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PATERSONAS
IR MILWAUKEE

MOTERIMS
NAUJIENOS

TURBUT TAI BUS 
LIETUVIS, KURIS YRA

TĖVU 35 VAIKŲ.

Raudonas pavojus gazdina 
kapitalistus.

7 d. bal. patirsim, ar nu
siųs Patersono ir apygardų 
socijalistai į kongresą drau
gų G. Demarestų.

7 d. bal. patirsime, ar liks 
ir draugas Seidel Milwau- 
kees majoru.

Patersono kapitalistai 
veikia išsijuosę. Jau nėra 
skirtumo tarpe republikonų 
ir demokratų. Jie importa
vo net kelis kapitalistiškus 
auksaburnius, kuriems pa
liepė dieną-naktį loti ant so
cijalistų. Patersonan pri
bus net O. James, demokra
tų partijos galvinis, kad suė
sti draugų G. Demarest.

Passaicio ir Patersono ka
pitalistiški dienraščiai nesa-| 
vu balsu šaukia apie “raudo-i 
nąjį pavojų”.

Patersono darbininkai 
dienų ar dvi prieš rinkimus 
žada apskelbt generališką 
streikų.

E. Debs pribus tuoj Pater
sonan. Milwaukee viskas iš
rodo ant išlaimėjimo. No
minacijoj drg. Seidelis gavo 
daugiausia balsų.

Teplevesuoja raudona vė
liava Milwaukee ir Paterso- 
ne!

pabrangino rankvedžių kai
nas.

Mašinistai.
Neseniai atsibuvusio] St. 

Louis, Mo., konferencijoj In- 
ternacionališkos Mašinistų 
unijos priimta rezoliucija, 

- jog visi mašinistai turi būt 
suorganizuoti į vienų didelę 
unija.

Didelis Laimėjimas 
Argentinos Socijalistų.

Politikieriams nerūpi 
bedarbiai.

New Yorko valstijos legis- 
latura žaibo greitumu atme
tė socijalistų ir unijistų pa
ruoštus billius reikale aprū
pinimo bedarbių.

Taigi, valstijos atstovams 
nerūpi pagelbėti bedar
biams. ;

Gubernatorius atsisakė 
šnekėties su Brooklyno be
darbių konferencijos delega
tais.

Darbininkai neturėtų 
miršti šito niekšiškumo.

Kongresan išrinko 7 
savo draugus.

Boenos Aires, 28 d. kovo.
— Laike rinkimų į kongre
sų, socijalistai užkovojo Bo- 

j anos Aires — Argentinos so- 
i stamiestį. Visi 7 socijalistų 
j kandidatai laimėjo.

Skaičius balsų, paduotų už 
socijalistus, sulyginus su pe
reitais rinkimais, užaugo 
dvigubai. Tarpe išrinktųjų 
/ra ir drg. E. Dickman, vy
riausias redaktorius dien
raščio “La Vanguardia”.

B u ržu azi ni ai poli tikie riai 
saukia, kad už socijalistus 
balsavo ateiviai, bet, kaip 
apskaityta, tai ateivių balsų 
Boenos Aires buvo tik 
900.

16-

Mainicrių dalis.
Ant 728.355 mainierių šioj 

šalyj pereitais metais buvo 
2.785 mirčių nuo įvairių ne
laimių kasyklose.

Sulyginus su užpereitais 
metais, žuvo 425 mainieriai 
daugiau.

Montello birutininkių 
sumanymas.

Mums rašoma iš Montello, 
Mass.

Nekurios “Birutės” drau
gijos narės patėmijo “Lais
vės” N. 12 atsiliepimų į biru- 
tininkes. Apie tų klausimų 
svarstyta ir “Birutės” susi
rinkime 15 d. kovo. Nutarta 
išrinkti komisija iš trijų 
ypatų, kuri susineštų su ki
tomis pirmeiviškomis mote
rų draugijomis.

Mūsų išrinktoji komisija, 
apsvarsčiusi klausimą, kaip 
galima būtų pavaryti tarpe 
moterų smarkesnė agitacija, 
nutarė, jog geriausia būtų 
kurti fondas ir, suplaukus 

atsakančiai sumai pinigų, iš* 
leisti moterų laikraštis, ku
rio mums būtinai reikia. 
Męs neturime laukti, kad 
mumis kas nors išliuosuotų 
iš vargų, bet męs pačios tuo- 
ni turime pasirūpint. Kitų 
tautų moterįs jau seniai turi 
savo išleidžiamus laikraš
čius.

Sup raski m, seserįs, kad 
męs esame žmonijos auklė
tojomis ir, jeigu męs žmoni- 
ą išauklėsim tamsybės ir 
prietarų dvasioj — tat ko 
nes galėsim tikėties susi- 
aukti. Ogi to, ką turim 
šiandieną. Vargus, ašaras 
ir visokias nelaimes.

“Birutės” komisija:
P. Mineikienė, 
P. Balnienė, 
J. Zubienė.

Berlynas, 28 d. kovo. Fer
dinandas Eglinskis, kaimo 
kriaučius nuo Baltijos pajū- 
rės, sakoma, bene bus tik 
žmogus su didžiausia visoj 
Vokietijoj familija.

Jisai yra tėvu 35 vaikų, iš 
airių gyvena 26. Jisai bu
vo du sykiu vedęs. Viena 
pati du kartu pagimdė dvy
nukus, o kita trynukus.

Eglinskas, veikiausia, bus 
Prūsų lietuvis, jeigu spręsti 
pagal pavardę. Jisai yra 
uolus karaliaus tarnas, nes 
o šeštas sūnus tarnauja ka- 
•i u menėj, — o juk tai labai 
tankiai atsitinka tarpe Prū
su lietuviu.C c-

Tatai bus smagumėlio mu
sų patrijotams dėlei lietuviš
ko veislumo.

Dovanos už pavyzdinį 
ūkio vedimų.

Vyriausioji žemės ūkio ir 
žemės tvarkymo valdyba pa
skyrė šiems Kauno gub. val
stiečiams: Ukmergės pavie
te Subačiaus valse., Žvilgių 
sodžiaus Petrui Šiaučiunui 
ir to paties pav. Alotų valse. 
12 viensėdijos savininkui 
atėjimui, Safonui Zarianki- 
nui, abiem lygiai po 300 r.; 
paskui dar Zarasų pav. Jak- 
štišių sodžiaus Evstafijui 
Trimailovui ir Kauno pav. 
Krakių valse. Kaironėlių so
džiaus Vincentui'‘"'Daukšai 
Jurevičiui, — šiem abiem po 
200 rub.

uz-

DETROITE SUĖMĖ
MACOCHO SĖBRĄ.

Streikas patuštino bosų 
kišenius.

Quinsey Co. (Michigane) 
iš priežasties milžiniško 
mainierių streiko turėjo pe
reitais metais $1.460.388 
nuostoliu, v

ZBYSZKO SUVA
LIOJO KUNDROTĄ.

Detroite suimtas Stanislo
vas Zaloga, tasai pats, kuris 
tarnaudamas Čenstachavos 
vienuolyne, kišo užmuštąjį 
Macocho brolį į kanapa ir 
vežė jį paskandint. Jisai su
čiupo daug pinigų ir išdu- Kundrotą is Brooklyn, N.Y. 
mė. ’ - • • -

Per kelis metus apie jį ne
buvo žinios, nors buvo spėta, 
kad jis randasi Amerikoj.

Detroite jį pažino Sierp- 
nevskaitė, kun dar tik penki 
mėnesiai, kaip pribuvo Ame
rikon. Ji pamatė Zaloga te
atre ir tuojau norėjo polici
jai nurodyt piktadarį, bet 
brolis, kuris buvo su ja teat
re, liepė palaukt.

Zaloga labai poniškai ap
sitaisęs.

Serpievskaitė tarnavusi 
Čenstachave 15 metų ir ge
rai Zaloga pažinusi.

Zaloga suimtas. Sakoma, 
kad Suvienytos Valstijos 
greitai išduos Zaloga Rusi
jai.

Waterbury, Conn. 25 d. 
kovo Auditorium svetainėje 
lenkų ristininku V. Zbyszko 
buvo parblokšta lietuvių 
tauta, kurių atstovavo And.

Arkliavagiai Ukmergės 
paviete.

Ukmergės mieste ir apy- 
'inkėj pradėjo paskutiniu 
laiku smarkiai darbuoties 
arklių vagįs. Pačioje Uk
mergėje nuo “Pieskų” alu
dės nuvažiavo kaži-kas ūki
ninko Justino Bužo arklį, 
150 rubl. vertės; Raguvos 
miest. pavogė ūkininkui 
Žiurkiui arklį, kainuojamą 
180 rubl.; Žmuidikų parap. 
Vanagų sodžiuje pavogė ūk. 
Petrui Grybui arklį, kainuo
jamą 200 rubl.; Anykščiuose 
na s miestietį Ernstą atras
tas arklys, kurs buvo ūkinin
kui J. Ivanavskiui pavogtas. 
Abelis Ernstas sakosi arklį 
už 300 rublių pirkęs ar 
turge nuo nežinomo 
valstiečio.

klia
jam

Bėgyje 17 minu tų kovos 
lenkas nutvėrė už kojų mū
sų didvyrį ir, apsukęs 6 kar
tus apie galvų ,trenkė į že
mę, net Andrius sušuko “ga
na jau”.

Iš tos priežasties visi Wa- 
terburio tautiečiai dabar 
slankioja, lyg žemes parda
vę. Dilgėliukas.

»B. ANNA HOWAIID 8UAVF.

Daktarė Ona H. Shaw. — 
Vadovė Amerikos moterų, 
norinčių įgyti lygias su vy
rais teises. Jau veik pusė 
amžiaus, kaip ji dalyvauja 
moterų judėjime.

Politiška byla.
Vasario 24 ir 25 d. Suval

kuose Varšavos Teismo rū
mai teisė Grybų, Plaušinaitį 
ir Stankevičių už buk tai pri
gulėjimą prie jaunimo kuo
lelių ar kaž-kokios organi
zacijos. Nuteisė: Grybų 8 
mėn., Plaušinaitį 5 m. ir 10 
d. ir Stankevičių 4 mėn tvir
tovės. Tai tik jiems reikės 
sėdėti po visų užskaitymų. 
Gynė pris. adv. A. Bulota ir 
iri s. adv. padėjėjas Brazai
tis. Rodos duos kasaciją.

Mokytojas nusižudo.
Vasario 18 d. vyresnis Pa

nemunio (Zarasų pav.) mo
kytojas V. Suležko nusišovė 
savo bute. Rasta prie jo vi
zitinė kortelė, kurioje buvo 
dek tik užrašyta: “17—II 
1914 m. 11 vai. pasidariau 
pats sau biauriu. Nekaltin- 
4 nieko mano mirtyje”.

Suležko buvo 28 metų am
žiaus ir nevedęs.

Vilniaus universitetas.
“Rieč” korespondentas 

Lietuvos labai abejoja, 
aiomet-nors valdžia sutik
sianti leisti Vilniuje univer
sitetą steigti, nors ir rusai 
tautininkai tuo rūpinasi. 
Veiks visuomet tas argu
mentas, kad Vilniuj pavojin
ga universitetui lenkų, o 
Minske ir Vitebske gudų in
taką.

iš
ar

Gaisre žuvo 7 žmones.
N epap rasto mis nei ai me

ntis pasižymėjo šiemet Vil
niuje pirma gavėnios savai
tė. Vasario 25 d. iš ryto Sol- 
taniškių priemiestyje buvu
siame gaisre žuvo 7 žmonės. 
Ugnis užklupo visus bemie
gančius: Juozapą Kurzin- 
sovskienę 65 metų, jos dvi 
dukterį — Jadvygą Lisovs- 
kienę 30 m. ir Aleną Kurzin- 
sovskaitę 28 m., jų giminai
tę 12 metų, Juozapą Rutke- 
vičaitę, dar dvi seseri Roma- 
aovskaitės: 22 metų Nadiež- 
dą ir .1.7 metų Sofiją ir jųjų 
svetį 17 metų, Aleksandrą 
Roman ovskį. Visi žuvo ug
nyje. Spėjama, kad gaisro 
priežastimi galėjo būti senė 
Kurzinkovskienė, kuri labai 
buvo inpratusi pypkę rūkyti 
ir gulėjo lovoje, kurioje 
menkai šiaudai užkloti bu
vo.

MINISTER1ENE IR “PRASTOS” 
MOTERĮS KALĖJIME

čiai sukilėlių. Užpuolusiųjų 
tarpe žuvo 263 žmonės. Ita
lų kariuomenėje žuvo 43 ka
reiviai, 2 oficieriu, sužeistų 
200 kareivių ir 9 oficieriai.

800 moterų pakėlė maištą.
Paryžius (Francija). Šv. 

Lozoriaus kalėjime, kur ran
dasi ministerienė Caillaux, 
nušovusi redaktorių dien
raščio “Figaro”, 800 papras
tų kalinių-moterų pakėlė 
maišta.

