
MMMMH

i

F
S

Geriausias darbo žmonių Laikraštis

Eina du sykiu sąvaitej: Utarninke ir Pėtnyčioj
Lietuvių Ko-operaty vlška Spaudos Bendrove

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

i PUSEI METU:
Amerikoje......................................................$1.00
Kanadoje ir užrubežiuose........................ 1.50

Apgarsinimų kainos ant užklausimo.
“LAISVE” |

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

THE LITHUANIAN SEMI-WEĘKLY 

“LAISVE”
Published by

The Lithuanian Co-operative Pub. Society (Inc.)
Every Tuesday and Friday at Brooklyn, N.Y.

YEARLY SUBSCRIBTION RATE:
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.

No. 24.
.......................—...........  , . I ■■ ..................................................   I 1 I. !„■■■■ i ..........f'"» ".I ' ........................ 11 " 

BROOKLYN, N. Y., 2 Balandžio (April), 1914 m.
“Entered as second class matter March 11, 1914, at post office at the Brooklyn, New York under the Act of March 3, 1879”.

DEVYNI ŠIMTAI KATALIKŲ 
ATSIMETĖ NUO BAŽNYČIOS

Parapijonai nenusileido 
prieš vyskupą.

South Bend, Indiana. Tuo- 
mi laiku, kada “Laisvė”, iš 
priežasties kėlimosi į Brook- 
lyną, neišeidinėjo — S. Ben- 
do lenkų šv. Kazimiero para
pijoj buvo didelis kraujo 
praliejimas. Vyskupas su 
kareivių pagelba norėjo 
įvezdinti bažnyčion neap
kenčiamą kunigą. Tuomet, 
kruvinam susirėmime, su
žeista apie 100 žmonių.

Teismas atėjo pagelbon 
vyskupui ir neapkenčiamam 
kunigui. Daugelis parapijo
nų tapo nubausta už riaušes. 
Vyskupas užsimanė pastaty
ti ant savo, kad ne parapijo
nai, bet jis valdo bažnyčią.

Pasekmės labai liūdnos 
katalikams. 900 parapijonų 
atsimetė nuo bažnyčios ir 
sutvėrė neprigulmingą baž
nyčią.

Glasgovo, deportuota. Jie 
važiavo į Oregono valstiją. 
Kadangi toj valstijoj yra 
mažai darbo, tai jų neįsilei
do.

Aliejaus trustas.
Juo valdžia daugiaus gi

riasi, sakydama, kad uoliai 
kovoja su trustais, juo šiems 
geriau sekasi.

Aliejaus trustas pereitais 
metais pelnė $120.000.000.

IV Metas

50,000 mainierių jau 
streikuoja.

Kadangi mainų operato
riai nesusitarė su unijos at
stovais dėlei algų, tai 1 d. ba
landžio sustreikavo 50.000 
Ohio valstijos mainierių.

Pittsburgo apygardose ir 
Illinoise, rodosi, streiko ne
bus.

Illinoiso mainierių unija 
nutarė paskirti iš savo iždo 
$150.000 dėl paramos Colo
rado streikuojantiems mai- 
nieriams. Taip nuspręsta 
referendumo.

Nusipirko akrą žemės ir pa
vadino “laisvės miestu”.
Keli bedarbiai, iš tos di

džiosios armijos bedarbių, 
norėjusių drožti iš Califor- 
nijos į Washingtona, nusi
pirko šalę Noth Sakramento 
akrą žemės ir pavadino tą 
pleciuką “liuosybės miestu”.

Iš to pulko bedarbių tik 25 
teliko. Kas tik iškelia koją 
iš to piečiau s rybų, tampa 
areštuotas.

Bedarbių vadas, “genero
las” Kelley dabar yra teisia
mas.

Užmušėjų kuopa.
Clevelande pastaruoju lai

ku ateivių tarpe siaučia už
mušėjų kuopa. Vadovais 
kuopos yra italai.

200 poliemonų ir detekty
vų pasiųsta darban užmušė
jų kuopos jieškoti.

Wilsonas laimėjo.
Atstovų butas balsų

Tūkstančiai gelžkelinin 
kų atleidžiama iš darbo.

Pastaraisiais šešiais mė
nesiais New Yorko Centra- 
liškas gelžkelis atleido iš 
darbo 27.000 darbininkų. 
Erie gelžkelis atleido 7.000 
darbininkų. Pennsylvanijos 
gelžkeliai atleido iš darbo 
15.000.

Apie New Haveno gelžke- 
lį tikrų žinių nėra, bet ir ten 
daugybė darbininkų likosi 
be darbo.

Iš Pittsburgo praneša, 
kad ant Monongahela divizi
jos sustreikavo 800 gelžkeli- 
ninkų. Streikas smarkiai 
plečiasi, persimesdamas į ki
tas divizijas. Reikalaujama 
sugrąžinti darban pavary
tus unijistus. Mat, prasidė
jus bedarbei, Pennsylvanijos 
gelžkelis pavarė veik per
dėm unijistus ir socijalistus.

Atstovų butas balsų dąu- 
'guma sutiko su Wilsonu, 
i kad Amerikos laivai, plau
kianti Panamos kanalu, ne
turi būt liuosi nuo mokesčių. 
Visų šalių laivai turi turėt 
lygias teises.

Iš Chicagos.
Paleistuvystės augimas.
Pavaduotojas policijos 

viršininko sako, kad šiuomi 
laiku prostitucija Chicago j 
žydi puikiau, kaip kada nors 
praeity.

Vieton raudonų šviesų 
(paleistuvystės) distriktų, 
dabar įeina madon vilioti 
merginas į bufetus, kur jos 
tampa mitriai prigaunamos.

Juo mažiau merginos už
dirba, juo greičiau jos tam
pa prostitutėmis. Sakoma, 
jog yra daug merginų, ku
rios rūpinasi gauti vyrą kar
tą, du kartu į savaitę, kad 
tokiuo būdu atsigynus nuo 
alkio.

Didžiosiose departamentų 
krautuvėse vedama sistema- 
tiška medžioklė ant mergi
nų. Ten lankosi puikiai ap- 
si rėdžiusios ponios, kurių 
tikslas pagauti merginas į 
paleistuvystės tinklą. Tan
kiai tokios ponios nuduoda 
didelę užuojautą merginoms 
ir užsikviečia atsilankyt pas 
save į svečius. Tenais jos 
jau moka gabiai apdumti ne
patyrusių merginų akis.

Praeina tūlas laikas ii’ 
merginai surandama “bage
tas” kavalierius. Tuomet 
jau puolimas doroje neišven
giamas.

Chicagos didmiesčio nas
ruose, kur tūkstančiai mer
ginų neturi aprūpinto ryto
jaus, geriausia dirva skleis- 
ties prostitucijai.

Kai algos bus pakeltos, kai 
jauni vyrai gaus geresnį at
lyginimą — tik tuomet gali
ma tikėties prostitucijos su
mažėjimo.

AR BUS RUSIJOS KA
RE SU VOKIETIJA?

Šiaulių tautiškoj fab- TRYLIKA MILIJONŲ UNIJISTŲ

Laikraščių tame dalyke 
nuomonės.

Vokiečių dienraščio “Koel- 
nische Zeitung” straipsnis, 
tarytum, bombos sprogimas, 
sujudino! visą Europą. Ta
me straipsny buvo išreikšta 
nuomonė, kad Rusija esanti 
pasirengusi prie karės. Prie 
to verčia reikalai didžiųjų 
dvarininkų. Kadangi žemės 
klausimas nėra išrištas ir 
galima laukti sodiečių maiš
tų, tai dvarponiai kursto 
valdžią prie Rusijos rubežių 
praplatinimo Persijoj, Tur
kijoj ir Mongolijoj. Tose gi 
šalyse Rusijos interesai su
siduria su interesais Vokie
tijos ir Austrijos biznio. Ve 
kame galimos karės priežas
tis. Toliaus “Koelnisiįhe Zei
tung” tvirtina, kad “daugu
ma rusų inteligentijoj rems 
valdžią, nes laimėjus karę, 
tikisi valdžios supirmeivėji- 
mo.

Veltui važiuoja gatve- 
kariais.

Toledo, Ohio, žmonės turi 
gerus laikus. Jie sutarė 
daugiau nemokat už važinė
jimą gatvekariais, kaip 3 
centus.

Karų kompanija trijų cen
tų neima, o kadangi žmonės 
atsisako daugiau mokėt, tai 
važiuoja sau veltui.

Tabako trustas.
Valdžia neva pradėjo 

vą su tabako trustu. Kitos, 
neprigulinčios prie trusto 
firmos, dejuoja negalinčios 
išlaikyti konkurencijos su 
trustu.

Vėl viena komedija dau
giau.

ko

Senelę Jones kankina.
Mainierių vadovę, senelę 

Jones, antru kartu suarešta
vę Colorado, įmetė į drėgną 
skiepo kamerą pavietavo ka
lėjimo. Prie jos niekeno ne
prileidžia. Tame siberiška- 
me kalėjime ir drūtas žmo
gus gali sveikatos netekti.

Unijos vadovai rūpinasi 
senelę gelbėti.

Senelė Jones turi jau 82 
metu amžiaus.

Socijalistų laimėjimas.
Burlington, Iowa. — Į 

to miesto tarybą išrinkta 
socijalistų. .

Gyvuliai ir žmonės.
Milijonierius J. Rockefel

ler pranešė savo institutui i 
New Yorke, jog jisai skiria 
vieną milijoną dolerių išty
rimui gyvulių ligų.

Širdingas ponas tik ne dėl 
žmonių ,bet dėl gyvulių.

19 kazokų deportuota.
Portland, Me. — 19 rusų 

kązokų, kurie pribuvo čia iš

du

Mokytojų unija.
Cleveland, Ohio. — Čia 

tveriama mokytojų unija, 
kuri prisidės prie Amerikos 
Darbo Federacijos.

1200 mokytojų reikalauja 
algų pakėlimo. Mokyklų 
komitetas atsisako tatai pa
daryti.

Šitas “Koelnische Zei
tung” straipsnis sujudino vi
są Vokietiją. Kadangi tasai 
dienraštis stovi arti Vokieti
jos valdžios, tai jo nuomonės 
yra valdžios nuomonės. !

Aštriai rašo apie Rusiją 
Viennos “Neue Freie Pres- 
se”, papeikdama Rusijos] 
mobilizaciją.

“Lokal Anzeiger” sako, 
kad Vokietija davusi^erser- 
gėjimą Rusijai.

Rusų laikraščiai, ypač ga
tviniai, kaip “Birževyja Vie- 
domosti”, rašo labai karin-

MATmiMC igus straipsnius. “Męs esa-M(J 1 EKIMS me pasirengę prie karės” —
a •• šaukia rusų atžagareivių irNAUJIENOS, spauda.

  * Užtat socij ai demokratų 
T. . „ . . v spauda, kaip Berlyne taip irKaip Europos rnoter!ssven- Peterburge šaltu vandeniu 

te 8 d. kovo. pila ant įsikarščiavusiu pa-
8 d. kovo visoj Europoj trijotu. “Vorwarts” nuro- 

buvo darbininkių “moterų do, kad apskelbimas karės 
diena”. Ypač pasižymėjo gaii rejkšti revoliucijos pra- 
Vokietijos darbininkės. Vie- džią. «put pravdy” sako, 
name tik Berlyne atsibuvo kad darbininkai abiejų šalių 
50 mitingų. Moterų minios turi tėmyti nacijonalistu 
įtaise parodas. Ore plevėsa- žingsnius. Abieju šalių 
vo vėliavos su parašais rei- rankpelniai yra priešingi 
kalaujam balsavimo teisių . karei.

sveicarijoj moterų die- rp-p laikraščiai mena, jog 
na svęsta 29 miestuose. Da- vį triukšmą iššaukė gink- 
lyvavo šimtai tūkstančių Lu kad, išbubnijus
luuLuiLi. karės ganda, galėtu gaut

Olandijoj tą dieną moteris dniipimi nrdJi-iif
visoj saly surengė 70 mitin-
gU-

Austrijos darbininkės šie- n ••met puikiausia apvaikščiojo RUSIJOS pirmeiviai Te- 
savo dieną. Po visą šalį atsi- yoliucijos akyvaizdoje. 
buvo milžiniški mitingai, ce-
Rijoj suruošta 100 mitingų. Rusijos pirmeiviai susitel- 

