kaiptik ir buvo 
fame komitete ir daug dar
bavosi dėl prašalinimo tų ne
geistinų piktadarių. Todė 
tat ir buvo ant jo ir jo są- 
l eleivio užsipulta.

Užpuolikai n’fcra nei tau
tiečiai, nei socialistai, bet 
paprasti blogdariai. Jiems 
tūpi savo amatas, daugiau 
nieko. Priskaitymas tokių 
asmenų prie bent vienos pu
sės socijalistų yar tautiečių 
lyginasi nes ........
žimui ir kŪ 
menės. /

Dabar tarsiu kelis žodžius 
apie nešvariausią politiką 
“Vien. Lietuvninkų”. Tas 
laikraštis puikiai tą visą in
cidentą \inojo, dar puikiaus, 
negu aš. O vienok jis kalbė
jo visai ką kitą. “Vien.Liet”. 
stengėsi suklaidint visuome
nę ir užmest juodą dėmę ant 
socijalistų. Tokis darbas, 
tai jau niekuo nesiskiria nuo

H Žinoti 
dalyką ir tyčia jį painiot, ne- 
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į0imškam šmei 
didinimui visuo

ų numušimo. tai įau niekuo nesig
Todėl, jeigu Amerikos pro- darbo juodašimčių

“Laisvės” bendrovė, prie 
kurios ligišiol priderėjo tik 
7 draugai, jau legalizuota, 
kaipo “Lietuvių Kooperaty
viška Spaudos Bendrovė”. 
(Lithuanian Co-operative

Charterį išėmė advokatas y,1’?- Ligoms, kuriam 
draugas M. Hillquith. lupe.s. ^sigydyt, ziures ne

Čia paduodame pamatus, Patnjotizmo, bet savo nau- 
ant kurių sutverta mūsųl( 0S; ^ai bus svarbiausias 
kooperacija. motyvas daktaro pasinnki-

Ji yra įkorporuota ant ,. .. , , .
$25 000 Tą pati galima pasakyt ir
' Šeras-5 doleriai, bet, aUe .visu? bizn.ius- , , J
board direktorių nutarimu, .. Jelgu z.mones M 

ąalima pirkti nemažiau V.em? ger?a.u;.Patogiau nau- 
dvieju šėru dingiau pirkti pas lietuvį, ar

Kooperaci jos narys negali Rydyties pas lietuvį, jie tą 
igyti daugiau šėru, kaip už bo Dl?«8'o ag<-
q;2 000 tacijos. Jeigu jie tos nau-
' Kiekvienas kooperacijos ^ Pato?.“mo nematys, tai 
narys turi tik vieną balsą. ’! b® socijalistų agitacijos 
Vadinasi, balsuoja ne pini- rleTel?(r..e bet Žmnmis 1 Tai aišku, kaip ant delno,gas, bet žmogus. Norg klerika]ai su tautinin-

i'1.e, n0.1;10,8 ?a!' P1'!’ kais ir šaukia: “Saviškis pas
gulėti tiktai socijahstai, pn- 3aviškį» bet gyvenime jie 
pažįstą tarptautinio socija- Į)atįs niekados taip nesiJel. 
liznio principus ir priguli gia.. Jeigu jie tik pamato, 
piie L.b.b. ar p.l . h<afį tūlas lietuvis biznierius

Žmogus, atsimetęs nuo Lįaugiau prijaučia socijalis- 
musų^ pakraipos, prašalina- tams, jie tuoj pradeda jį boi- 
mas is kooperacijos. kotuoti. Pavyzdžių tam fak-

Tai taip skamba dėsniai, tui paremti galėtume paran- 
kurie padėti pamatan Lietu- kioti daugybę. Jie šelpia tik 
vių Kooperatyviškos Spau- savo pakraipos biznierius ai
des Bendroves, leidžiančios daktarus, nors tie ir men- 
“Laisvę”. Visiems aišku, kiausia išmanytų savo ama- 
kad kooperacija organizuo- tą.
ta ant demokratiškiausių Tai yra neužginamas fak- 
pamatų, prieinamiausią dėl tas. Čia, kaip ant delno, aiš- 
visų. Jon užkertamas ke- ki didžiausia draugiečiu vei- 
lias pašaliniams, priešin- dmainystė. Jie boikotuoja 
giems elementams. geriausį lietuvį, kuris yra

Vidurinė kooperacijos vai- socijalistas ar linkęs prie so- 
dymosi tvarka, organizaci- cijalistų, o kviečia žmones 
jos mažmožiai, taip-pat jau remti klerikališką biznierį 
baigiama tvarkyt. Viską ar daktarą, nors tas ir blo- 
galutinai sutvarkius, bus iš- giausia savo amatą, savo 
leisti specialiai pranešimai, profesiją pažintų.
kurie bus koplačiausia pas- Argi gali socijalistai su- 
kleisti. tikti su tokia logika? Su-

Kooperacijos viršininkais | nrahtama, negali.
yra šie, lietuvių visuomenei -------- .. —--—
gerai pažįstami,žmonės: pir- Mūsų skaitytojams.
mininku J. Neviackas, sek- Atkreipiame skaitytojų 
retorium J. Valadka, iždi- akį į skyrių “Ateivių šelpi- 
ninku V. Paukštys. Direk-1 mo reikaluose”.. Tas skyrius

atsto-1 mas. Jisai kiekvienam pri-
toriais: J. Šukys, A. Bara-1 gana tankiai bus talpina- 
nauskas
vas), J.Naudžius,J. Undžius, I valo apeiti, nes kiekvienas 
K. Liutkus, V. A. Zaperiac- ras jame naudingų sau pa
kas, V. Januška ir P. Mačys, tarimų.

Jame pranešime apie de-
* * portuotus lietuvius, apie pa-

Ant naujų pamatų “Lais- gęlbą, kurią suteikia atei
vė” susiorganizavo todėl, viams ir išeiviams L. I. Š. D. 
kad pavedus “Laisvės” rei- atstovas ir šiaip /jau daug 
kalus tvarkyti pačiai darbi- reikalingų informacijų, 
ninku visuomenei. Visi męs esame ateiviai.

“Laisvė” dar nėra savasti- Daugelis iš mūsų laukia is 
mi LSS. ar IV rajono LSS„ Lietuvos,saviškių atvažiuo- 
kaip tai klaidingai pranešė įant, daugeles grįžta namo 
tūli mums draugiški laikraš- ir tt. Ypač panašiuose da-
čiai, bet “Laisvė”, su 
nizavus ant ’ - ‘

ikia patarimų, 
ni, duosime jų.

KĄ RAŠĖ LAIKRAŠČIAI | tūkstančio.

PRIEŠ TRIS ŠIM 
TUS METŲ?

Prieš tris šimtus metų, XVII amžiuje, 
laikraštis tik-ką pradėjo rasti sau vietą Eu
ropos draugijoje ir nebuvo dar ta kasdie
nine duona, kokia jis tapo mūsų dienose. 
Bet visgi tuomet jau apsireiškė nuolatinis 
laikraščio reikalavimas, kas ir vertė spaus
tuvininkus išleidinėti savo “Merkurijus” ir 
“Pačtorius” (taip daugiausiai užvardydavo 
laikraščius) perijodiškai, paprastai sykį į 
savaitę. Beto, greta tų perijodiškų leidinių, 
tuomet nemažiau platinos ir įvairus neperi- 
jodiški laikraščiai — lapai, kuriuos gimdė 
įvairiausios priežastys: kartais jie paskelb
davo tikrai svarbias politiškas žinias, o kar
tais skelbė kokią pasaką, kurią “baisu gir
dėti”, paveizdan aprašydami netikėtinai 
gausų sąrančių užplūdimą, arba pertikri
nančią žinią apie tai, “kaip Ryme višta pa
dėjo kiaušinį, ant kurio buvo kometos pa
veikslas”.

Vienok, ant panašių temų tankiai rašy- 
į davo ir perijodiški leidiniai. Jie buvo pilni 
sensacijinių žinių, kurias tuolaikinė publi
ka mėgo nei kiek nemažiau dabartinės, ir 
kurioms ji dar lengviau tikėjo.

Čia reik atsiminti, kad XVII amžius, tai 
liūdna-tamsi epoka protiško Europos gyve
nimo istorijoj. Teisybė, tasai amžius davė 
šviesią didžių mokslinčių kuopą, kuri pas
tatė gamtos tyrinėjimo darbą ant tvirto 
moksliško pamato; tam amžiui priklauso 
vardai Keplero, Galilejo, Newtono, Fran
cisco Backono, Deckarto. Bet plačiųjų mi
nių gyvenime tasai amžius buvo amžiumi! 
dvasiškų neramumų, amžiumi religiškų ka
rių ir baisių raganų teismų, amžiumi žydė
jimo visokių burtų ir juodaknygystės.