Mat, ministerienė, nors ir 
pakliuvusi kalėjime, gyvena 
sau, kaip ponia. Ji turi tris 
kambarėlius ir tarnaitę. Jos 
priimamasis kambarys iš
kaišytas gėlėmis. Žodžiu iš
rodo, jog ji gyvena ne kalė
jime, bet, tarytum hotely.

Iš” tos nriežasties kitos 
moterįs, su kuriomis elgia
masi labai žiauriai ir blogai 
maitinama, pakėlė maištą. 
Kalėjimo vyriausybė jas 
smarkiai nubaudė. Dauge
lis moterų pasodinta karce- ’ galėti valdiška kariumenė. 
rin.

Tai. mat, ir kalėjime nėra 7 7 U

žemės drebėjimas Mes- 
sinoje.

Messina (Italija). Čia ki
lo didžiausia panika, kuo
met žemės drebėjimas ir bai
si viesulą aplankė Messinų ir 
apygardas.

Daugelis žmonių didžioj 
išgąsty bėgo į priemiesčius.

“Baltieji vilkai”.
Chinijos pietuose pradėjo 

garsinties razbaininkų dr-ja 
vardu “Baltieji Vilkai”. 
Tankiai jiems pavyksta ap-

Netoli Shag-Chov “baltie
ji vilkai” padegė miestelį, 
kame sudegė 500 žmonių.

Nori deportuot profesorių 
už prakalbų.

San Francisco,- 27 kovo.— 
Federališki immigracijos 
viršininkai yra sumanę de
portuot prof. Har Dyal, ku
ris yra indų vadovas šioj ša
ly. Jisai buvo profesorius 
Leland Stanfordo universi
tete, bet jį prašalino iš 
ten už jo kairias pažvalgas.

Federališki immigracijos 
viršininkai sako, kad jisai 

--- o;—— 'užsistoja už milijonus savo 
sumanė, jog daug geriau bū- ■ tautiečių Indijoj, kuriuos 
tų mokiniams, jeigu patsai'slegia Anglija. Har Dyal 
miestas spauzdintų mokyk
loms rankvedžius.

Miestas spauzdins moky
kloms knygas.

Chicagos mokyklų taryba

Milžiniškas mitingas 
Olandijoj.

Amsterdam 24 d. kovo, — 
Čia atsibuvo milžiniškas mi
tingas, sušauktas tuo tikslu, 
kad pareikalavus moterims 
lygių su vyrais politiškų tei
sių. Dalyvavo 2.400 delega
tų nuo unijų, socijalistų par
tijos lokalų ir šiaip jau įvai
rių darbininkiškų organiza
cijų.

Valdžia pasižadėjusi įneš
ti parlamentan priedų prie 
konstitucijos, suteikiantį 
moterims teises balsuoti.

žuvininkavimas.
Stulgių (Raseinių pav.), 

klebonas kun. Skinderis, už
siimąs žuvininkavimu, šie
met galįs parduot 1000 veis
linių karpių (patelių su ik
rais), sveriančių 5 — 25 sva
rų. Už tokios žuvies švara 
kleb. kun. Skinderis ima po 
rublį. Smulkios žuvies užsa
kė šiemet pas jį jau 3 tūkst. 
kapų. Kleb. kun. Skinderis 
laiko sau du padėjėju žuvi
ninku - specialistu. Gražus 
pavyzdys darbštumo ir su- 
maningumo. Kaip iš to ma
tyti, žuvininkavimo mūsų 
šalyje sumaningas vedimas 
gali geresnį pelnų duoti, 
kaip by kaip vedamas ieųiės 
ūkis.

Liūdnas Užgavėnių galas.
Keli jauni žmonės, jų tar

pe Juozas Mikolaitis ir Ze
nonas Mališka, nuvažiavo iš 
Kauno į Slabadą į svečius 
pas savo pažįstamą Joną 
Stankevičių. Jaunuomenė, 
norėdama pašokti, nutarė 
dar parsikviesti kaimynę 
Studzinskaitę. Mikolaitis ir 
Mališka, beidami kviesti, su
sitiko visą buri girtų, jų tar
pe: Vaclovą Jančevskj, Juo
zą ir Stanislovą Šatus ir Ka
stantą Mališevskį. Tie gir
tieji užpuolė beeinančius ir 
nudūrė peiliu Zenoną Mališ- 
ką.

Užmušėjai suimti.

Tuomet knygos galima 
būtų pardavinėt daug piges
ne kaina, negu dabar, kada 
mokyklų knygų spausdini
mo kompanijos nepaprastai

suareštuotas socijalistų mi
tinge, kur jisai aštriai užsi-
puolė ant anglų valdžios In
dijoj.

Jeigu jisai bus išduotas 
Anglijos valdžiai — jį laukia 
žiaurus, teismas.

Saliuninkai prieš moteris.
Franklino pavieto, Ohio 

valstijos, saliuninkai dės po

Gubernatorius ragina darbi
ninkus eit į Prusus.

Suvalkų gubernatorius iš
leido atsišaukimų (rusų ir 
lietuvių kalborri), kuriame 
darbininkus kniečia važiuo
ti užsienin (į V 
darbiauti.

Nebyliams mokykla.
Prisiekusis vertėjas (rei

kalingas teismuose nebylių 
paliudijimams versti) Bar- 
ševičius vėl kreipėsi į miesto 
pirmininkų, prašydamas 
pradėti rupinties inkurimu 
Vilniuje nebyliams mokyk
los.

lišką fondų ,kad 
kosmarkiausią 
prieš suteikimų 
teisių.

pavarius 
agitaciją 
moterims

šiemet

truko

pkietijų) už-
Mįt, Vokietija 

pasididino savo ka
tode) darbininkų

l?Riaii p ri

Naujokų suėmimas.
Nuo vasario 1 iki 15 d. Pa-

kariumenės 
naujokus

ūimta 8 nuo 
basišalinusius

Švedijos socijalistų mani
festas.

Agitacija už republika ir 
prieš monarchiją Švedijoj 
vis smarkiau auga. Prieža
stis tame, jog karalius Gus-i 
tavas užsispyrė didint ka- 
•dumenę ir statyt daugiau 
kariškų laivų.

Švedijos socijalistų pa-: 
skelbtasai manifestas kvie-l 
ua visus rankpelnius bal-1 
suoti už socijalistus ir tuorni į 
;šreikšt neužsitikėjimą au
tokratiškiems karaliaus pa- 
dnkimąms.

Socijalistų partija ne vien 
yra priešinga apsiginklavi- 
no didinimui, bet reikalauja 
•šiaidu sumažinimo ant $25- 
900.000.

“Raudonoji savaite” 
buvo labai pasekminga

Vokietijos socijalistai pelne 
daug naujų narių.

Hamburgas (per pačtą). 
Hamburge ir apielinkėse so- 
cijalistai puikiai išnaudojo 
‘raudonosios savaitės” pro- 
?ą- •' ’ 
icbutų atsilankęs socijalistų! 
Agitatorius. Išplatinta šim- Į 
tai tūkstančiu įvairiu raštu. 
Surengta apie 20 mitingų, j 
kur apkalbėta moterų rei

12 naujų kardinolų.
Popiežius mano greitu lai- 

■ u paskirt 12 naujų kardino
lų.

Už raudoną kardinolo ke
purę popiežius ima gražių 
pinigų.

žuvo 50 žmonių.
Venecija (Italija). Laike 

susidūrimo garlaivio su tor
pediniu laivu žuvo 50 žmo
nių, kurie grįžo j Veneciją* iš 
ekskursijos į Lido, kur jie, 
sv. Juozapo dienoje, turėjo 
gražų pasilinksminimų.

PASKIAUSIOS .
NAUJIENOS

Antra armija maršuos pas 
prezidentų.

Californijos I. W. W. be- 
larbių armijai nepasisekė 
jos kelionė į Washingtonu.

Dabar, 16 d. balandžio, iš 
Massillon, Ohio, išeis antra 
bedarbių armija, kuria va
dovaus žinomas “generolas”Nebuvo to namo, kuri

Jisai jau net laišką parašė
• prezidentui, kad jo lauktų.

Tuo tarpu tasai neva be- 
i darbių “generolas” baliavo- 
i ja viename New Yorko hote-

Iš visų Vokietijos kraštų 
kur tik buvo surengta “rau 
donoji savaitė”, ateina ži 
nių, jog partija Įgijo daug i 
naujų narių ir socijalistiški 
laikraščiai šimtus naujų 
skaitytojų.

Matomai, tokiems “gene- 
į rolams” geriausia tiktų ka

inu ti su vėjo malūnais.

Suirute Anglijos mi
nisterijoj.

Tarpe Anglijos ministerių 
dar neužsibaigė suirutė. Ka
rės ministerijos viršininkų 
“buntas” ir nepaklusnumas 
oirmeiviškai ministerijai, 
galutinai ardo kariškos dis
ciplinos pamatus.

Visiems aišku, kad kariu
menės viršininkai nenor ra
minti atžagareiviškus ulste- 
riečius.

Geležinkelininkus baudžia 
už neatsargumą.

Melune, Franci jo j, nubau
sta inžinierius ir kondukto
rius Paryžiaus - Lyono eks
preso, su kuriuo įvyko nelai
mė, lėšavusi 39 gyvybes.

Abudu gavo po kelis mė
nesius kalėjimo.

30.000 darbininkų strei
kuoja.

St. Peterburgas (Rusija). 
Čia sustreikavo 30.000 dar
bininkų. Protestuojama 
prieš nuolatinį persekiojimą 
darbininkų laikraštijos.

Kalnai slenka žemyn,
Brive (Franci j a). Iš prie

žasties žemės sudrebėjimo 
pradėjo slinkti žemyn neku
rios sekcijos Overnio kalnų.

Nušluota daug farmų. Ap
linkinių sodžių gyventojai 
apleidžia savo namus.

Gręsia strekas ant Pennsyl- 
vanijos gelžkelio.

AltooVa, Pa.—Unijos vir
šininkas W. Pierse padarė 
pranešimų, jog ant Pennsyl- 
vanijos gelžkelio ūmiausia
me laike gali kilti strei
kas.

Priežastis tame, jog kom-
Susirėmimai Tripolitanijoje

Bengazi. Italų kariuome- iš darbo unijistus ir socijali 
nes būrį užpuolė 2 tūkstan- stus.

pamja pavaro

stus
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AR SKAUDĖJIMAS
YRA NAUDINGAS?

antrą vietą. Pirmą vietą užima
(Pabaiga bus).

tuomet sušuksime: to męs 
nepadarysime”.

Valdžia
“buntavojimą” 
pasodino Rožę 
tvirtovėm

Kita vertus, skaudėjimas 
reiškia mūsų jautrumą. Jei
gu nejaustume skaudėjimo, 
tai negalėtume nei gyvais 
būti. Vis j gyvi daiktai turi 
jautrumą 
sudetinesnl.s, juo jautrumas 

j didesnis, aiškesnis. Be jau
trumo pasaulio gyvija nega
lėtų egzistuoti 
tai naudinf as, bet ir būtinas

A. J. Karalius

MUSŲ IR JŲJŲ 
DARBAS.

priežiūra). Europoj palyginamai menki 
akių trūkumai, per apsileidimą arba nežino
jimą, paliekami be atydos ir pataisymo — 
kas labai blogai atsiliepia ant regėjimo.

Trumparegystės plėtojimosi gręsia 
akiai tik laike jos augimo. Dirbant ką-nors 
arti, išlaukiniai akies raumenys spaudžia 
akies obuolį, per ką didinasi spaudimas ir 
obuolio viduje; akis, suprantama, stengiasi 
išsiplėsti į tą pusę, kur randa liuosos vietos. 
Vienatinė liuosa nuo spaudimo vieta, tai ta 
akies baltymo dalis, kuri apguobia akies 
obuolio užpakalį. Tokiose apystovose, ta, 
užpakalinė, akies dalis turi augti greičiau, 
negu kitos dalis. Akies obuolys išlengvo 
įgauna kiaušinio formą, jei tik leisti trum
paregystei plėtotis. Taip tai pasidaro ty- 
piškas trumparegės akies pailgokumas. 
Priešakinė tokios akies dalis yra visai nor- 
mališka, užpakalinė gi dalis ištęsta. Švie- 
sajauslė plėvė tuomet lieka perdaug nu
stumta į užpakalį. Ant jos aiškiai atsižymi 
tik labai arti ėsą daiktai, tolimi gi daiktai 
atsižymi neaiškiai. Tas yra trumpare
gystė.

Tokią akį galima vėl pataisyti, kad ji 
matytų aiškiai tolimus daiktus, pritaikant 
tam tinkamus įlenktus stiklus. Galima akį 
pataisyti < ir be stiklo, — raumenų pajiega 
stengiantis visus smulkius daiktus laikyti 
atstu nuo akies ir tokiu budu įtempiant žiū
rėjimą. Vienok, su tokiu akies prisitaiky
mu fizijologiškai rišasi neišvengtinas prisi
artinimas abiejų akių regėjimo centro. Ta-

Paskutinis Sąjungos sei
mas liepė steigti vaikučių 
draugijėles. Dar prieš sei
mą buvo įsikūrus vaikučių 
draugijėle Montello, Mass.