Rusijos darbininkės taip-|kę į vadinamąją Konstituci- 
pat atbudo. .
kų, atėjus moterų dienai, ne-1 ją; 
dirbta. Buvo suruošta visa

bet policija 
o prelegen- 
Ant gatvių 
išparduota

“Laisvei” rašoma iš Šiau
lių (Kauno gub.). j

Štai, jau iš tolumos mato
si Rymo katalikų bažnyčia 
su augštu bokštu ir naujas, 
milžiniškas kalėjimas iš rau
donų plytų. Viskas — baž
nyčia... kalėjimas... ir, kaip 
pavieto mieste, būriai įvai
rių guzikuotų valdininkų. 
Nameliai menkučiai, skait
lingai išmėtyti, kame gyve
na, skursta daugiausia varg- 
guoliai žmonės. Vienas 
kambarys dėl visos šeimy
nos su krėslu ir lova, tai tur
tas tūkstančių darbininkų, 
kurie minta ir palaiko gyva
stį tarpe vietinių keletos di
dikų fabrikų. Tamsumas ir 
išnaudojimas tikrai nepa
prastas. Imkime nors taip 
rekliamuojamą pirmąją lie
tuvių saldainių “Birutės” 
dirbtuvę. Dirbtuvės vieta 
— skiepas, arba teisingiau 
sakant, požeminis urvas. 
Ęangų visai nėra ir jų vietą 
užima keletą mažyčių lange
lių iš poros stiklų. Saulės 
spindulius vos kartais gali
ma netyčia regėti. Oras la
bai suspaustas, drėgnas, nė
ra ne jokios venteliacijos ir 
prie šių sąlygų dirba į 80 
ypatų, iš kurių tarpo 40 mo
terų ir daugiausia mergai
tės - kūdikiai pasiekusios 12 
—14 metų. Užmokestis ku
rių nesiekia viršaus 20 — 25 
kap. už 10 — 12 vai. darbo 
dienos. Neveltui, aiškiai ma
tosi visų išnaudojamųjų iš
blyškimas, sunykmas ir ju
dėjimas be energijos. Sta
čiai iš higijeniškos pusės, c 
jau nekalbant apie nežmo
niška skriaudimą, sunkiai 
kur kitur rasti panašią dirb
tuvę. Jau nuo pat jauniau
sių dienų, kur skiepo sienos 
baisiai šlapiuoja, įgaunamo 
reumatizmą ir akių ligas 
nusilpnėjimą regėjimo nuo 
tamsaus ir netyro urvo-dirb- 
tuvės, o jau džiova, čia tai 
artimiausis sądraugas dir
bančiųjų. Beto viso, dar kas 
vienas yra kratomas išei
nant laukan per duris, kad. 
kartais, kas neišsineštu sal- 7 v
dainę. Ir nėra kam stebė
tis, jei ačiū “broliškam-lietu- 
viškam” išnaudojimui, pora 
tėvinainių savininkų kįla 
lobsta. Nėra, kaip pagerin
ti darbininkų būvio: pamė
gink pareikalauti sutrumpi
nimo darbo valandų arba

Berlynas (pačta). Karo
lius Legien, prezidentas in- 
ternacijonalės unijų federa
cijos, išleido savo dešimtą 
atskaitą apie unijų stovį. 
Prie internacijonalės unijos 
federacijos priklauso jau 
trylika milijonų unijistų.

Pereitais metais prie in
ter naci j on ai i o sekretą rijate 
prisidėjo dar pietų Afrikos | 
ir Naujos Zelandijos unijos. ] 
Taigi, skaičius unijistų bus ■ 
jau persivaręs per trylika ' 
milijonų.

Metinės įeigos unijų i 
kaip parodo atskaitos iš 15 
šalių, siekia veik 43 milijonų 
dolerių, išlaidų gi veik 36 mi
lijonų dol.

Taigi, pasaulio proletari- 
jato solidariškumas auga.

jungtas su skandalu.
— Badas Hokkaido pro

vincijoj vis plečiasi. 66.000 
žmonių reikalauja pagelbos.

Gręsia visuotinas streikas.
Italijos geležinkelininkai 

grąsina generališku streiku. 
Jie reikalauja algų pakėli
mo.

Arcivyskupai pasmer
kia darbo kovą. 

Airijos vyskupai ncgeresni.

tanavičius.
Dublin (Airija). Visose 

bažnyčiose perskaityta “ga
nytojiška gromata”, po ku
ria pasirašo Airijos vysku
pai ir arcivyskupai.

Savo “gromatoj” tie begė
džiai pasmerkia kovojančias 
darbo unijas ir, abelnai, kle
sti kovą. Jie rekomenduoja 
katalikiškas unijas.

Uždraudžiama taip-pat 
vadinami simpatijos strei
kai, vardan. solidariškumo 
su kitais streikuojančiais 
broliais.

Tie niekdariai savo “gro
matoj” pasmerkia ir Angli
jos darbininkus, kurie siun
tė maisto streikuojantiems 
airiams-darbininkams Dub
line.

Argi neaišku, kad katali
kų hierarchija tyčiojasi iš 
darbo teisių?

Austrija nerami.
Nėra veik tos dienos, kad 

Austrijoj nesuareštuotų 
. J bent kelių šnipų, kuriuos 

Austrijoj užlaiko caro val
džia.

Du augšti karės ministeri
jos viršininkai Austrijoj 
areštuoti dėl nužiūrėjimo, 
jog yra šnipai. Galicijoj šio
mis dienomis vėl areštuota 
16 ypatų, įtariamų, kaipo 
Rusijos šnipai.

Austrijos valdžia iš tos 
priežasties tapo labai nera
mi. Bus išleisti įstatymai 
smarkiau baudžianti kariš
kus šnipus.

Anglijoj.
Premieras Asquithas pri

ėmė atsistatydinimą karės 
sekretoriaus Sėly ir patsai 
apsiėmė pildyt jo urėdą.

Pirmeiviška valdžia užtik
rina, jog Ulsteris nepriderės 
nuo Airijos parlamento.

Virtuvė ar fabriką?
St. Louis (Mo.) ant atviro 

oro atsibuvo didžiulis mote; 
rų mitngas. Kalbėjo garsi 
advokatė Millholand.

Vienas moterų priešas su
šuko: “moterims vieta prie 
pečiaus!”

Kalbėtoja atkirto: “bet 9 
milijonai moterų dirba šapo- 
se”.

Daugelysfabri- jonalistų - demokratų parti- 
x— .n.- — • Taktika tos partijos re

miasi principu: žingsnis pir- Į 
myn, du žingsniu atgal. Įdo
mu tėmyti, ką mano dabar 
pirmeivių lyderiai akyvaiz
doje kįlančio darbininkų ūpo 
ir galimos revoliucijos. Tar
pe jų yra dvi sriovi. Vienoj 
vadovauja Struve ir Makla
kovas. Juodu atvirai sako, 
jog reikia pirmeiviams vie
nytis su atžagareiviškais 
spalininkais. Tuomet tik ga
lima bus išvengt revoliuci
jos.

Kitos gi sriovės lyderiu 
yra P. Miliukovas. Tasai 
persergsti nuo formališko 
vienyjimos, bet anaiptol ne
atsisako nuo bend/o veiki
mo.

Darbininkai turi įsitėmy- 
tuomet, kada kįla 

revoliucijos audra,

dirbta.
eilė prelekcijų, 
išvaikė publiką, 
tus suareštavo, 
akies mirksny 
laikraštis “Robotnica”.

Vyrai darbininkai fabrikų 
mitinguose išreiškė užuo
jautą moterims.

Ar matot, sesės lietuvės, 
kad moterų pasaulis atbun
da!

Illinoiso lietuvės.
7 bal. bus rinkimai visuo

se Illinoiso miestuose ir mie
steliuose. Lietuvės pylietės, 
pasinaudokite savo teisėmis 
ir paduokit balsą už socijpli
stų partijos kandidatus.

ti, .jog 
naujaParoda.

Chicagos sufragistės ant pirmeiviai rodo daigiau už- 
2 d. gegužio rengia milžiniš- uojautos reakcijai, 
ką parodą. / voliucijai.voliucijai.

Vokiečių valdžia meilinasi 
prie turkų.

“L. Ūk-ke” skaitome:
Rusu, vokiečiu, italu ir 

kitos valdžios varžosi dėlei 
to, kas jų gali iš turkų val
džios daugiausia naudoties. 
pelnyties. Viršų paėmė vo
kiečių valdžia. Prisimetus 
Turkijos draugu, vokiečių 
valdžia pasiuntė Turkijon 
savo oficierius mokyti tur
kų kariumenės, o išvien, ži
noma, ir kiek galint kišties Į

Karaliaus brolis biznie- 
riauja.

Nors Chicagos “Lietuvos” 
redaktorius ir nenori pedle- 
riauti su savo “Lietuva”, 
bet... biznis vis biznis ir di
desni už p. Balutį ponai “pe- 
dleriaja”.

Štai, Argentinon pribuvo 
Prūsų karaliaus brolis, prin
cas Henrikis, kad apuosčius 
Argentinos biznius ir, abel- 
nai , visą biznio’ situaciją 
pietų Amerikoj. Pastaruo
ju laiku daug firmų iš Suv. 
Valstijų siunčia savo agen
tus į pietų Ameriką, tai ir 
Prūsai nenori atsilikt ir pa
siuntė karališką agentą.

PASKIAUSIOS
NAUJIENOS

100.000 mainierių strei
kuoja.

Londonas(Anglija). York- 
sriro mainieriai apskelbė 

pridėjimo "užmokesčio, kaip I Turkijos valdymą, o, gerai streiką Jau streikuoja su
tapsi' išmestas iš dirbtuvės progai pasitaikius, tai ką- virs 100.000 mainierių.
arba su policijos pagelba nors iš Turkų ir išpešti, 
nubaustas už '“kurstymą” Turkų sostinėj, Konstanti- 
ant kelių mėnesių kalėji- nopoly, vokiečiai dabar stei- 
man; parašysi kur darbiniu- gia gimnaziją, o neužilgo 
kų laikraščiuose ir išdėsi vi- įsteigs ir universitetą. Vis 
sus vargus, kaip, žiūrėk, lai- tai savo galybei sutvirtinti, 
kraštis liks administratyviš-1 Ta auganti Turkijoj vokie- 
kai baustas i. . . _ .
rublių. Lieka tylėti, kentėti kitų valstybių valdžioms, 
ir juodas dienas stumti ar- ypač Rusijos. Dalykas ta
čiau prie mirties. Tik kar- me, kad Turkijos rankose 
tais “kulturiškuose” laikraš- yra išėjimas iš Juodųjų jū- 
čiuose gaunama išsiskaityti rių. Taigi, jei ištiktų karas 
apie šią “Birutės” įstaigą su tarp Rusijos ir Vokietijos, 
didžiais “gerumais”, pato- vokiečiai, sėdintieji Turkijoj 
gurnais ir brangiais siekiais ir turintieji ten didelę intek- 
prekybos rinkoje. mę, galę, žinoma, Rusijai

Pr. Daras. daug pikto galėtų padaryti.
-- Rusijos valdžia ilgai derėjo- 

J. Vanagaitis leis dienraštį, si su Turkijos valdžia, kad 
Tilžės “Sūkurys” praneša, tt Pavarytų nuo savęs vokie- 

kad Vanagaitis nemanąs at- ?lu?’ nieko neisejo 
inaujint “Birutę” , kadangi valdz,a rusams nenu’ 
ruošiasi leisti... dienraštį. ' siieiao.

į Matomai, už amerikiečių 
pinigus tveriama tam tikra 
kompanija.

Slaptinga liga ir darbininkų 
streikas.

Peterburge (Rusijoj). tū
lose fabrikose pradėjo siau
sti kokia tai slaptinga liga. 
Iš tos priežasties apskelbtas 

ant keliu šimtu Ičių galybė labai nepatinka streikas. Jau streikuoja 70-

Vilnius nekįla.
Taip rašo “L. Žin.”, su gai

lesčiu pridurdamos, kad 
mietsai smar-

Japonijoj.
Tūla laiką Japonija buvo 

visai be ministerijos. Tai 
vis pašekmės skandalų jūros 
ministerijoj. •

Suareštuotas vice admiro
las Matzumoto ir pasodintas 
kalėjimam Areštavimas su-

000 darbininkų ir darbinin
kių.

Ant gatvių atsibūna milži
niškos demonstracijos. 100 
žmonių areštuota, v
Dėlei galinio streiko minkš

tosiose anglyse.
“Laisvei” praneša iš Car

negie, Pa.
Pagal judėjimą 5 distrikte 

U. M. W. of A. galima sprę
sti, jog streiko,veikiausia ne
bus. J. White, vadovas, pra
nešė, kad sutartį padarysią 
su kompanijomis nepertrau
kę darbo.

Iš darbininkų pusės kįla 
neužganėdinimas, nes di
džiumai rodosi, kad tai tik
tai akių muilinimas.

Antras faktas yra tas, kad 
iždas beveik tuščias. Taigi 
ir pašelpos nėra vilties 
gauti.



SPAUDOS BALSAI

Ponas A. B. Strimaitis 
jog jau šiuomi laiku

1 •

LAISVU

Prie seimo Susivienyjimo 
Lietuvių Amerikoje.