Ir ta tamsioji šalis dvasiškojo septynio
likto amžiaus gyvenimo atsispindėjo tuolai- 
kinmose laikraščiuose daug aiškiaus, negu 
visi didieji tuolaikinio mokslo j ieškiniai ir 
išradimai. Tik retkarčiais senovinis laik
raštis atkreipia atydą į tikrojo žinojimo da
lykus ir pasiganėdina keletu eilučių, kad 
prie progos pranešti savo skaitytojams, jog 
tūlas sinjoras Galileo iš Florencijos savo 
darbštumu išrodo tokią gudrybę, jog gali 
matyti žmones ir daiktus per trisdešimts 
mylių atstu. Bet tas pats laikraštis su no
ru plačiai aprašinėja atsiradimą įvairių 
bjaurybių, stebėtinus apsireiškimus, astro
logų pranašavimus ir piktus šposus gudrio
jo žmonijos priešo-velnio.

Tasai žmonių priešas, galima sakyt, 
nuolat atlieka svarbią rolę tų laikų laikraš
tinėj chronikoj. Kokis-tai minių proto už
temimas, kuris slėgė tolaiko žmonių protą, 
vertė visur matyti nelabojo veikimo pėdsa
kus — ir laikraščio korespondentas, sulyg 
savo laiko dvasios ir skonio, aprašinėdavo, 
kaipo velnio darbus, viską nepaprasto ir ne
suprantamo gamtos ir žmonių gyvenime.

“Mūsų dienose”, — rašo vienas toks lai- 
kraštis, — “galima sakyt, visi miestai, mies
teliai ir kaimai Vokietijoj (nekalbu jau apie 
kitas šalis) pilni šėtono tarnų. Tai jie nai
kina žemės vaisių laukuose perkūnija, žai
bais, kriuša, audra, šalna,tvanu, pelėmis, 
vabalais ir visokiomis kitokiomis nelaimė
mis. Nuo jų taipgi paeina dvėsimas karvių, 
arkliui, avių. Be to, jie gadina žmones, už
leidžia ant jų visokias ligas ir negales, taip 
jog visas svietas kenčia nuo jų vargą ir kan
čią. Ir todėl pagirtina, kad valdžia kardu ir 
ugnia valo žemę nuo panašių šėtono tarnų. 
Šį metą jau sugaudyta ir sudeginta daugy
bė raganų Saksonijoj, Westphalijoj, ir ki
tuose apskryčiuose, ir viename tik Triro pa
viete nubausta apie 250. Viename kaime, 
šalę Triro, sudeginta tiek moterų, jog gyvų 
liko tik dvi”.

Šitame pranešime laikraštis vargiai 
ką perdėjo, kadangi tame amžiuje raganys
tės manija Vokietijoj reikalavo nesuskait- 
liuojamų aukų. Visur atsidėję jieškodavo 
“velnio tarnų” ir, suprantama, visur jų ras
davo, nes gana buvo menkiausio niekniekio, 
paveikslan gana buvo turėt kreivas akis,— 
kad tapti nužiūrėtu raganystėje. Nė ūgis, 
nė luomą neišgelbėdavo nuo nuožiūros; net 
mažus, ką-tik pradėjusius kalbėt vaikus at
vesdavo į baisųjį teismą, kuris buvo įsteig
tas vien-tik persekiojimui menamųjų raga
nų ir raganių. Tame teisme, galima sakyt, 
visai nežinojo išteisinamų nuosprendžių — 
žmonės tuomet gaišo šimtais ir tūkstan
čiais, kaipo auka tamsios savo amžiaus ma
nijos. Nebereikalo-gi .vienas teisėjas giria
si savo užrašuose, jog savo amžyje sudegi- 

I no už raganystę 700 žmonių, ir išreiškia vil-
' - ■ '■i v/. ?: U-ų#'

Vienok, rodėsi, jog raganos ir raganiai 
neišnaikinami — ir savo niektikėjimiškame 
apjakime žmonės jau beveik manė, jog jie 
krinta iš oro. Vienas Berlyno laikraštis 
pranešė 1665 mete panašų atsitikimą, įvy
kusį ne kur-nors kurčiame miestelyje, bet 
pačiame Munchene. Tame mieste paskly
do nuogandžios kalbos, kaip tas tuomet bu
vo paprasta — apie besiartinančią neišveng- 
tiną jo pragaištį. Daugelis gyventojų bė- 
go iš miesto, kur galėdami. “Bet tada at
sitiko”, — praneša Berlyno laikraščio ko
respondentas, — “jog iš oro urnai nupuolė 
prakeiktas velnio raganius, kuris tuoj tapo 
areštuotas ir drūčiai užrakintas. Pas tą ra
ganių rado visokių stebėtinų daiktų; kol kas 

i nuo jo iškvotė, jog tai jisai ir rengėsi už
traukti ant miesto baisią audrą ir sunaikin
ti jį liepsnose. Ką dar sužinos nuo to velnio 
tarno ir kokia mirei a jį nugalabys — apie 
tą aš jums pranešiu”.

Reik atminti, kad dėl nuteisimo visai ir 
nebuvo, reikalo, idant įtariamasis burtinin- 
kystėje prisipažintų. Buvo tokių, kurie 
kantriai iškęsdavo baisiausius kankinimus 
— ir neprisiimdavo ant savęs tų neesančių 
prasikaltimų burtininkystėje, kuriuos jiems 
primesdavo teismas. Ir vistiek jų laukė ne- 
išvengtina bausme. Tikriausiu jų kaltės 
prirodymu buvo, tarp kitko, bandymas van
deniu, — viduramžių justicijos palaikais. 
Kaltinamąją, suraišiojus rankas ir kojas, 
mesdavo į vandenį, ir jeigu jinai neskęsda
vo, tai tas liudijo, jog “patsai velnias jai pa
deda”. Jeigu gi tuojaus grimzdavo vande
nin, tai teisėjai tuomi aiškino, jog ją dievas 
apleido. Štai kaip aprašė tūlas Munche- 
no laikraštis panašų bandymą tūlame ap
skričio mieste: “Čia pas mus buvo bandy
mas vandeniu senos raganos, kuri seniai jau 
teisiama. Ji plaukiojo lyg antis — taip ga
biai, nežiūrint to, jog budeliai du sykiu nu
gramzdino ją vandenin. Kada ją sudegins 
ant laužo, dar nežinoma. Iki šiol nuo jos 
negalima buvo išgauti jokio prisipažinimo”.

Tuo tamsiu viduramžių budu tuolaiki
niai teismai atsižymėdavo ne vien raganų 
persekiojime: visa XVII amžiaus krimina- 
liška teisdarystė buvo perpildyta senovės 
barbaryste.

Tų laikų teisdarystė skaitė kriminališ- 
ku prasižengimu ir pasikėsinimus nusižu
dyti ir sunkiai už tai bausdavo. Štai ką ra
šo Berlyno laikraštis korespondencijoj iš 
Kopenhageno: “Prieš keletą dienų, čia liko 
viešai nubaustas tūlas bajoras, kuris kėsi
nosi save užmušti. Jam nupjovė ausis ir 
nosį, o taipgi atėmė nuo jo garbės vardą”.

Apart to, sulyg viduramžių papročio, 
tuomet skaitė prasikaltėliais ne tik žmones, 
bet ir gyvulius. Tankiai įvykdavo teismai 
kokio-nors gyvulio, apkaltinto kokiame kni- 
minališkame prasikaltime. Tokie teismai 
buvo vedami su visomis apeigomis ir kaltam 

' gyvuliui buvo paskiriama įstatymais pa- 
• skirta bausmė. Taip, Muncheno laikrašty

je 1685 m. randame šitokį pranešimą iš ap
skričio:

“Šitoj apielinkėj šįmet atsirado baisus
■ vilkas, kuris, nepasiganėdindamas ėriukais, 
! tankiai užpuldavo kaimiečių vaikus. Nežiū-
■ rint visų jo daromų bėdų, nė kaip nepasisek-
■ davo jį pagauti. Bet, galop, neseniai, besi- 
- vydamas gaidį, jisai pats dievo daleidimu
■ įpuolė į šulinį. Ten-tai jį kaimiečiai paga- 
> vo, o paskui aprengė drapanomis ir pakorė

ant kartuvių, kaip ir pritinka tokiam plė-

Pagal to paties seno papročio užvesda
vo civiliškas bylas su gyvuliais, su įvairiais 
kenksmingais vabalais, kirminėliais , pelė
mis ir t. p. Bylos tęsdavosi su visais for
mališkumais, o kaltinamieji gaudavo savo 
apgynėją, kuris iš visų pajiegų gynė jų rei
kalus su visa advokatiška iškalba. Betgi 
byla visuomet pasibaigdavo apkaltinimu 
teisiamųjų ir įsakymu išsikraustyti iš nuro
dytos apielinkės. Apart to apkaltintuosius 
prakeikdavo.