O kur antra? Gi jau greit 
bus metai po seimui, o kur 
antra draugijėlė?

Oi tie nutarimai didžiausi 
ir tas išpildymas mažiausis!

Bankieris ir biznieris, ži- 
loma, ir milijonieris Sieged 
)asakė kitą kart: “aš netil
au nei vieno dolerio, kuris 
nitų mano locnas doleris!”

Vienok ant jo rankų buvo 
nilijonai svetimų pinigų. Ir 
ai vis yra ta “šventoji nuo- 
eavvbė”, už kuria diena ir 
lakti šaukia kapitalo bernai'.

Man nuo širdies didžiau
sias slogutis nuslinko, kai iš
girdau, kad Basanavičius 
oasveiko.

Neduok, viešpatie, jisai bū
ni numiręs. Ogi jau tuomet, 
suprantama, Amerikos soci- 
ialistai būtų buvę palaikyti 
io mirties kaltininkais.

Argi ne jie užu j o gerbia
ma daktarą? Užtai dar iš- 
mkstOĮ kai tik Basanavičius 
susirgo, tas šelmis “Kovos” 
redaktorius, nu j ausdamas, 
kad jam gali būti bėda, visą 
kaltę už ligą verte ant rūgš
taus pieno.

Kytruolis!

Pennsylvanijoj lietuviš
kiems ir kitiems kliubams 
uždraudžia pardavinėt svai
galus. Daugeliui kliubų rei
kės uždaryt savo “kromelį”.

Sako, kliubų įtekmė nu
puls, cįaug narių atsimos. 
Bet kas iš įtekmės, kuri ry
mo ant girto pamato?

KĄ RASE LAIKRAŠČIAI 
PRIEŠ TRIS ŠIM

TUS METŲ?

“Naujų metų jomarkas, ačiū dievui, pas 
mus buvo gana šaunus; privažiavo daugy
bė saviškių ir svetimžemių pirklių, ir dau
gybė parduota, ir išpirkta įvairiausių pre
kių, nors tūlų prekių be micros buvo privež
ta, taip jog nebuvo kam jų išpirkti. ,Tarp 
visos prekių daugybės, atvežta buvo ir toks 
daiktas, kokio tur-but nuo svieto pradžios 
dar niekur niekas nepardavinėjo, — tai ke
letas bačkų džiovintų turkų galvų įvairios 
išvaizdos, bet visos baisios ličynos, barzdo
tos, tūlos ilgaplaukės, o kitos plikai nuskus
tos. Ir nors išpradžių pirkliams nekaip su 
tą nematyta preke sekėsi, bet paskiau atsi
rado daugel pirkėjų, ir kaina kiekvienos 
galvos nuo vieno talerio pašoko iki 4, 6 ir 
net 8-ių. Tos galvos, kurių išviso buvo dau
gelis šimtų, tapo išparduotos į įvairias ša
lis ir karalystes, — į Daniją, į Stockholmą, 
į Hollondiją, į Angliją, o taipgi ir į, Ham
burgą”.

. Kaip matome, “gerasis” senovės laikas 
toli ne visame kame užsitarnavo tą taip pri
prastą epitetą. Teisybė, ir dabartinė žmo
nija daugelyj dalykų nusideda prieš žmo
niškumą, ir artimo meilės principai, kurie 
jau taip seniai viešpatauja knygose, jokiu 
budu neprigija gyvenimo sūkuryje. Bet 
visgi gana perskaityti kokį trijų šimtų me
tui senumo laikraštį, kad pasidžiaugti, jog 
męs gyvenam dvidešimtame amžiuje, o ne 
septynioliktame, — o sykiu ir pasigailėti, 
jog nematom dvidešimtstrečiojo amžiaus...

Vertė J. Stropus.

Prof. R. Halben.

Kaip apsisaugoti nuo 
t r u m paregystčs?

Už ką pasodino kalėjiman 
garsingą Rožę Luxenburg? 
Tamstos žinot, kad tai vado
vė Vokietijos socijaldemo- 
kratų. Ją pasodino metams 
tvirtovėn už žodžiuš, pasa
kytus ant susirinkimo: “jei
gu mums lieptų pakelti gink
lą prieš franeuzus ar k* te 
mūsų brolius darbininkus,

vietą atbėga daugiau kraujo 
(nuo ko ta vieta paraudo
nuoja ir įkaista), baltieji 
kraujo' skritulėliai (leukoci
tai) apstoja aplinkui ir, it 
kareiviai, saugoja, kad už
degimas neprasiplatintų, o 
jeigu randa bakterijų, tai su 
joms narsiai kovoja. Ligo
niui tokiam atsitikime reikia 
tiktai ramiai užsilaikyti, il
sėtis. Neprošalį čia bus pri
minus, kad visas ligas išgy
do pati gamta, vaistai tiktai 
jai patarnuaja.

Kartais mums gal išrėdy
ti, kad pv. dantų skaudėji
mas yra bereikalingas, o vi
duriuose vėžiui prasidėjus 
augti pajuntame tiktai tada, 
kada jau būva pervėlai. 
Dantų skaudėjimas yra ge
ru daiktu — jis duoda mums 
žinoti, kad reikia dantis ge
riau prižiūrėti arba patai
syti. Nesveikus dantis tu
rintis žmogus negali būti 
sveiku. O viduriuose veži 
dėlto negreitai pajuntame, 
kad viduriniai organai nėra 
toki jautrus, kaip viršutinės 
kūno dalis. Ir tas yra labai 
gerai 
jeigu 
mėsą įeina į pilvą, paskui pa
sileidžia, slenka per žarnas 
ir taip toliau? Tąsyk męs 
vargiai ką daugiau galėtu
me pradėti, kaip tik manyti 
apie viduriuos esantį mais-

Reikia visaip kovoti su trumpregystes 
atsiradimu, bet jei tik jinai jau apsireiškė, 
nors tik menkai, būtinai reikia tuojaus pra
dėti dėvėti akinius su stiklais tokios pajie- 
gos, kokia pilnai atnaujina normališką re
gėjimą. Dalykas tame, kad normališkas re
gėjimas parūpina tinkamiausias išlygas 
palaikymui pačios akies sveikame ir norma- 
liškame stovyje. Nepataikius gi trumpare
gystę pradžioje, ji pati savimi plėtojasi la
biau ir labiau, tol kol neužsibaigia akies au
gimas.

Bereikalo manoma, buk skaitlingumas 
žmonių, dėvėjančių akinius, rodo skaitlin- 
gumą žmonių su nesveikomis akimis. Pa- 
veizdan Suvienytose Valstijose kiekvienas 
patėmija’ nepaprastai daug dėvėjančių aki
nius, vienok akimis sergančių ir trumpare
gių čia daug mažiau, negu Europoj. Visas 
dalykas tame, kad amerikiečiai geriau apsi- 
pažinę su akių hygiena (lygiai ir su dantų

Mūsų klerikalai jaučia sa
vo nepaprastą silpnumą, ne
tik jaučia, bet ir viešai apie 
tai skelbia. Vienas iš jųjų 
vadovų, ponas Kemėšis, 
“Draugo” redaktorius, važi
nėdamas su prakalbomis, 
pranašo Jeremijos balsu de
juoja dėlei katalikiškos akci
jos silpnumo. Jis savo aki
mis mato, kad socijalistiška 
agitacija, nuosekliai varo
ma, atneša vaisių. Jis mato, 
kad socijalizmo šalininkai 
nesigaili triūso ir iškaščių, 
kad sustiprinus savo pozici-

Daugelis akimis sergančių žmonių pa
sididžiuodami pasakoja gydytojui, jog per 
visą savo gyvenimą niekuomet nedėjo jokių 
akinių, net su paprastais lygiais stiklais. Ir 
jie negali suprast, kodėl, nežiūrint tokio 
“atsargaus elgimosi” su savo akimis, jų 
trumparegystė vis didinosi. Bet ta neva 
nauda tokio “atsargaus elgimosi”, tai įsitik- 
rinimas,. kuris, ant nelaimės, dar turi prita
rėjų net ir gydytojų tarpe. Ta pažvalga,

ateina žmonės klausdami, — ar nėra švie
žio lavono, nes jie jau pripratę žmonių mė
sa maitintis. Neseniai Lichgeimo apskrityje 
tūla moteris užmušė savo penkių metų duk
relę ir išvirė sau pietams”.

Gyventojai kentėjo netik nuo priešų 
kariūmenės, bet ir nuo savo kareivių. Gi, 
tie nedisciplnuoti samdyti kareivių būriai 
nė neskyrė “savųjų” nuo “svetimųjų”, kas 
valandą būdami pasirengę pereiti priešo 
pusėn. “Vargas, kurį atnešė į Turingeno 
apskrytį mūsų imperatoriškieji kareiviai,— 
neapsakomas”, — laikraštis rašo tą-pat 
1037 m. “Viską, ką randa, jie vagia, o ko 
negali nusinešti, tai sunaikina. Vienu žo
džiu pasakius, — net ir pikčiausias priešas 
nepridirbtų tiek vargų, kiek męs prisiken- 
tėjom nuo tų mūsų draugų”.

Vienok, santykiuose su priešu tuomet 
mokėdavo parodyti dar baisesnį barbariš
kumą. Vienas Muencheno laikraštis 1684 
mete ramiai, “bizniškai” paduoda sekantį

Ne vieną tik p. Kemešį 
bet ir visą pulkelį sumanes
nių klerikalų apima baimė 
galutinai nustoti 
mes žmonėse.

“Draugas” N. 
džiai išmetinėja 
kams ir, tarytum, 
gautas, duoda Annibalo žodį 
imti kardą į rankas ir tol ko
voti, kol neapveiks. “Drau
gas” sako: “Katalikiškoji 
(suprask klerikališkoji) mū
sų visuomene 'perdaug ir 
perilgai pasitikėjo mūsų 
rimtaisiais tautininkais. Už
leido jiems vadovavimą ir 
apsivylė. Visokios rūšies 
ardytojai varė savo darbą, 
tautininkai gi rimtai sėdėjo 
ir lauke.

Tuo tarpu, tie vis naujas 
eiles pasekėjų suranda, stip
rina spaudą, savo organiza
cijas...”.

Vyručiai, “ratavokite” — 
šaukia “Draugas” ir siunčia 
savo redaktorių organizuo
ti katalikišką darbą...

Socijalistams smagu girdė
ti, kada jų amžini nevydonai 
pripažįsta, kad socijalistiška 
agitacija atneša vaisių.

Bet... kodėl ji atneša? Ka
me priežastis to sekimosi? 
Ar socijalistai kokie burti
ninkai, turinti stebūklingą 
talismaną? Ar socijalistai 
tik sužavėja žmones savo 
gražiais žodžiais?

“Draugas”, kaip ir tinka 
klehkali škam 1 ai k i-aščiu i, 
mato tik tiek, kas dedasi jo 
panosėje. Jisai viską išaiš
kina'keno nors bloga ar ge
ra valia, keno nors tinginia
vimu ar gudrumu. Trumpai 
suglaudus, “Draugo” rezo
navimą dėlei klerikalų silp
numo ir socijalistų galingu
mo, galima išreikšt keliais 
žodžiais: “męs tikėjom tau
tininkais, bet kadangi “Lie
tuvos” redaktorius snaudė, 
tai ėmė ir apveikė mus pik
toji macis!”,

Riebiai, storai ir kunigiš
kai pasakyta.

Oi ne!z Tautininkai ne
snaudė! Kas žino istoriją 
mūsų praeities, kas žino S. 
L. A. istoriją—tas žino taip- 
pat, kad tarpe tautininkų ir 
socijalistų virė (ir dabar te- 
bevarda) kova ant žūt-būt. 
Ten susidūrė dvi pasaulia- 
žvalgos ir “Draugas” pats 
dabar mato, kad socijalistai 
laimėjo.

Todėl socijalistų įtekmės 
kilimo priežasčių negalima 
matyti tautininkų snaudime.

Akyvas ir nuoseklus tė- 
mytojas mūsų visuomenės 
gyvenimo pasakys visai ką 
kitą, negu “Draugas”.

Socijalistai todėl ima vir
šų, kad jie kalba apie kasdie
ninius darbininkų reikalus. 
Jie kalba, kaip kapitalistų 
klesa aplupa vargdienius. 
Jie nurodo žmonėms, kas 
reikia daryti, kad pagerinus 
žmonėms būvis. Jie, socija
listai, ne deklamuoja apie 
Gedeminkalnį, bet dirba po
zityvi darbą.

Jeigu kas tam netiki, lai 
teikiasi paimti į rankas bent 
kelis socijalistų ir klerikalų 
laikraščius. Socijalistų lai
krašty jūs rasit straipsnių 
apie darbininkų kovą, apie 8 
vai. darbo dieną, apie unijas, 
kooperacijas, apie darbinin
kų reikalus kituose kraštuo
se. Iškilus kokiam nors 
streikui, socijalistų laikraš
čiai tuoj pradeda aukas 
rinkti, 
kalbas

A Ną... o j)ažiūrėkim dabar į

Sąjungos viršininkams žo
delis: ar galima leisti važi
nėt.po Illinois valstijos kuo
las' tokiems smalaviriams, 

kvailiems analfabetams ir 
Žinomiems sukčiams, kaip 
i > e r n a rd? is A n ton o vas ?