“Tėvynė” praneša, jog 28 
seimas S. L. A. prasidės Wa
terbury 24 d. gegužio. Po
nas A. B. Strimaitis savo at
siliepime į S. L. A. narius 
kviečia pasidarbuoti taip, 
kad seiman susivažiavę dele
gatai atstovautų 10.000 na
rių.
sako 
nedaug • tereikia iki tam 
skaičiui.

Neturime priežasties pa
vydėti S. L. A. kilimo. Sek
dami agitacijinį veikimą S. 
L.A. organizatorių ir narių, 
matėme, jog toj organizaci
joj randasi daug gyvos 
energijos. Svarbu yra, kad 
visa ta energija būtų dorai 
suvartota ne vien tik augi
mui S. L. A. į plotį, bet—kas 
dar svarbiau, drūtinimui S. 
L. A. kaipo pažangios orga
nizacijos, drąsiai stovinčios 
priešais keliantį galvą kleri
kalizmą.

S. L. A. praeity yra daug 
klaidų. Atžagareiviška srio- 
vė, prisidengusi patrijotiz- 
mo kauke, anuomet vos ne- 
nuvedė S. L. A. į grabą. Jei
gu ne tos “šaunios kompani
jos” šeimininkavimas, S. L. 
A. ne taip šiandien būtų be
stovįs. Sparadiški apsireiš
kimai ligoto patrijotizmo 
dar visai neseniai, praeitą 
vasarą, tuščių protestų prieš 
socijalistus pavidale — pri
minė, kad atžagareivybės 
šmėkla dar gyva.

Juo greičiau S. L. A. pra
nyks anti socijalistiška srio- 
vė, juo greičiau S. L. A. žmo
nės išmoks žiūrėti į dalykus 
susipratusių darbininkų aki
mis, juo S. L. A. bus svei
kiau.

Žinome, kad S. L. A. yra 
daug socijalistų. Pennsyl- 
vanijos, Ohio valstijų kuo
pos yra socijalistų vadovau
jamos. Socijalistų yra ir vi
sose kitose kuopose. Jų prie
dermė yra ne vien stovėti 
ant sargybos progresyviškų 
principų, bet visur ir visuo
met,’ kur S. L. A. darbas iš 
pašelpos sryties pereina į 
kultūriško veikimo srytį, 
stengties darbuoties aiškiai 
darbininkiškoje dvasioje, 
nesibijant tarti žodžio “soci- 
jalizmas”.

CIVILIŠKA AR MILI- 
TARIŠKA VALDŽIA 

ANGLIJOJE?

Darbininkas Tannebaum ir 
bankierius Siegel.

Jeigu vaikinas Tannen
baum, New Yorko bedarbių 
vadovas, tiktai už tai, kad 
nuvedė 141 alkaną žmogų į 
šv. Alfonso bažnyčią, gavo 
ištisus metus kalėjimo, — 
tai kokią bausmę paskirti 
bankieriui Siegeliui, kurs 
surinko į savo kišenius kru
vinai’ užpelnytus grašius 
15.000 vargdienių?

Tannenbaumas niekam 
blogo nepadarė, bet klesinė 
justicija nustūmė jį kalėji
mam

Kiek tat metų kalėjimo 
turėtų gauti tokie sukčiai, 
kaip Siegel, Vogei ir kiti?

Bet tokia jau teisybė pas 
ponus teisėjus, jog veik iš- 
anksto galima nuspręsti: 
kapitalistiškiems sukčiams 
tuo tikslu įtaisomi teismai, 
kad juos nubaltinus.

Ir vėl sukčius.
“Kovoje” J. Stasiulevičius 

praneša apie naują sukčių, 
kuris vadina save Princeto- 
no universiteto studentu Ja- 
gela ir renka pats sau aukų. 
Matomai, tai buvaunas suk
čius, nes, kur tik nugriebia 
adresą ,tuoj pleškina laišką.

Tarp kitų ypatų minėto 
Jagelos laišką gavo ir mūsų 
Newarko kuopos organiza
torius. Jisai paprašė iš to 
“studento” paliudyjimo nuo 
kurios nors L. S. S. kuopos.

Jagela ve ką atrašė: 
“daug socijalistų yra sukčių 
ir nei vienas socijalistas į to
kį universitetą neįeina; soci- 
jalistai dar neturi gana ap- 
švietos; jie tik su savo rau
donu skuduru bėgioja po ga
tves...”

Vyrai, saugokitės nuo 
sukčių! Dabar jų labai 
daug ir jie prisidengia inte- 
M^entokauke.

Anglijoje, šalyje, kur 
sės susirinkimo, laisvo 
džio, organizacijos, ypatos 
ir buto nepaliečiamybės yra 
sergstamos per valdžią dau
giau, negu kokioje kitoje di
desnėje šalyje; šalyje, kur, 
kaip kokiame muzejuje, ga- 
’ima rasti įvairių įvairiau
sių liekanų draugijinių įstai
gų, kurios seniai atgyvenę 
savo naudingumą, bet užlai
komos todėl, kad jos buvo 
taip ilgai godojamos; šalyje, 
kur valdžia randasi žmonių 
trinktųjų atstovų rankose, 
) karalius, kuris niekam ne
budingas ir neatlieka jo
kios draugijinės pareigos, 
užlaikoma vien tik pasire
miant ant tradicijos princi
po; šalyje, kur valdžia ran
dasi, tik žmonių atstovų ran
kose, o įstatymdavystės vir
šutinis arba taip vadinamas 
lordų butas neturi net veto 
tiesos; šalyje, kur, kaip bu
vo manoma, valdžia priklau
so tik nuo žmonių išrinktųjų 
atstovų, — iš tos šalies kas
dien ateina vis naujų žinių, 
kurios parodo, jog ir vieti
nės militariškos spėkos ko- 
mandieriai turi savo įtekmę 
ant šalies draugijinių klausi
mų išrišimo, ypatingai ten, 
kur reikalinga ginkluota 
spėka.

Tatai paaiškėjo dabarti
niame Ulsterio krizyje. Mat, 
dabartinė Anglijos liberališ
koji valdžia nusprendė duo
ti Airijai homrulį (home
rule — savy valda). Airiai 
seniai reikalavo to ir džiau
giasi naująja reforma. Bet 
Airijos šiaurinėje dalyje, Ul- 
steryje, po jos užkariavimui 
nėr anglus, apsigyveno daug 
/ingių ir škotų, kurie yra 
orotestonais, pagalios, ir ai
rių ūkininkų žemės savinin
kais. Šie ateiviai protesto- 
nai, kurie daugiausia susi
spietę Ulsteryje, nenori pri
imti Anglijos liberališkosios 
valdžios siūlomojo homrulio. 
Mat, Ulsteriečiai aiškiai ma
to, kad busiančiame Airijos 
oarlamente didžiuma bus 
airių-katalikų, kurie, be abe
jonės, pasistengs panaikinti 
tas neteisybes, kurias kenčia 
nuo atėjūnų užkariautojų 
anglų. Tie užkariautojai, 
t. y. anglai ir škotai, visomis 
spėkomis agituoja, kad jeigu 
jau Airijai ir bus duotas 
homrulis, tai jų provincija, 
Ulsteris, arba nors tos gra
fystės, kur atėjūnai pervir
šija vietinius gyventojus ai
dus, būtų palikta po Angli
jos parlamento valdžia. 
Reiškia, iš Airijos iškirpti 
Šmotą ir palikti jį po Angli
jos valdžia.

Kuomet Ulsteriečiai pa
matė, kad jų agitacijos ne
paisoma, tuomet jie pradėjo 
ginkluotis, ir militariškai la
vintis, kad prisirengus prie 
ginkluoto pasipriešinimo, 
kuomet Anglijos valdžia 
bandys įvykdyti gyveniman 
homrulį. Anglijos valdžia, 
kad prisirengti iškalno prie 
visokių nesmagumų, užpe
ri tą savaitę pradėjo siųsti į 
Ulsterį kariumenę dėl parė
mimo ten esančių garnizonų. 
Bet štai, tuomet daugelis ar
mijos oficierių atsisakė eiti 
i Ulsterį, kur jiems gal rei
kės susidurti su anglų dvar
ionių milicija. Kiti-gi ofi- 
heriai, nors neatsisakė eiti j 
maištingąją provinciją, tai 
bent reikalavo nuo valdžios, 
kad jie nebūtų priversti pa
kelti ginklą prieš Ulsterio 
dvarponius.

Tas sukėlė baisų triukšmą 
Anglijos parlamente. Jei 
nutikti su tais armijos ofi- 
cierių reikalavimais, tai 
•eiškia, kad Anglijos civiliš
koji valdžia priguli nuo mi- 
Btariškosios, nes ji negali 
įkūnyti savo nutarimų, jei 
armija tam priešinasi. Da
bartinė liberalų valdžia pa
kol kas dar nenusileido ir 
armijos oficierių reikalavi
mų neišpildė. Bet tuom tar
nu plati agitacija pasklido 
orieš militarizmą. ‘Agitaci
ja eina toj linkmėje, kad ga
lutinai aprubežiuoti milita-

tei- 
žo-

riškųjų oficierių galę ir pri
versti pildyti civiliškosios 
valdžios paliepimus. Be to, 
mums, socijalistams, vėla sy
kį galima svietui pasakyti, 
kad netik moderniškasis ka
pitalistas ir reakcijoniškasis 
dvarponis yra klesiniai susi
pratę, bet ir oficieriai, kurie, 
rodos, apart žmogžudystės 
mokslo ir meilinimosi su 
merginomis nieko daugiau 
nežino — ir jie pasirodė kle
siniai susipratusiais. Mat 
streikierius šauti jie neatsi
sako, bet kuomet reikia 
tvarką užlaikyti tarpe ponų 
— atsisako.

KODĖL KAPITALISTAI 
ŠELPIA BAŽNYČIAS?

Kapitalistai šelpia bažny
tines įstaigas, nes nori pail
ginti savo — kapitalizmo eg
zistavimo dienas. Jie ne tik 
įstatymiškai stengiasi pa
vergti liaudį, bet ir morališ
kai stengiasi ja pažeminti. 
Kapitalistai žino, jog juo 
tamsesnis darbininkas, juo 
pigiau galima pirkti jo dar-

Todėl kapitalistams labai 
svarbu turėti savo įtekmėje 
darbininkus su pagelba baž
nytinės drausmės įrankių.

Kunigai per amžius šau
kia: “Jums, darbininkams, 
nereikia prisirišimo prie šio 
svieto, “marnasčių”. Būkite 
nuolankus prieš kiekvieną 
valdžią — svietišką ir dva
siška!”

gražiai atsidėkavoja bažny
čiai. Jie atsidėkavoja mili
jonais.

Vienas milijonierius iš 
Kansas Gity, Mo., medžio iš- 
dirbystės magnatas R. Long 
apreiškė, jog jis paskiria di
delę sumą pinigų dėl bažny
čios ir kolizijų — būtent 
vieną milijoną dolerių. Pas
kyręs milijoną žada iki 1917 
metų dar 5 milijonus pas
kirti.

Pažymėtina, jog dalinda
mas savo pinigus, paskyrė 
$600.000 - dėl misijų tarpe 
svetimšalių, $600.000 dėl 
Amerikos krikščionių misi- 
jonierių, net ir Rusijos ne
užmiršo, paskirdamas $100- 
000 dėl bažnytinės agitacijos 
toj šalyje.

Krikščionių kunigijos šel
pimo fondan paskyrė $200- 
000.

Dabar gal visiem aišku, 
kodėl kapitalistai šelpia baž
nyčias? V. Jurkšietis.

Franciios darbiniu - 
kų enciklopedija.

Kaip apsisaugoti nuo 
tru m paregystčs?

ŽINIŲ-ŽINELES.