Bet jeigu gyvuliams buvo leista naudo
tis apsigynimo teisėmis, tai savo tarpe tuo
laikiniai žmonės elgėsi žvėriškai. Jokia ki
ta gadynė nežinojo tokio žiaurumo, kokį pa
rodė visokių tikybų ir visokio kraujo euro
piečiai laike Trisdešimtmetinės karės. “Je- 
ruzolimą naikinant nebuvo tokių baiseny
bių ,kaip mūsų dienose”, — rašo tūlas laik
raštis 1673 mete. — “Kareiviai plėšia viską, 
ką tik randa. Kaimai visai ištuštėjo, o mie
stai išardyti. Ant kelių visur slimpinėja, į 
baidykles panašus, išbadėję žmonės. Jie 
maitinasi visukuo, kas tik jiems pakliūva,— 
gilėmis, žole, visokia dvėsena. Ir iki to da- 
eina, jog ėda net žmogieną, todėl silpnas bi
jo pasilikt drūtesnį, idant tas jo neužmuštų 
ir nesuėstų”. (Pabaiga bus).

'•



ATEIVIŲ ŠELPIMO 
REIKALUOSE.

Visų atydai.
Pereitame “Laisvės” N-ry 

skyriuje “Paskiausios Nau
jienos” pranešta apie depor
tavimą į Lietuvą Antano

Magdės, kuriuodu vyko į 
Worcester, Mass.

Atstovas L. L Š. D. p. 
Brazdžionis paaiškino prie
žastis deportavimo.

“A. Kalinauskas tapo su
grąžintas sykiu su žmona 
dėl menkos ligos. A. K. bu
vo išvažiavęs į Lietuvą ant 
trumpo laiko, o pirm to buvo 
išbuvęs Suv. Valstijose 10 
metų ir per taip ilgą laiką 
nesirūpino tapti S. V. pilie
čiu, o juk aišku, kad jisai 
manė čia apsigyvent su šei
myna. Mislino, kad čia taip 
ilgai išbuvęs, neturės jokių 
kliūčių įeit. Pinigų jisai tu
rėjo užtektinai.

Patarčiau niekam neiti 
Kalinausko pėdomis, 
kia rūpinties, kaip galint 
greičiau pastoti šios šalies 
piliečiais, o tuomet, nuvykus 
su kokiais nors reikalais 
Lietuvon, nebus baimės, kad 
neįsileistų Amerikon”.

Rei-

Užpereitą savaitę L. I. Š. 
D. atstovas suteikė pagelbą 
6 ateiviams, atvykusiems į 
šią šalį ir2 pagelbėjo išsiimti 
paliudijimą nuo konsulio 
reikale sienos perėjimo.

Deportuoti lietuviai.
“Laisvei” praneša apie de

portavimą sekančių lietu
vių:

1) M. Masiulaičia važiavo 
pas brolį į Brooklyną (gra
žino dėl akių ligos). .

2) J. Jankauskas važiavo į 
So. Manchester, Conn, (silp
no proto).

3) K. Kazlauskas važiavo 
į Pittston, Pa.

ga
rą š-

Polemika.
Pastaruoju laiku męs 

vome kelis polemiškus 
tus reikaluose ateivių šelpi
mo. Daugiausia yra užsi
puolama ant slavokų namo, 
o taip-pat ir valdybos bei at
stovo.

Kiek mums žinoma, valdy
ba ir dabartinis atstovas 
taip-pat mato skriaudą ,ko
kią daro mūsų ateiviams 
slavokų namo viršininkai. 
Todėl ant jų neverta užsi- 
pult.

Svarbiausia yra tatai, kad 
rasti būdas, kaip įgyti na
mas. Čia visų bendras rei
kalas ir visi bendrai turi 
tuomi rūpinties.

Todėl aštrių, užgaunančių 
straipsnių netalpinsime. Už
tat straipsnius, kuriuose bus 
naudingų patarimų, visuo
met talpinsime.

Kaip namas įgyti?
Užpereitoj L.LŠ.D. 

rencijoj iš priduotų 
aiškiai pasirodė, kad 
lietuviams, reikia 
ties nuo slavu ir 
pint geriau
Dabartės klausimas apie pi- 
nigiškas išgales. Iš kur ga
vus pinigų, kad kasoj randa
si tik apie porą šimtų.

Štai iš kur juos galima 
gauti. Man teko kalbėti su 
daugeliu lietuviškų agentų 
ir jie su pilnu noru pristoja 
aukauti įkūrimui lietuviško 
namo New Yorke, nes jų pa- 
sažieriai buvo siunčiami per 
žydelių rankas.

Tuo tarpu, jei būtų lietu
vių namas, visgi būtų daug 
parankiau.

Todėl gi pajudinkime savo 
organizacijose tą klausimą.

M. F. Trakimas.

konfe- 
faktų 

mums, 
skir- 

aprū- 
lietuvius.

Tiems, kurie užmiršo laivo 
vardą.

M. F. Trakimas praneša, 
kad dabar portuose jau pa
naikinti biurai, kur buvo ga
lima patirt apie dieną atva
žiavimo ir vardą laivo (jei
gu kas tą užsimiršo).

Norint gauti pilietiškas 
popieras,’ būtinai reikia ži
noti vardas laivo ir atvažia
vimo diena. Tuo tikslu da
bar reikia kreipties į “Bu
ranu of Naturalization, De

MOTERIMS 
NAUJIENOS

Moterims naujienos.
Mieste Porto Rico, to pa

ties vardo salos sostapilyj, 
legislatūron tapo įneštas bil- 
lius duoti moterims lygias 

jektuojama ne vien leisti 
moterims balsuoti, bet ir už
imti visokias valdiškas vie
tas, o taipgi būti prisieku
siais teisėjais.

Porto Rico sala priklauso 
Ispanijai.

Bostono Darbo unija už 
moterų teises.

Bostono Centrališka Dar
bo unija šiomis dienomis 
kreipėsi į valstijos legislatū- 
rą ,ragindama priimti lygių 
teisių priedą prie valstijos 
konstitucijos, kuris dabar le- 
lislaturoje svarstomas. Ly
gių teisių priešai dėjo visas 
pastangas, kad sulaikius 
uniją nuo pritarimo moterų 
teisėms ,bet tas jiems nenu
sisekė.

Darbo agentūros ir palei
stuvyste.

Ką-tik apskelbtas New 
Jersey valstijos immigraci- 
jos komisijos raportas pra
neša, jog šešiasdešimtas 
nuošimtis darbo agentūrų, 
kurios tapo ištyrinėtos, su
tinka pardavinėti ateives 
merginas j paleistuvystės 
namus. Ir vienok, tūlos New 
Jersey valstijos moterįs gi
riasi turinčios “visas teises, 
kokių tik jos norinčios”.

New Yorko senatas pri
ėmė billių, kuriuomi sulygi
namos moterų ir vyrų moky
tojų algos. Algos sulygina
mos toms mokytojoms, ku
rios mokina septintame ir 
aštuntame New Yorko mie
sto pradinių mokyklų sky
riuje. Pirmiau tų skyrių 
mokytojos gaudavo $1.800 į 
metą ,o vyrai $2.400. Dabar 
moteris mokytojos gaus 
tiek, kiek ir vyrai.

• Tą iškovojo moterų moky
tojų sąjunga.

Moteris — architektorius.
Pastarame laike pasklydo 

žinia, kad moteris nupiešusi 
visus planus miesto Camber- 
ra (Camberra—nauja Su
vienytos Australijos sostapi- 
’ė). Amerikietis architek
torius, Griffin, kurio planai 
buvo pripažinti geriausiais, 
dabar viešai pripažino, jog 
visi tie planai buvo jo mote
ries sutaisyti. “Mano mote
ris yra genijus. Aš gi esu 
tik pramonininkas”, — pri
dūrė p. Griffin.