Ar vėl reikės aprašinėt 
biografijas tų bomiškų kal
bėtojų? Jeigu dar tasai 
niekšas sukinėsis po kuopas, 
tai reikės iškelt aikštėn, kas 
tai per paukštis.

Bet gi jau ir kuopos tame 
lllinoise! Rodosi turi Gri
gaiti, Gugi. Petraitį, Dundu
lį, Vasiliauską, Galskį, Kaiti 
ir kitus gerus ir žmoniškus 
kalbėtojus. Ar jau negalėtų 
pasirinkt iš jų ? Bet kas tau 
davė!

Kad toks Bernardas gali 
būt nachalų karalium — nė
ra dyvii. Bet į ką panašu 
duot jiems progą lipt ant pa
grindų !

jog biskutį trumparegės akys, dirbant be 
akinių, visada stengiasi kiek galint priar
tinti prie savęs žiūrimąjį daiktą. Bet kuo- 
arčiau daiktas, tuo labiau raumenys spau
džiasi į obuolį ir, tokiu budu, trumpregys- 
tė turi didintis.

Aišku, kad geriausia apsauga nuo 
trumparegystės besididinimo — atsakančiai 
priskirti akiniai, kurie pilnai pataiso regė
jimą ir sugrąžina tikrąjį akies prisitaiky
mą. Jeigu gi trumpregystė jau labau įsiga
lėjusi, tai akiniai daleidžia visus smulkius 
darbus dirbti toliau nuo akių, ir tuomi taip
gi perspėja tolimesnį trumparegystės besi- 
plėtojimą. Taipgi, jei prasidėjo nors men
kiausi trumparegystė, tai atnaujinanti tik
rąjį regėjimą akiniai, nors ir neišgydo to 
blogumo, kuris jau pasidarė, bet už tai ap
saugoja nuo tolimesnio trumparegystės au
gimo,^ kas jaunystėje neišvengtina. Be to, 
tuomet taip-pat reikia vartoti visus tuos ap
sisaugojimus, kurie saugoja sveiką akį nuo 
prasidėjimo trumparegystės.

Kada pasibaigia akies augimas, — t. y 
nuo 24 metų amžiaus, — jau negręsia nė 
trumparegystės prasidėjimas, nė tolimesnis 
trumparegystės didinimas], jeigu tik iki tol 
tasai trūkumas nespėjo labai įsivyrauti. 
Tas ir suprantama jei trumparegystė 
paeina nuo neatsakančio akies augimo, tai 
pasibaigiant augimui turi sustoti ir trum
paregystės besididinimas. Pavojinglausis 
tame dalyke amžius — nuo 12 iki 17 metų. 
Bet jeigu trumparegystė jau labai įsigalėj’o 
dar akims augant (tas vienok buna retai ir 
paeina nuo apsigimimo), tai gali jinai dar 
labiau plėtotis ir po 24 metų. Nesveika ir 
jau suplonėjusi baltymo plėvė passyviŠkai 
pasiduoda tolesniam besiplėtojimui į užpa
kalį. Tokiuose apgailėtinuose atsitikimuo
se ankščiau ar vėliau atsiranda įvairios sun
kios akių ligos, nuo kurių galima ir visai 
apakti. Tokiuose atsitikimuose reikalinga 
nuolatinė priežiūra ir atydus gydymas per 
visą amžių. Bet, atkartojame, ta trumpa
regystės f orimi retai atsitinka sulyginant 
su taip vadinama “mokyklų trumparegys
te”, gi ir jos atsiradime mokykla' nekalta, 
nes jinai paeina iš apsigimimo ir vienodai 
randama kaip tarpe mokslinčių, taip ir tar
pe visai nemokančių nė skaityti.

Jaunystėje prasidėjusi trumparegystė 
daro didelę įtekmę ant viso kūniško ir dva
siško • žmogaus plėtojimosi. Jinai susilp
nina jo atydą prie visų daiktų ir apsireiški
mų, kurių negali pasiekti ranka; daro žmo
gų negabiu, neužtikrintu ir bailiu apsiėjime 
su savo artimaisiais, nes jis patėmija juos 
paskiau, negu jie jį. Tas taipgi sumažina 
gabumą viską patėmyti ir tt. Visa eilė už
siėmimų ir amatų tokiam žmogui nepriei
nama — trumparegis negali būti medžioto
ju, šaudytoju, kareiviu, jūrininku, policijan- 
tu, vežėju, šofferiu, geležinkelio mašinistu, 
žemes matuotoju, miško užžiurėtoju, piešė
ju, namų statėju, laivų vedėju ir t. p. Be 
to trumparegystė pagal išsiplatinįmo žmo
nėse užima 
dantų gedimas

Labiausia pastebi am a
skaudėjimas, esant vadina- 
nam uždegimui. Bet ir čia

Apie skaudėjimo paėjimą 
iki šiol da tikrai nieko nega
lime pasakyti. Paskutiniu 
laiku toj sryty padaryta 
daug tyrinėjimų, bet pozity
vių rezultatų da nėra. Dau
gumas tyrinėtojų pripažįs
ta, kad skaudėjimas atsiran
da dėlei smegenų celių suer
zinimo, kuris būva taip tvir
tas, kad sujudina normali 
organizmo stovį. Pv. jeigu 
uždėsime ranką ant raudono 
pečiaus, tai tuojaus pajausi
me skaudėjimą. Tame atsi
tikime nervų galeliai tampa 
suerzinti, jie perduoda su
erzinimą smegenų celėms ir 
ska i1 de j i m as a tsi r an d a.

Bet ar skaudėjimas yra 
mums reikalingas? Pažiū
rėkim. Susižeidus, sakysiu, 
ranką tuojaus atsiranda 
skaudėjimas ir duoda žinoti, 
jog žaizdą reikia prideran
čiai apžiūrėti. Jeigu nejau
stume skaudėjimo, tai žaiz
das gal visai negydytume. 
Pv. yra tūla nervų liga, ku
rioje ligonis negali jausti jo
kio skaudėjimo rankose. Te
kis ligonis ramiai ima de- 
p;ančias anglis, karštą geležį 
i r 11. Leng v a n u m an y ti, į k ą 
greitu laiku tokio ligonio 
rankos pavirsta.

Paviršutiniai organai la
biausia skaudėjimą jaučia, 
viduriniai — daug mažiau. 
Kiekvienas žinom, koki 
skaudėjimą suteikia įkritus 
į akį bent viena dulkele, o į 
plaučius — kas dieną milijo
nus dulkių įtraukdami skau
dėjimo visai nejaučiame. Ir 
tas gana protingai sutaisy
ta: įkritus į akį dulkelė su
kelia skaudėjimą dėlto, kad 
kuogreičiausia akį išvalytu-

Visi esame patyrę kokį 
nors skaudėjimą ir maž
daug žinome, koks jis' yra. 
Skaudėjimas mus varo pas 
daktarą, nuo kurio reikalau
jame, kad jį prašalintų, apie 
pačią ligą daug mažiau be- 
paisydami. Skaudėjimas vi
sus apveikia, jo visi neken
čiame. Viėnok, kas tas yra 
skaudėjimaš ir ar jis mums 
yra naudingas 
me mors trumpai apie tai 
pakalbėti, r .< '..■■•'"V

Dabar iš visų pusių šau
kia, kad reikia laikraščiai 
gorint. Puikus daiktas.

Bet gerai būtų, kad ir re
daktoriai susitartų gorint, 
s av o ko resj) o n d e n tu s.

Jeigu jau nuo redaktorių 
reikalai! t e nei kl opediškos 
erudicijos ,tai nuo korespon
dentų tikrai galima reika
laut išmokt gramatiškai ra-

Skaudėjimą jausdamas li
gonis, uždegimu apimtas,kū
no dalį stengiasi u^’aikyti 
ramybėje, kas labai kimu i 
naudinga. Sakysiu, ligonis 
turi sąnarių uždegimą. Čia 
pati gamta kaip D visose li
gose, stengiasi Vogy be pra
šalinti. - O ramybė arba pa- 
silsis tai geriausias gamtos

Popiežius, rymo-katalikai, 
Vilniaus “Viltis”, Yčas, “ci- 
cilikai”... tik ir mirga pana
šus žodeliai bei pavardės...

Ką darbininkas žmogus 
ras tokiame laikrašty nau
dingo ?

Galima taip-pat palygint 
socijalistų prakalbas ir ku
niginių. Kuomet sacijalistų 
kalbėtojas aiškins apie da
barties vargus ir rodys kelią 
ateitin — tuomet kalbėtojai 
a la Graičiunas pasakos apie 
vai, kad kapitalizmo sistema 
turi pasilikti, nes taip, girdi, 
ir Leonas XIII pasakė.

Galima palygint taip-pat 
socijalistų ir katalikų veiki
mą ant vietos. Tegul jau 
bus, kad ne kožnas socijalis- 
tas idealis žmogus, bet jie 
veikia ir kruta ne vien vary
dami savo agitaciją, bet dar
buojasi progresyvėse drau
gijose, kooperacijose, liau
dies namų steigime ir tt.

Na, o ką veikia katalikiš
ka minia? Iš dirbtuvės į sa- 
liuną, iš saliuno į bažnyčią 
kapucinų klausyties...

Tai ve kame priežastis so- 
cijalistų sekimosi, dėlei ko 
taip susirūpino “Draugas”. 
Piktos dvasios pagunda,tau
rininku “snaudimu” čia nie
ko neišaiškinsi.

Dabar p. Kemėšis ir jo 
zuikelis kviečia saviškius į 
darbą, kviečia statyt tiltus Į 
1 iaudį.

Pažiūrėsime, kaip jiems 
seksis. Jokių stebuklų ne
jaukiame. Veikiausia, vis
kas liksis po senovei. Ažuot 
dirbę pozityvi darbą, jie, vei
kiausia, ir tolinus pasiten
kins kapuciniškais keiks
mais.

Tasai pats “Draugas”, kad 
/irsti daugiau prieinames
nį! pl.ačiom miniom, įvedė 
net skyrių kokio tai Ratilo 
>asikalbėjimų. Mat, ir čia 
urėjo pamėgdžioti soči jai is- 
tis, nieko savo, nieko locno, 
lieko originąlio neišgalvo
damas.

Paimkit ir palyginkit gy
vą “Keleivio” Maikį, kuris 
visiems suprantamas ir ka- 
ne tarp pelų visados yra 
grudų ir palyginkit su 
‘Draugo” “Ratilu”... Ne ta
ne bėda, kad Raulas pasa
koja apie “Kovą”, “Laisvę”, 
Keleivį”, “Naujienas”. Vi- 

ia bėda tame, kad paprastas 
kaityto j as, perskaitęs tą vi
nį pašnekėsi, nieko o nieko 
lesupras. Pliauškalynės ir 
iek. Nei gyvumo, nei hu- 
noro, nei originalumo '— 
neko ten nėra.

Irsti tom savo tuščiom 
dojiškom tarbom “Di’atigie- 
dai” nori “pasaulį užko- 
’ot!”... Juokdariai!

A. Baranauskas yra 
seklus kalbėtojas — 
Bostono pati'i jo toliai, 
ne laisvietis — priduri:

Gerai, vyručiui
New Liuveno tautininkai šu
kele triukšmą jo prakalbose 
už “apibrozijinm J. šliupo 
majestoto”?

Kodėl “geramjam” drau
gui Baranauskui neleido nei 
prabilt nei- Šliupo prakalbas 
Broo klyne?

Ar Baranauskas, nuvykęs 
i Mass., butui persimainęs? 
Ne, jisai liko, kuo buvo.

Tai gal Mass, tautininkai 
švaresni, n(\gu New 1 lavono 
ar Brooklyno? Oi, tai to pa
ties plauko žmones. Giria gi 
jie A. B., kad parodyt, jog 
ir jie, mat, pripažįsta socija
lizmo pi’inci])iis. Gerai, po- 
nučiai, jeigu jūs išties pri- 
jaučiat A. Bar. socijalizmuų 
tai eikit pėda pedon paskui 
jį, agituokit už mūsų idėją, 
skelbkit klesų kovą!

Duodu galvą sau nukirst, 
kad jūs neisit jo pėdomis. 
Tai kam dar girt, kam me
luot, kam veidmainiaut?

Čiru-Virti.
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Atviras laiškas “Lais
ves” korespondentui.

Pranešu, jog baigiu versti lietuviš
kai knygelę “What every girl should 
know”, ir greit jau atiduosiu spaudon.

Todėl, pranešu, kad kiti to paties 
darbo nedirbtų.

J. Stropus, 
So. Boston, Mass.

Vertėjų ir leidėjų 
atydai.

Dusios išganymas 
pabrango.