Toji enciklopedija — tai Prof. R. Halben. 
ženklas, kad socijalistiška- 
sai judėjimas jau ant tiek iš
augo, jog tuomi pradėjo rū
pintis viso pasaulio prakil
nesni žmonės. Ji, be abejo, r 
dar sparčiau pastūmės soci-
; alistiškąjį darbą Francuzi- x (Pabaiga),
lite ratu roTSolfa bu vo^^at- Vokiet™ keturios Penkd^s.vi^
jaučiama. Tai pastebi patįs g“jos klesų mokinių serga
rengėjai, kad iki šiolei sto- trumparegyste. Tiesiog stebėtina, kodėl 
<avo partijos veikėjams to- valstybė ir draugija jau seniai nepradėjo 
dos enciklopedijos, kuri pa- kovą su ta tautiška nelaime. Daugiau negu 
liuosuotų . nuo besiknisimo 90% trumparegių galėtų būt nuo to apsau
go daugelį knygų ir brošiu- gOti. Tai ne teoretiškas spėjimas; tą palių- 

Enciklopedijos turinys laJ dija kelių dešimtmečių prityrimas.
bai ivairus ir turtingas. Be- Svarbiausis dalykas kovoje su trumpa
te ją puošia daugybė paveik- regyste mokyklose, tai gera šviesa — iš kai- 
siu, ypač socijalizmo idėjos rios pusės, — aiškios, stambios raidės mo- 
skelbėjų. B-šius. kyklų knygose, stambus status rašymas

~ (rašyti būtinai juodyla, o ne paišiuku ar ak
menuku) ir atsakantis sėdėjimas mokyklo
je. Rašant ir skaitant knygą turi but vie-

Automobiliai. ną trečdalį metro (25 coliai) atstu nuo akių.
Pereitais metais Suvieny- Bet visų svarbiausia, tai lig laiku atskirti į 

atskirą kuopa tuos mokinius, kurie jau ser- 
vertė, apskaitoma net ant F1 trumparegyste. Jokie mokiniai tun but 
318.000.000 dolerių. pavesti akių specijalistui, kuris priskiria

----- jiems tinkamus akinius. Abelnai, visų mo- 
Mokėjimas skaityt-rašyt. kinių akys, turi but du sykiu į metą egza- 
Prieš 50 metų vos tik pusė | minuojamos. Kvailas bijojimas akinių turi 

but išnaikintas, nes akiniai — geriausis bū
das sustabdyti trumparegystės besiplėto- 
jimą.

Baigiant galima trumpai atkartoti tą, 
kas augščiau pasakyta. Trumparegystė 
atsiranda nuo tankaus ir didelio spaudimo 
ant vidurinės augančios akies plėvės. Ta
sai spaudimas pasidaro susitraukiant akį 
laikančiųjų raumenų, kad jie pailsta nuo il
go skaitymo, rašymo, piešimo ir t. p. labiau
siai kad tas daroma arti prie akies. Visokis 
akių silpnumas, menka šviesa, smulkus ir 
neaiškus raštas, perdaug smulkus darbas, 
perdaug augštas darbinis stalas, perdaug 
žemos sėdynės, — abelnai, viskas, kas pri
artina akį prie žiūrimo daikto, duoda progą 
trumparegystei atsirasti ir jai plėtotis. Jei
gu gi trumparegystė jau atsirado, tai jinai 
pati savyje turi priežastį vis didesnio įsiga
lėjimo, nes reikalauja vis arčiau prikišti vi
sus žiūrimus daiktus. Kovoti su trumpare
gyste galima tik visuomet užlaikant smul
kius daiktus geriausiame nuo akių atstume 
(tarpe vienos ir dviejų pėdų tolumo), ir 
greitu pataisymu, nors ir menkiausių trum
paregystės apsireiškimų, pritaikant atsa
kančius akinius. Tik nuolat gydytojui pri
žiūrint vaikų akis ir pildant visus apsisau
gojimo patarimus galima bus aprubežiuoti 
tos ligos plėtojimas, paliekant ligai tik to
kius, kurie jau su ta liga apsigimę, arba nuo 
gimimo silpno regėjimo.

Vertė J. Stropus.

žmonių visame pasauly mo
kėjo skaityt ir rašyt. Tie 50 
metų praėjo, o vienok ir 
šiandien dar randasi tokių 
valstybių, kuriose analfabe
tų skaičius siekia net 75 pro
centų. Prie tų tamsiųjų val
stybių priskaitoma ir “šven- 4

Madų laikraštis.
Pirmutinis Europoj laik

raštis, pašvęstas platinimui 
madų, pradėjo išeidinėt 1672 
metuose. Jisai gyvavo net 
iki pradžiai aštuoniolikto 
šimtmečio.

Naujas išradimas.
Paryžiuje išrasta mašina 

dėl mazgojimo ir šluostymo 
torielkų. Viena tokia maši
na į viena valandą numazgo- 
ja ir apšluostė 10.000 toriel
kų. Šis išradimas paliuosuos 
iš restoranų daugybę darbi
ninku, v

Saules numylėtinis.
Labiausiai saulės numylė

tu miestu visame pasauly 
yra mažas miestelis St. Pe
tersburg, Floridos valstijoj. 
Per ištisus paskutinius 19 
metų saulė ten nepasirodė 
tik 3 dienas.

Už save
Tuomet, kas kita.

— Kas link manes, tai nieko 
niekeno nesu pažįstamas, išskiriant

— Reiškia propoziją priimi?
— Su noru!
— Ačiū tau.
—Tuo jaus apleisiu tave, tik ant greitų

jų noriu duot kelis nurodymus, klausyk gi! 
Klausk kiekvieno pacijento, kaip seniai jau
čiasi ligotu, ar gerai miega, koks apetitas 
prie valgio ir tt. Apčiupinėk gerai visus šo
nus, prisiklausyk kvėpavimui per šitą štai 
triubelę — paplokščia dalis prisideda prie 
krūtinės... Kuris skundžiasi skausmu kru
tinės žemiau juostos — nereik observuot...

Pagaliaus užimančiai klausykis, ką li
gonis api pasakoj a apie save. Jie mėgsta 
pliaukšt apie anūkus, bobutes, vuošves ir tt. 
Niekam neišdrįsk pasakyt, jog yra sveiku, 
jis tik užpyksta ir eina teirautis pas kitą gy
dytoją.

Atmink gerai: ipohondrikai, — tai mū
sų melžiama karvutė. Gydytojai su išsidir
busia praktika šalinasi nuo jų, bet aš tai ne
paisau. Dabar prieisim prie terapijos; ku
ris serga karštlige — ricinos aliejus ir chi
niną, dėl ipohondrikų — duoninės pigulkos; 
kuomet negali i šp rasti ligonio — “cali ioda- 
ti” niekad neužkenks, o kartais, pagelbėt 
gali.

— Žinau jau! kam dar mokini! — per
kirtai! aš. — Esu perėjęs visas paprastas li
gas, taigi, mokėsiu pagydyt, o vargais ne
galais užrašysiu ir receptus.

— Ne! to nedaleisiu. Receptus dabar 
pagaminsiu, nes su daktarišku parašu nega
lima šposaut.

— Taip kalbėdams, užrašė porą korte
lių, perdavė man ir atsisveikino.

— Meldžiu tavęs, — išeidams tarė — 
elgkis, kaip savo namuos... Štai čion pusė
tinas mikroskopas, apačioj stokuoja stiklu- 
ko, bet tai mažmožis, nes ir taip nieko neiš
žiūrėsi, prie tam reikia papratimo, miklu
mo. Prie pacijento akių gali naudot, išeis 
kaip ir unaraviau ii- atrodysi visiškai gydy
tojom. Na, lik sveikas!

— Tai viskas labhi puikiai — tariau, — 
bet kas atsitiktų tuomet, jeigu kas nors pri
būtų šiandien pas mane, o už kelių dienų 
šauktųsi pas save į namus ir ateitum tu 
pats?

— Jau tai palik man, sakysiu, jog tu bu
vai mano asistentas ir užėmei mano vietą, 
pakol aš buvau pas ligonius ant provincijos; 
bus tai kaip ir nekalta rekliama dėl manęs.

Pastaraisiais metais soci- 
jalistiškas judėjimas Fran- 
cijoj pradėjo t sparčiai pro
gresuoti. Oportunizmo dva
sia pradeda vis ląbiau išga
ruoti, bet už tai daugiau at
kreipiama atydos į pamatiir 
darbininkų lavinimą, į gry
ną socijalistiška propagan
dą. Štai neseniai pasirodė 
darbininkų enciklopedija, 
užvardinta “Encyclopedic 
socialiste, syndicale et co
operative de 1’ Internatinale 
ouvriere”. Pakol-kas išlei
sta tik 8 tomai, viso bus 12 
tomų. Enciklopedijoj randa
me vardus geriausių Fran- 
cuzijos rašytojų. Enciklo-

Nauja drukoriška mašina.
Vokietijoj šįmet tapo iš

rasta tokia drukoriška ma
šina ,kuri pati Statys raides 
pagal rankraštį. Tiktai re
daktoriai turės priduot ran
kraščius, parašytus ant spe- 
ciališkų mašinukių, kurios 
atmuša ant popieros raides 
ir kartu tose raidėse padaro 
tam tikras skylutes. Yra 
apskaitoma, jog šis išradi
mas per pus sumažins skai
čių spaustuvių darbininkų.

žmogaus gyvastis.
Albanijoj > vyro gyvastis 

yra apkainuojama ant 5000 
doleriu, o moters — ant 2500 
dol.

Ypatiška Revizija.
(Pagal lenkišką. Paraše Dilgėliukas).

Daktaras G. Bomauskas, moksliškas 
gydytojas akių, odos ir vidurinių ligų, bu
vęs asistentas klinikos profesoriaus K. 
Mėšio.

skyrių. Iš pasirodžiusių ga
lima paminėti: 1) “Socijalis- 
tiškų mokinimų istoriška 
peržvalga”, parūpinta Kom- 
oer-Morelio ir Rapoporto. 
2) “Draugijinė revoliucija”, 
Rapoporto. Čia plačiai ap
kalbama buvusios revoliuci
jos, revoliucijos būtybė ir 
jos prietikiai linkui refor- 
mizmo.

3) “Tarptautiškojo Soci- 
jalizmo judėjimas”, paru- 
ointas Longe. Tame skyriu
je apkalbama viso pasaulio 
socijalistiškas judėjimas.

/Toliau eina daugelis kitų 
svarbių skyrių, kaip tai Se- 
vęrako “Profesionalinių są
jungų judėjimas”, Polo Lui 
“Socijalistų partija Francį- 
joj”, “Ką žada 
ir tt

115 metų senis.
Joniškėlio (Panevėžio pa

vieto) parapijoje yra Sabo
nių akalica, bajorų gyvena
ma. Neseniai vienas tų ba
jorų Gurskis mirė, turėda
mas 115 metų. ,• Buvo tai 
darbštus žmogus, nerūkė, 
negėrė savo amžiuje ir ne 
kasžin-kokiam ištekliuje gy
veno.

Nora žodžio.
Albanų kalboj nėra žo

džio, kuris reikštų meilę, bet 
užtat išreiškimui keršto yra 
net dešimts įvairių žodžių.

Nepaprasta grūšia.
Vienas farmerys Kalifor

nijoj apdraudė savo grūšia 
ant 30.000 dolerių.

Paprastai toji rūšis grū- 
šinių medžių pradeda išduot 
vaisius 
senum 
grūšia pradėjo išduot vaisių, 
turėdama tik 3 metus. Pe
reitais metais ji išdavė 3000 
grašių,> už kurias farmeris 
gavo 3$06 dol. Tos grasios 

žmonės perka, kaip 
s. J, Kelmutis.

turėdami 8 metus 
Šita gi brangioji

Taip skambėjo užrašas ant iškabos 
prie pat durų, kur mano draugas turėjo ofi
są — daktarišką kambarėlį.

Taigi, vieną šlapią rytmetį išsirengiau 
į kelionę, kad aplankyti savo sėbrą.

Daug laiko prabėgo nuo mudviejų ne
simatymo ir, turint kiek liuoso laiko, norė
jau praleist pasikalbėjime.

— Kaip sveikutis? Gerai, kad pribu
vai, apie tave tik ką mąsčiau — pasveikino 
mane d r. Bomauskas, atsistodams iš fotelio, 
kuriame snaudė. — Turiu mažą reikaluką; 
ar negalėtum man trupučiuką patarnaut.

—Su mielu noru, jei tik ne virš mano 
spėkų, tad noriai atliksiu.

— Štai dalykas kame. Pargrįžau tik 
šiandien namon 7 valandą ryte; suvisai esu 
nemigęs; esu labai nusikamavęs, o turiu at
būti savo valandas konsultacijoj.

Esu užtikrintas, jog niekas nepribus, 
bet, galų gale, negalima ant to atsidėt. Pats 
gerai supranti, pacientų negalima suvedžiot 
ir jeigu linki man gero, tad prabūk už ma
ne valandžiukę, kitą, o aš eisiu prigulti pas 
tave.

— Bet kas bus, jeigu tave iššauktų pa
žįstami žmonės. Gi čion ant vietos tave 
dauguma pažįsta.

' — Kas tau davė! Neturiu jokių pažįs
tamų, nei pacijentų, — atkirto mano drau
gas.— Menesis laiko atgal turėjau tris li
gonius, du pasimirė — pašaukta mane per- 
vėlai — trečias pagijo. Taigi, kaslink to, tai

Pasilikau vienas. Nenuobodayau. Dak
tariškame kabinete daug buvo prietaisų dėl 
manęs visai nepažįstamų. Prisiėjo visus 
šiaip be taip išbandyt, kad kokiam atsitiki
me nesilikt kvailiu.

Prisidėjau prie kaktos žiūronėlį ir iš- 
žiūrinėjau mopsui snukį. Kadangi ramiai 
užsilaikė, įčirškiau sūraus vandens vietoj 
morfino po skūra.