Moterų lygybės diena.
2 dieną gegužio bus tau

tiška moterų lygių teisių 
diena. Tą dieną visose val
stijose bus rengiamos įvai
rios prakalbos, apvaikščioji- 
mai, mitingai ir demonstra
cijos parkuose ir miestų gat
vėse. Visur bus agituojama 
už pripažinimą moterims ly
gybės. Moterįs prašys gu
bernatorių apskelbti tą die
ną valstijos švente ir atsi
šauks į dirbtuvių savinin
kus, kąd tie bent ant pusdie
nio atleistų darbininkes nuo 
darbo. Net iš Honolulu, nuo 
Havaii salų, atsišaukė te- 
nykščios moterįs, reikalau
damos prisiųsti atsakančiai 
sutaisytą rezoliuciją ir dai
ną, kurias jos galėtų tą die
ną visoj šalyj vartoti. Ha
vaii salų moterįs sako: “Męs 
einame išvien su visų valsti
jų moterims, nors gyvename 
ant salų”.

Moterįs išdžiovino miestą.
Miestas Visala, Californi- 

joj, šįmet perėjo į “sausųjų” 
skaitlių. Girtuoklystės šali
ninkai visomis jiegomis 
stengėsi užlaikyti mieste 
gertuves, vienok už saliunus 
balsavo tik 851, o prieš — 
1.161. Laikraščiai tvirtina, 
kad “visos moterįs, veik be 
išimties, balsavo už panaiki
nimą gertuvių”. Tai pirmas 
tenykščių moterų balsavi
mas. JS-

(Iš “Womans Journal”).

'apie šliupo vardą
IR GARBĘ.

Kuomet p. Šliupo užklaus
ta, kas pasidarė su aukomis, 
kurias jisai prieš kelis metus 
rinko tūlam sibiriečiui gel
bėti, tai p. Šliupas, ažuot at
sakęs žmoniškai, tik išsiplū- 
do. Jisai pranešė, kad anas 
ištremtinis jį apgavęs, kad 
jisai esąs socijalistas ir, prie 
progos, drėbė sauja purvui 
visiems socijalistams.

Kuomi pasiremdamas p. 
Šliupas išniekino aną sibi
rietį? Ogi kelių žmonių ko
kiais tai laiškais. Nei teis
mo, nei viešo išaiškinimo ne
buvo. Stačiai išvadino iš- 
tremtinį sukčium ir tiek. Tai 
jau visados taip būna su p. 
šliupu.

Kuomi pasiremdamas, p. 
Šliupas pavadino aną sibi
rietį socijalistų? Ogi taip 
padiktavo jam jo tulžis. 
Faktų jokių neturėjo.

Bet blogas darbas visados 
kils viršun, štai atsirado 
žmogus, kuris sėdėjo kalėji
me su anuo ištremtiniu, ku
riam Šliupas rinkęs aukas. 
“Naujienų” N. 4 S. Šilunas 
rašo ilgą laišką ir faktais su
muša Šliupą.

Negalime, dėl vietos sto
kos, to laiško išspauzdinti, 
tat prašome skaitytojų įgyt 
“Nauj.” N. 4 ir atydžiai tą 
laišką perskaityt. Minėtas 
sibirietis buvęs tautininkas, 
bet šiaip jau, žmogus doras. 
Tat, kuomi pasiremdamas, 

Šliupas jį apšmeižė, kuomi 
pasiremdamas, Šliupas pri
kišo jį socijalistams?

“Nauj.” teisingai, sako, 
kad Šliupas tylėti negali. Ji
sai turi pasiaiškinti. “Daly
kas eina apie Šliupo vardą ir 
garbę”.

KORESPONDENCIJOS
Hot Springs, Arkansas

Ši apielinkė yra labai pa
garsėjusi savo minerališkais 
vandenimis . Į čionais žmo
nių važiuoja iš visų kraštų S. 
Valstijų su visokiomis ligo
mis ir daugelis paliekti svei
kais. Oras čia labai geras; Ši 
apielinkė randasi tarpe kal
nų. Vanduo visuomet bėga 
karštas.

Prisižiūrėjus prie visko, 
išrodo labai stebūklinga.Kad 
taip būtų Lietuvoj, aš ma
nau, kunigai sakytų, kad tas 
karštas vanduo paeina nuo... 
dieviškos galybės.

Kaip visur, taip ir čia va
roma socijalistų agitacija.

15 d. kovo ant tyro oro čia 
kalbėjo anglas kalbėtojas. 
Tą patį vakarą ir “išganymo 
armija” turėjo savo prakal
bas. Socijalistui tą vakarą 
puikiai nusisekė kalbėt. Ir 
ant rytojaus prakalbos buvo 
užsakytos. Kaip tik kalbė
tojas pradėjo savo kalbą, tu o 
pasigirdo bubnų barškėji
mas. Štai ir “išganymo ar
mijos” generolas atmaršavo. 
Socijalistas smarkiai uždro
žė ir kapitalistams ir kuni
gams. Tas nepatiko salavei- 
šiams ir jie užskūndė soči ja- 
listą. Priėjo prie to, kad so
či j alistą areštavo, bet vėl tu
rėjo paliuosuot ir jis tęsė sa
vo kalbą.

Salaveišis gi tik rėkė, dra
skėsi ir sakė, kad su juomi 
Jėzus Kristus.

Paskui ir daugiau prakal
bų atsibuvo. Man čia vie
šint teko susidurt su žmo
nėmis įvairiausių pakraipų. 
Daugiausia yra atžagarei
vių,priešingų darbininkų ju
dėjimui.

Čia jokių išdirbysčių nėra. 
Darbininkams labai mažai 
moka, nes tik $1.50.

P. Žvingilas.

Lewistono socijalistai 
prieš girtuoklybę.

Lewiston, Me. 15 kovo, 
atsibuvo L.S.S. 105 kuopos 
mitingas, kuriame tapo nu
tarta,kad kuopos nariai liau
tųsi vartoję svaiginančius 
gėrimus. Kurie bus patėmy- 
ti, jog girti atlieka nešvarius 
darbus bile susirinkime-pir- 
mu sykiu bus persergėti, an
trų sykiu—suspenduoti, o 
trečiu—išbraukiami iš, kuo* 
pos.

Prieš šitą užmanymą tūli 
draugai užprotestavo.

Vienok, reikia tikėties,kad 
nutarimas bus pildomas.

P. J.

New Britian, Conn.
Per pasidarbavimą L.S.S. 

5 kuopos 15 d. kovo čia su
šauktas protesto mitingas 
pries burnetto nulių. Ant 
minėto susirinkimo kalbėto- 
jum kviesta drg. J. Staliorai- 
tis, bet dėl nežinomų prie
žasčių nepribuvo.

Žmonių susirinko virš 200 
Išnešėme rezoliuciją, kuri 
bus pasiųsta Suv. Vai. prezi
dentui, kad nepasirašytų po 
Burnetto billium.

Po mitingo sumanyta pa
daryt diskusijos temoje, ar 
socijalistas gali būt katali
ku. J. Vabalas aiškino, kad 
gali, o keletas buvo tam prie
šingi. Tik diskusijos nekaip 
tepavyko, nes nei vienas ne
buvo prie jų prisirengęs Li
ko veik vienbalsiai nuspręs
ta, kad socijalistas gali būt 
kataliku.

1 d. kovo 5 kuopa L.S.S.sa- 
vo susirinkime nutarė ap- 
vaikščiot 1 d. gegužės ir nu
tarė kreipties į visas vieti
nes draugijas su užkvietimu 
prisidėti prie apvaikščioji- 
mo.

Jau 8 draugijos paskyrė 
delegatus apdirbimui pro
gram o.

Kalbėtojum nutarė kviest 
J. Šukį.

B . Salaveičikas.

Gardner, Mass.
L.S.S. 89 kuopa 15 d. kovo 

parengė diskusijas apie pa
triotizmą. Išsyk patriotai 
smarkiai gynė savo pozici
ją, bet priversti buvo pasi
duot.

Antra tema diskusijoms 
buvo: kas galingesnis, meilė 
ar pinigas?

Minėta tema publikai la
bai patiko. Tarpais buvo la
bai gražaus juoko. Balsa
vime laimėjo tie, kurie tvir
tino, kad meilė galingesnė.

Sekančios diskusijos bus 
19 d. bal. Pakviestas kun. 
Jakaitis iš Worcesterio.

M. Vai tekus.

Dorrisville, III.
15 d. kovo 187 kp. L.S.S. 

parengė diskusijas ant te
mos: ar reikalingas alkoho
lis ir ar verta socijalistams 
dalyvauti vestuvėse ir krikš
tynose, kur alkoholis varto
jamas.

Po apsvarstymui tapo pa
leista ant balsų. Nubalsuo
ta, kad nereik vartot svaigi
nančių gėrimų ir nedalyvaut 
tokiose vietose. Žmonių 
buvo 100.

Po diskusijų buvo užduo
dami klausimai. Prie kuopos 
per mitingą prisirašė 2 
draugai.