So. Omaha, Neb. Kadjpa- 
tai pabrango dūšios 

" So Omą-

Gėda, gėda, vyrai, taip 
parduoti darbininkų reika
lus. J. M-la.

WW4

“Jaunoji Lietuva” ne 
bus Jaunoji.
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KLAUSYMAI IR 
ATSAKYMAI.

Klaus. — Malonėkit paaiš
kinti, kas yra tos krutančios 
šviesos, ’ kurias Lietuvoje 
tankiai mato? F. M.

Atsak. — Krutančios švie
sos, arba, kaip jas tūli vadi
na, žvakutės, tai niekas dau
giau, kaip lengvutis švie
čiantis gazas. Jisai pasida
ro žemose drėgnose vietose, 

. nuo pūvančių žemėje mede- 
gų. Tylią naktį tasai gazas 
garuoja iš žemės j orą pavi
dale šviečiančių skritulių 
didesnio ar mažesnio didu
mo ir šviesumo. Jeigu oras 
būtų visiškai be judėjimo, 
tai tas šviesus gazas kiltų 
tiesiog į augštą, bet kadangi 
oras niekad nėra visiškai ra
mus, todėl tas šviesus gazas, 
oro nešiojamas išrodo lyg 
vaikščiojančiu. Visas tas ap
sireiškimas yra seniai jau 
gerai ištirtas ir nieko nepa
prasto jame nėra.

Klaus. — 1. Kokiame me
te žydai užplūdo į Lenkiją ir 
iš kur jie atėjo?

2. Ar tikrai lenkų karalius 
Vladislovas apsivedė su žy- 
delka Estera, rabino dukte- 
re? Ir ar tuomet Lenkija 
jau buvo katalikiška?

J. Burokas.
Ats. —11. Žydai jau labai 

seniai pradėjo apsigyventi 
Lenkijoj, bet tas apsigyveni
mas nebuvo umus ir tęsėsi 
daugel šimtmečių. Tikrų ži
nių, kada pirmutiniai žydai 
atkeliavo Lenkijon, nėra. Jie 
atsikraustė iš Vakarinės 
Europos —Austrijos, Fran- 
cijos, Ispanijos.

2. Apie Lenkijos karaliaus 
apsivedimą su žydelka isto
rijoj nėra minėjama. Grei
čiausiai to nėra buvę. Ka
talikybę Lenkijoj įvedė ku
nigaikštis Miečislovas I-as 
966 m. J. Š.

“Laisvės” N. 17 korespondentas p. 
Pet. Žukas, rašydamas savo kores
pondencijoj iš So. Bostono apie Liet. 
Labdarystės draugijos vakarą — sun
ku išmanyti kokiuo tikslu — tarp ki
tų kaltina ir mane, buk aš prisidėjęs 
prie uždraudimo pardavinėti “Naujie
nas” ir kitokius raštus. Taip bent aš 
suprantu perskaitęs p. Žuko žinutę iš 
So. Bostono. Tečiau tai yra paties 
korespondento prasimanymas, nesą 
kas matė kokiuo laiku aš atėjau į tą 
vakarą ir kur aš per visą vakarą sė
dėjau, tas gerai žino, kad tai yra ne
tiesa. Niekuomet man neatėjo gal
von skųsti literatūros platintojus po
licijai ir niekuomet nepatariau ki
tiems tai daryti.

Ar aš sutinku su ta nuomone, kad 
viešam vakare, kur žmonės susiren
ka kokių pranešimii pasiklausyti ai
tai kitokių įvairių dalykų pasižiūrėti, 
netinka pardavinėti laikraščius ir ki
tokią literatūrą, tai jau kitas klausi
mas. Literatūros platinimo priešu 
nebuvau ir dabar juomi nesu, — tegu 
Žmonės perka laikraščius ir knygas 
— bet netoleruoju mūsų literatūros 
platintojų chamizmo, jų nemandagu
mo, jų grubijoniškumo. Štai faktai, 
kuriais paremiu savo netoleranciją. 
Mūsų literatūros platintojas prieina 
prie viešan vakaran atėjusio žmogaus 
ir siūlo jam, sakysim, laikraštį. Na, 
jeigu žmogus nesiskubina nuo jo pirk
ti arba visiškai nenori pirkti ,tai lite
ratūros platintojas pamosikuoja tam 
žmogui laikraščiu panosėn, ironiškai 
nusišypso, pasižvalgo aplinkui, idant 
įsitikinti — ar daugelis jį mato, kaip 
jis “apsišvietusis” iš “tamsuolio” pa
sijuokia?... Nuo to pasitraukęs, ei
na prie kito. Tokia chamiška mūsų 
literatūros platintojų arogancija nie
kuo budu netoleruotina ir turi but iš 
viešų mūsų vakarų genama laukan!

Pagalinus — žinodamas, kad vie
šuose vakaruose yra galima apsčiai li
teratūros paskleisti, kad vieši vakarai 
bene bus tik geriausia literatūros pla
tinimo dirva, patarčiau mūsų literatū
ros platintojams panaudoti šitą daug 
geresnį ir kai-kur jau praktikuojamą 
būdą: gauti leidimą nuo salės savinin
ko ar jos užveizdo arba viešo vakaro 
rengėjų pasidėti priemenėje ar salės 
pasienyje skobnį, kur galima sudėti 
pardavinėjimiU arba išdalinimui ski
riamą literaturJp Kas norės, tas pri
eis ir nusipirks. Patartina taipgi mū
sų literatūros platintojams, kaipo tu
rintiems pretenziją skaityties apsišvie
tusiais visuomenės nariais, nusiimti 
nuo veido žandariškai-arogantišką 
maską, būti bent šięk-tiek mandages
niais ir žmonių draugais.

Už kitus man skiriamus kompli
mentus tariu p. Žukui ačiū.

Su tikra pagarba
Jul. Baniulis.

HI—11—1914, So. Boston.

Nuo redakcijos. Talpindami p. J. 
B. laišką, turime padaryt visą eilę pa
stabų.

Neteisybė, būk P. Žukas kaltintų 
p. B., kad minėtame vakare jisai pri
sidėjęs prie uždraudimo platint lite
ratūrą. Kas skaitė P. Žuko kores
pondenciją, tas matė, kad jisai įvar
dijo tik salės gaspadorių ir nurodė , 
policmoną, kaipo į gaspadoriaus va
lios pildytoją. Tame vakare tik gas- 
padorius pasirodė kuomi besąs.

Mūsų korespondentas įvardijo J. 
Baniulį ir Vitaitį tuomet, kuomet kal
bėjo apie nešvarią politiką So. Bosto
no tautininkų, arba, kaip P. Žukas ir 
dauguma bostonilkių juo* vadina, vė-

zininkų. P. Žukas turėjo tiesą pami
nėt šulus tos sriovės, nes gaspado
riaus netikęs, nekulturiškas pasiel
gimas yra pasekmė tos antisocijalis- 
tiškos agitacijos So. Bostone, kurios 
“ideologais” skaitoma pp. Baniulis, 
Vitaitis ir kiti. Tiktai toje, o ne ki
toje prasmėje P. Žukas išreiškė savo 
pasipiktinimą ateitininkų taktika. P. 
Žukas juo didesnę tiesą turėjo pasi
piktinti tos sriovės veikėjais, nes tik 
jiems atvykus į Bostoną, prasidėjo 
Labdarystės Name ta bjauri kryžkarė 
prieš socijalistiškos laikraštijos plati
nimą.

Todėl P. Žukas pilną teisę turėjo 
ne vien nupeikti vieną gaspadorių, bet 
ir jo įkvėpėjus, juo labiau, kad net for
maliai tai vienos gūštos žmonės.

P. Baniulio tvirtinimas, jog litera
tūros platinimo priešu nebuvo ir ne
bus, yra ne kas daugiau, kaip tuščias 
pasigyrimas, kuomet patsai p. Baniu
lis, čia jau, savo laiške, pastato litera
tūros platintoją į tokias sąlygas, jog 
pasekmingas literatūros platinimas 
stačiai negalimas.

Kultūros name, kurio vyriausias už
davinys suteikti dirvą kultūriškam la
vinimuisi — p. Baniulis nori įvesti si
stemą specialių leidimų, kurie prigu
lėtų nuo ūpo, ar pažiūrų vieno žmo- 
gaus-gaspadoriaus! Įstaigoj, kurios 
uždavinys visuomet ir visada skleisti 
apšvieta, nebus valia tai daryti be 
specialio leidimo kiekvieną kartą! Ka
me gi tat būtų liogika egzistavimo to 
namo? Męs sakome, kad taip negali 
būti. Knygų ir laikraščių platinimas 
yra vienas iš pamatinių idėjinių Lab
darystes Dr-jos įstatų ir ne gaspado
riaus reikalais į tai kišties. Jis dabo
ja tik tvarkos, o P. Žukas, kiek žino
ma, jokios betvarkės nesukėlė. Pati 
draugija savo susirinkimuose nieka
dos nėra įgaliavusi gaspadorių stab
dyti platinimą literatūros.

Ponas Baniulis pavelija platint li
teratūrą, susidėjus ją ant skobnio. 
Taip daugely vietų ir daroma, bet tai 
dar nereiškia, kad vaikščiojimas per 
publiką būtų netikęs literatūros pla
tinimo būdas. Pasiūlyt knyga ar laik
raštis ypatiškai, pakalbint juos nusi
pirkt, paaiškint jų turinys — tai ge
riausias būdas išplatint laikraščių ir 
knygų, ypač lietuvių tarpe, kur žmo
nės dar taip nepripratę prie knygos, 
kur dažnai reikia didžiausio agitato- 
riško gabumo, kad pripratinus žmo
gų prie skaitymo. Labai tankiai tas 
pats vargdienis, kuris pirmu sykiu 
nenoromis paėmė laikraštį į rankas, 
tik per vargą prikalbintas, paskui vir
sta uoliausiu skaitytoju.

Taigi, joks literatūros platinimo 
draugas neprotauja taip, kaip protau
ja p. Baniulis. Publika neprotesta
vo prieš P. Žuką, kaip ji neprotestavo 
ir prieš kitus literatūros platintojus. 
Žmonėms P. Žukas neužkenkė. Tiktai 
gaspadorius su policmonų, ir dabar 
savo laiške p. Baniulis, piktinasi P. 
Žuku. Bet jų lūpomis kalba nekultū
ringi konkurentai, kuriems pikta, kad 
čia platinama socijalistiška literatū
ra. Tai ve kame šuniukas pakastas. 
Žmonėms P. Žukas neužkenkė, be
tvarkės nesukėlė, žmonės noriai pir- 
cosi jo parduodamos literatūros, 
’rieš Žuką sukilo tiktai anti-socijalis- 

tiško laikraščio šėrininkas ir redakto
rius p. Baniulis.

Ar aišku, skaitytojai, kame čia da- 
ykas ?

Kadangi p. Baniulis žiūri į Žuką 
ionkurento, anti-socijalistiško laikraš
čio redaktoriaus akimis, tai jam viš
tas juodose spalvose persistato. Tuo
met ant lupų atsiranda tokie žodeliai, 
taip chamizmas, grubijoniškumas 
ir tt.

Kad socijalistiški agitatoriai turi 
gabumą platint savo idėjos raštus, tą 
pripažino net juodasai “Draugas”, bet 
ai ne tolygu grubijoniškumui ar cha

miškumui. Nusišypsojimas ir pečiais 
patraukimas tai tokie dalykai, kuriais 
remianties, jokių argumentų negalima 
subudavoti, o juo labiau padaryti iš
vedimas apie chamiškumą.

Viso pasaulio filisteriams baisiai 
nepatiko socijalistų agitacijos meto
dai. Visur jie mato grubijoniškumą, 
nekulturiškumą. Bet tai senas, nu
dėvėtas argumentas, tinkantis tiktai 
debonijų Daratoms ir Magdalenoms.

Jeigu p. Baniulis išties norėtų ko
voti su chamizmu platinime literatū
ros, tuomet jisai būtų rašęs savo lais
tą ne j “Laisvę”, bet j “Draugą” ir ne 
užsipuldamas ant darbininko Žuko, 
bet ant kunigo Kemešio, kuris irgi 
važinėja, platindamas laikraštį, bet 
tūrio agitacija sujungta su nežmoniš- 
<a, manijakiška neapykanta kitų pa- 
traipų laikraščių.

Vaisiai parapijinių 
mokyklų.

Waterbury, Conn. 21 
kovo čion tapo suareštuotos
už vogimą dvi jaunos, nepil
nametės mergaitės, Elena 
Jesinskiutė ir Agnieška 
Karkuniutė. Mat, jos laike 
pamaldų bažnyčioje nutė- 
mydavo, kuri moteris karš
tai melsdavosi, tai prisitai
kę apkraustydavo ją. Išvi
so, kaip teisme prisipažino, 
pavogė virš $40. Teismas 
(City Court) dėlei jaunų 
metų paliuosavo nuo baus
mės.