Paquelino prietaisą dėl išdeginimo už
nuodytų žaizdų išbandžiau ant nudriskusio 
fotelio.

Prie tokio užsiėmimo laikas greitai bė- 
go ir nei nejutau, kaip laikrodis išmušė dvy
lika. Išgirdau ilgą skambesį prie durų. Ko- 
greičiausiai sėdaus prie'biuro, nutvėręs ko
kį tai gydytojų laikraštį.

Po valandžiukei kas tai lengvai subeldė 
į ofiso duris. — Meldžiu.

Įėjo diktokas vyras ncdaugiaus 40 me
tų amžiaus, su pilnais raudonais veidais, iš
rodantis, kaip pati sveikata.

— Inohondras — maniau—visiškai pa
našus. ,

— Ar turiu laimę matyt drąBomauską? 
— tarė nepažįstamas.

— Argi tamsta neskaitei parašą ant du
rų namo ir kambario? — atsakiau išdidžiai.

— Esu Špatas, prisiekęs advokatas —
rekomendavėsi svečias.

— Labai man malonu, o 
skauda? —

— Kas man skauda?

kas tamistai

Man labai 
daug kenkia, o ir štoku o ja — atsakė, aro
gantiškai žiūrėdamas į mane. — Aš čion tu
riu savo klientės vekseli ant tūkstančio do
lerių ir ištarmę teismo dėl ypatiškos revizi
jos pas jūsų mylistą daktarą.

Na, tai papuoliau — pamislijau sau. 
Bet neišpuolė priešginiaut, nes gedėjo kilt 
triukšmas, taigi nutylėjau.

Tuom laik Špatas pribėgo prie durų ir 
sušuko: policijantai! pasiskubinkit, nes 
daktaras gali ką užslėpti.

— Apskųsiu Tamistą už apšaukimą, aš 
nieko neslepiu, — surikau užpykintas, tuom 
laik leisdamas laikrodėlį ir piniginę į faldus 
lango uždangalo.

(Pabaiga bus).
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Girtuoklio testamentas.
Harrisburg, Ill. 16 d. ko

vo mirė Tadas Adomaitis, 
paeinąs iš Kauno gub. Nors 
velionis patsai ir nebuvo di- 
didelis girtuoklis, bet per 
laidotuves liepė duot, gerai 
išsigert alaus ir degtinės, ale 
tik kauniškiams, iš ko dzū
keliai tapo labai neužganė
dinti. Tą savo “testamen
tą” laike ligos padarė. Mat, 
buvo fanatikas...

Pas mus ir į numirusius 
žiūrima iš bagotumo ir bied- 
numo taško. Katrie dau
giau pinigu turi — tuos lai
doja kapinėse ant kalnelio, 
katrie biedni — tiem patvo
ryje vieta. Iš mirusiųjų jau 
trįs bėdinieji guli patvory.

Iš to ir daugelis parapijo- 
nų neužganėdinti. Kas bus, 
jeigu ir danguj biednuosius 
skirs į palėpę?

Burdingierius.

Ansonia, Conn.
' Pas mus yra įsigyvenęs 

vienas negeras paprotys, ku
ris turi savo pasekėjų ir tar
pe apšviestesniųjų.

Duokime sau, susieina ke
li draugai. Tai tuomet jau 
per kaleiną visiems reikia 
fundyt. Jeigu taip nepasi
elgsi, tai paskaitys tave ne
mokančiu apsieit su žmonė
mis, na ir, žinoma, patikę, 
badys pirštais.

Taigi, draugai, pamažėli 
naikinkim tą niekam netiku
sį paprotį. Ž. S.

Antonovas jau “dak
taru”.

Mums pristatytas plaka
tas iš E. St. Louis, Ill., ku
riame pranešama apie pra
kalbas p. Antonovo-Montvi- 
do. Ant plakatų tasai be
rnas pasivadinęs jau dakta
ru.

Apie pačias prakalbas 
Teisybės Mylėtojas rašo: 
jisai pats pasirengė sau pra
kalbas, pasidarė apgarsini
mus.

Pirmiausia “daktaras” ai
škino apie revoliuciją Rusi
joj. Pasakęs, buk kruvina
sis nedeldienis įvyko 17 d. 
sausio. Pirmais dviem šū
viais kareiviai nušovė daug 
vaikų, kurie buvo sulipę i 
obelių šakas ir tt. Antrame 
atvėjyj pliauškė apie moterų 
klausimą.

Paskui užėjo kalbėt B. Ši
diškis. Ant pabaigos Anto
novas su šidiškiu susibarė. 
Jiems besibarant, publika iš-

(ant

(ant

(ant

Thornton D. Gwin 
miesto klerko).

Henry J. Hartkop 
kolektoriaus).

E. Conrad Carlson 
asesoriaus).

Frank J. Blaha (ant trus
tee).

Wm. F. McGowan (ant su- 
pervisoriaus).

Anthony Syderovicz (lie
tuvis — ant Justice of the 
peace).

Attilio Lorenzini, Ant. 
Knistoft (lietuvis) ir Ema
nuel Sladek ant konstabliu.

Jaunikaitis.

Giria Dorrisvillio soci- 
jalistus.

Dorrisville, III. Pas mus 
jaunuomenė labai gražiai 
darbuojasi. Tankiai pas 
mumis atsibuna prakalbos. 
Taip-pat labai smarkiai čia 
platinasi darbininkiška lite
ratūra .

Darbo priešaky stovi L. S. 
S. 187 kuopa. Visos kitos 
draugijos snaudžia.

Dorrisvilliečių pagelba su
rengtos buvo prakalbos ir 
Ledforde. Kalbėjo drg. T. 
Dundulis.

Per drg. T. Dundulio pra
kalbas Dorisville ir Ledford 
surinkta aukų $19.04. Atme
tus kelionės lėšas, 10 dol. pa
siųsta dar revoliucijos reika
lams. Šventakupris.

W. Hanover, Mass.
Mūsų miestelis randasi 

tarpe kalnų ir miškų. Ma
žai kas apie ji težino.

Čia randasi dvi dirbtuvės. 
Lietuviai daugiausiai dirba 
National F. Co. čia randasi 
apie 100 lietuvių. Visi gra
žiame sutikime gyvena. Y ra 
gražus būrelis jaunimo ir 
visi beveik gražiai elgiasi.

Iš laikraščių daugiausia 
skaitoma “Keleivis” ir “Lai
svė”. Kitokių laikraščių vi
sai mažai pareina.

Čia gyvena gana daug len
kų. Jie elgiasi labai prastai. 
Daugiausia užsiima girtuok
lyste ir kaziriavimu. Nese
niai čia areštavo lenkų ka
ži rninkų kompaniją. Mat, 
vienas, prasilošęs, patsai vi
sus įskundė. Kliuvo visiems, 
o ir skundėjui, nes pasimo
kė j o po $15.00.

V. Vaikas.

Jau ir moteris balsuo
tojas nori papirkti.
Cicero, III. šiame laike 

mūsų miestely yra labai di
delis bruzdėjimas. Prisiar
tinus rinkimų laikui, sujudo 
visos partijos. Moterims 
įgijus lygias su vyrais rinki
mų teises, viskas eina kitais 
keliais. Atėjus 17 d. kovo— 
registracijos laikui — visai 
kitaip su beturčių moterimis 
ėmė elgties. Turčių čebat- 

laižiai lakstė automobiliais 
visur,* prašinėdami, kad mo- 
terįs būtų jiems prielankios. 
Ypač jie meilinosi prie dar
bininkių moterų, prašinėda
mi j savo minkštus automo
bilius ir prižadėdami nuvež
ti jas į registracijų vietas.

Nors mūsų miestelio dar
bininkai yra susipratę, bet 
yra dar ir tokių, kurie seka 
akimis paskui automobilius, 
lyg susimylėjimo maldauda
mi. Negaliu užtylėti nepa
sakęs žodelio apie moteris. 
Ir tarpe jų dar randasi kele
tas tokių, kurios mano savo 
vyrą ir vaikučius pakloti po 
riebių kapitalistų kojomis. 
Bet, tebus garbė moterims, 
kad tokių lengvatikių labai 
mažai tarpe jų atsiranda. 
Apsišvietusios moterjs labai 
karštai agituoja už savo 
partiją — socijalistų parti- 
ją-

Balsavimas atsibus 7 d. 
balandžio. Lietuvių Soc. 
skyrius darbuojasi, kiek tik 
jų spėkos išneša.
_ Soc. Partijos kandidatai 

sekanti:

Kaslink J. Sušinsko.
Shenandoah, Pa. Pereitą 

gegužės mėn. buvo jo teis
mas ir buvo pasmerktas ant 
nužudymo. Nužudymas tu
rėjo ‘ atsibūti 10 d. vasario 
šių metų. Bet atsirado žmo
nių, kurie buvo žudystei 
priešingi ir pasistengė tą iš
vengti. Ypač tam pasidar
bavo vietinis metodistų epi- 
skopalų bažnyčios kunigas, 
Rev. Charles Roads ir iš 'ra
maqua, Pa. Rev. Clifford P. 
Tutcher su jo, J. šusinskio, 
(advokatais) apginėjais.

(limo komitetą (Board of 
Pardons) į Harrisburg, Pa. 
Ir 6 d. vasario šių metu, ta- 
po ta bausmė pakeista ant 
amžino kalėjimo į Eastern 
Penitentiary, Philadelphia,

ft-J B

angliškos kalbos, skaityti ir | liais, kopustgalviais ir tam 
panašiai. Labai gaila bus, 
jeigu jis išvažiuos iš čia ne
prisirašęs prie mūsų kuopos. 

Ypatiškubse pasikalbėji
muose jisai visuomet sako: 
“Veikite, vaikučiai, o aš 
jums visados padėsiu”. Ga
lima būtų daug ką parašyti 
ir apie jo “veikimą”, bet, kol 
kas, neminėsiu, nes jis, su
prantama, “garbės” nerei
kalauja. Su laiku gal ir pra
bilsime, nes kas ką užsipel- 
nija, tas tą turi ir atsiimti. 
Jeigu jis pabus pas mus nors 
porą metų, tai visi jo parapi- 
jonjs prisirašys prie kuopos.

Mindeno draugai irgi vei
kia gana smarkiai, tik Cen
tury, Sun ir kitų miestelių, 
kur mažesnės lietuvių kolo
nijos, niekas negalima pada
ryti, ypač esant stokai gere
snių veikėjų ant darbinin
kiškos dirvos.

Prie drg.' L. Pruseikos 
prakalbų irgi manome prisi- 

J. Preikšas.

Jis netik ant proto buvo 
nesveikas, bet ir fiziškai. Jis 
jau nuo tūlo laiko turėjo li
ga “Rupture”, kuri jį labai 
kankino.

Shenandorietis.

Kodėl kriaučiai taip 
ilgai nedirba?

Newark, N. J. Kovo 26 d. 
š. m. atsibuvo kriaučių uni
jos skyrių 205-275 visuotinas 
susirinkimas tuo tikslu, kad 
pasiteiravus, kodėl šiemet 
pas kriaučius tokia ilga be
darbė.

Pasirodė, kad didžiausia 
Newarko verauzė Hiltono 
siunčia darbą skebams į Wi
neland, N. J. Mat, kad pe
reitais metais buvo kriaučių 
streikas, tai su Hiltono pa
gelba pastatyta nauja šapa 
Winelande., Manyta, kad to
kiu būdu sulaužys streiką, 
bet jiems tas nepasisekė. 
Streikas buvo išlaimėtas. 
Dabar jis, Hilton, keršyda
mas darbininkams, siunčia 
darbą streiklaužiams, o uni- 
j i štai turi likt be darbo. Ka
dangi kontraktas unijos su 
bosais — kontraktoriais dar 
neatnaujintas, tai da negali
ma nei kovoti su tais elemen
tais.

Kaip tik bosai pasirašys 
ant agrimento, tai tada jau 
manoma pradėt kova su p. 
Hiltonu. Gal tuomet prieis 
ir prie generalio streiko, kad 
prispyrus duoti darbo ir uni- 
jistams.

Vargai Kansas City lie
tuvių su savo girtu 

kunigu.
Kansas City, Kansas. Su 

dideliu vargu, bet labai grei
tu laiku Kansas City lietu
viai pasistatė bažnyčią ir 
kleboniją. Ne taip jau daug 
lietuvių yra Kansas City, 
bet jie į vienus metus pasis
tatė sau bažnyčią ir gavo ku-

Tik vargo buvo su juo, jog 
negalima nei apsakyt. Jisai 
visai nesirūpino dvasiškais 
dalykais. Paskui pradėjo 
baisiai gert. Du nedėldieniu 
kad laikė mišias, tai vos tik 
galėjo pastovėt hnt kojų.