Šiame miestely socijalistai 
turi įtekmę.

Philadelphia, Pa.
15 d. kovo atsibuvo lietu

vių svetainės budavojimo 
pietų miesto dalyje korpora
cijos prakalbos. Kalbėto
jai visi buvo vietos lietuviai. 
Kalbėjo Leonavičius, kun. 
Kaulakio klapčiukas, grabo- 
rius — Požemetskis, Luko- 
ševičia ir Grikštas.

Šeras $50. Galima pirkti 
ir ant išmokėjimo po $2.00 į 
mėnesį. Svetainės budavo
jimo korporacija lotą nupir
ko tarpe 2nd ir Moyamens- 
ing gatvių, užmokėdama 
$11.000.’ Taip sprendžiama, 
kad svetainės pabudavoji- 
mas su visais įtaisais atsieis 
apie 50 — 60 tūkstančių do
lerių. Jeigu taip vietos lie
tuviai darbuosis, kaip ikišiol 
tai greitu laiku vėl antrą di
delį nuosavą namą įgysime.

*♦ ♦
Ant 21 d. kovo I. W. W. 

lietuvių kriaučių skyrius bu
vo surengęs svetainėje 121 
Catharene St. prakalbas. Su
sirinkus komitetui ir atėjus 
vienam kitam iš pašalinių, 
sulaukus 9tos vai. 5 
pirm. Lokoševičius pranešė, 
kad dėlei neskaitling( susi
rinkimo prakalbos šį vakarą 
neįvyks. **

Ęinį.gandas. kad č

akaro,

ladelphijoj, gimsiąs dar vie
nas naujas laikraštis, kurio 
vardas, kaip girdėt, busiąs 
“Plepalų Žurnalas”.

kokios
visi

blogus laikus.
bedarbės

rųsies 
atjaučia

“Bizniai”, 
jie nebūtų 
tuom tarpu, 
Tik džiaugiasi

gos. Triksas.

Gardner, Mass.l 
Gardnerio socijalistaP^vie- 

čia į diskusijas kunigą. 
Balandžio 19 d. bus viešos 

visuomeniškos diskusijos, 
kurias rengia L. S. S. 89 kp. 
Diskusijų tikslas išgvilden
ti taktikos ir doros klausi
mas. Socijalistai sumanė 
duoti progą vietiniams lie
tuviams pasakyti visą tą, 
ką jie tik mato pas socijalis- 
tus blogo. Jiems į pagelbą 
nutarė dar ir kunigą užkvie
sti, būtent Jakaitį iš Worce
sterio ar Meškauską iš At
hol, Mass. Socijalistai savo 
pusę gins patįs, vietiniai. 
Diskusantams, vartojan
tiems nešvarią kalbą, nebus 
leista kalbėti. Taipgi nebus 
vietos salėj tiems, kurie kel
tų triukšmą.

Korespondentas.

Bridgeport, Conn.
Mūsų socijalistai veikia ga
na smarkiai. Jie rengia pa
skaitas, prakalbas, teatrus, 
o dabar ir diskusijas. Bet 
apšvieta tarpe lietuvių vis- 
tik labai mažai pakilus. Mat, 
čia yra du dideliu priešu — 
dūšių ganytojas, kuris nei 
vieno pamokslo neperleidžia 
nešmeižęs socijalistų ir pir
meiviškų laikraščių. Jisai 
stengiasi užkenkti visam so- 
cijalistiškam veikimui.

Antras socijalistų priešas 
— tai karčiamos. Vien tik 
lietuviškų karčiamų čia ran
dasi apie desėtkas ir kožnoj 
iš jų, veik visuomet, randasi 
gerokas lietuvių skaičius. 
Yra ir daug jaunuomenės, 
kuri praleidžia ten laiką.

Žinoma, ne vienas, girdė
damas apie tokį peiktiną pa
sielgimą, pasakys, kad tai 
tamsių žmonių darbas; nes 
jie daugiau nieko ir nežino, 
kaip dirbtuvę, bažnyčią ir 
karčiamą. Bet reikia pasa
kyti, kad randasi tarpe jų ir 
asmenų, kurie skaito save 
apšviestais žmonėmis. Man 
rodosi, apšviestesni žmonės 
neturėtų taip elgties. Jiems 
labiau pritiktų kovot su to
kiu papročiu, negu jį remt.

Klevelis.

Youngstown, Ohio.
Youngstowno lietuviai 

kažko apmirę. Nieko, o nie
ko neveikia. Kol dar lietu
vių p rogresy viskame kliube 
buvo skystimėlis, tai dar 
kliubas šiaip taip gyvavo. 
Bet šiemet, nuo naujų metų, 
kliubąms užginta pardavi- 
nėt svaigalai.

Tai daugelis rudžio mylė
tojų jau nuo seniai gieda, 
kad kliubas grius, bet tie 
žmogiukai ir pirma neką te
veikė, nes visada buvo sko
lingi už 5 — 6 mėnesius na
rių mokesčių.

Taigi dabar, kada negali
ma bus praūžti pinigai kliu
be, galėsite bent narinę mo
kestį užsimokėt.

Bėda, kad mūsų rudžio 
mylėtojai dalyko nesupran
ta. Jie mano, kad visa viltis 
ir išganymas yra girtuokly
stėje.

Net baisu ten užeiti, kur 
alkoholio vergai gyvena. 
Ypač pasigeriama nedėldie
niais, kur tą dieną, rodosi, 
reikėtų suvartot poilsiui.

Daugiausia, kaip ir visur, 
geria katalikėliai, kurie so
cijalistų bijosi, kaip velniai 
kryžiaus.

Moterįs mūsų apie jokią 
apšvieta negalvoja, išskyrus 
dvi, pribuvusias iš Pennsyl- 
vanijos. O Youngstownie- 
tės — vienos tikros davatkė
lės, kitoš labai mėgįa šnap- 
suką.

Dauguma vadinamų gas- 
padinių laiko burdingierius. 
Pas vieną ant Hine St. patė- 
mr’”1 net 6 burdingierius ir

8 keisus alauskokius 7
Visi maukia ir mažiems duo

Žiūrėk po nedėliai vaiku
čiai serga, o burdingieris su 
mėlina akia. A. Ž.

Milford, Mass.
Lietuvių čia galima pri- 

skaityt iki' 280 ypatų. Visi 

vena. Tik apgailėtina, kad 
jokios organizacijos neturi
me.

Pas mus yra paprotys ko- 
lektuoti pinigai, jeigu kas 
numiršta.

Tūli iš mūsų žmonių nusi
minė, kad nubalsuota užda- 
ryt saliunus.

Balsavime darbininkams 
pavyko. Visi tie, kurie bau
dė darbininkus laike pereito 
streiko, visi yra pavaryti iš 
šiltų vietelių. Likosi praša
lintas vyriausias užveizda 
policijos.

Matysim, kokios bus pa
sekmės ant ateities.

M. J. A.

Prakalbos.
Lawrence, Mass. Kovo 12 

d. atsibuvo drg. J. Perkūno 
prakalbos.

Turiu pažymėti, kad tas 
prakalbas surengė bendro
mis spėkomis socijalistai ir 
L W. W. Mat, tą pačią die
ną išpuolė L W. W. skyriaus 
mitingas, tai socijalistai, bū
dami nariais ir nenorėdami 
jai užkenkt, pasiuntėm dele
gatą pas skyriaus sekreto
rių, prašydami, kad ant tos 
dienos nešauktu susirinki
mo. Taip ir sutikta.

Žmonių prisirinko pilna 
svetainė. Drg. J. Perkūnas 
nirmoj temoj apgynė 1. W. 
W. ir S. P. nuo jųjų p riešų 
ir atrėmė užmetimus, būk 

sugriaut bažnyčias ir tt.
J. Perkūnas pasirėmė ir 

ant biblijos. Tuom tarpu, 
vienas dvasios ligonis Umpa 
našoko ir pradėjo rėkt/kad 
čia turi būt kalbama apie 
unijos reikalus ,o ne apie “ci- 
cilistus” ir tikėjimą. Paskui 
jam pritarė Kiburis ir kiti 
jam panašus, kurių išanksto 
susitaisęs būrelis pradėjo 
visokiais balsais cypt, o vie
nas net šuns balsu sustaugė. 
Pamatę, kad publikos prieš 
kalbėtoją nesukels, pradėjo 
eit laukan, rėkdami. Bet 
didelė dauguma publikos 
pritarė kalbėtojui. Vieni iš 
rėksnių išėjo laukan, kiti, 
kaip asilai, ausis nuleidę ,ty
lėjo.

Kalbėtojas savo temą da- 
varė iki galui.