23 kovo areštuoti buvo de
vyni parapijinės mokyklos 
mokiniai už išplėšimą vago
no, kuriame buvo sukrauta 
“rollerskates”. Seniausias iš 
jų buvo vos 15 metų, jau
niausias 7 metų. Du iš jų 
V. Samuolis ir K. Papikas, 
pasiųsti į valstijos pataisos 
mokyklą, pastarieji gi pa- 
liuosuoti nuo bausmės.

Toliaus krautuvninkas K. 
A. nupasakoja, jog vaikai 
tos pat mokyklos, kaip tik po 
pirmai “komunijai”, įbėgo į 
krautuvėlę, psisigriebė pil
nus kišenius daiktų, bet ta
po sugauti ir gavo antrą 
“komuniją” diržu.

Tai mat, koki vaisiai para
pijinių mokyklų ir kokia do
ra sėjama tarpe kūdikių.

Jaunutė.

i. Čia lietusių ran
dasi apie 2.000, o darbinin
kiškų krautuvių nėra. Kom
panijų gi krautuves baisiai 
išnaudoja, todėl, sutverus 
kooperaciją ir atidengus 
krautuvę, galėsim atsakan- 
tesnius ir už pigesnę- prekę, 
gauti produktus. Sumany
mai labai puikus, tik reikia 
stengties, kad tie sumany
mai nepasiliktų sumany
mais, bet būtų įvykdinti gy
venimam

Todėl, draugai, prie dar
bo, nes nuo mūsų pačių vis
kas priguli!

Jonas Banis.

Jos mylimasis atsisakė su ja 
apsivesti. Tuomet mergaitė 
prisiskuto nuo degtukų sie
ros ir išgėrė. Bet, ant lai
mės, tą pamatė maža mer
gaitė ir pranešė kitiems, kad 
ji taip padarė. E. D. tapo 
nugabenta ligonbutin ir ten 
pasveiko. Sugrįžus iš ligon- 
bučio, suareštavo savo jau
nikį. Jaunikis užsistatė 
$900 kaucijos. Bus teismas. 
Kas laimės — sunku pasaky
ti.

hoj. 22, 23 d. kovo menesio 
atsibuvo velikine išpažintis, 
bet ne visi galėjo dūšias iš- 
ganyt; kurie turėjo mažai 
pinigų ,tie turės eit į praga
rą, nes mūsų kunigas tiems 
nedavė kortelių. Ir liko ke
liolika vaikinų, kurie visai 
atsisakė nuo dūšios išgany
mo. Tai, matote, kaip mū
sų dūšių ganytojai rūpinasi 
apie dūšių išganymą.

Tikras Katalikas.

geriausia visoms būtų stoti 
išvien į kliubą. O juk nau
da, susievienijus, tai aiški: 
vienybėje — galybė. Dau* 
giaus galima visko paveikti, 
o mažiaus reikia gaišti. Bet 
šiuomi tarpu tas sumany
mas nepriimtas. Priešinin
kai tokie buvo, iš kurių bu
vo tikėtasi, kad bus rėmėjai. 
Na, su laiku gal pamatys sa
vo klaidingumą ir tada bus 
galima įvykinti gerą užma
nymą. Buoho Sūnus.

Skaudu man pranešti, kad “Jauno
ji Lietuva”, kokią buvau užbrėžęs ir 
norėjęs sutverti, daugiau nebegyvuos. 
Tie mūsų gyvenimo puvėsiai ,kuriuos 
apibudinau “Jaunosios Lietuvos” pir
majame numeryj, ka:po redaktorius, 
pasmaugė ją, vos tik jai pasirodžius.

Platesnius horizontus atskleisti, 
dvasios drąsą gaivinti ir mintį gilin
ti vis flar pas mus negalima svajone, 
ir tai, kas jauna dvasioj ,turi užleisti 
vietą dvasiškam nususimui.

Rods, “Jaunoji Lietuva”, laikraštis, 
ir toliaus vadinsis “Jaunaja Lietuva”, 
bet tas vardas bus man, ir, manau, 
visai neskaitlingai jaunajai Lietu
vai tik karčiu priminimu jos panieki
nimo. -i

Išpildau paskutinę savo pareigą ir 
atšaukiu visus mano pakvietimus ra
šytojams būti bendradarbiais. Kas- 
žin ar kada galėsrme pasijusti idea
liame lizde...

Kleofas Jurgelionis, 
prašalintasai “Jaunosios Lietu

vos” redaktorius.
Chicago, Ill., kovo mėn., 1914.

Wilmerding, Pa.
Prakalbas, koncertą ir de

klamacijas Lietuvos Sūnų 
draugystė surengė 20 d. ko
vo. Iš priežasties gavėnios, 
o labiausia, tai “pėdė” buvo 
tą dieną, tat žmonių atsilan
kė neperdaugiausia.

Vakaras buvo papuoštas 
puikiai. Pirmiausia kalbėjo 
vietinis B. K. Kondratavi
čius. Jis nurodė svarbą pa
našių vakarų ir ragino dau
giau ant jų lanky ties. Ant
ra kalbėjo daktarė Baltru
šaitienė. Tema kalbos buvo 
įvairi: 1) apie darbininkų 
vargus; 2) lyties klausimas; 
3) prostitucija ir moterų 
teisės ir 4)' kooperacijos. 
Kadangi laiko trūko, tai 
daktarė nei vienos temos ne- 
išaikino atsakančiai. Būtų 
geriau publiką užganėdinus, 
jeigu būtų vieną arba dvi 
temas paėmus, būtent darbi
ninkų vargus ir moterų 
klausimą.

Koncerte dalyvavo Lietu
vos Sūnų Benas. Nusisekė 
gana puikiai. Deklamavo 
mergaites ir vaikučiai gana 
gerai. Ypatingai atsižy
mėjo Elena Valentukoniu- 
tė, Kavaliauskiutė, Agota 
Valentukoniutė, Stankevi
čiūtė ir Kazimironiutė. La
bai publiką užganėdino bro
lis su sesute (brolis 7 metų, 
o sesutė 9 metų) Juozapas ir 
Ona Labenskučiai, kurie su
lošė dialogą “Gamta”.

Lietuvos Sūnų teatrališka 
kuopa žada sulošti ant 
ketvirtos dienos balandžio 
“Bombą”. Pagirtinas dar
bas Lietuvos Sūnų dr-stės 
už varymą tokio naudingo 
darbo.

Wilmerdingieciai turi be- 
ną, teatrališką kuopą ir sve
tainę ,tik trūksta choro. Gal 
L. S. D. pasirūpins ir apie 
chorą, nes ji suorganizavo ir 
beną, paskirdama tam 
lui $50.00 iš savą iždo.

Newburgh, N. Y.
Šis miestelis apgyventas 

daugiausia vokiečiais ir len
kais; lietuvių randasi mažai. 
Jie veik visi dirba skrybėlių 
dirbtuvėse. Kuomet darbai 
eina gerai, tai uždirba iki 
$4.00 į dieną ,bet dabar dar
bai labai sumažėjo ir uždar
biai visai maži.

Apšvieta tarp lietuvių ir
gi stovi ant žemiausio laips
nio. Jie dar nėra matę dar
bininkiško laikraščio ir ne
nori matyti. Jeigu pasiūlai 
jiems laikraštį, tai atkerta: 
“Męs ne ponai gazietų čito- 
ti.” Nekurie gėdinasi pirk
ti lietuviškų laikraščių ir 
prašo lenkiškų. Bet kada 
tik nusiperka lenkišką, tai, 
žiūrėk, draugas ir sako: 
“Nu gi tu, rr..., nemoki pols- 
kai šnekėt, tai ką tu supran
ti polskoj gazietoj?” Taspa- 
ieka užgautu ir pradeda pe
štis. Pasekmės būna tokios, 
<ad su “gazietomis” atsidu
ria belangėj.

Vainilavičiuks.

Canton, Ohio.
Čia tęsiasi streikas Canto- 

no liejyklose jau kelinta sa
vaitė.

19 dieną kovo buvo didelės 
riaušės, kuomet vežė streik- 
aužius į “Novelth Iron Co.” 

su tikslu sulaužyti liejyklų 
streiką, kuris buvo geram 
stovy per kelias savaites.

20 d. kovo streiklaužiai ta- 
)o atvežti ir apginkluoti 
Burnetto viešbuty. Išsyk, 
kuomet juos pradėjo gabenti 
dirbtuvėn automobiliais, tai 
susirinko minia apie pusan
tro tūkstančio ir norėjo 
streiklaužius išversti iš au
tomobilių, bet tas nepavyko, 
nes policmonų buožės juos 
apgynė.

Streikeriai pikituoja lie
jyklas. Taipgi ir policmonai 
jas saugoja.

Streikieriai laikosi gana 
gerai ir, galima tikėtis, 
streikas bus laimėtas. Apie 
streiko laimėjimą net kapi
talistiški laikraščiai prana
šauja. J. S. M.

Kenosha, Wis.
22 d. kovo atsibuvo mitin

gas dr-stės “Lietuvos Bal
sas”. Buvo rinkimai nau
jos valdybos. Išrinkta se
kanti: pirm. F.Dapkus, vice- 
pirm. K. Norbutas, sekr. F. 
Bartkus, ižd. A. Kaplaus- 
kas, fin. sekr. K. Orlauskas, 
iždo globėjais: J. Leščaus- 
kas, J. Bagdonas ir S. Suke- 
lis; maršalkos — V. Rulins- 
kas ir J. Kasiulis.

Ant minėto mitingo buvo 
pranešta delegatų nuo šv. 
Petro parapijos, jeigu drau
gystės “Liet. Balsas” ir Su- 
sivienyjimas eis išvien su 
socijalistais, kaip iki šiol 
ėjo, tai neduos svetainės su
sirinkimams laikyti. Mat, 
bedievių bijo laikyti svetai
nėj.

Nors draugystės “Lietuv. 
Balsas” konstitucijoj pasa
kyta, jog mieriu yra apšvie- 
tą platinti, bet parapijai ir 
tas pavojinga, nes draugys
tės nariai nesiduoda kirpti, 
per tai iš sakyklų liejasi ant 
jų visokie purvai.

Bet apšvietos darbo jiems 
nepasiseks sustabdyti. Mū
sų draugija augs, kaip au
gusi. J. M. S.

Nuo red. Kadangi “Lie
tuvos Balso” dr-ja apsirinko 
“Laisvę” savo organu, tai 
tos draugijos reikalai ir jos 
gerovė mums ypač rūpės. t 
Stengsimės, kaip mokėdami I 
ir galėdami, “Lietuvos Bal
sui” patarnauti.

Woterville, Me.
Čia yra lietuvių ligi 30 

ypatų. Didžiuma merginų 
yra sulenkėjusios, sumirku
sios alkoholizme ir fanatiz
me. '*

Tiktai viena mergina par- 
sisiųzdina “Saulę”.

Apielinkėje Wotervillio 
daugiausia gyvena lenkai ir 
rusai. Jie snaudžia sau ir 
alutį maukia, o paskui nosis 
lygina. T. D.

Perdaug bažnyčių.
Denver, Colo. Buvęs pre

sbiteri jonų kunigas, R. Coy
le, kuris neseniai apleido ku
nigystę, išrodinėja, kad da
bar Amerikoj perdaug yra 
bažnyčių, į kurias žmonės 
vis mažiau besilanko.

Minersville, Pa.
Pas mus randasi net še

šios draugystės, iš kurių 3 
laisvos, o trįs bažnytinės, bet 
kaip vienos, taip ir kitos nie
ko neveikia. Todėl smarke
snieji draugai nutarė su
tverti ant darbininkiškų pa- 
matų/“Darbininkų Pašelpinį 
Kliubą”. Pirmas susirinki
mas nutarta padaryti ant 29 
d. kovo. Kliubo mieriu yra: 
parūpinti pilietystės popie- 
ras, įkurti atsakantį knygy
ną, užsiprenumeruoti Ame
rikoj ir Lietuvoj išeinan
čius pirmeiviškus laikraš
čius, rengti prakalbas, pre- 
lekcijas, referatus ir tt., 
įkurti kooperatyvišką valgo
mų daiktų' krautuvę ir tam

Hartford, Conn.
Nors daugelis sako, kad 

mūsų miestelio lietuviai ap
snūdę, nes apie jų judėjimą 
nesimato laikraščiuose pra
nešimų, bet tas netiesa. Mū
sų lietuviai vis-gi juda. Čia 
prakalbų užtenka: rengia 
jas socijalistai ir klerikalai, 
bet pastariemsiems nekaip 
sekasi.

Neseniai / buvo surengę 
prakalbas ir užkvietė kalbė
tojais p. Sirvydą ir kun. Že- 
brį. Užkviesdami tokius 
kalbėtojus ,tikėjosi, jog soci- 
jalistus su purvais sumaišys, 
bet, nabagai ,apsiriko. Pri
siėjo taip, kad soči j abstains 
buvo uždraudę balsą, bet 
tie visgi gavo užduoti 3 klau
simus, kurių užteko kalbėto
jams, kad neišrišus išbėgti iš 
salės.