Tuomet daugelis pradėjo 
prieš kunigą murmėt, bet 
geros širdies parapijonai ir 
vyskupas atleido, nes prisi
žadėjo daugiau negerti, o 
paskui už trijų savaičių vėl 
girtas mišias laikė — tuo
met vyskupas ir išvarė.

Taigi dabar Kansas City 
lietuviai liko be kunigo.

Daugelis parapijų nu tik 
linguoja galva ir sako, kad 
dauguma kunigėlių tik išsi
gert moka ir pinigus dėti į 
kišenių.

Susipraskit, lietuviai! Ar
gi dar ilgai duosite save už 
nosies vedžioti.

Lietuvis.

Kodėl J. Š. pjovė P. Yanu- 
liavičių, sunku kam įspėti.

Daugelis žmonių tvirtina, 
kad jam tuo tarpu protas 
buvo pasimaišęs, (o 
gal jo ir visada neperdau- 
giausiai buvo), kadangi tar
pe jų dviejų niekados nebu- 
>vo aštrių santikių. Net ir tą 
dieną prieš atsitikima tos 
žudystės, kaip tvirtina Ya- 
nuliavičiaus giminės ,taip ir 
J. Sušinsko ir svetimi matė 
per visą dieną draugaujant.

Kaip tvirtina jo, J. Š., gi
minės, kad jis prieš tą laiką 
buvo pradėjęs labai gerti 
svaiginančius gėrimus.

Kaip jo sesuo tvirtina, jis 
sakęs jai: girdi, “aš nesitikė
jau, būdamas sveiku protu, 
kad aš galėsiu kada nors tą 
padaryti, ir kad man reikės 
taip kęsti”.

J. Š. mokėjo skaityti ir bi
ski rašyti lietuviškai, lenkiš
kai, msiškai ir angliškai.

Apie penki metai, kaip jis 
pribuvo į Ameriką, ir pribu
vęs, lankė vakarinę anglišką 
mokyklą, kur jis *pramoko

f.

dėti.

Prakalbos.
Norwood, Mass. 17 d. ko

vo pas mus kalbėjo A. Bara
nauskas. Žmonių buvo vi
dutiniškai. Daugiausia bu
vo aiškinta apie darbininkų 
reikalus. Buvo prilyginta 
darbininkų gyvenimas Lie
tuvoj (paliesta ir baudžia
vos laikai) ir čia, Amerikoj.

Publika pilnai užganėdin
ta. T klausimus aiškiai atsa
kyta.

21 d. kovo kalbėjo drg. J. 
Perkūnas. Daugiausia aiš
kino, kaip galima bus tvar- 
kyties socijalizmo laikuose.

Jo lengvas balsas darė 
malonų įspūdį.

Į klausimus gerai atsakė. 
Tarp kitko gražiai paaiš
kino ir apie tautos namus.

Bizūnėlis.

Waterbury, Conn. 22 d. 
kovo L. Piliečių kliūbas su
rengė prakalbas. Kalbėto
jam buvo F. J. Bagočius.

Atidarius vakarą, panelės 
Lizdžiutės skambino ant pi- 
jano. Ona Leskevičienė ir 
P. Navickienė sudainavo du
etą.

F. Bagočius kalbėjo apie 
republikonų ir demokratų 
netikusią tvarką. Nurodė, 
jog išganymas tik socijaliz- 
me.

Dainomis ir prakalbomis 
nublika likosi labai užganė
dinta. B. Vaikas.

Delei organizavimo 
W. Virginijos.

Thomas, W. Va. “Laisvė
je” No. 21 teko patėmyti pa
raginimas apie organizavi
mą W. Va., todėl ir noriu pa- 
briežti, kas pas mus yra vei
kiama.

Mūsų 206 L. S. S. kuopos 
draugai veikia gana smar
kiai. Nors kuopa jaunutė, 
bet jau turime 20 narių. Su
sirinkimai atsibūna kas ne
deldienis. 29 kovo atsibuvo 
protesto mitingas prieš bil- 
lių, varžantį ateivius. Taip
gi rengiamos prakalbos ant 
25 ir 26 balandžio. ,Sykiu, 
ant 26 balandžio, yra šau
kiama penkių draugysčių 
konferencija su tikslu įkurti 
knygyną. Yra ir daugiau 
pradėtų visuomeniškų dar
bų, bet kol kas apie tuos ne
minėsiu. Galima pasakyti, 
kad iki šiol lietuviai visur 
buvo pirmutiniais bile ko
kiame užmanytame darbe.

Dabar gal daugelis nusi
stebės, kodėl taip męs vei
kiame? Ogi todėl, kad mū
sų kuniąas Bukaveckas at
virto prie “dvasios ’šventos” 
ir vietoj keikti bedievius, va
dina savo parapijoms gyvu-

ra few*

Rochester, N. Y. Kovo 22

Tarp kitko drg. T. Dundu- 
is aiškino, kad ir smulkus 
biznieriai yra išnaudojami 
grūstais. Todėl jie turėtų 
;aikinties prie darbininkų, 
jet nesišiauštų prieš juos.

Salemiutė.

Moline, III. Nauj ai susi
nėrus Teisybės Mylėtojų 
Draugystė parengė prakal
bas 19 d. kovo. Kalbėjo T. 
Kučinskas dviejose temose. 
Airmoj temoj kalbėjo apie 
Lietuvos istoriją.

Kadangi per dvi dieni ne
galima buvo gerai išgarsin- 
;i, tai mažai ir susirinko pu
blikos. Buvo ir tokiu, kurie, c f f

prisigėrę švento aliejaus, 
negalėjo ir ant kėdės pasė
dėti ir išėjo paskui laukan. 
Kas tokiems iš prakalbų! O 
. ie tik težino vieną traicę: 
bažnyčią, karčiama ir dirb
tuvę. Šventnugarė.

Montello, Mass, kovo 24

prakalbas. Pirmas kalbėjo 
enkiškai drg. Klos. Antras

— J. Perkūnas.
Po užbaigimui prakalbų 

buvo duoti užklausimai, ku
riuos labai pasekmingai išri-

Publikos buvo į 300 ypatų. 
Publika likos užganėdinta 
nekalbomis. R-tė.

Darbai
Kenosha, Wis. — Darbai 

dar vis neina gerai.

W. Hanover, Mass.—Dar
iai pas mus eina gerai. Dar 
dirbam viršaus laiko. Nau
jai pribuvusiems vyrams ga
na sunku darbas gauti, už
tat merginos gali gaut dar
bo. ...........V. Vaikas.

Moline, III. — Darbai pas 
mus sumažėjo. Pribuvu
siam iš kitur sunku darbas

JUOKŲ KĄSNELIAI

nėtą merginą išgelbėjo? Vi
sai ne. Ji vargšė sudegė... iš 
sarmatos.

šermenyse.
Našlė: — Kanvtamista at

vežei du grabu ? Juk aš pra
šiau tik vieno dėl savo velio
nio vyro.

Grabo rius: — Mat, tamis- 
ta aną dieną sakei savo ser
gančiam vyrui, kad tu nepa
siliksi viena gyvent ir mirsi 
kartu su juom. Tat aš ir pa
ėmiau du. Sakau, bus vie
nas atvežimas.

Pajieškau savo pačios Julijonos Ti-. . 
lienes (po tėvais Kazimierčik), pamna # : 
iš Poznanians (Prūsų Lenkijos). Apie 
20 metų Amerikoje. Su manim <y* • 
veno apie 7 metus ir jau 9 mėnesiai 
kaip prasišalino. Kas apie ją pnmei, 
tas gaus dovaną. Ji kalba lietuviškai, 
lenkiškai ir biski vokiškai. Tamsiais 
plaukais, nedidelio ūgio.

Juozapas Tila, 
242 Wayne St., Jersey City, N. J.

MERGINŲ ATIDAI!.
Pajieškau apsivedimūi merginos ne 

senesnės 23 metų — mylinčios apŠvie- 
tą ir dorų gyvenimą. Aš esu jaunas 
vyras, vartoju 4 kalbas, liuosas nuo 
svaiginančių gėrimų ir rūkimo, mėne
sinis uždarbis 100 dol.

Sesute, jeigu manai but mano my
lėtino, rašyk — tau duosiu atsakymą. 
Su pirmu laišku paveikslo nereikalau- 
lauju.

P. Pašilis,
10755 Edbrooke Ave., Roseland, UI.

(P. S. nerašykit Chicago, Ill.) 
(24—26).

gė paskaitą temoje “Pirkly- 
ba ir Pramonija”, parašy
ta p. Leveckio. Paskaita bu
vo gera. Po paskaitų kal
bėjo Klimaitis ir Vaivada. 
Apie Klimaitį kalbant, gaila 
būtų užimti laikraštyje vie
ta. Jis “V. L.” ašarom rau
dojo, kąd jau Washingtone 
lietuvius priskaitė prie ne
geistinų piliečių, užtai, kad 
jie apie alaus bačkutes apsė
dę triukšmą kelia ir tuom 
pačiu sykiu ragino lietuvius 
eiti pas tautiečius į smukles, 
o ne pas žydus. Klimaičiui 
pabaigus kalbėti, kilo, pusėti
nas triukšmas. Vieni prašė 
balso, kiti jau kalbėjo. Vie
nas vaikinas, atsistojęs šiaip 
pasakė: “Kada socijalistų 
kalbėtojas kalba, tai galima 
klausyti, bet kada mūsų kal
bėtojas, pats girtas būda
mas, kitus mokina negirtuo- 
kliaut, paskum liepia eiti į 
lietuviškas smukles, tai 
mums, kaipo tos kuopos na
riams, tik gėdą daro”. Kli- 
maitis-gi, atsistojęs ant pa
grindų, šiaip atsakė. “Aš 
jūsų nebijau, kaip sau nori
te kalbėkite ar rašykite. Aš 
esmi progresyviskas katali
kas”. Aš pridėčiau dar ir 
sorkių krėtikas. Nekurie 
tvirtino, kad K. buvo gero
kai “įsitraukęs”, kada ėjo 
prakalbų sakyti.

J. Stančikas.

Trįs nuteptaveidės, stovė
damos prie bufeto, pamatė 
šalę jų besisukinėjantį vai- 
<ą. Viena iš jų nupirko du 
obuoliu ir, paduodama juos 
vaikui, sako:

— Vieną obuolį pasilaikyk 
sau, o kita atiduok tai iš 
mūs, kuri gražiausia.

Vaikas, atydžiai Į visas 
tris pasižiūrėjęs, sako:

— Abu obuoliai turi palik
ti man, nes jūs visos negra
žios.

Rockford, III. 21 d. kovo
S. P. L. S. p are ilge prakal
bas K. df P. svetainėje. Drg.
T. Dundulis pasakė gerą 
prakalbą. Pertraukoj dekla
mavo A. Karsokas. /. Litera
tūros tajjo parduok n z $6.00 
su centais. Aul

Mergina pas gydytoją.
Mergina: — Pasak;

Stebuklingos kelines.
Poggio Bracciolini, kurisI DIDELĖ NAUJIENA, 

buvo sekretorium popie- . 50c- verčios knygų visai dovanai .r. « tv * tiems, kūne užsirašis pas mane antZiaUS Uomlaco IX, aprašo metų nors vieną iš žemiaus sekančių 
Štai kokį stebuklą: laikraščių, kaip tai: “Keleivi" ($1.50),

VieniQ znknninknc nnrėin “Kov’” ($2-00)’ “Laisv«” ($2.00), Vienas ZOKOnmKaS n0ie]0 “|jetuvjų žurnalą” ($1.00), “šakę" 
pavogt nuo tuk) pasiturinčio ($1.00), “Pirmyn" ($1.50), “Dilgėles" 
m 1 o I on o lobni P'i’oži'i i‘iu- I C$L00) ir Naujienos ($1.50).rniCSLCK no laoil giaziąjau- Kas užsiraSjs t}u ar dauginus ,tas 
ną pačią. Tartis SU tąja gra- gaus po 50c. už kiekvieną laikrašti, 
žiiolo jisai nrndoin Įniko iš- Kokias knygas duodu dovanom Čia ne- zuoic jisai piaucjo laiKC is min5siu vien dgl stokos vietos a§ ma. 
Pažinties. ZokoninkaS pa- nau, kad skaitytojai galės gaut tokias 
tarė jai tam tikroj dienoj ty- kokias ka8 reikalaus »° yPač 
. ia Slinkiai apsirgti 4r parei- Pasarga. Siųsdami prenumeratą 
kalauti jį UŽ spaviedninka. karlu Pasiuskit ir pinigus money or- 
Kaip sutarta, taip ir išpildy- 
ta. Moteris suserga ir parei- mmkit, kad šitos dovanos skiriamos 

T.,D’k iki 30 d. balandžio, 1914 m. kalauja zokoninką. rasai Su visokiais reikalais kreipkitės pas 
pribūna ir užsidaro jos kam- Joseph i. alexis, 
baryje, kad išspaviedoti Ii- 1,339 Rceds<ia,c(Su_Nfts.pjttsburgh.Pa. , 
gonę. Kadangi “spavied------------------------------------
nis” tęsėsi perdaug ilgai, tai BALIUS HARTFORDE, 
ligonės vyras, išėjės iŠ kant- RkluY°ts Sūnų ir Dukterų draugystė ° •7 J rengia labai puikų balių, kuris atsi-
l’UmO, nutarė pažvelgti į Ii- bus subatoj <1. balandžio (April), 
gonės kambarį. Ir kasgi? D14- T Svetainėji po No. 11 Central 
Jisai Užklumpa zokoninką vakare. įžanga vyrams 25c., mote- 
karštame, nemorališkame rims 15c- Tai hus gražiausias balius, 
darbe. Zokoninkas, pama- ■>ro^oX’SJy'
tęs ipuolant į kambarį idū- 
knei vvrn «mnkn nov b»w-i IIARTFORIHEčIV ATYDAII KUSJ-A^l.ą, SinUKO pei langą. Pranešame, kad Lietuvos Šunų ir 
Pabėgt jam pasisekė, vienok Dukterų draugystė perkėlė savo mi- 
kplinp^i liko vvi’n i’onko^tp I lingua i^ po No. 34 l*Jam St. ant No. KCllllCb Uh Vyt ailKO. C. (Yntral Row prieš pat didžiąją pač- ,<
V yrąs, turėdamas prirody- tą Hartford, conn.
milS imi buvo Dradoics kcl- Mitingai atsibus kas trečias nedėl- llllb, _jail Ull\o ptclticjęs KL1 |(|ienis kiek vieno mėnesio. Minėta 
ti triukšmą. Vienok greitai draugystė moka pašelpos savo na- 
ji nuramino senas zokonin- laik<; ligos $7.00 per savaitę.