Reikia pasakyt, kad viso
kiems Umpoms visai nerūpi 
unija. Kuomet vasaros lai
ku unija jau baigė griūt, tai 
Umpai nei kojos nekėlė i su
sirinkimą. Bet. kai unija, 
ačiū socijalistams, sustiprė
jo, tai Timpai vėl atlindo, 
turbūt, kad streiko laike vėl 
gaut kokį nors “džiabą”.

Pakalbėjus dar vienam 
anglui, drg. J. Perkūnas aiš
kino apie socijalistų reika
lavimus. Po prakalbų buvo 
užklausimai, anot kurių 
nuodugniai atsakyta.

Publika su atyda lauke iki 
pabaigai. Aukų lėšų paden
gimui surinkta $8.17.

Auburn, Ill. 17 d. kovo L. 
S. S. 180 kuopa surengė 
prakalbas; kalbėjo drg. T. 
Dundulis dviejuose atvejuo
se. Jisai išparodė, kaip 
žmonės seniau gyveno ir 
kaip gyvena dabar.

Pertraukoj kalbėjo vieti
nis T. Shimkus. Jis aiškino, 
kaip kapitalistai darbinin
kus išnaudoja.

Antru atveju drg. T. Dun
dulis kalbėjo apie tikėjimą. 
Kalbėjo gerai ,tik gaila, kad 
publikos buvo mažai.

Darbai.
So. Bend, Ind. Darbai la

bai prastai eina. 16 d. kovo 
plungaunė atleido 300 darbi
ninkų ir kas dieną vis dau
giau atleidžia.

Milford, Mass. ,,3 šiuomi 

laiku mūsų mieste darbai ei
na pusėtinai, bet daug dar
bų nesimato.,

Minden, W. Va. Anglių 
kasyklose dirbama po 4 die
nas j savaitę. Kaip toliaus 
bus, sunku pasakyt. Kito
kių darbų nėra, tik 4 anglių 
kasyklos. Yra čia unija U. 
M. W. of A. Dar neturi pil-
nu tiesų. Įstojimas — $1.1 

W. Virgin ietis.

Youngstown, Ohio. Dar
bai pas mus tūlose dirbtu
vėse, kur pirmiau dirbo 55% 
laiko, dabar, nuo 1 d. kovo, 
sumažino iki 35%, bet kitos 
visos dirba 70%.

Gauti darbą nėra mažiau
sios vilties.

Struthers, Ohio. Čia irgi 
nepergeriausia dirba. Tik 4 
— 5 dienas į savaitę. Nuo 
1 d. kovo ir čia sumažėjo 
darbai. J. S. M.

PAJIESKOJIMAI
Pajieškau brolių Antano, Vinco ir 

Andriaus Marazų ir sesers Elzbietos 
Maraziutės. Suvalkų gub., Marijam
polės pav., Jevaravo gm., Kizių kai
mo. Meldžiu atsišaukti arba kas 
apie juos žino, pranešti.

J. Marazas,
156 Glasgow Rd., Bumbank-Hamilton, 

Scotland.
(20—24).

Pajieškau savo tėvo FranciŠkaus 
Stankaus, 11 metų Amerikoj, ilgą lai
ką gyveno Chicago. Norėčiau arčiaus 
susižinot su giminėmis. AŠ ir mano 
tėvas paeinam iš Kauno gub., Rasei
nių pav., kaimo Žemgalių. Malones 
atsišauki šiuo adresu:

J. Stankus,
19 Washington St.. Phillipsburg, N. J.

Pajieškau dėdės P. Adomavičio, 
Smilgių kaimo, ir pusbrolio P. Zei- 
kaus; Bardauckų kaimo. Abudu Vil
kaviškio parapijos. Taipgi pajieškau 
pusbrolio A. Unguraičio, Naumiesčio 
parapijos ir A. Dubaucko, Gutkaimio 
kaimo. Visi Suvalkų.

P. Bartinįkaitis, 
3228 So. Halsted St.. Chicago, Ill. 

Telefonas 531 Drower.

Pajieškau barberio. kuris gerai su
pranta tą amatą. Užmokestis geras. 
Atsišaukite greit.

Ch. Wisockis, 
3604 Deodar St., Indiana Harbor, Ind.

13
S.

metų
Kas

Pajieškau Juozo Vilčinsko, Vilniaus 
gub., Rudnos parakvijos. 
Amerikoj. Jis yra apsivedę: 
žino malonės pranešti.

P. Suhackas,
24 Printerv St., Providence, R. I.

Dolerių auginimas 
Naujam mieste Gary, Ind.
įsodink $10.00, užaugs $100.00. I 

trumpą laiką pradėjo būdavot 2 mil
žinišku fabriku už $39.000.000. Ten
sutilps virš 22.000 darbininkų. Da
bar laikas pirkti lotai arti tų didelių 
fabrikų, kol da nepabranjo; lotų 
prekės po $100.00 ir augščiau. Išsyk 
reikia įmokėti tik $25.00, o likusius 
ant mėnesinio išmokesčio po $5.00. 
Laikraščiuos buvo rašyta, kad pradės 
būdavot trečią fabriką tuoiaus. Gary, 
Indiana, darbai eina pusėtinai. Dėl 
platesnių žinių kreipkitės ant šio ant
rašo:

€11 AS ZEKAS & CO., 
Room 211, 186 N. La Salle St. 

Chicago. III.
(20—28).

Lietuviai, temykit!
Kas pas mane užsirašys “Laisvę” ir 

prisius $2.00, tas praus už 50c. kny
gą dovanai arba 2 tuzinu popieros 
laiškams rašyti. Kas prisius $3.00, 
tas gaus “Laisvę" ir “Keleivi” per čie- 
lus metus.

Taipgi galima pas mane gauti viso
kių knygų, kaip tai maldaknygių, gie
smių ir kitokių, gražios popieros laiš
kams rašyti. Prisiųkit 20c. stam- 
poms, o aš prisiųsiu Jums 12 gražių 
popierų su konvertais.

Pinigus siuskite šiuo adresu:
P. RESEVICIUS,

N. F. ('o.. W. Hanover, Mass.

Neužmirškite savo 
vaikučių.

Męs tik ką apląikeme iš Vilniaus 
puikią vaikams knygelę V. Putvinskio 
“Nežudyk”.

Vienaveiksmis dramos vaizdelis, 
skiriamas vaikams.

Nupirkite tą knygelę vaikučiams 
pasiskaityt. Lai keli iš jų, susidėję, 
■suloš teatrėlj.

Koks tai bus džiaugsmas dideliems.
Kaina tik 10c. Kreipkitės į “Lai

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

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 ti* atrasi tą, ko 
tau nei kunigai nebuvo pasakoję, nei 
tu 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 vedą 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.

Skaitykite ir platinkite
“Laisvę”

Tik $2.00
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VIETINESŽINIOS;
24 d. kovo tautiškame na

me atsibuvo viešas susirin
kimas 54ir58 lokalų LK.Uni
jos. Susirinkimas buvo su
šauktas tuo tikslu, kad už
protestavus prieš antipikie- 
tinį billių, kuris šiuom tar
pu randasi New Yorko val
stijos senate. Kalbėjo ang
las organizatorius, Augimas 
ir L. Prūseika.

Apie 400 susirinkusios pu
blikos vienbalsiai išnešė pro
testą prieš tą billių ir išnešė 
atsakančią protesto rezoliu
ciją.

Nors reikia pasakyti, at
sirado ir tokių kriaučių, ku
rie ažuot rūpinęsi savo dar
bininkiškų reikalų apgyni
mu, drožė Į “keturiasdešim- 
tinę” pas Varnagirį. Tai ne
gerai.

Pranešame, kad šią pėtny- 
čią, 27 d. kovo, 7:30 vai. vak. 
atsibus tautiškame name dis 
kusijos unijų klausime. A. 
F. of L. pusę gins Prūseika, 
o I.W.W.—Parulis.

Neužmirškite šioj subatoj, 
28 kovo, atsilankyti į “Dar
bo” parengtą vakarą tautiš
kame name.

Įžanga tik 25 c. Bus su
lošta “Sliūbinė Iškilmė”.Pra- 
džia lygiai 8 vai.

2d. balandžio, ketverge, 
atsibus prakalbos Central 
Brooklyne, kurias rengia L. 
S.S. 83 kuopa, Millerio sve
tainėje.

Pradžia 7:30 vai. Kalbės 
L. Prūseika.

Brooklyno lietuvių buda- 
vojimo ir Paskolos Draugi
jos prakalbos įvyks šį nedėl- 
dienį, 29 d. kovo, tautiškame 
name, 6:30 vai. vakare.