Ant 28 kovo yra rengiama 
perstatymui komedija “Ge
naus vėliaus, negu nieka
dos”.

Taipgi 49 L. S. S. kuopa 
rengiasi užsikviesti drg. A. 
Baranauską su prelekcijo
mis apie pirmą gegužio.

Kuopa turi pusėtiną skait
lių narių. Tik liūdniausia, 
tai darbai ne kaip eina. 
Daug yra bedarbių. kitur 
atvažiavus darba^ sunku 
gauti. J. Siratėlis.

•

Frankford, p!a.
Čia iškilo ant meiliškų pa

matų drama. Tula ’ 
tė E. D. susilaukė

Lietuviai skebauja.
Painsdale, Mich. Jau su

ėjo 8 mėnesiai, kaip strei
kuoja vario kasyklų darbi
ninkai. Čia gyvena apie 250 
lietuvių ir visi pagarsėjo, 
kaipo streiklaužiai.

Jie visai neatboja, kad yra 
streikas, o dirba, kaip akis 
išdegę už kapitalistus. Savo 
galvą guldo. Vienas sako, 
kad jisai turi namą ant kom
panijos žemės, tai jį. gali iš
varyt, kitas sako, kad gerą 
darbą turi. Tokie vyrai ir 
prikalbino visus streiklau- 
žiauti.

Pradėjo visokiais būdais 
niekinti uniją ir sakyti, kad 
tai esanti socijalistų unija. 
Ar gi tai ne bjauru? Juk tai 
judošiškas pasielgimas ap
leisti kitus savo streikuo
jančius brolius ir eiti dirbt 
kapitalistams.

Tai yis baisus žmonių 
tamsumas. Ten niekas ne
skaito gerų darbininkiškų 
laikraščių ir nežino, kas de
dasi kitose vietose ir kitose 
šalyse. Užtat ten žydi gir
tuoklystė ir peštynės.

Kiti gi, unijistai, labai 
gražiai laikosi ir tikisi lai
mėsią.

Aš patarčiau darbinin
kams nevažiuoti ten ir neuž
imti streiklaužių vietų.

Lietuvius streiklaužius 
saugoja žemsargiai, kaip sa-

Atsargiau su pinigais.
Sioux City, la. Praeitą sa

vaitę vienas vaikinas, dirbąs 
Cudahy’ dirbtuvėje, turėjo 
pasiėmęs su savim $180. Pi
nigus laikė viršutiniuose 
drabužiuose, kuriuos, eida
mas dirbti, nusivilko ir pa
dėjo į baksą.

Padirbęs kokias devynias 
valandas, ėjo drabužių pasi
imt ir pamatė išlekiant iš tos 
vietos, kur stovėjo baksai, 
pažįstamą darbininką. Jisai 
tuojaus stvėrėsi drabužių. 
Ogi žiūri — pinigų jau nėra.

Vyrai, būkite atsargesni 
su pinigais. A. J.

Cambridgeport, Mass.
Cambridge’iaus L. S. S. 71 

kp. 21 kovo (March) statė 
ant scenos 5-kių aktų dramą 
“Dumbline”. Lošimas nusi
sekė pusėtinai iš visų atžvil
gių, nors, norėdamas, vis ga
lima kritika surasti mūsų 
lietuviškuose perstatymuo-' 
se. Žmonių buvo apie $300. 
Manoma, kad pelno kuopai 
šiek tiek atliks.

Daugiausiai atviručių lai
mėjo M. Norkus, už ką gavo 
dovanų gyvą gaidį.

Lietuvos Dukterų ir Sūnų 
draugystė rengiasi sulošti 
po Velykų 4 aktų tragediją 
“Litvomanai”. B. A. S.

♦ * *
Čion lietuviai labai pagir

tinai darbuojasi. Visos 
draugystės juda-kruta. Taip 
draugystės šv. Juozapo dele
gatai lankėsi į visas vietines 
organizacijas, kviesdami da
lyvauti visų vietinių drau
gysčių konferencijoj. Bing- 
hamtono Lietuviu kliubas 
taipgi nutarė surengti pro
testo mitingą prieš Burnet- 
to billių ,tik nežinia, kas kal
bės ir kada tas bus, nes, kaip 
girdėti, kalbėtojaus negau
na.

Vietinė keturių ypatų pa
rapija jau skubinasi persi- 
kviesti kirpiką, kad vilnas 
pastriukintų. Patartina bū
tų važiuojančiam žirklių ne
užmiršti.

33 kp. L. S. S. buvo paren
gus kovo 22 diskusijas ant 
temos: Kas mums, lietu
viams, reikalingiausia, lietu
viška svetainė ar bažnyčia? 
Po ilgų diskusijų prieita prie 
balsavimo. Už reikalingu
mą pirmiau pastayti svetai
nę balsavo 39, už bažnyžia 

!21.
Diskusijos buvo gan įdo

mios. Taipgi 33 L. S. S. kp. 
nariai mokinasi “Audra gie
droje”. Statys ant scenos 
greitu laiku — tuoj po Vely
kų. Lietuviškas tautiškas 
namas gal greitu laiku taip
gi bus pradėtas statyt, nes 
jau deribos su kontrakto- 

į riais pradėtos. B...vis.Elizabeth, N. J.
20 kovo buvo skaitytas re

feratas 147 kp. L. S. S. lite
ratiškame vakare. Skaitė 
drg. J. Jukelis iš New Yor- 
ko, temoje: “Karės — kam 
jos reikalingos ir kam ne?” 
Nemažai buvo atsilankiusios 
iš pašalinės publikos. Refe
ratas pavyko kopuikiausiai 
ir publika buvo užganėdin
ta. Tema gera ir rūpestin
gai surinktos istoriškos ži
nios. Nors pas mums pirma 
kartą pasirodė ant pagrin
dų drg. J. Jukelis, bet paliko 
įspūdį gerą. Daugumas tei
ravos, iš kur buvo tas kalbė
tojas? Ant galo buvo užduo
ti klausimai.

Ant visų klausimų duoti 
geri ir aiškus atsakymai. 
Buvo deklamuota eilės “Su- B { tj k d ,)0 kuo. 
kruskim męs broliai darbi-1 v",, • l c,,™™ninkai” .kurias atliko drg. P. I ’ į j SUre^‘
Kablio sūnus. Prie kuopos tų toKius vuKaiclius. 
prisirašė 4 nauji narei. Kuo-P , .... ..
pa nutarė rengti tankiau to-, Statement of the ownership, 
kius referatus, pato], pakol, management, circulation, 
bus galima gauti prelegen- i etc., of “Laisve” 
tas IV rajone. (published semi-weekly at

Kad būt galima daugiau 133 Roebling St., Brooklyn, 
veikti agitacijos ir apšvietos1 n. Y., required by the Actof 
srytyje ir kad nepritruktų i August 21, 1912.
medegiškos spėkos, nutarta Editor, Leo Pruseika, 722 
rengti teatrą tai naudai po Driggs Ave., Brooklyn, N.Y. 
Velykų “Kova už laisvę” ir , 
“Jaunavedžių pirmoji nak-, 
tis”. Tuos veikalus apsiima • 
sulošti 52 kp. L. S. S. akto
riai iš New Yorko.

Kunst Albers.

Worcester, Mass.
22 kovo buvo susirinkimas 

S. P. D. Buvo vedamos 
karštos diskusijos kas link 
pirkimo svetainės. Nors; 
tos draugystės tikslas tik ir 
yra kad įgyti svetainę, ir 
kiekvienas pripažįsta tai 
reikalingu ir būtinu. Bet 
kuomet priėjo prie balsavi
mo, tai didžiuma balsu atme- 
sta. Gėda Worcesterie- 
čiams! Tokiam skaitlingam 
lietuvių būreliui neturėti sa
vo atsakančios pastogės.

23 d. kovo, vakare L. S. S. 
40 kuopos nariai turėjo pasi
kalbėjimo vakarėlį. Buvo 
paduoti klausimai, ant kurių 
atsakinėjo A. Baranauskas.

Binghamton, N. Y.
Užmanymu šv. Juozapo 

draugystės tveriasi visų vie
tos lietuvių draugysčių sąry
šis. Sąryšio tikslas: kad 
viena draugija nebėgtų kitai 
už akių, rengiant balius ar 
šiaip vakarus, iš ko būna tik 
nuostoliai, ir, kad visoms 
draugystėms susitarus, pa--, 
remti naudingus darbus, pa
našiai, kaip dabar čia yra 
statymas tautiško namo.

** *
Kliubo susirinkime buvo 

įnešta, kad kviesti vietos pa- 
selpinės draugystės susivie
nyti į vieną, tai kad kitos 
persikeltų su turtu ir nariais 
į kliubą. Nes kliubas yra 
laisva vyrų ir moterų drau
gija, o kitos — moterų drau
gystės nepriima į narius vy
rų, o šv. Juozapo dr-stė ne
priima moterų4 narius. Tad
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Negauslt geresnės progos, kaip dabar atiduodu 
$15 vertes mašiną atiduodu tik už $13

WILLIAM F. J. HOWARD 
Lietuviška , avardfi buvo 

Vincas F. .1. Kavaliauskas 
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VIETINĖS ŽINIOS

Viešbutis-Hotelis.

1

dl:

Biznieriai!
Garsinkites

Laisvėjeį 820 Bank Street, W

Reikale apvaikščiojimo 1-mo 
, gegužio, konferencija laiky

ta 27 kovo 1914.
Nors ši konferencija atsi

buvo 2-ru kartu, bet pagal 
Brooklyno Draugysčių dau
gumą abiejose konferencijo- 

, se viso dalyvavo 18 draugys
čių. Kas svarbiausia, tai ne
sutikimas nekuriu draugys
čių su mokestim. Abelnai 
imant, dalykai eina pirmyn. 
Už proporcijonališką moke
stį balsovo nuo 11 draugys
čių 21 delegatas, prieš 8. Ne
turėjo galutino įgaliavimo 5 
draug. delegatai. Tikimasi, 
kad sekančioj konferencijoj, 
kuri paskirta 17 balandžio, 
įvyks galutinas susitaiky
mas. Pažymėtina visoms 
draugystėms nepamiršt pri
siųsti delegatus sekančion 
konferencijon, nes ten bus 
galutinas apkalbėjimas ir 
prisirengimas prie apvaikš
čiojimo 1 gegužio.

Varde konferencijos 
Pirm. J. Steponaitis, 
Sekr. J. Dainius.

28 d. kovo tautiškame na 
me atsibuvo prakalbos nau 
jai besitveriančios Būdavo- 
jimo ir Paskolos draugijos 
Buvo paskelbta, kad kalbės 
kunigai Varnagiris su Pet 
kum ir Račkauskus su Liut- 
kausku. Bet pirmieji t r ji 
ant prakalbų nepribuvo ir 
tokiu būdu prisiėjo “atpaku- 
tavoti” vienam Liutkauskui 
Reikia pripažinti, kad p. 
Liutkauskas gana teisinga* 
nurodinėjo reikalingume 
lietuviams tokios draugijos 
Po prakalbai buvo užduoda
mi klausimai, į kuriuos atsa
kinėjo taipgi p. Liutkauskas.

Kas iš vietiniu lietuviu 
norėtų arčiau susipažinti su 
mieriais Būdavojimo ir Pas
kolos draugijos, lai atsilan
ko j jos susirinkimus, kurie 
atsibūna kiekvieną panedėlį 
Draugelio svetainėj, po nu
meriu 73 Grand St.

Reporteris.

Iš priežasties nuteisimo 
ant metu kalėjimo I. W. W. 
agitatoriaus F. Tannenbau- 
mo (tai atbalsis to vaikščio
jimo j bažnyčias-, utarninke. 
31 d. kovo, ant E. 45 gatvės 
po N. 303 (Pareti Hall) atsi
bus protesto mitingas, kuri 
šaukia I. W. W. hotelių ir re
storanų tarnautojų unija.

suareštuota 3 T. W. W. kal
bėtojai, tarpe ju viena mo
teris.

LAISVa

Ketverge, 2 d. bal., Mille-'
Kas prisius

$20.00, TAS APTURĖS §
Gramafoną ir 16 dainų vertes $25. S

rio svetainėje (27 Hudson1 
Ave.) atsibus L. S. S. 83 kp. | 
prakalbos. Kalbės P. Pru- 
seika. Pradžia 7:30.

Pranešame, jog pėtnyčioj 
3 d. balandžio, atsibus Lietu
vių Gimnastikos kliubo su
sirinkimas po N. 375 ant So. 
1st St.

Prašome narių atsilanky
ti. Neužmirškite atsivesti 
ir kandidatų į narius.

TRADE MARK

Jeigu

LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ ŠELPIM. 
DR-JOS VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

Pirmininkas S. Yankus, <350 Newark 
St., Hoboken, N. J.

Pagelbininkas J. Krulikauskas, 91 
Warwick St., Newark, N. J.

Sekretorius A. Žolynas, 2 Merchant 
Pl., Newark, N. J.

Iždininkas P. Vaičeliunas, .38 Farley 
Ave., Newark, N. J.