1 ... Vertėtu kiekvienam prisidėti prie toskas, kuris gyveno SU JUO kai- draugystės. Komitetas,
mynystėje. Jis jam išaiški-----------------------------------
no, jog tos kelinės yra Šv. ANT PARDAVIMO. 
Pranciškaus o ne zokonin- ,,ii«oSSUdrau^: 
ko, 11 JOg tik SU pagelba tų Bizn:s gerai išdirbtas. Kreipkitės 
kelinių galima išgydyti to- M. P. Skučas,
kią ligą, kokia serga jojo pa- 146 Morris St., Jersey City, N. J. 
tl. — Pagaliaus pats persi- _ Telephone: 1188—J.________
tikrinsi, kada su šventom iš- ..čAKĘ” QAUS DOVANŲ. - 
kilmėm ateis paimt! sias ke- MicU ,įo|ia. .. Mgutč8> naudoki* 
Įmes, kad nunešti jas į kilos- proga, švieskimes patįs ir švieskime 
toriu, — užbaigdamas kalba kitus. Kas užsirašys pas mane sau 
ytarc Senis zokoninkas. Il is- nietų ir atsiųs $3.50, tas gaus dykai 
tiesu, UŽ keliu valandų pri- “ŠAKĘ” ant metų. Kas užsirašys vic- 
bnvn 7okoninkm qu nrorpm- na iš lų laikrašČH* «tas “?ak5, OU\ O ZOKOIUITKdl SU pi OCvSl anį pUses metu. Dovanas duosiu tik 
ja, SU didžiausiu atsargumu per trumpą laiką, taigi pasiskubin- 
nadėjo kelines ant paduškos, kltc‘ A ZOkaitis, 
atkalbėjo maldas, vyrui lie- 56 Bissoll St.’, Šo. Manchester, Conn, 
nė atsiklaupt ir pabučiuot________(23—24)._____.
šventą “relikviją”, kurią j lE’fuviAI! 
tuojans išnešė j klioštorių. Kas nor; turSti Rražiai padarytus 
O gražuolė pati daugiau pa- rubus, puikiai gulinčius ant žmogaus 
10q 1 lio'*i nocircm I figūros .duokit man pasiūti, nes savonašia liga nesugo. t ktjka Dilnai už gan5<iin.

svirplys. siu tuos kostumerius, kurie pas mane 
............. .... ................... —- J kreipsis. Nepamirškit!

A. Liutkus, 
121 Ames St., Montello, Mass. 

(24—27).PAJIEŠKOJIMAI.

Pajieškau brolių Antano, Vinco ir 
Andriaus Marazu ir sesers Elzbietos 

turiu daryt, kad galva ne- I Maraziutės. Suvalkų gub., Mari jam- 1 , ’ o . poles pav., Jevaravo gm., Kizių kai-SKaUdetU ; ' mo. Meldžiu atsmaukti arba kas
Gydytojas: — Geriausias apie juos žino, pranešti.

,. ' . . • J. Marazas,
nUO tO Vaistas apsivesti. 156 Glasgow Rd., Bumbank-Hamilton, 
Tuomet visas skausmas pe- Scottmd.
reis į galvą jūsų vyro. •

— Jonai, kodėl tu tą kar
pą nesunaikini ant nosies?

Pajieškau darbo prie patarnavimo 
Hotelyj arba bučernese. Aš esu prie 
visko prasilavinęs ir galėčiau bile ko
kį darbą atlikti. Jei kas žino kokią 
vieta, malonės pranešti šiuo adresu:

K. Didas,
Jackson Ave., Long Island City, N. Y.

— Kodėl?
— Todėl, kad toji karpa 

yra įrašyta j mano pasportą, 
kaipo svarbus Ženklas. Jei-[minu gyveno Philadelphia, I’a. 
gu aš ją sunaikinčiau, tada 
pasportas netiktų ir aš ne
galėčiau sugrįžt į krajų.

Pajieškau brolio Simono Milašiaus, 
Kauno gub., Pielutuvos kaimo. Pir-

Jis pats arba kas apie jį žino, malo
nės atsišaukti.

J. Milašius,
713 — 54th St.. Pittsburgh, Pa.

Pajieškau draugų A. Kulikausko ir Ilgi plaukai. A. Kraucuko. Abudu Kauno gub.,
v. . , , 1 Kupiškio parakvijos. 3 motai kaip— Zinai, brolau, kaip ma- Amerikoj.

no pati paleidžia plaukus, tai J1- Alešiunas,
jie net kelius siekia. 202 s,lver st* *>* "oston* Mass*

Menkas dyvas. . Ot ma- Pajieškau brolio -Antano Grigaliū
no pati kada ištraukiau spil- no, Kauno gub., Magan’ų kaimo. Pir- 
kas iš galvos, tai jos plaukai niiau ffyvezofRGJi’gaHunas, 
net ant Žemės nukrinta. 29 Bissol St., So. Manchester, Conn.

Purliu c? Mrnilrac Pajieškau apsiverrmui merginosbūni us vaiKas. nuo 16 iki 22 m amžiaus. AS esu 22 
Ar netiesa, papa, kad au- metų, blaivus ir nevartoju taboko, 

l vv. L.grajinu ant klamet koncertino ir ar- tomobilių numciiai ženklina, monikos. Geistina, kad butu linksma 
kiek kuris Žmonių suvažinė- ir maloni mergina.
• 9 . Merginos atsišaukit. Vaikinus mel-

.] ® • Į džiu nerašyti.
J. Geribo,

2736 — 5th Ave., Rock Island, Ill. 
(24—26).Sudegė.

Popieros krautuvėj. mer
gina numetė kerosininę lem
putę, nuo, kurios užsidegė 
jos drabužiai. Šalę dirban
tis vaikinas skubiai nuplėšė 

'■-nk’^jus. Ir ką jūs
Akinas mi-

Pajieškau brolio Stanislovo Aimučio, 
Kauno gub. ir pav., žemaitaičių kai
mo. 4 metai kaip Amerikoj., Pir
miau gyveno So. Barre, Mass. Turiu 
svarbu reikalą. Jis pats arba kas 
apie ji žino malonės atsišaukti.

? Kazimieras Aimutis
Brookl;

(24—27)
54 Noll St.

Statement of (he ownership, mana
gement. circulation, etc., of “Laisve“ 
published semi-weekly at 183 Roeb
ling St.. Brooklyn. N. Y.. required by 
the Act of August 24, 1912.

Editor. Leo Pruseika, 722 Driggs 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Managing Editor Leo Pruseika, 722 
Driggs Ave.. Brooklyn, N. Y.

Business Manager, Joseph Undzius, 
722 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

Publisher. Lithuanian Co-Operative 
Publishing Society, Inc. Owners: John 
Naudžius, Joseph Neviackas, Joseph 
Walutkewicz all at 343 So. 4th St., 
Brooklyn. N. Y. Joseph Undzius, Leo 
Pruseika. Vincent Paukštys, Waclaw 
Zaperiackas all at 722 Driggs Ave., 
Brooklyn, N. Y. Joseph Mockus, 183 
Roebling St., Brooklyn, N. Y. J. Šu
kys, 183 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 
Pijus Machis, 131 Grand St., Ch. Lut- 
kus. 131 Grand St., V. Januška, 281 
— 23rd St.

Known bondholders, mortgagees, 
and other security holders, holding 1 
per cent or more of total amount of 
bonds, mortgages, or other securities:

Becker' — Tarbeth Co., 133 Oliver 
St.. Boston, Mass.

.Signed
Joseph Undzius, Mgr.

Sworn to and subscribed before me 
this 27th day of March, 1914,

A. G. Buckingham, 
(Seal). Notary Public 175.
(My commission expires March 1915).

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.

Į iždo globėjas J. Dobinis, 103 Jack- 
son St., Newark, N. J.

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

Su visokiais Draugijos reikalais 
kre’pkitės prie Sekretoriaus. Money 
order siųskit ant Iždininko vardo Se
kretoriui.
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Skaitykite ir platinkite

“Laisvę”
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Aptiekorius ir Su /minkąs

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c St.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

MANO e)

ZODZIO!
0

0

131 Grand St

0

'MWJXt:

am

KOVA”

LOŠĖJAMS

0 
0 
0

Didžiausias 
1 )arbi ninku 
Savaitinis 
Laikraštis

Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
A merikoje

■HHHH————————

Pabaigusi kuru) Womans Medical 
College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo darbu prie 
gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 
pagclbą invuiriose moterų ligose.

i Akušerkaf

K. LIUTKUS

“SAKE”

BROOKLYN, N.
(Arti Berry St.)

PUJKI DOVANA
SU NAUJAIS METAIS, 

KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo Ir ką. rei
kia daryti apsilpus, taip-pat 
ir kur greit išsigydyti, ly
giai ta knyga

WILLIAM r. J. HOWARD 
Lietuvišk." pavarei® buvo 

Vincus P. J. Kavaliauskas

315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

vie-
A>ne ir

uj duolių
tilyj varto-

ut per laiš- 
per expresą.

1 elcplione So. Borton 605

LIETUVIŠKAS

Advokatas

I F. Stropiene,^^,; |
® SO. I3OSTOIN. MASS. ¥

”00000>0>0<^>0«>  000^000000^^<O®

| 1000000000000000000000000

KLAUSYK

>

Hamburg-American J

.•JWU'jf F. Ad. Richter c Co

*

Naujienos už 25 c

Viešbutis-Motelis.

nakties, ant savaites ir ant mene-
kaip kas reikalauja.

0 
♦

0 
0 
0 
❖ 
0 
♦ 
0

$22.00 per did marį.

y

“NAUJIENOS” yra naujausiu, ge
riausiu lietuvių laikraščiu, “Nau
jienose” talpinasi 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) idėjęs į konvcrtą2 o 
gausi “Naujienas” per ištisus du mflne- 
sillS. Adresuok :

Biznieriai!
Garsinkitės 

Laisvėje’

VIETINES ŽINIOS.
LAISVE

L. S. S. 19 kuopos susirin
kimas atsibus 2 d. bal., Tau
tiškame Name (ant trečių 
lubų). Malonėkit koskaitlin- 
giausiai atsilankyti, nes bus 
daug svarbių klausimų. Pra
džia 8 vai. vak. • _ .

Komitetas.

Prakalbos, kurias paren
gė D. L. K. Algirdžio drau
gija Jersey City, gerai nusi
sekė. Kalbėjo L. Pruseika. 
Prie draugijos prisirašė 4 
nauji nariai. Publikos į pa
baigą gana daug prisirinko.

Negeras pas Jerseyiečius 
paprotys rinkties veik dvi 
valandi vėliau nuo pažymė
to laiko.

Moterų buvo tik kelios. 
Ką gi jos veikia?

Iš Central Brooklyno 
mums praneša, jog tenykšti ' 
kunigas pasišaukė policij i 
prieš socijalistų plakatų da 
lintojus. Plakatuose buv; 
pranešama apie L. Prūsei 
Kos prakalbas 2 d. balandžio

Nelabai ką jie pešė. Pk 
katai vistiek išdalinta.