Kalbės V. Račkauskas, ku
nigai: Varnagiris ir Petkus 
ir dar tasai Brooklyno gra- 
borius.

L-is.
Mums praneša, kad Brook

lyne priviso labai daug ka- 
zirninkų. Kaziruoja ne vien 
seni, bet jauni vaikinai.

Neseniai kazirninkų bū
rys gražiai apskuto tūlą 
žmogelį karčiamoj ant Met
ropolitan Avė.

Su tais kazirninkais reikė
tų pradėti smarkią kovą.

Daugelis mylėtojų išsiger
ti padavė prašymą mieste 
majorui, kad saliūnai būtų 
atdari visą naktį, nes iki 1 
vai. nakties jie nespėja išsi
gert.

Majoras sutinkąs.
Kaip kur vedama kova su 

saliūnais, o pas mus visai at
bulai.

Miesto valdžia vis daugiau 
pradeda persekiot I.W.W. 
mitingus. Kaip tik kur at- 
sibūna mitingas, tuoj gaujos 
detektyvų pribūna šnipinėti.

New Yorko pieno komisi
ja išelido pranešimą, kur 
skelbiama, kad šioj valstijo
je kiekviena trečia karvė 
serga džiova.

Išviso karvių New Yorko 
valstijoj yra pusantro mili
jono. Pusė gi milijono iš jų 
serga džiova.

New Yorko valstijos sena
to komisija jau perdavė bil
lių prieš pikietus pačiam se
natui svarstyt.

Jau prasidėjo Tannenbau- 
mo teismas, to paties, kuris 
buvo bedarbių vadovu šv.Al
fonso bažnyčioje.

Ant senųjų šio miesto va
gių galvos renkasi audra. 
Generališkųjų sesijų teisė
jai turėjo bendrą posėdį su 
Whitmanu ir policijos atsto
vais, kad išdirbus naujas tei
ses apie smarkesnį vagių 
baudimą.

Prasikaltėliai, kurie bus 
buvę teisiami nemažiau 
6 sykių, nebus jau paleidžia
mi iš kalėjimo. Juos steng
sis amžinai laikyti.

Gėlių parodoje, kuris da
bar atsibūna New Yorke, 
buvo vadinamoji “rožių die
na”. Išstatyta 25.000 pui
kiausių rožių.

Gražu, tik ne varguo
liams.

LIETUVIAI i

KREIPK1TES PAS SAVAJ11
Guodojami Tautiečiai: --Turiu už garbę pranešti vi

siems Lietuviams iš New Yorko ir apielinkiniŲ mieste
liu ir visų Suvienytu Valstijų, jog męs atidarėm pirmu

tinį New Yorke

I VIEŠBUTI arba HOTEL!

Viešbutis-Hotelis.

kuris buvo pageidaujamas dėl keleiviu per ilgus ir senus 
laikus, todėl lietuviams būtinai buvo reikalingas. Daug 
turėjo pakelti vargo ir būti nuskriaustais nuo svetim
taučių dėl to, kad nebuvo Lietuvių Prieglaudos Na
mo New Yorke dėl pakeleivių.

Męs, matydami, kad'būtinai yra reikalingas tas Prieglaudos Namas New 
Yorke dėl keliauninkų lietuvių, įsteigėm tą Prieglaudus Namą, kuris randasi 
498 Washington Street, Kampas Spring Street, New York, N. Y. 
Brangus keliauninkai, vietiniai ir aplinkinių miestelių, kurie manote keliauti į 
Lietuvą, seną tėvynę, nepamirškite atsilankyti į musų viršminėtą viešbutį, o 
gausite sąžiniškus patarimus kiekvienas ir busite užganėdinti musų patarnavimu.

Taipgi užlaikom Rudžio ir Baltakės, seniausius Vynus ir Havanos ci
garus. Mūsų viešbutyj galima gauti valgyti, gert, nakvynę ir baltakės įsi- 
traukt. Parandavojam kambarius ant vienos nakties, ant savaitės ir ant mėne
sio, t. y. kaip kas reikalauja.

Prie progos dar norėčiau 
minti savo tautiečiams, kad 
bartiniam laike laivakorčių 
uos likosi labai nupigintos. 
New Yorko į Vokietiją ir iš 
kietijos lygi NewYork City 
Rotterdam, Antwerp, Bremen

pri- 
da- 

kai-
■Iš

Vo- 
ant

ir H a n ibti r£ j čiona i a ten t ik
$22 00 per didmarį. Iš New
Yorko j Libavą $24.00, iš Li= 
bavos į New Yorkų $27.00.

Taigi, meldžiu nepraleist taip geros progos, kurie mislinat parsikviesti sa
vo mylimus svetelius iš Lietuvos, senos tėvynės, turit veikiai naudotis iš to. 
Dar pranešu savo koštumieriams ir visiems lietuviams, kad męs perkėlėm savo 
ofisą nuo 558 Broome St. ant 498 Washington St., cor. Spring St., New York.

Malonėkite su savo reikalais kreiptis į mūsų ofisą. Užkviečiam visus, kaip 
senus taip ir jaunus, o pamatysite, kad męs kalbame gryną teisybę.

Su augšta pagarba

G. J. BARTASZIUS ir J. WASILIAUCKAS & CO.
UIHTUVIS AOEINTAS

b 498 Washington St. Cor. Spring St., 261 W. Broadway,
I NEW YORK, N. Y. ‘ SO. BOSTON, MASS

820 Bank Street, Waterbury, Conn.

CHICAGIEČIŲ AT YDAI! 
Teatras ir Balius!

Dramatiškas Ratelis los 
veikalą po vardu

“SVETIMAS DIEVAS” 
Parengtas per Rubsiuviu 
Uniją, Skyrių 269, U. G. W. 
j f A. Nedėlioję, Kovo-March 
29, 1914, M. Meldažio svet. 
2242-44 W. 23rd PI. Duris 
atdaros 5-tą vai., pradžia lo
simo lygiai 6-tą vai. Tikietų 
kainos: 50c., 35c. ir 25.

Perskaityk ir kitam pasa
kyk, teip gi neužmiršk! atsi
lankyti į šį vakarą, nes pats 
vardas “Svetimas Dievas” 
kiekvienam yra žingeidus. 
Taipgi bus užimantis pama
tyti, lošimas pats galim už
tikrinti, kad bus geriausias. 
Dramatiškas Ratelis visada 
atlieka savo užduotis sceno
je geriausia, teipgi bus ir 
kiti pamarginimai. Po per
statymui bus šokiai.

Komitetas.

Pa- 
pa-

Draugai ir Drauges!
Męs' norėtume, kad kožnas mūsų 

■skaitytojas iki Velykų prikalbintų dėl 
“Laisves” naują skaitytoją. Tas duos 
•nums progą pagerint “Laisvę”.

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

1) Liaudies Dainos.
2) Ženyba ir ženybinis gyvenimas 

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

kaičio apysaka.
4) Moterų padėjimas bei lytiškas 

klausimas Evangelijoj ir apaštalų lai
škuose — Z. Aleksa.

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

“LAISVĖV
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Skaitykite ir platinkite 
“Laisvę” 

Tik $2.00 metams.

Nauji Laiškai
Tik ką atspaudinom daugybę pui

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

Višminėti laiškai ^yra gaunami “Lai
sves” krautuvėje, 183 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y.

v f
' *'• > '.t-“. v 6.

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

Išsirašydair a “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 <lol., pusei metui 50 centų.
Į Pažiūrėjimui siunčiame vieną nume- 
l r į dykai.

Išpirk Money Orderi ir siųsk šiuo 
adresu:

76 MAIN STR.,
BELSIU L L, SCOTLAND.

“SAKE”
Mūnesinis juokų bei satyros laikraš- 
; pašvęstas kunigų ir kapitalistų

kratymui.
“ŠAKĖS” KAINA 1 DDL. METAMS.
“ŠAKĖS” PAVIENIS NUMERIS 10c.

Kas prisius 10 centų tik tas gaus 1 
egzempliorių “šakės” ant pažiūrėjimo.

Adresas: 

1607 N. Ashland Ave., Chicago, 111.

naujienos už 25c MANO
“NAUJIENOS" yra naujausiu, ge

riausiu lietuvių laikraščiu, “Nau
jienose" talpiuasi naujausios žinios 
ir geriausiai parašyti straipsniai. 
“Naujienos” yra nauju laikraščiu, jos 
daug kuom skiriasi nuo kitų

Jaigu nori jas pamatyti ir pa
skaityti, kad persitikrinus kaip jos 
išrodo ir kas jose rašoma, tai prisiųsk 
25c (kvoterį) idčjęs į konvertų, o 
gausi “Naujienas” per ištisus du mėne
sius. Adresuok :

“NAUJIENOS”
1841 S. Halsted St, Chicago, III.