I iždo globėjas J. Dobinis, 10.3 Jack- 
son St., Newark, N. J.

II iždo globėjas A. StakneviČe, 71 
Warwick St., Newark, N. J.

Su visokiais Draugijos reikalais 
kreipkitės prie Sekretoriaus. Money 
order siųskit ant Iždininko vardo Se
kretoriui.

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

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 nepabrango; 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 tuojaus. Gary, 
Indiana, darbai eina pusėtinai. Dėl 
platesnių žinių kreipkitės ant šio ant
rašo:

CHAS ZEKAS & CO., 
Room 214, 186 N. La Salle St. 

Chicago, Ill.
(20—28).

Užlaikau Gramafonus su Lietuviškom Dainoms. S 
neturi mano kataliogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę mar- S 

S kę, o apturėsi didelį ir puikų katoliogą, kuriame rasi visokių ge- g 
S riaušių Armonikų, Skripkų, Triubų ir daugybę kitokių Muzikališkų 
S instrumentų. Istoriškų ir maldų knygų, kokių tik randasi lietuviš- 

koj kalboj. Gražių popierų g romą toms rašyti su puikiausiais ap-
g skaitymais ir dainomis, su drukuotais aplink konvertais, tuzinas 25c., S 
C penki tuzinai už $1.00. Reikalaukite visokio tavoro pas tikrą lietuvį,
8 o gausite teisingus tavorus. Agentams parduodu pigiau. Rašykit ■, 
« tokį adresą: Kį W. WAIDELIS, S
g 112 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

Hamburg-American j
I Didžiausia kompanija *
jLlAltJa,. v|sam pasaulyje! I

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

Vienatinė ir tiesioginė linija i 
tarp 1
Bostono ir Hamburgo 4

Laivai didžiausi ir kiekvienas 1 
su dubeltavais šriubais.

LAIVAKORTES 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 Baltimorės 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.

KLAUSYK
MANO

ŽODŽIO!i
j Ateik pirkti vyrišku 
J aprėdalu, k. t. skrybėlių, 
♦ marškiniu, kalnieriu ir 
| 1.1. Pas mane tavoras 
i geras ir kainos pigios.

I BROOKLYN, N. Y. Iž (Arti Berry St.) 0
*

“NAUJIENOS” yra naujausiu, ge
riausiu lietuvių laikraščiu, “Nau
jienose” talpinusi 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) įdėjęs į konvertą, o 
gausi “Naujienas” per ištisus du mene- 
sius. Adresuok :

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

Lietuviai, temykit!
I Kas pas mane užsirašys “Laisvę” ir 
i prisius $2.00, tas gaus už 50c. kny- 
. gų dovanai arba 2 tuzinu popieros 
laiškams rašyti. Kas prisius $3.00,

I tas gaus “Laisvę” ir “Keleivį” per čie- 
I lūs metus.
‘ Taipgi galima pas mane gauti viso- 
: kių knygų, kaip tai maldaknygių, gie- 
: smili ir kitokių, gražios popieros laiš- 
■ kams rašyti. Prisiųkit 20c. stam- 
j poms, o aš prisiusiu Jums 12 gražių 
I popierų su konvertais.

Pinigus siųskite šiuo adresu:
P. RESEVIČIUS,

N. F. Co., W. Hanover, Mass.
(22—25)

Mėnesinis juokų bei satyros laikraš
tis 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:
“ŠAKĖ”,

1607 N. Ashland Ave., Chicago, III.

“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 i 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.

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

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

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

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

sakėlė..........................................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.

Važiuokit į Lietuvą
WHITE STAR LINIJA

Tiesiog iš Bostono už pigiausią kai
ną ir didžiausiais laivais, ant kurių 
yra geriausis 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 . Dėl platesnių ži
nių kreipkitės į šias agentūras :

Kompanijos ofisas, 84 State St., 
Toston, Mass.; G. Bartaszius, 261 
Troadway, So. Boston, Mass.; Polish 
ndustrial Ass’n., 31 Cross St.,; P. 
Tartkevicz, 877 Cambridge St., East

Cambridge, Mass.; J. Rottenberg, 115 
Salem St., Boston, Mass., arba pas ki- 
,us mus užtvirtintus agentus Suvieny
tose Valstijose arba Kanadoje.

į Akušerkai
§ Pabaigtini kurną Woman: Medical Lf 

College, Baltimore, Md. y
PattekminRai atlieka savo darbu prie 

firimdymo, taipiri suteikia visokias rodąs ir 
, į pagelbą invairiose moterų ligose.

j F.Stropiene,^?S,“;
* SO. IAOSTOIN. MASS.

THE
MAGIC
SILENT

Nauja Lietuviška

KRAUTUVE
Užlaikome, parduo

dame ir pataisome go
riausia SIUVAMAS 
MAŠINAS, puikiau
sius Gramafonus ir ki
tokius muzikališkus 
instrumentus. Vai
kams keričiukus, Bai- 
sikclius, visokius laik

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

A. RAULUKAITIS ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

SO. BOSTON CVCI.i: G
310 Broadway, So. Boston, Mass.

TEISINGIAUSIA £ TVT’ir’l/’ i 
IR GERIAUSIA ARI IMK A

LIETUVIŠKA llLIlrt

Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai 
vos ar Amerikos daktarų. T vie
natinė lietuviška aptiėka .one ir 
Massachusetts valstija’ Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiųsiu per expresą.

Aptiekorius ir Savininkas

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. C St.

SO. tiOSTOIN. MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

r. Richter’ 
“P AI N- 

. EXPELLER
Drūti muskulai neatneša naud 
jei Jus Rornatizmas kankina. Su

PAIN EXPELERIU
jei (Iručiai sub<*ršti ai neš Jum tuoj

skausmų, <>,, ..s <
F. Ad. Richter & Co 
T.. KCW YORK.

J. M. TOPILIS
120 Grand st. Brooklyn,N.

Telephone So. Boston. 845 M

DR. F .MATULAITIS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
Nedėliomis iki 3 vai. po piet.

PUIKI DOVANA
SU NAUJAIS METAIS, 

KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo ir ką rei
kia daryti apslrgus, talp-pat 
ir kur tfreit išsigydyti, ly-

“DAKTARAS”
parodo, kaip 
nuo lljpi apsl-

Didžiausias 
Darbininkų 
Sąvaitinis 
Laikraštis KOVA”

Leidžiamas 
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

, LIETUVIAIKREIPKITĖS PAS SAVAJI i
siems Lietuviams iš New Yorko ir apielinkiniu mieste
liu it' visu Suvienytu Va'stiju, jog męs atidarėm pirmu-

“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”.

1^'5 E. Moyamensing Ave 
10^0 V O. PHILADELPHIA

Šiuomi pranešu visiems 
“Aido” choro nariams ii’ 
tiems, kurie dar nori prisi
dėt prie choro, jog męs per
sikėlėm laikyt repeticijas i 
tautišką namą 101-103 
Grand St.

Pirma repeticija atsibus 3 
d. bal., pėtnvčioj. Repetici
jos ir ant toliaus bus laiko
mos pėtnyčioj.

Pirmininkas.

P. M-kis, budavotojas 
naujo dievnamio, taip prisi- 
lesė skystimėlio pas Z. — 
jog nusivertė tropais žemyn.

Tai vargšas toj valandoj 
galo nosies neteko.

Kovo 28, atsibuvo vakaras 
parengtas, Liet. Darb. Koop.: 
Išleistuvės “Darbas”. Vaka-' 
ras nenusisekė iš visų atžvil-, 
gių. Lietus didžiausiu prie-, 
šu buvo. Taip-gi, jeigu bū-' 
tų galima kaltint gavėnę ar 
rengėjus, kad gavėnioje ren-' 
gė. Perstatyta farsas, Šliu-; 
binė Iškilmė. Veikalas ne-, 
perblogas, nors, kaipo far- i 
sas, silpnokas; veikėjai, ro- i 
dosi, savo užduotis atliko 
pusėtinai, bet vis ko-tai sto- 
kavo, kad neprivedė publi
kos prie juoko. Aktoriai bu
vo L. S. S. 11 kp. iš Newark, 
N. J. ir galima spręst stoku- 
mą energijos veikėjams. 
Turbut, bus lietus kaltas.

Deklamavo eiles drg. J. 
Valentis, kuris, rodosi, bus 
ne tik geras deklamatorius, 
bet ir monologistas. Šiuo' 
kart daugiausia stokavo gis-1 
tekuliacijos.

Rengėjai turės panešt di
delius nuostolius. Svečias.

laikus, todėl lietuviams imtinai buvo reikalingas. Dau^ 
turėjo pakelti vargo ir būti nuskriaustais nuo svetini 

ad nebuvo Lietuvių Prieglaudos Na-taučių dėl to, 
m o New Yofke dėl pakeleiviu.

i'll

uiv mvvv iz’iixv pcuvaviviv. VICSIMIUS-I1OLCIIS. IBM

Męs, matydami, kad būtinai yra reikalingas tas Prieglaudos Namas New gį 
Kj Yorke dėl keliauninku lietuviu, įsteigėm tą Prieglaudos Namą, kuris randasi gj 
« 498 Washington Street, Kampas Spring Street, New York, N. Y. || 
SS Brangus keliauninkai, Vietiniai ir aplinkiniu miesteliu, kurie manote keliauti į SjŽBrangus keliauninkai, vietiniai ir aplinkiniu miesteliu, kurie manote keliauti į 

Lietuvą, seną tėvynę, nepamirškite atsilankyti į musų viršminėtą viešbutį, o 
gausite sąžiniškus patarimus kiekvienas ir busite užganėdinti musų patarnavimu.

Taipgi užlaikėm Rudžio ir Baltakes, seniausius Vynus ir Havanos ci
garus. Mūsų viešbuty! galima gauti valgyti, gert, nakvynę ir baltakes įsi- 
traukt. Parandavojam kambarius ant vienos i 
šio, t. y.

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

pn- 
da- 

kai-
Iš

Vo- 
ant

ir Hamburg j čionai ar ten tik
$22.00 per did marį Iš New
Yorko j Lihavą $24.00, iš Li=
bavos i New. . .... Yorką $27.00.

ŠITOJ KNYGOJ “DAKTARAS” netik 
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 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 illiustruota 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 
ue 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 kokį nors nesveikumą ir reika
lauji geros, teisingos pagclbos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukie prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik. <r

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 10 ii 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o utarnin
ke ir pėtnyčioj vakare nuo 6 iki 8.

TRIS CJBROH KINTUOS:

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

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

MEIL LS KARŠTLIGE
meilę....................................................................................2O0«

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

J. STROPUS
6 L»ri i<St., So. Boston, Mass.

Išsiųsdink šiandien 
vienų dolerį, o a 
Edmundo Steponaičio raš
tų knygą, kuri privalo ras
tis kiekviename lietuviška

me name. Steponaitis buvo vienas iš pirmųjų tnusų 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 ao* pas

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.

Taigi, meldžiu neprileist taip geros progos, kurie mislinat parsikviesti sa- « 
vo mylimus svetelius iš Lietuvos, senos tėvynes, turit veikiai naudotis iš to. & 
Dar pranešu savo kostumieriams ir visiems lietuviams, kad męs perkėlčm savo & 
ofisą nuo 558 Broome St. ant 498 Washington St., cor. Spring St., New York. & 

SJ Malonėkite su savo reikalais kreiptis į mūšy ofisą. Užkviečiam visus, kaip 
& senus taip ir jaunus, o pamatysite, kad męs kalbame gryną teisybę. Į§į
« Su augšta pagarba
S G. J. BARTASZIUS ir J. WASILIAUCKAS & CO. I

LIETUVIS A.GEINTA.S
498 Washington St. Cor. Spring St., 261 W. Broadway, Ž 

I NEWYORK, N.Y. ( - SO, BOSTON, MASS.

Jau išėjo antra laida tragedijos

“ KERŠTINGA MEILE ”
Veikalas labai žingeidus 

ir lengvai perstatomas.
Kaina 10 c.

LOŠĖJAMS

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

Aš užlaikau Columbios gramafonus su lietuviš
komis dainomis, kurias išrieda labai Kražiai ir 
aiškiai. Ant abieju puriu yra kitokia dainelė. 
Rekordai yra padaryti stipriai ir Rali laikyti kelis 
metus. Kiekvienas rekordas kainuoja tik 75c.

Jeigu norite turėti gerą gramafoną. tai tuojaus 
rašykit pas mane, o aš jums pristatysiu greitu 
laiku už pigiausia kainų. Jeigu nori mano kata- 
liogo, tai atsiuskit štampą už 2c., aš nusiusiu ju
mis dideli puiku kataliogą, kuriame rasite visokiu 
mašinų su trobomis ir be trobų.

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

CHARLES GRANECKAS
28 Essex St Athol, Mass.

r_tiw

Tain-expellee 
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
be pagclbos kaipo akrutas sudaužytas 
ant skuiu. Ar kenčiate skausmus Roma- 
lizino, Neuralgijos, L’žsišaldymo ir 1.1, 
tada pamėginkite porą sykiu sutepti su