Vis žiauriau pradeda elg 
ties New Yorko teismai. /' 
bedarbių agitatorių, kuriuo 
du areštuoti ant Rutgers 
Square, nuteisti kiekvienas 
po 2 mėnesius į pataisos na
mus.

Ant šios subatos Central 
Federated Union rengia di
džiulę demonstraciją ant 
Union Square dėl parėmimo 
Michigano strekierių.

Kalbės daug žymių kalbė
tojų.

Bedarbiai pradeda mar- 
šuoti į restoranus. Apie 
100 bedarbių, vadovaujamų 
I. W. W., nuėjo į vegetario- 
nų (jie nevartoja mėsos) re
storaną po N. 42 Nassau st. 
Ten jiems davė pavalgyt.

Komisorius B. Lewis, tar
dantis santikius New Yorko 
kalėjimų, praneša apie pasi
baisėtinas sąlygas, kuriose 
randasi kaliniai. Jis sako, 
kad daugelio kalėjimų ka
meros yra drėgnos, tamsios, 
kuriose negalima būt laikyti 
net gyvulius.

Daugelis kalinių veik ne
gali prisišaukti daktariškos 
pagelbos.

Teisėjas Wadhams, kuris 
nuteisė I. W. W. “vadą” Ta- 
nnenbaumą ant metų kalėji- 
man, dabar kitaip nevaikš
čioja, kaip tik po specijališ- 
ka policijos globa.

Lyginai, kaip Rusijoj.

Valstijos darbo departamen
tas praneša, jdg pereitais 
metais jisai padarė 3.900 ty
rinėjimų ateivių reikaluose. 
Pasirodė, kad ateiviai labai 
daug kenčia nuo sukčių 
agentų. Tie išvilijojo nuo jų 
$14.000. Užregistruota 20 
atsitikimų, kuomet norėta 
suviliot merginos.

Nutarta pasirūpint išlei
dimu įstatymų, smarkiau 
baudžiančių už apgavingą 
pardavinėjimą lotų ir namų, 
ir steigti daugiau mokyklų.

3.800 vaikų dresių siuvėju 
sugrįžo darban, nes laimėje 
streiką.

Streikas tęsėsi tik dvi sa- 
vaiti.

Kovo 19 d. Bilotų svetai
nėj atsibuvo šeimyniškas va
karėlis Juozapų Vyžų; mi
nėtam vakarėlyj buvo gana 
daug sukviesta svečių, buvo 
ir svetimtaučių; visi svečiai 
linksmai perleido* laiką; bu
vo šokiai ir dainos.

Tik nežinia, kodėl lietuviai 
laiko tą seną paprotį apvaik- 
ščiot varduvių dieną, o ne gi
mimo. Juk svetimtaučiai vi
sai to nei nežino, kas tai yra 
varduvių diena, o antra ver
tus, jeigu šventas Juozapas 
nuliptų iš dangaus ir rastų 
šokant ir dainuojant gavė
nioj ,tai visus

Neužmirškite savo 
vaikučių.

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

Vienaveiksmis dramos vaizdelis, 
skiriamas vaikams.

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

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

svės” Redakciją, 183 Roebling 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 į 
jų nagus, tai nusipirk knygą “Pas
merktųjų mirtin laiškai ir šlisselbur- 
go Bastilija”, tai ten tu atrasi tą, ko 
tau nei kunigai nebuvo pasakoję, nei 
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 veda kar
ti, nes ten surinkta pasmerktųjų mir
tin laiškai.

Knyga turi 74 puslapius ir kainuoja 
tik 20 centų.

Pinigai galima siųsti ir stampomis.
“LAISVE”,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

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).

TRADE MARK

Jeigu

Kas prisius
$20.00, TAS APTURĖS į

Gramafoną ir 16 dainų vertes $25. £
Užlaikau Gramafonus su Lietuviškom Dainoms.

neturi mano kataliogo, tai prisiųąk už 3c. pačtinę mar
kę, o apturėsi didelį ir puikų katoliogą, kuriame rasi visokių ge
riausių Armonikų, Skripkų, Triubų ir daugybę kitokių Muzikališkų 
instrumentų. Istoriškų ir maldų knygų, kokių tik randasi lietuviš
koj kalboj. Gražių popierų gromatoins rašyti su puikiausiais ap
skaitymais ir dainomis, su drukuotais aplink konvertais, tuzinas 25c., 
penki tuzinai už $1.00. Reikalaukite visokio tavoro pas tikrą lietuvį, 
o gausite teisingus tavorus. Agentams parduodu pigiau. Rašykit 
tokį adresą:

W. WAIDELIS, S
g 112 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

Didžiausia kompanija 
visam pasaulyje!

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

Vienatine ir tiesioginė linija 
tarp

Laivai didžiausi ir kiekvienas 
su dubeltavais šriubais.

Ateik pirkti vyriškų 
aprėdalų, k. t. skrybėlių, 
marškinių, kalnierių ir 
1.1. Pas mane tavoras 
geras ir kainos pigios.

Adresuok :

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

LAIVAKORTĖS piginusios ir 
patarnavimas goriausias. I’asa- 
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:
H a ui b u rg -America n 

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

Arba pas vietos agentą.

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

prisius $2.00, tas gaus už 50c. kny
gų dovanai arba 2 tuzinu popieros 
laiškams rašyti. Kas prisius $3.00, 
tas gaus “Laisvę” ir “Keleivį” 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. RESEVIČIUS,

N. F. Co., W. Hanover, Mass.
(22—25)

a 
0 0 0 0 
0 
0 
0

Mėnesinis juokų bei satyros laikraš
tis pašvęstas kunigų ir kapitalistų 
kratymui.
“ŠAKĖS” KAINA 1 DOL. METAMS. 
“ŠAKĖS” PAVIENIS NUMERIS 10c.

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

Adresas:
“ŠAKĖ”,

1607 N. Ashland Ave., Chicago, III.

“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.

“PASAULIŲ RATAS” ............... 25c.
“AUDĖJAI.”. Puikus veikalas. 50c. 
“KAS IŠGANYS LIAUDĮ.” .... 50c. 
“GIEDROS KALENDORIUS.” 15c. 
“SOČI J A LDEMOK RATŲ MOK S LO 
....PAMATAI” .......................... 20c.
“MEILĖS KARŠTLIGĖ”.............. 20c.
“GREIČIAUSIAS PAMOKINIMAS

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

Kaina ..................................... 75c.
“NAUJOS kantiškos 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., 
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.

The
MAGIC
SILENT
W.TT

Nauja Lietuviška

KRAUTUVE
Užlaikome, parduo

dame ir pataisome ge
riausia SIUVAMAS 
MAŠINAS, puikiau- 
aius Gramafonus tr ki
tokius muzikališkus 
instrumentus. Vai
kams keričiukus, Hai- 
sikelius, visokius laik

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

A. RAULUKAIT'S ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

310 Broadway, So. Boston, Mass. '

Telephone So. Boston. 845 M

DR. F .MATULAITIS
495 Broadway

. SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

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

I LIETUVIAI |

I KREIPKITĖS PAS S AVAJI!
Guodojami Tautiečiai:—Turiu už garbę pranešti vi

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

tinį New Yorke

VIEŠBUTI arba HOTEL į
gį kuris buvo pageidaujamas dėl keleivių per ilgus ir senas
ŽJ laikus, todėl lietuviams būtinai buvo reikalingas. Daug 

turėjo pakelti vargo ir būti nuskriaustais nuo sveti m-
Sį taučių dėl to, kad nebuvo Lietuvių Prieglaudos Na“
Jg mo New Yorke dėl pakeleivių.
« Męs, matydami, kad būtinai yra reikalingas tas Prieglaudos Namas New 
III Yorke dėl keliauninkų lietuvių, įsteigėm tą Prieglaudos Namą, kuris randasi
« ^98 Washington Street, Kampas Spring Str eet, New York, N. Y.

Brangus keliauninkai, vietiniai ir aplinkinių miestelių, kurie manote keliauti į 
Lietuvą, seną tėvynę, nepamirškite atsilankyti į mu .ų viršminėtą viešbutį, o 
gausite sąžiniškus patarimus kiekvienas ir busite užga lodinti 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 
šio, t. y. '

Prie orogos dar norėčiau 
minti s tvo tautiečiams, kad 
bartini.-m laike laivakorčių 
nos lik >si labai nupigintos. 
New Y >rko j Vokietiją ir iš 
kietijo-. lygi NewYork City

pn- 
da- 

kai-
Iš 

Vo- 
ant

Rottei lam, Antwerp, Bremen 
ir Hanibur^ j čionai ar ten tjk

Iš New 
Yorke j Ubavq $24.00, iš Li= 
bav()s į New_ Y orką $27.00.

Taigi, meldžiu nepraleist taip geros progos, kur; e mislinat parsikviesti sa- § 
§ vo mylimus svetelius iš Lietuvos, senos tėvynes, turit veikiai naudotis iš to. & 

Dar pranešu savo koštumieriams ir visiems lietuviams, kad męs perkėlėm savo S| 
ofisą nuo 558 Broome St. ant 498 Washington St., cor. Spring St., New York. S 

fe Malonėkite su savo reikalais kreiptis į mūsų ofisą. Užkviečiam visus, kaip S 
» senus taip ir jaunus, o pamatysite, kad męs kalbame gryną teisybę, i SS
& Su augšta pagarba
® G. J. BARTASZIUS ir J. WASILIAUCKAS & CO. '&
TO UIETVVIS A O BINTAS į

498 Washington St. Cor. Spring St., 261 W. Broadway, 
| NEWYORK, N.Y. SO. BOSTON, MASS. §

820 Bank Street, s ’ &

“DAKTARAS” 
parodo, kaip 
nuo Ilgu apsl- 
sąugoti.

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

TEISINGIAUSIA A TVTZ 4 
IR GERIAUSIA A I I g« K A

LIETUVIŠKA * llulV/X
Sutaisau receptus bu didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lie* 
vos ar Amerikos diktatų, 
natinė lietuviška aptiel n 1 
Massachusetts valstij' 
galit gaut.koklor i’: r f.
jamos. Galit r 
kus, o aš prisiusi

Druli muskulai n< a1n<

PAIN E X P E l. E R 1 U

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

“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 soeijaliz- 
mo idėja.

“KOVA” tikriausias darbininkų laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams $2.00 Amerikoj ir kitur.

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

“Kova” 1815 E. Moya men sing Ave.
PHILADELPHIA

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

KNYGOJ "KAKTARAS” labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų dorų bei morališkų 
lytišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip išdės- 
tineja, 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 illiustrv.ota puikiais moks
liškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojimą su visokiomis paslaptybėmis 
užaugusiems žmonėms tinkama.

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

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi liekarstas, 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 kiek vienas 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.
TĖMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

sergi, jautiesi kokj nors nesveikumą ir reika
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukie prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

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

Jau išėjo antra laida tragedijos

“KERŠTINGA MEILE”
Veikalas labai žingeidus 

ir lengvai perstatomas.
Kaina 10 c.

TRIS TIKROS KKYOOS:

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

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

MEIL e.S KARŠTLIGE
meile....................................................................................200.

Imant v:>as tris sykiu, atiduodam už (>0c 
Pinigus siuskit paėtos ženkleliais Šiuo adresu.

.1. STROPUS
6 Loring St.. So. Boston, Mass

Tik 1 doleris! vieną dolerį, o apturėsi 
Edmundo Steponaičio raS- 
ty knygą, kuri privalo ras
tis kiekviename lietuviška

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

Tąjį dailų poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiktai už i uc.

AL. STEPONAITIS
184 Atkins Avenue, Brooklyn, N. Y.•z 7

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

Naujausios mados
GRAMAFONAI

VICTOR MASZINO.S
Negausit geresnės progos, kulp dabar atiduodu 
$15 vertės mašiną atiduodu tik už. $13

*

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. stam-

Afi užlaikau Columbios gramafonus su lietuviš
komis dainomis, kurias išgieda labai gražiai ir 
aiškiai. Ant abieju pusiu yra kitokia dainelė. 
Rekordai yra padaryti stipriai ir gali 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 pigiausią kainą. Jeigu nori mano kata
liogo, tai atsiuskit štampą už 2c., aš nusiusiu ju
mis dideli puiku kataliogą, kuriame rasite visokiu 
mašinų su trubomis ir be trubu.

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

CHARLES GRANECKAS
Athol. Mass28 Essex St

TAIN-EXPELLEE
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
be pageli,on kaipo akru!as sudaužytas 
ant skani. Ar kenčiate skausmus Roma- 
lizino, Neuralgijos, L'žsišaldymo ir 1 .1, 
tada pamėginkite pora sykiu sutepti su

PAIN EX P EL E RIU , 
PABOVKNCZIAIS NAMINIAI* \ AlSTAli.

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