Telephone So. Boston. 845 M

DR. F .MATULAITIS
1 495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Vų|ando>:

Nuo 12 2 diena ir nuo 7-9 vakare 
Nedėlio-'

LAISVE

Hamburg-American ’
I J*.!,,. Didžiausia kompanija . 1^111 JJtA. visam pasaulyje! I

Ji turi 431 savo garlaivį, ku- w 
rių įtalpa siekia 1,306,819 tonų. ’

Vienatine ir tiesioginė linija J 
tarp 1
Bostono ir Hamburgo

Laivai didžiausi ir kiekvienas i 
su dubeltavais šriubais. j

LAIVAKORTĖS pigiausios ir 
patarnavimas geriausias. Pasa- 
žieriai gali važiuoti be baimės, 
nes jų gyvastis geriau yra ap
saugota, negu ant žemės.

Taipgi mus kompanijos laivai 
išplaukia iš New York, Phila- 
delphijos ir Baltimorcs tiesiog 
į Hamburgą.

Artesnių žinių klauskite pas:
Hamburg-American 

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

Arba pas vietos agentą.

I KLAUSYK

ŽODŽIO!
aprėdaly, k. t. skrybėlių, 
marškiniŲ, kalnieriv ir 
1.1. Pas mane tavoras 
geras ir kainos pigios. o0
K. LIUTKUS j

131 Grand St <>

BROOKLYN, N. Y. 2
(Arti Berry St.)

Reikalingas kriaučius.
Reikalingas kriaučius, kuris gali 

dirbti kostūmeriška darbą.
Darbas ant visados. Meldžiu grei

tai atsišaukti šiuo adresu:
P. Urbonas,

38, Gilberton, Pa.
(21-22)

“Laisves” Redakcijoj 
galima gauti šios 

knygos.
Čenstakavo Klioštoriaus 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 prasikaltė
liai..........................  10c.

“PASAULIU RATAS” .............  25c.
“AUDĖJAI.”. Puikus veikalas. 50c. 
“KAS IŠGANYS LIAUDĮ.” .... 50c. 
“GIEDROS KALENDORIUS.” 15c. 
“SOCIJALDEMOKRATU MOKSLO 
....PAMATAI” ........................ 20c.
“MEILĖS KARŠTLIGĖ” ...... .20c. 
“GREIČIAUSIAS PAMOKINIMAS

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

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

giesmės” .............................. 30c.
“GRIUVĖSIUOSE”. Jasiukaičio apy

sakėle.......................................... 15c.
E. STEPONAIČIO RAŠTAI ...........1.00
ŽENYBA ir žmogaus gyvenimo sie

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

Reikalaudami knygų, rašykite se
kančiu adresu:

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

PUIKI DOVANA
SU NAUJAIS METAIS, 

KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo Ir ką rei
kia daryti apslrgus, taip-pat 
ir kur greit išsigydyti, ly-

“DAKTARAS”
parodo, kaip 
nuo ligų apsi
saugoti.

netikŠITOJ KNYGOJ “DAKTARAS 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
išsigydyti, bet taip-pat labai gražiai, kaip 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių li
gų apsisaugoti.

KNYGOJ "KAKTARAS" labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų dorą bei morališką 
lytišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip išdes- 
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 illiustruota puikiais moks
liškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojimą su visokiomis paslaptybėmis 
užaugusiems žmonėms tinkama.

YPATINGAI serganti, nusilpnčję, sukliu
rę, pasigadinę per jaunystes 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 VYRAI IR MOTERIS! Kad 

sergi, jautiesi kok; nors nesveikumą ir reik.'- 
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam 
laike galėtum issigydyt, tai atsišaukie prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 10 iš 
ryto iki 4 po pietų. Ncdėlioj iki 3, o u t ar niū
kė ir pėtuyčioj vakare nuo 6 iki 8.

LOŠĖJAMSo o o 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

Važiuokit į Lietuvą
WHITE STAR UNIJA

Tiesiog iš Bostono už pigiausią kai
ną ir didžiausiais laivais, ant kurių 
yra geriausia patarnavimas. Laivai 
išplaukia reguliariškai iš Charles- 
town’o (dalis Bostono). Atsiveskite 
savo gimines ir draugus iš senos tė
vynės ir išpirkite laivakortes ant 
White Star Linijos . Del platesnių ži
nių kreipkitės į šias agentūras :

Kompanijos ofisas, 84 State St., 
Boston, Mass.; G. Bartaszius, 261 
Broadway, So. Boston, Mass.; Polish 
Industrial Ass’n., 31 Cross St.,; P. 
Bartkevicz, 877 Cambridge St., East 
Cambridge, Mass.; J. Rottenberg, 115 
Salem St., Boston, Mass., arba pas ki
tus mus užtvirtintus agentus Suvieny
tose Valstijose arba Kanadoje.

i Akušerkai
—. . t ) I. Z. 1 z, ■ < 1 Iz ■ ■ •» n m A 5 z4 I z- m I 1agPabalzusI kursų Womans Medical *•

College, Baltimore, Md. y
Q Pasekmingai atlieka savo darbu prie 2 
M Kimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir X 
J? pagelba invairiose r oteru ligose. 2
I F. Stropiene,“?.5.*.;’, | 
* so. boston, mass. *

Nauja Lietuviška 

r a utu v e 
llSW3SWWWw»« I Užlaikome, parduo

dame ir pataisome rc- 
riausia.SIU VA MAS 
MAŠINAS, puikiau
sius Gramafonua ir ki
tokius muzikai iškils 
instrumentus. Vai
kams keričiukus, Bai- 

- nikelius, visokius laik
rodžius ir tam panašius daiktus. Duodame 
lekcijas ant visu muzikališku instrumentu.

A. RAULUKATTIS ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

SO. BOSTON CYCLE CO.
310 Broadway, So. Boston, Mass.

Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

Advokatas
WILLIAAI F. J. HOWARD

Lietuviška pavardė buvo 
Vincas l:. J. Kavaliauskas

315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Didžiausias 
Darbininkų 
Sąvaitinis 
Laikraštis

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

“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 $2.00 Amerikoj ir kitur.

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

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

T RIS GUMOS KNYOOSt •

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

I>ASAULIŲ RATAS
ir kitas planetas, Su paveikslėliais............................

ME1L C.S KARŠTLIGE
meilę....................................  2()O.

Imant v:.>as tris sykiu, atiduodam už 60c
Pinigus siuskit pačtos ženkleliais šiuo adresu.

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

Išsiysdink šiandien tiktai 
vieną dolerį, o apturėsi 
Edmundo 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 oc«. p&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.

Tik 1 doleris!

Naujausios mados 
gramafonai 

VICTOR MASZINOS
Neguusit geresnės progos, kaip dabar atiduodu 
$15 vertės mašiną atiduodu tik už $13

Aš užlaikau Columbios gramafomis su lietuviš
komis dainomis, kuria", išgirdą labai gražiai ir 
aiškiai. Ant abieju pusiu yra kitokia dainelė. 
Rekordai yra padaryti stipriai ir gali laikyti kelis 
metus. Kiekvienas rekordas kainuoja tik 76c.

Jeigu norite turėti gerų gramafoną. tai tuojau s 
rašykit pas mano, o aš jums pristatysiu greitu 
laiku už pigiausių kainų. Jeigu nori mano kata- 
liogo, tai atsiuskit štampų už 2c., aš nusiusiu ju
mis dideli puiku kataliogų, kuriame rasite visokiu 
mašinų su trubomis ir be trubu.

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

f

TEISINGIAUSIA < Fl’T'TT'I/’ A
IR GERIAUSIA Ar I IKK A

LIETUVIŠKA 1 ILllVFl
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lie* 
vos ar Amerikos daktarų. 7 vie
natinė lietuviška aptieks* ° aje ir 
Massachusetts valstija Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresą.

Aptiekorius ir Sav?ninkas

K. ŠIDLAUSKAS 
226 Broadway, kamp. c St

SO. BOSTON. MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

1\r. Richter’S r“PAiN-c 
.EXPELLER”

/ Drūti muskulai neatneša naudos,
3 jei Jus Romaiizmas kaukimu Su
3 PAIN E X P E L E R!U

v v2 jei drūčiai sultersti atneš Jum tuoj
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PAIN-EXPELLEE
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
bo pasrelbos kaipo akrutas sudaužytas 
ant skalu. Ar kenčiate skausmus Roma- 
lizino, Neuralgijos, Užslšaldymo ir 1 .1, 
tada pamėginkite porą sykiu sutepti su
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